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 دو و دشنام کرزی و بی غيرتی سيد مخدوم رھين
 پستی و بی وجدانی در دستگاه حکومت کرزی

 

ات عاليۀ دولت ولو که دست نشانده ھم باشند،  شايد مردم با ادب بوده  و يا حد اقل در اکثراٌ به اين عقيده اند که مقام

نشاندۀ کابل دست چنين يک پرنسيب در حال ارکان دولت .  ظاھر الفاظ خالف منافی اخالق را استعمال نمی نمايند

  . کثافت غرق انداز حامد کرزی پای لچ تا سيد مخدوم رھين فرومايه ھمه در رذالت و.  صدق نمی کند

ه را که در يک جادۀ شھر ئ شب يکی از زنان بدکاره و نشۀقصه ازين قرار است که چندی قبل پوليس کابل در نيم

زن .  رود کجا میبه ال نمود که کجا بود و ؤپوليس از زن بدکاره س.  کابل در حال گشت و گذار بود بازداشت نمود

  :بدکاره به پوليس گفت

العات و کلتور بود و وزير صاحب چند ساعت را با من خوش گذرانی نمود و بعداٌ چند روپيه وی نزد  وزير اط "

پوليس معلومات الزم را گرفته و بعد از تکميل تحقيقات فردا صبح وقت جريان را به ."  به دستم داد و رخصتم کرد

شب و روز با مخالفين و ما درين حالت بی امنی که "پوليس ھمچنان شکايت نمود که .  حامد کرزی گزارش داد

مورين دولت بيشتر باعث بدنامی و خلق نارامی أ و ديگر مءتروريست ھا در کشمکش ھستيم، اعمال ناشايستۀ وزرا

  ."گرد ھا می

فون را برداشته با چنان کلمات خفت آور دو و دشنام نثار ی لچی اش، گوشی تيلحامد کرزی ھم با استفاده از اخالق پا

او "حامد کرزی به مخدوم رھين خطاب کرد که .  ير نداشت درتاريخ لچکان کوچه وبازار ھم نظکهسيد مخدوم کرد 

پدر لعنت نمی .  تو کردیکه  است از کردنھمين کار....گاو، او بی ناموس و پست و ...پدر لعنت و مادر خطا، او 

مخدوم بی غيرت ھيچ ."    ھم نکوتوانی، پستی و بی ناموسی اگر يک کار خوب  نمی.  فھمی ما در چه حال ھستيم

رگشت، گويا چيزی برايش وقتی که دوباره به کار ب.  صرف برای دو روز قھر کرد و به کار نيامد. چيزی نگفت 

 هجواسيس تعليم می بينند که ھميش.  يک وزير و داکتر ادبيات"  عزت نفس"گويند  اينرا می.  فتاده استاتفاق ني

  .خونسرد باشند

  


