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   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

  د تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـش کشور نباچو
  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

  
  
  

  Political  سياسی
  

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی                                                               
 ٢٠٠٨ جون ١٠نيويارک، 

 
 
  
  

  ظاھر طنين نمايندۀ افغانستان نيست
  

  ستن بر اشغال وطن ماين صحه گذاشتانتخاب طن
  

آژانس قت اروپای مرکزی ــ  و١۴ی ــ مطابق به شرققت امريکای  و٢٠٠٨دھم جون امروز صبح مردان 
   :خبر آتی جلوه کرد  خبررسانی  پژواک را از نظر گذشتاندم، 

     ١٣ : ١۵ ساعت  ٢٠٠٨ , Jun  ۵ –نجيب خلوتگر « 
 طنين، سفير و نماينده دايمى افغانستان در سازمان ملل متحد، شب پنجشنبه به حيث معاون داكتر ظاھر

  .مجمع عمومى اين سازمان، برگزيده شد
پژواک گفت که   جوزا درمورد به آژانس خبرى١٦سلطان احمد بھين سخنگوى وزارت خارجه ، به تاريخ 

  . ادامه خواھد داد٢٠٠٩ سپتمبر طنين به اين سمت، از اول ماه سپتمبر سال جارى ميالدى الى اول
ر جامعه جھانى د وزارت امور خارجه کشور اين گزينش را نشانه يى از حضور فعال و قدرتمند افغانستان

  . خوانده است
سياست خارجى  به اساس اعالميه مطبوعاتى وزارت خارجه، اين مقررى بيانگر حمايت اعتماد جھان از

  .چند جانبه افغانستان است که بر منافع ملی ما استوار ميباشد
به عنوان موصوف  انتخاب طنين را به سمت ياد شده ، نشاندھنده توانايى كارى و شايستگی اعالميه ،

  . ديپلومات فعال عنوان نموده است
ًوى قبال به حيث . گرديد ظاھر طنين سال گذشته به حيث نماينده دايمى افغانستان در سازمان ملل متحد تعيين

بى سى نيز کار نموده است افغانستان  مدير مسوول اخبار، مجله و مسوول بخش فارسى و پشتو راديو بى
 ، عبدالرحمن پژواك به حيث ١٩٦٦در سال   ملل متحد را كسب كرد و عضويت سازمان١٩٤٦در سال 

  )ختم خبر(».گرديدسازمان، تعيين  سفير و نماينده دائمى افغانستان در اين
  

 است، ، اما چون مسأله از نگاه من خيلی گزنده تخت از پخش اين خبر ميگذردِ با اينکه امروز پنج روز
  : خواننگان ارجمند تقديم نمايم  خدمتدر زمينه پنج روز ــ ــ ولو با تعويقخواستم نظر خود را 

، سرمنشی ملل متحد بود" او تانت"ه ، در زمانی کاز امروزًحدودا پنج دھه پيشتر درست به ياد دارم که 
 شاعر  و اديب ،  نويسنده،عالم، پژواک ــ سياستمدارعبدالرحمان استاد جھان در آن سازمان، مايندگان ن

اسامبلۀ رئيس "بحيث برای يک سال را ، سفير افغانستان متعين اين سازمان افغانستان ــ سرشناس ملی 
 افغانستاندولت  و بيطرف بود و مستقل کشوردر آن وقت افغانستان يک . برگزيده بودند " ملل متحدعمومی

در آن . داشتی ئروببين المللی روی و آجھان و در عرصۀ  در ، ھايش نابکاري نارسائی ھا وبا وجود ھمه
 در آن. زمان غول بی لگام اتازونی و دنباله روان ناتوئی آن، در صحنۀ بين المللی رول يکه تازانه نداشتند



 ٢

 ھانی به مانند امروز شغالی نبود کهميدان سياست ج  قواء بين شرق و غرب حکمفرما بود وزمان توازن
  اما امروز؛. ندن بکندميتوانست " ميخواستانچه دلش ھرزورگويان جھان"

