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  م٢٠٠٨فروری  ٣                             دم آحميد  

  

  !رسوايی تا بکجا ؟
  

را ديدم ، شنيدم و خواندمش هم ، از چند منبع و مصدر خبری، اما در يکجا از آن خبر چيزی نبود، ) عادی(خبر 

ام گنده طبعان در آنجا بوی تعفن قوميت و نژاد پرستی هر مشام سالمی را ميآزارد مگر مش) سايت انترنتی( آنجايکه 

  .شايد هنوز مشغول جمع و جور کردن وضعيت حادثه بنفع خويش باشند تا بعدا انرا بشکل معکوسش برخ بکشند... را
  

خبر خيلی عادی است  زيرا چنين کارها  از جملۀ خصلت های روز مرۀ جنابان گرديده و  اينگونه فکر و کار  چون 

  :خون در رگهايشان در دوش و خيزش است 

در مرکز کشور، ! وز بر حريم ديگران، لت و کوب، نهايتا اختطاف و آنهم در زير ريش دولت  و قوای بين المللی تجا

 چور آباد  شيرپور، جاييکه يکی از نقاط وصلی است بين کمونيست وطن فروش ما  و – فقير نشين –در شهرک 

  .ی ها را آلوده ساختند خائن جهادی ما که با عملکردشان نام پاک جهاد  و چهره نيکوی خيل
  

 آور تعجب! ) کمی (خوب اين که چيزی مهمی نيست زيرا خصلت و عادت جنابان همين است و بود، اما سخن شايد 

فيض اله ذکی، شاکر کارگر، و از همه : در اين باشد که در اين سفرکشی از چند چهره ديگر هم نام برده ميشود 

و ) ساخته شده کارخانه باند ظاهر طنين در بی بی سی( سياسی افغانستان مهمتر جناب روشنفکر، کار شناس مسايل 

  .رهبر کنگره ملی  لطيف پدرام 
  

با دوستم چندان تعارضی ندارم زيرا از وی و امثال وی چون  زرداد و اشباهشان جز اين ديگر توقعی داشتن خطا 

د شخصيتی دست ميزنند  که بلندی قامت اين جنابان است، اما اين سه جنابان ديگر که دست به آدم ربايی و آنهم درمور

نمادی است از بی . اين مردمان!!! از باال شدن شان بر شانه های همين مردم است و شعارشان دفاع از مظلوميت

  .حيايی و ديده درايی اين طبقه و گروه
  

اگر بازهم کمی بيشتر موضوع را ته و باال کنيم ميبينيم که واکنش های اين گروه فاشيست صفت بکدام سرحد رسوايی 

اين يک توطئه است در مقابل دوستم و : در رابطه به اين موضوع ميکشد، وقتی يکی از بزرگان اين گروه ميگويد 

که ننگ است بشمالی که اگر شما نماينده  . (-گوی جنبش  بنا بگفتۀ فردی بنام  سادات  نماينده و سخن-مردم شمال 

بين  دوستم و اکبر بای مشاجره لفظی صورت و يا اظهارات  بشير بيژن  که ميگويد ). های آن رادمردان باشيد

  . و دولت لشکر کشی نموده/ ... فقط/ گرفته
  

چه نيکو منطقی و !.  جلسه بخاطر مصالحه ؛!انسانهايی را تا سرحد مرگ ميزنند و ميربايند بعدا فقط مشاجره لفظی 

  . چه نيکو سيرتی
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در ين درامه جای آقای ظاهر طنين و دار و دسته خالی است که با چه مهارتی خبررا رويه مالی کرده از بزرگی آن 

  .همانجام داده اند و ميدهند " رفقای حزبی قديم " چيزی که هميشه در بی بی سی ماهرانه برای خدمت به . بکاهند
  

  . های کشور که اين گروه در پناه آن به پيش ميروند– اقليت –اين هم نمونه است از نوع ديموکراسی ها و حمايه يی 
  

  .  مگر رسوايی بيش تر از اين را منتظر باشيم

   

  پايان

 


