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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  آژنگ. آ

  ٢٠١١ نومبر ١٨

  

  روني خانه، روباه بريش
  

 هيلو.  نقد آزار دھنده تری آن برای و افسوس است و تداعی شرمسارهي مادنشي که شنستي باز ناچار نوشتن سخنانقلم

   . چه خواھد بودانشي روز معلوم است که پاني شروع به کار کرده است و در ھمان اولئی کذاۀجرگ

   . مجملني مفصل بخوان از اثي خود حدتو

 اي گوئی را از ھول مباداکاي امری دست نشاندگی قانونمندۀ گرد آمده اند که مضحکگري دی چندی چند برایتن

   . ھان گفتن بلند کنندیپلو چرب را برا صحه گذارند و انگشتان یپاکستان مدار

 سقف ساخته ري در زگري دی کشورھااي کاي امردي شائی اھدابوني و حکومت از پشت تراستي مرد اول ساني مني ادر

 داند ی ما نمشي و کم اندشي کاستي اما مردک سدي داخل نشوراني شۀ و به خانمي استري که ما شزند یشده آن ھا غرم

 سرکس وابسته و دست ري تا آسمان دارد و شني تفاوت زمرکي ساي سرکس رين جنگل است با ش که سلطایريکه ش

 و اني تماشاچی برادھد ی بوده و در تالش توته گوشت آلوده با مواد روان گردان اجازه مشي خوۀآموز رام کنند

   گردد یم ھمباز زي جالب تر با موش نی در صحنه ھااي سوار شود و شيخوشامد آنان خر ھم باال

 یعني مان آزاد بگذارد ی ما را در امور داخلی ولميدھ ی اجازه مکاي که ما به امرکند ی اذعان مئی با پررویکرز

 ھند منوط به یسراي واذاني را به استی که آزادیتمام معاھدات.....   وی خانعقوبي اي ی شه شجاعجنس از یمعاھده ا

   .دانستند ی میامور داخل

   .خواھد ی حد می بئی درادهي کردن دئی سرااوهي نيردم سوار شدن و از نام شان چن که برگرده محقا

   چگونه خواھد بود خواھد ی می در امور داخلی که کرزیيآزاد

 جا ني خفه کردن و در اواري باز زنان را در چھار داي و دھد ی راکت زدن را مۀ اش اجازی که والی غزنتي والمثل

 ی که باالدي نگوشي برای محاسبه اگري که دداند ی مني در ای را وی آزادننايقيشتن ؟ و آن جا شالق را برپا دا

 اش که ظاھرا با شعار ی مطلق العنانني به اخواھد ی است او مدايچشمت ابرو است و گند و فساد از کنارت ھو

 شما دي گفته و بگوی بای و البته  که آن ھم در ظاھر امر منافات دارد ، بائیکاي امری و قانونمدارئی زایدموکراس

   . و مرا ھم به سالمتريرا به خ
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 توان ی را می ناموسی و نه و ارتباط آن را با بی و بازتاب عدد سی سی بی جرگه در سطح بهيخبر دوم روز لو

 کرد ی ، برشمارتازند ی مء قھقرایبه سو که چھارنعل ني مدعوهي روی بئی دانست که بر سنت خویگريشگرد د

   بپردازد ، بلند نشده است بار ننگ آور و خفت ۀ جرگني اۀ ناموسانی بی محتوای که روئی ھنوز صدایول

 بپرسد ستي نی کسی آورده است ولاني حرف به مکاي امری جرگه از محرم بودن خواست ھاهي لویسخنگو

 را گردنامه کرده ی پس چرا عده استي ماجرا برشما معلوم نی وچونی که چندی ننگ و ناموس زمانیکارگزاران ب

   . که مشوره دھند واگر مشوره دھند ، محتوا کجاستديچرخان یو دور جرگه م

 یفاتي چھارشنبه روز تشرکه ني مضحکه باشد و اما با توجه به اني ای کاراني و پاري است که شنبه اخني براقرار

 و جمعه شود ی گرفته نمی و اما مروج مردم افغانستان چندان جدمونيھم طبق سنت نام بوده و پنج شنبه باز شيگشا

   کند ی در حد صفر تقرب مآن و اثر گذار ی بعد عملگري است پس دگري دی ھادي روز بازين

   بود داي کار از ھمان اول ھواني که پاھرچند

 استفاده نخواھد کرد و گري دی کشورهيخاک ما عل کشور از چي که ھکنند ی جرگه با غرابه اعالم مهي لوارانزکارگ

   . اندی حسن چپ راھۀ افتند و تته پته کنان به کوچی در داخل افغانستان به صرافت مگاهي پاني اجادي ائیاما در چرا

 ی مناني و اطمپردازد ی پارلمان ماني و ظاھر مکرم و محترم بر قناعت ناراضنهي بر سی ارگ با دستیمشاور اوق

   . و نخواھد بودستي نء االجرای جرگه مرعی ھاصلهيه ف کدھد

  به ھني مام مۀدي تن به تاراج رفته و تاالنیاي بقای روشي خوی ھرزگۀ ادامی براهي فرومای و مشتداستي ناپسرکالوه

   . مشغول اندیچنه زن

  

  

  

  

   شاني برما و شرم برایوا

  

  

  

  

   کابل

  

  

  

  

  

  

  

  


