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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@afgazad.com 
 Satire طنز

  
  : يادداشت

ال " نادر شفا"ضمن ابراز سپاس از آقای انجنير  ه پورت شريف آوری شان را ب ستان "به خاطر ارسال مطلب ، ت افغان

ستان-آزاد دم"  آزاد افغان ر مق ال از صميم قلب خي ا پورت شتر شان ب ای بي اھد ھمکاری ھ ده ش دواريم در آين ه، امي  گفت

  .خودشان باشيم

          موفق و کامگار باشيد

 AA-AA       اداره پورتال

  
                            

  انجنير نادر شفا
  فرانسه

                         نومبر18
 

 

  :طنز

   آقای کرزی وزير ميسازد
 

     
االخره آ دب ستان اعالن گردي ور افغان يس جمھ ه حيث رئ يد وب ه آرزوی خود رس رزی ب ای ک ان در . ق اب ش ال جن ح

ذھبيون  ، انتخابات با ھمه گروپ ھا چه چپیزيرا در دورة ،بسيار دشواری قرار گرفته اندموقعيت  چه راستی وچه م

د آنھا را جاافراطی پيمان ھا وعده ھا داده بودند که بايد عملی گرديده ودر کابينه خود ين. دھ انی  ،ھمچن ا جوامع جھ ب

ای کرزی . داتی کرده که بر آوردن پيشنھادات آنھا نيز بايد در نظر گرفته شوندھتع ار آق ا روزگ د ھ ن زدوبن تمامی اي

ا ديرا خراب ساخته و شب وروز با مشاورين خود در تماس است تا ازاين منجالب ھا رھ ه  .ی ياب ر ب ه اگ شان ک جناب

دبروزگارش  ،دننکنوعده ھای شان عمل  دا ميکن د .   يشتر خراب شده و تکاليف صحی شان وخامت پي ل کن را عاق چ

شاش و  سال گذشته ھم سياستی را پي٨ه در گرچ کاری که باز آرد پشيمانی ه ، اغت اد فتن ش گرفته بودند که باعث ايج

ردم ه خدعه ودروغ را ب برادر کشی شده و ھر نوع ه م د ، مگر حال ھم درت بمانن ه ق کار ميبرد تا چند روز ديگر ب

ورزد وزد وبن،ھايشان آگاه شده اندافغانستان و ديگران از نيرنگ  ه مي م حيل از ھ ه  مگر ب ا کابين د ت ان دارن ا جري د ھ
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ر از ک. ترتيب يابد جديد شان به خواھش ھمه جريان ھا ای کرزی بھت د آق ه جدي ه کابين رود ک ی شان فکر نمي ه قبل ابين

  ليت تر ميباشندومسؤ  در جستجوی آدم ھای کثيفترو بیًباشد ويقينا

ز ھ ه طن ی وعصبیدر جمل فاخانه عقل ه در ش ده ک يک مريض در لب جوی نشسته و خس وخاشاک و ديگر  ،ا آم

  فت کهمريض در جواب گ. ال کرد که چه ميسازی رفيقش نزديک شده و سؤ. آدمک بسازدکثافت ھارا جمع کرده تا 

  مريض در جواب . رفيقش پرسيد که چرا معين يا رئيس نميسازی که در فکر ساختن وزير استی؟؟ . وزير ميسازم 

  .گفت که کثافت کافی نيست

  .ر استفاده کند تا فساد ھا در جامعه کمتر گردندو ازکثافت ھا کمت دعا ميکنيم که صحت آقای کرزی بھبود يافته 

 


