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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Satire طنز

 
 کمباورکابلی 

  ٢٠١۴ مارچ ٠٨
  

  )طنز ھفته(

 

 !به پيش به سوی انتخاباتی صلح جويانه ، شفاف و مردمی 

  به شير الال گفتم، بيا بريم باغ ،

  ؟ کدام باغ

  !انه دارد ھمان باغ که ليال خ

  !به آقا شيرين ھم ھمين را گفتم 

  !و آن گاه ھر سه خنديديم

باره درصدد  دانم چرا يک  رياست جمھوری را در انترنت ديدم، نمی  تھاجمی کانديد ھایۀمن که عکس مونتاژ شد

  !خير و تعلل، به داکترصاحب زلمی رسول، رأی بدھم ، ھرچه بادابادأشدم، بدون ت

، » جھادی ھا« مثل برخی !  ھندو و مسلمان را که غصب نکردهۀخان! ب رسول، آدم که نکشته ھرچه باشد داکتر صاح

با ! شود  اگر خدای نکرده، کدام گپ شد، بارديگر سر کوه که باال نمی! طلبکار سی ميليون شھروند افغانستان که نيست

  ! ھم که مشکل ندارد »شھروند «ۀکلم
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 اين دو دوست ديرين اما ظاھراً  ! به داکتر صاحب رسول ، رأی بدھيم ويم سه نفری، ، بر به شير الال و آقا شيرين گفتم

  !کرده اند، حاضر به پذيرش ، پيشنھاد من نشدند » تحريم « که بنا به داليلی ، انتخابات پيش رو را 

  ر و يارغار آقای ساده نشو، داکتر صاحب رسول ، اگر ھيچ گناھی نداشته باشد، به عنوان مشاو شير الال به من گفت،

  ! ا وستۀحامد کرزی، شريک نابکاريھا و دغلبازيھای چندين سال

  !نباشد» محلل«آقا شيرين گفت ، از کجا معلوم که اين مرد، يک 

 رياست جمھوری جاللتماب کرزی را،ۀ خواھد زمين يعنی يک آدم سازشکار که می: پرسيدم، محلل، يعنی چه؟ گفت 

در فدراتيو روسيه، که برای وال ديمير » مدودوف «راھم کند ، درست به سبک و سياق برای سومين بار، در آتيه، ف

  پوتين اين خدمت را کرد، مگر غير ازين است؟

  !شود کجا پيدا می سياست افغانستان، يک آدم بری از عيب، در قلمرو! گفتم شما ، گويا در ماست، موی می پاليد

  ! سرود فتح، به داکتر صاحب رسول رأی بدھمۀتصميم دارم، خودم، با گردن افراشته ، با زمزم

  ! سر داکتر صاحب ۀی دارم، صدقأيک ر

  :پيران و تنبان گيبی و رياست جمھوری

  !و ظاھر متعارف را نيز دوست داشته باشد» دريشی« بايد  کسی که مقام رياست جمھوری را دوست دارد، راستی،

   يک دالک يا يک حمامی باشد؟  شکل و شمائل يس جمھور افغانستان، شبيهۀ رئايد جامه وقيافچرا ب

ھرکس   خرابات است،ۀ طرب و موسيقی کوچ و قيافه ای که عينا شبيه اھالی خدا خيرندھد کرزی را، با چپن چاپ انداز

  :خواند کشد و می ن میاش را از زير چپن ، بيرو» ھارمونيه«  کند که االن او را می بيند، فکر می

  زليخا دارم و دارم زليخا

  !زليخا دارم امشب

++++  

  لب دريای کابل ، جوره ماھی

  !یمرا کشته غم روز جدائ

ی بدھند، به يک شرط که حقوق بشر را سرلوحه کارش قرار دھد أکنم به داکتر صاحب رسول ر گان، توصيه میبه ھم

  تواند يشی ، به وظيفه رفته نمیو فرمان صادر کند، ھيچ کارمند دولت بدون در

 تفنگ و جفنگ ۀ دارند .دھم چون داکتر صاحب مثل خودم از تفنگ بدش می آيد من داکتر صاحب رسول را ترجيح می 

  !که جايش ، مسند رياست جمھوری نيست 

 

  :يادداشت

زيبائی به سراغ پورتال آمده که بعد از غيابت طوالنی، با چنين طنز » کابلیکمباور« ما آقایبا تشکر از ھمکار گرامی 

  :، جا دارد بيفزائيم.اند

 ھيچ خوشش نمی آيد و به ھمين منظور وی را در جمع ساير رقباء » رسول« از داکتريافکر می کنيم طراح عکس 

 و می خواھد با جدا نياورده است و يا اين که سخت ھوادار اين خاين به ملت افغانستان و نوکر شخص کرزی است

  . وی را تافتۀ جدا بافته ای از جمع خاينان معرفی بداردجنايتکاران و وطنفروشان  سايرساختنش از

 AA-AAادارۀ پورتال

 


