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 چکه  های درد
دوای خسک    

از فروشنده دست گردان ادويه   خريداری که از دست خسک فغانش بلند بود) پل باغ ؟ عمومی ( گويند در ناف کابل  
:ضد حشرات  پرسيد   

چگونه ميتوان اين دوا را استعمال کنيم که از شر خسک و کيک خالص شويم ؟ -  
:فروشنده با  آرامش و  اطمينان گفت   

خيلی اسان، اول کشک بده  تا خسک  يا کيک را گير کنی بعدا با يکدست  شکمش را باال گرفته با انگشتان دست  -
رت قت قتکش بده که خنده کند و همينکه خنده کرد و دهانش باز شد از اين دوا در دهانش بريز و رهايش کن تا ديگ

!...بميرد  
..و  

. کنون خيلی از اين دوافروشان با شکل ديگری و نه در پل باغ غمومی بلکه در دفاتر و مراجع مردمی هستند  
بوديم  که يکی از } در جستجوی حقيقت {  تلويزيون ملی و برنامه صبح و قتی  ميهمان دار )  می  18يکشنبه ( امروز 

قتل اطفال معصومی بدست  ادم نمايی که صفت : فجيع ترين قضايای جامعه انسانی را زير زره بين خود گذاشته بودند 
.پدری  اطفال را هم داشت  

انها گاه گاهی با دستان شيطان بحرکت ميفتد از اين جنايات در تمام گوشه و کنار دنيا رخ داده و رخ ميدهد، وچون  انس
لذا کمی از قوانين و مجريان قانون را بوجود اورده اند که تا جلو همچو انسانها را بگيرند و نگذارند تا از جامعه انسانی 

.جامعه جنگلی جور شود  
.ولی دردا که مجری قانون همچو دوا فروش پل باغ عمومی کابل بدر شود  

 
: انم مظلوم و هميشه محکوم در جامعه های بدبجتی چون افغانستان،  شنيدم که با اصرار تکرار ميکردنداز زبان فاميل خ

که همچو سمارق های بهاری  و { ... و .. قبل از وقوع جرم ما قضيه را به مراجع امنيتی، اجتماعی، دفاع از زنان و
ين ادم بدبخت  باخود چاقويی خطرناکی ميگرداند و اطالع داديم که  ا}  خيلی در کشور سر زده اند) شايد زهری هم 

)  فاميل خانم ( بما، اما اين مراجع  .... در خانه و مقابل خانم و اطفالش اعمال نادرستی دارد. رفتارش نادرست است 
.ميگفتند که  برويد آن آقا را بگيريد و به اينجا بياريدش   

اشته باشد بايد خون گريست بحال ملت خود که قشر مسئول و  نه بيسواد ما چنين سر بهوا و و اگر اين گفته ها واقعيت د
چگونه ميتواند انسانی بيچاره و مظلوم  در حالت ترس  و و حشت  ادم هراس . دل بتماشا در مسند مسئوليتها  لم کرده اند

و اگر چنين چيزی ممکن ميبود پس به اينهمه . افگن و ظالمی را دستگير کند و انرا بچنگال مراجع ذيربط قرار دهد؟
.دفتر و ديوان ، افسر و پاسبان و مدافع حقوق زنان چه حاجت ميبود؟  

!. شايد گويند که نميتوان در مقابل هر دعوايی کسی را دستگير کرد چون خيليها دعاوی باطل و ناحقی دارند  
نکه  دعوی روی  اساسات باطلی استوار بود مدعی اين درست است  ولی ميتوان در صورت نادرست بودن دعوا، و اي

و درين قضيه زخمها و اثار ظالمانه لت و کوب  اطفال معصوم و . را تنبيه نمود تا جلو افتراء را نيز تا حدودی گرفت
. خانم مظلوم شاهد گويای دعوای مدعيان بود  

 
گفته و  " اال بال ده گردن مال:" ول روزگار ما اين رانميتوان گناه فرد يا افراد بخصوصی حساب کرد و يا هم چون معم

بلکه اين بال و مصيبت در مغز استخوان ما ريشه دارد اين بال ها و بد بختی . به اين بهانه پوست  حکومت  را آش کشيد
و  ما به اين درد) روشنفکر؟( ها مغز های اکثر مارا پوشانيده است  و اوج مصيبت در جايی است که طبقه تحصيلکرده  

.درد های بد ديگری دچار اند  
 

با درد و حسرت بجای اينکه اين قشر مسئول در جامعه ما برای رفع اين نابسامانيها با اخالص و صداقت بکوشند، اکثرا 
.در پی شهرت طلبی و مقام جويی قوم و سمت خواهی ويا هم حزب و تشکل پرستی های خود مشغول اند  

 


