
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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

  

  آژنگ. آ

  ٢٠١١ جون ٢٢

  

 یودي ھالی خوش قالباني پاکي یتالش برا

   ننگی قدرتمندان بيۀدر سا
  

 اول  تا چھارم را دارد با ی ھا مکاناي آغشته به خونش است که در سرخط اخبار دنکري باز از افغانستان وپسخن

  . اما کھنه وتھوع آورگر،ي دی و ھواگريلحن د

 ی و برارديگی  ھا شکل می ھا و فروختنیدني که در منگنه بده و بستان با خری از صلح است ھمان صلح افغانسخن

 ندارد و یمشخص في قابل انعطاف و لزج است ، تعراري که بسیمجتمع)  جرگههيلو (مشيما شناسانده شده تا بگو

 دور ی زمانه ھای انسانی ھالهي آن که در قبی بدواري به نحو بسیگرد آمدن عده ا. ستي آن نی برازي نیقانون مدون

 مرز ی آنسولي ھم مرز با قبای مثل افغانستان امروزی آن را در کشورھاشهي و اگر رافتي را شي رگه ھاشود یم

   .افتي توانش ی با پود استعمار مديکاو

 ھر بلند ني دھه در کمني جاغور ای در غبغب دولتمداران بی ما که به عنوان بادی دستاورد ھااي از ما و گوغي دراام

 دانم ی خوب و نمیاق و حکومتدارتبا دو ا پارلمان ی با نماد ھای ساز دموکراساي دنی در ھرگوشه ایبونيگو  و تر

 به یزي، ناھنجار و مخرش چ،  مو بر اندام راست کنر چندش آویدگي کوک شد و جز درھم تنگريچه الطائالت د

   .مي دستاوردش بناممي کرده باشد و بتوانري گیزي تا چه باشد به دست مان چدي که نرسديگوش نرس

 صحنه آمد ، رھا شد ، تبلور یور که با درام مخوف بری طالبانۀ مضحکی ھااھهي سی افغانستان پس از باژگونیوقت

 شد تا ی عطفۀ نھاد مخالف حکومت به نظر من نقطگانهي پارلمان به عنوان ني کژ و آبگ ھرچند ناپخته ،ینھاد

 ی کنار ھم با بنهيشي پی ھم بی خورده و گاھپاک خط خط ، پنسل ی شناخته و نو ، گذشته ھای را با چھره ھایتشکل

   . کردند ی می سرھم  تھی خارجی آب ھای خالی خشم شان را با بوتل ھاتي جا گرفتند و در نھایليم

 ھم ی و گاھشد ی مدي زن عقب آن تھداي بود که گاه مرد و ی کمره ای ولزدند ی ، حرف بد و خوب مدادند ی مدشنام

 دي تولی مضمون داشتند برای متعدد کلی ھاونيزي  گوناگون تلوی و بعدش برنامه ھاروني انداختندش بیبا لگد م

  .خنده 
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، البته کردند ی می و دق دل را خالدنديخند ی می دموکراسدي جداتري تنيه ا بی و خوش سری ھم با ساده پندارمردم

 ی که ھدفمندانه نقد می آنانۀ فشنگ ھم حوالگاني و کردند ی که دندان قرچه میئبودند تک و توک خطرناک ھا

   .کردند ی و ناقد باوجدان بودند ، حواله مکردند

 ی ھمان پسوندتي و در غادي آی مردم بر سر بازار مشونديبا پ شهي که ھمی افغانی دموکراسۀ بود شروع حماسنيا

   .سازد ی واژه را دگرگون مشهي ری معنی که کلگردد یم

 ی مردم را باز در فضایه ئلي مطرود و منسوخ قبۀ جرگهي لوی در افغانستان با چشمک زدن ھا١٣٩٠شروع سال 

  .  است ري کرد که دداري بدي خواب خرگوش شا خبر پارلمان را ازی فرو برد و جماعت از خود بی اعتمادیب

 زي است که کجدار و مراني نماکي انداخته شود ، نی و برشی نگرشی ھای ھا  وحکومتی به کشمکش پارلمانیوقت

