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 Satire  ـزـــــــــــــــــطنـــــ

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ نومبر ٢برلين، 
  
  
  
  

   نشست"کله پز"جايش برخاست و " کله پز"
  

  شادی بازی رياست جمبوری
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزطنــــــ
  

  :ضرب المثل قديم و نديم خود را همه خوب ميشناسيم، که گويد

  »کله پز برخاست و جايش سگ نشست « 

  اين به چه معناست؟

  دين معناست که در جهان سياست؛اين ب

و طرفداران " ان پنجشيرزمردفروش"و خصوصًا در جهان سياست افغانستان بعض کسان و خصوصًا دنباله روان 

بنشيند؛ يعنی که با از بين رفتن " سگ"برخيزد و در جايش " کله پز"منتظر بودند، که " آمر صاحب شهيد سعيد"

"  رياست جمبوری"نام دارد، بر مصطبۀ " بندۀ خدا"با سايه اش که نيز " بندۀ خدا"داکتر صاحب ، " حامد کرزی"

  . جلوس فرمايند" تی ثم جمبوریارگ سلطن"در " دولت مستقل افغانستان"

عـَـلــَم گرديده بود، صحنه های خنده آوری را از " شادی بازی سياسی"که به ناحق بنام " انتخابات رياست جمبوری"

  :پرده برون آورد  و ما ديديم، که

  است" مستقل"ــ در مملکتی که از صدقۀ سر اشغالگران ناتو، صد درصد 

  رصد مردم آن سواد نوشت و خوان را بلد نيستند ــ در مملکتی که نود و پنج د

  استند، "  بی سواد"، نود و پنج در صد ايشان " باسوادان"ــ و از جملۀ 

  .کانديد کردند" رياست جمبوری"خود را برای احراز کرسی " باسواد و بی سواد" نفر ٤٢

  :همچنان ديديم، که 

  .هم  رأی نبردند" نيم درصد"جمعًا حتی ، " شادی بازی"ــ نود و پنج درصد کانديدان در روز 
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و " عبد اهللا"و ديگری مسمی به " حامد کرزی"، يکی بنام "يک چشمه"دو دانه " کوران"ــ و نيز ديديم که در بين 

، هشتاد و پنج درصد آرای داده شده را از آن خود ساختند؛ خواه به تقلب يا با تعلق و تملق و يا به " عبد اهللا"سايه اش 

  !!!!!ديگر" مشروع و قانونی"يلۀ هر وس

  : اعالم گرديد، که نظر به آن بايد " شادی بازی"سر انجام نتيجۀ 

  "کله پز بر ميخاست و در جايش کله پز می نشست"

  يعنی چه؟؟؟

د، ر بايد همان  ميبو"...بايد همان ميبود، ولو با عبا و قبا و کاله و چکمن ديگر، و به گفتۀ بزرگان " کله پز"يعنی که 

  ."صرف پاالنش عوض ميگشت

  بنشيند، چه کرد؟؟؟" کله پز"و آنکه ميخواست در جای 

به " رياست جمبوری" ِ "شادی بازی"که   کوشيدند،  دست هم داده ه دست ب ، "بداهللاـع" سايه اش،   و" بداهللاـع"

همان بود که از اشرق و مغرب و شمال و جنوب تلفون آمد و سناتوران امريکائی به . کشانيده شود" دور دوم"

شادی "، را با دور دوم " عبد اهللا"و سايه اش ، " عبد اهللا"مشرف گشته و وی را قانع ساختند، که " کله پز"حضور 

" ترازو به زمين زدن های ظاهری"با " کله پز"همان بود، که .  بسازد، شاد و مسرور و شادمانه و مشعوف" بازی

و اما .  تعيين کردند٢٠٠٩به دور دوم محول گردد و تاريخ آنرا هم هفتم نومبر " شادی بازی"قانع گشت، که 

  ؟؟؟؟ند، چه کرد" عبد اهللا"با سايه اش ، " عبداهللا"

  :مريکائی ، چانس وی را ضعيف ارزيابی فرموده برايش گفتندکارفرمايان و هدايتگران روسی و ايرانی و هندی و ا
ات خواهد "وبال گردن"، " دست شکسته"نام دارد، به مانند " عبد اهللا"ات که نيز " سايه"اگر تو موفق هم گردی، « 

 همان بود، که .»!!!!خود دور بسازی" پر زمرد"را از کلۀ " شادی بازی"ازينرو بهتر است، که  دور دوم . گشت

شادی "، دور دوم "بهانه های دال ماشی"، يکجا تصميم گرفتند که به " هللاعبد"با سايۀ مبارک ايشان ، " عبداهللا"

  .را تحريم فرمايند" بازی
 گرديده بود، چون حريف را مفت ، عاصی" عبداهللا" و سايه اش ، "اهللاعبد"که از دنب جنباندن های "  پزکله"

  .يکه و تنها و بدون رقيب وارد ميدان خواهد گرديد" شادی بازی"در دور دوم  کرده بود، اعالن کرد، که "چت"

، دوم يافت، امروز " او کا "و " ناک اوت"، را چت و " شادی"و سايه اش، " شادی"که " کميتۀ مستقل شادی بازی"

اينست که همه . ن کرداعال" شادی بازی"را غالب و برندۀ دور دوم " کله پز"دفعتًا و بدون مجامله،   ، ٢٠٠٩نومبر 

  . مصداق عينی پيدا ميکند"کله پز برخاست و جايش کله پز نشست"به چشم سر می بنيم که مثل 

آنانی که ضرب المثل های افغانی را جمع آوری می کنند، لطف فرموده ، ازين به بعد اين مثل جديد را نيز در رديف 

  . بگنجانند" ل+ ک "

، بدين قمار خطرناک دست زده بود، پشت سر خود را خاريده و رهسپار " هللاعبد"، که به مشورۀ سايۀ خود" اهللاعبد"

گرديده " آمر صاحب شهيد سعيد"زيارت   ِ "ُمجاور"شده ، با خدای خود عهد بست، که ازين به بعد " پنجشير شريف"

، نکند " عبداهللا"سايۀ خود ،  و نيز عهد بست  که ديگر به گفِت. بماند" جنت آسا"آن درگاِه " جاروکش"و تا آخر عمر 

  !!!!!!و دست خود را از پا دراز تر نسازد

   
 ! مددگارـز آينده، اهللا يار و سخیتا طنــــ   . یَدـُوالسالم علی من التبع اله


