
 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
1

 حميد ادم
 

 !؟... هِد گربه ياُز
  

نوزادی که اعضای . چشم بازکردکابل دامن در ... بنام جبهۀ ملی  ديروزاز راه وسائل جمعی شنيديم که نوزادی جديد

  .ازهر رنگ و شکلی تشکيل شده است" قورمه يی" چون لحاف های قديم دش وجو

يوستن و شکستن عهد ها که در وطن ما چيز نوی مدن و رفتن گروه ها، جمع شدن و جداشدن شخصيت ها، پآخوب 

نيست، و جای تعجب و حيرت را هم ندارد، اما چيزی که کمی سبب توجه ميگردد برنامه و پروگرام مطروحه اين 

  .  استاد ربانی رئيس اين جبهه در چند کلمه و جملۀ که من آنرا شنيدم بيان داشتندجبهه است که محترم

  .!خود فرمودند که يکی از اهداف تشکيل اين جبهه مبارزه بافساد استاستاد گرانمايه در صحبت 

ن بهره برند که يقينا هم ميبرند چنانچه از آاز  ن ِبدوند وآ سخن زيبا و کالم شيرينی که خيلی ها ميخواهند در رکاب 

  . تا خود را بهدف مقصود برسانندکلمات ديموکراسی و آزادی و غيره استفاده ها ميدارند

 جمالت خوب و خود هرکسی از کلمات و) جائز و ناجائز( طن ما مود شده است که برای بدست آوردن اهداف در و

، ارزه با فساد، مبارزه با تروريزم، مب مثال ديموکراسی)ضد آن أندکامًال گرچه در ماهيت (  ندعام پسند استفاده کن

 هم شده ايم که ولی گاهی بفکر اين. ين گونه دستاويز ها انواع اديگر  و...آزادی بيان، حقوق مدنی، دفاع از اسالم و

 واقعا همين گونه است که خودش ميگويد ؟ آيا بگذشته و عمق  اين شعارها آياسينه چاکعلم برداراين شعار دهنده و

راه  نه از  وست ميگويدنچه را امروز ميگويد واقعا را بپذيريم آ توجه کرده ايم  تااو و همروان وی ذهنی و فکری 

و يا هم زهد گربۀ ! ی است از شاخ بلند های کوتاه دستپرهيزگاری همچو  هاو يا اينکه اين خوشخواني!  تزويررياء و

  .است از موش آزاری ؟

 عده يی را وادار به تهمت و افتراء و حتی من نميخواهم عقده فردی ام را با استاد و ديگران روی دست گيرم که احيانًا

 ميخواهم بلکه  .را بسته بندی ميکنند يا روی آوازه های غلطی آراء خود شاخدار هم ميکند ودروغ های به اصطالح 

  .  ادعاء کرده يی باورهم داری؟چيزی کهخيلی صادقانه از استاد بپرسم ترا بخدا قسم به 

 اصالح  و  استاد بياد آورد اينست که استاد هرگز باۀهای آنرا ميتوان در گذشتآنچه را خيلی ها شاهد اند و مثال

پی فساد زدايی نبود بلکه خود وی و ادارۀ که استاد در رأس آن   ندارد، وی هرگز در نداشت واصالحات ميانه خوبی

  .قرار داشت يکی از منابع فساد در کشور بود، فسادی که شايد کمتر نظير انرا در تاريخ کشور بياد داشت

 مبدل شده است، کاری توسط عده يی از ناخلفان هموطن مانکشور ما که بدبختانه اکنون به کان و معدن هرچه خالف

ش را بخاطر تأمين منافع عدۀ از حواريون و شاهزادگان و شاهبانوان تازه بدوران همرديفانخالفکاری های استاد و 

خانه داری   آنرا به شکلدورانی که از کشورداری وزعامت کشوری،. چون زخم ناسوری در جسم خود دارد رسيده 

سيستم مالی يک . ديسيستم اداره و نظام اداری را  پائين تر از ادارۀ ملوک الطوائفی رسان. ندلکی قريه تغيير دادو َم

سردسته باند ساخته بود، که در نتيجه يا أرباب وکيسۀ ،)دارای اوالد سکه و اندر( ،کشور را منحصر بسيستم جيب پدر

 استادی ) ول ببوجی ببر و جنسی رادر جيب وخريطه يی بيارپ(  . بی ارزش را تحفه اورد١٠٠٠٠آن بانکنوت های 

  !. شخصی را در شراکت های مافيايی مالی فراموش نکردمعامالتکه در هنگام رياست دولتی اش بازهم 
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 کسانيکه بايد بجرم نابخشودنی خيانت بوطن خائنين ملینميدانم بکدام وجدانی امروز استاد محترم در زد وبند با 

لکی ند؟ مگر اين حکومت بمراتب خوبتر و بهتر از دوران َم فساد در دولت آقای کرزی ياد ميک، ازمحاکمه شوند

 بحساب سليقه شخصی و نظر به رد مقامات ُختا در دفاتر از بلند ترين مقامات  تقرریخودت نيست؟ يادت ميايد که

رشوت که کمتر از يگرفت؟ صورت می يی که تو در رأسش قرار داشت" داره" وابستگی فرد به شخص خودت و

انتقاد  کرزی انگشت پس چگونه امروز در قسمت ادارۀ. يح تر از زمان موجود بودبامروز نه بلکه بارها زياد تر و وق

  دراز ميکنی؟

  در زمان خودت چه دست آورد نيکی داشتی که امروز مردم را به آن باچنين کارها و گفتارهايت خوش ميسازی؟

ز اعمال قرار دهيم خيلی گوشنواز و دلنشين است اما اگر آنرا با اعمال و کردار مقايسه کرد صحبت ها را اگر بدور ا

  . و باور انسان را به آن، همچو باور آن چرسی بدعای امام در حق پدرش ميرساندخيلی زشت و تهوع آور ميشود

 هنگام دفن چون عادت د، که به کار های زشتش حتی پسر چرسی اش هم گواهی ميداگويند چرسی را پدر درگذشت

 ياد  نکنند امام هم شروع کرد به چسپاندن بعضی صفات نيکو برای ميت و طلب آمرزش  رااست که از ميت بديی

خدايش بيامرزد، ميديد که  بود و ....  خوب و ميت ادم:ميگفتدر آن چرسی بعد ازهرقسمت دعای امام که . برای ميت

به   بناًءدمی خالفکاری چون پدرش را بيامرزد،م نميکرد که خداوند آو باور هنصفت هارا هرگز پدرش نداشت آ

که خداوند ! (  باورم نميشهاما:  ميگفت  جمعی باخود بعد از آمين گفتن آمين ولی :يگفتپيروی از ديگران وی هم م

  ).وی را ببخشد
   

  . که باورمان نميشهولی صادقانه بايد بگويم!  من و شايد خيلی از مردم ما به گفتارت آمين ميگوييم

در  کاری خوبی انجام خواهند داد و باين صورت ه را بجای تخريب تقويه نمايندفکر ميکنم اگر همين حکومت موجود

  . برخوردار شويمن افتخار کنيم آ که به  از يک حکومت سالم و خوبیخواهيم توانست ينده آ

و آزاديهای تفاده از کلمه ديمو کراسی  يا اسو...  دولت وبارزه بافساد و اصالحات در از م و همقماشاناستفاده استاد

 ) شعله يی ها ياماؤويستان و( ويا چينی ) خلق و پرچم ( که در نوشته های کمونيست ها با شاخه های روسی مدنی 

  .ديده ميشود خيلی تعجب آور و خنده برانگيز است

  

 پايان
                                                                               

   
  


