
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ جنوری ٢٠برلين، 
  
  

  
  !!!مار ُمرده را هر کس لگد ميزند

  

  رفتن بوش و آمدن اوباما
  

  طنــــــــز
  

 سخن ميگويم، هرگز منظورم اين نيست که مار و "کشتن مارو لگدمال کردن "گويم که وقتی از از بدو سخن بايد ب
ال پيش حضرت من با فرمودۀ هشتصد س. گژدم و خزنده و چرنده و درنده را بايد دريد و از زندگی ساقط ساخت

  :ق نيستم، چون  مواف، "  ستمگاری بود بر گوسفندان   ترحم بر پلنگ تيز دندان   " سعدی شيرازی که
ترحم .  انسان و اوالد آدم آفريده نشده گل رویبخاطر محضهر موجود زنده درين طبيعت حقی دارد و اين جهان 

  !!! ند نيست ، بلکه ترحم بر شکم بی هنر پيچ پيچ آدميزادگان استرت سعدی بر گوسفند، ترحم بر گوسفحض
  

يزند، اما مردی آنست که کسی اين کار را در حق يک مار   گپ بر سر آن بود که مار مرده را هر کسی با لگد م
 و به مزبلۀ تاريخ افتيده بسر آمدهی که اکنون تاريخ مصرفش "شير مار"و برويم بسراغ هردو مار؛ يکی . زنده نمايد

  .ی که نو بدوران رسيده"سياه مار"و ديگر 
 خانهميرود و " کهنه ".ود و رئيس نو می آيدهنه مير، چون رئيس جمهور کز روزيست ممتاز در تاريخ اتازونیامرو 

  :گندد؛ و به گفتۀ زنان ارجمند کابلی خالی ميکند، که هرچه دير بپايد ب" نو"را برای 
  

  "زارنو آمد در بازار، کهنه شد دل آ"
  

که دير  بود و حاال "تازه و گوارا"گويا بوش زمانی جارج دبليو اين نيست، که " دير پائيدن و گنديدن"مراد من از 
 خدعه و نيرنگبوش از همان اول کار با جارج دبليو  همه ميدانند که !!!!نه هرگز. ه و متعفن گشته استپائيده گنديد

نميگنجيد و  "خالی ذهن"انسانان  و بعد کارهائی کرد، که در کلۀبر کرسی رياست جمهوری اتازونی نشست 
را بوش و موش و امثالش محض و فقط و فقط ته نبايد  الب. را بازگويموی آور م شرمۀ ورتی نيست که کارنارض

قتضای ايجابات و منافع عليای ، چون ايشان به ُمدادقرار و توبيخ  عتاب مورد بخاطر سياستهای اعمال کردۀ شان
 بود، همين  هر کس ديگری در جای او می!!!توانستند بکنند  عمل کرده اند و غير از اين هم نمی،کشور متبوع خود

  !!!ل ميکردطور عم
  

،   فدرال، صدر اعظم المان Angela Merkel" انگيال مر کل"، سخنان المانهمين اکنون در اخبار تلويزيون رسمی 
  :را پخش کردند که گفت 

  
  »....اميد است که رئيس جمهور جديد، يکه تازی نکند« 
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  : مطرح ميگردد، اينست که پس از شنيدن اين جمله سؤالی که بالفاصله 
  :ين طعنه را برايش نداديد و نگفتيد که چرا در زمانی که جارج دبليو بوش بر سر اقتدار بود، ا

 خضوع و خشوع بگوئيم که ،  کمالدر ، بچۀ پدر؛ فدای سرت شويم و پيش پايت بميريم، ميخواهيم مستر پرزدنت« 
  »!!!!نشسته ی دمب مارخمارت، دو ابروپر دو چشمسر 

و همگنان و همتايان " مرکل"، غـُر ميزد از اوج قدرت خود و از قصر سفيد بر جهان "بوش"بلی در آن زمان که 
، در غارها پت شده "احمد شاه مسعود"مانند جنگساالر معروف افغان، ه  و عينًا ب"موش"شرقی و غربی او مثل 

  :وان دنباله روش بر ميخيزد که  هار مرده است، صدای پايدِ"مار"اما حاال که اين . بودند و ُچـُلـُل کرده نميتوانستند
  

  »....شنيد گپ کسی را نمیچطور و چنان بود و  سرتنبه و قلدر بود وبوش يکه تاز بود و « 
  

بر سر قدرت بود، همه پيش پايش می افتيديد " چوچه"تا وقتی که جارج بوش !!! عجيب دنيائيست و غريب سومناتی
در موردش  گرديده است، می آئيد و "مستراح تاريخ"ته و تحويل و بنده وارسجده اش ميکرديد و حاال که مردک رف

  "!!!!نوکر خان جان بوديد و نه نوکر بانجان"واقعًا که شما . بدين رنگ سخن ميگوئيد
   

 مشهور المانی کارتونست بر سرير قدرت تکيه زده بود، يک ن جارج بوش کال در زمانی که :به ياد دارم 
بوش کالن و در باالی سرش .  ميکند"رانیراکت پ"چوچه را نشان ميداد که مشق وش ب کشيده و جارج يکاتوری کار

   :يگفتمبا زبان حال زده و   تپ تپک خود که به پشت پسررسم شده بود ــ بوش پدر ــ همان 
  

  !!!" منی تو فرزند حالل زادۀ بچۀ پدر، آفرين "
  

و از . ِ  تکساس، چه بالئی را بر سر جهان آورد"کاوبايستان"و ساکن " کاوبای"ِ  بنِ  "کاوبای"بعد ها ديديم که همين 
 را "صدام" که چگونه به چشم سر ديديم آری؛ . ديديم  و چشيديمهمه بيشتر ما افغانان و عراقيان ضرب شست وی را 

  !!!غانستان را مفِت کالــّذی جر کند بيايد و افگند و چگونه بهانه ای درست کرد، تا اف"دام"در 
   

 که از عهدۀ همۀ "بی لبی و بی النجگی" و با آن "بی زبانی"با آن زبان با آن زبان گنگ و چوچه بوش دبليو جارج 
زرگان ب  خود فحوای گفتۀ"شش بلسِت "اما با آن زبان بدر شده توانست، معلوم است که بارک اوبی خطيراين کارها

  :را صادق خواهد ساخت که ما 
  

 !!! کاالدَر َبچو دزدی با چراغ آيد، گزيده تر
 