نستان و ار افغبحمله . به ھر سو ميتازد" ترکتازانه"عوض گرديده و اتازونی اما امروز چھرۀ جھان بکلی 
از ھمين نمايندگی ه بھانۀ ساختن بمب اتمی، ھمه ب تھديدات ايران ک، اشغال عراق و ايناشغال آن بعد
 مملکت عزيز ما در اشغال قوای .ميکند "گشنه پر زور"است تبھکارانه و يک تازانۀ اين ابرقدرت سي

ه ت خارجی افغانستان توسط واشنگتن و چوکرۀ درجياسس. آن قرار دارد" پادوان ناتوئی"امريکائی و دگر 
  .تعيين ميگردد"  ، انگلستان"، اولش 

حامد کرزی " دولت پوشالی" به حيث سفير افغانستان در ملل متحد، ھم به اختيار "ظاھر طنين"انتخاب 
، "ق ــ پرچمخل " اين جنايتکار مشھور، عضو سرسپرده و وفادار باند بدناماينک که ظاھر طنين ــ. ودنب

 انتخاب "ملل متحد"حيث معاون  سرمنشی بک جاسوس اتازونی و انگلستان ــ نيجاسوس گاجی بی و ا
" سازمان ملل متحد "دانند کهامروز ھمه مي. دوده نميتوانبگرديده، نيز فارغ از سياست جھانخواری امريکا 

 خود را ب حتی آ" متحدملل ".بدست امريکاستفقط  پوشالی و سرسپرده است که قيزه و جلوش يک مؤسسۀ
 اتازونی ــ اين ابرقدرت لگام گسيخته که پيش چشمش را خون .تواند بدون اجازۀ اتازونی خورده نمیھم 

که چه شود  د ــ است که تعيين ميفرمايد که،ورزجھان دريغ نمی مظلوم  جنايتی در حق ملل گرفته و از ھيچ
ھمين ابرقدرت رقم زده ميشود و  امروز  سرنوشت جھان بدست !!!!!و در کجا عز تقرر حاصل نمايد

ً، يا نابيناست و يا که قصدا  که اين واقعيت عينی را انکار کند، يا ناآگاه از جھان و سياست جھان استھر
   در چنين شرايطی ؛ .اندشم خود را در برابر حقايق ميپوشچ

ن ميکند، تعيين و انتصاب ياست جھانی را ھمو معي که افغانستان در اشغال امريکاست و سی شرايطآری در
ظاھر "از طرف ديگر .  که باشد، کوچکترين ارزشی نداردظاھر طنين در ھر پستی" انتخاب"و گويا 
  .ن عزيز نمايندگی کرده نميتواندنمايندۀ دولت مستعمرۀ کرزی است و ھرگز از افغانستا" طنين

 گويا کسی و در ھر جائی که از طرف اين و وقتی که چنين است ھردولت ندارد،" لیشغا اافغانستان"
  . به دو توت ھم نمی ارزد منتسب گردد، ، " دولت"

ه  مباھات ميدانند و اين خبر را بِکسانی که انتخاب يک جنايتکار و نمايندۀ يک دولت مستعمره را وجه
 نشر ميکنند، از سياست اشغالگرانۀ اتازونی حمايت ميکنند و "صفحۀ عمدۀ خود"در و با افتخار ارنامه ب

  .ندارند" وجھۀ ملی"ھرگز 
 " ظاھر طنين. "ندگی می نمايد نماي"مردم افغانستان" است و نه از "فغانستانا" نمايندۀ "ظاھر طنين"نه 
د که گويا ن نشان بدھتافقط برای آنست  و اينه، رديدبر مصلحت دول اشغالگر بدين پست منصوب گبنا
   !!!!!!!!است جھانی گويا ارزش و نقشیي دولتی دارد و سياستی و در س"افغانستان"

  !!!!!ايد گريستب می انديشند، به حالشان بايد گريست و زار زار غير ازينکسانی که 
   
 
 

  