 اند و دهي به بن بست رسیافتني ھم سازش نی نوت و گاھی است گاه با ته و باال رفتن صندوق ھاري گاه با خ،گونه

 ھا مدون تي صالحگري و دضاحي حق استن پارلمان مسجل شد و در پارلمای را که در قانون اساسیھردو روز

 جال نا با مشاوری کرزیس آن آقاأ ھا و در ری لعنت فرستادن ھا مال حکومتني اشتري بدي ، لعنت کردند و شاديگرد

 صدي البته نه صد ف!! مردمۀسرگردان خان  پارلمان و پا به آستان و باني دست به گرشهيدار و کدرش بوده باشد که ھم

  .  اند وده حد اقل ، بیول

 پنھان ۀ جرگه که ھرقدمش معاملهي لوی جفاگري است دی قانون گذاری قانون مند برای که در افغانستان نھادیزمان

 چه یو رنکهي نھان از ای  به ظاھر آشکار ولی و قدمت و سرانه بودن و مصالحه اتي روحانی عبا و قباريدر ز

   ؟؟؟ستي اش چی خواھد شد، چه است و معنیارزش ھا باز

شان داده و آنان   به خورد مردمی که تماشاگران غربی و مصنوعی ساختگیابي کاماني با پایودي ھاللمي فکي شينما

   خودمان ؟؟؟یگي مای و بی فرودستايرا مجاب کنند 

 از النهي محیانان را در ارگ فراخواند و با شعار ھا گروه از جوانان و نوجوکي ی در ترفند جھان سومی کرزیآقا

 زبانم الل آنقدر ھرزه اي تازه فرق کشمش و پندانه را کشف کرده و یمگر جانانه ا.  ھا سخن زد یاھداف شوم خارج

 خشم نگرفتن ی من مجبورم برای ولميکن ی مورش گفته خوب است خوبست جروزشيو مھره است که به دوستان د

 آن خرس گفتن ھمان است و دانگ بر دست ري ، غانمي ما بنمای خودصلهي قھر شدن و فهيتن شما را توج رفنيمردم ا

  .داشتن ھمان

 خي و تارشوند ی می  ناجوان مردانه ای ھایادي دست چه شۀچي از وطن و وطنداران که بازی است وانطوري ااگر

   .ميشتني خواريان در د خانمی وما کوله بار غم بردوش و بگردد ی به عقب برمی و ھیھ

 اند که یئ، منظورم آنھاستي خانه و کاشانه اش در افغانستان نی کسچي و دولتمداران ما ھشگاني پاستي لست ساز

 جا ھا منزل و ماوا کرده اند نه کودکشان در حمله گري در دشي پی، سال ھازنند یدست اند و چانه مه قدرت ب

 ی و نه ھم ترس نخواندن مکتب و سوداشود ی آوار خاک مدفون مريان ز با خطر   مواجه است نه کوچ شیانتحار

 آورند ی مري بخواھند گزهي، ھرکجا ول بخواھند دارند، ھرچه پوگرگوشه ھا و دلبندانشان را دارند جی تداوايدرس و

 و بکس  سه ، چھار بکس بزرگ لباسکي با ختيو ھروقت بخواھند پرواز خود را به دوردست ھا برنامه خواھند ر

  ؟.... کوچک یھا

 ی مردم ما که نه دولتمردۀ طومار غمنامنستي مردمان رنجور ، اني ھا در سرزمی پلشتدي لحظه ھا و تمدتکرار

 شود ی رو آورده اند که نان دار و آب دار است و در آن ماتمکده تنھا مشهي پني ھمه به ای مداراستيآنجاست و نه س

  .ديابي شما بدي شاابم يی نمبکاراني فرني ابندهي زگري دیام و صفت من نافتي شهي پاستيدولتمدار و س
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  . ماندن  ارزش ھا راي نمی برامي باب را مفتوح نگه دارني است اني و اگر چنزي عزۀ خوانند

  مزار 

   جوزا کمي ویس

  

  


