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 ردپدیده های جدیدی  موکراسی،یافغانستان با ادعای د تسلط کامل بر و «ناتو» متحدانش با آمدن قشون امریکا و

ایجاد که بزرگ،  ُخرد و تمام ادارات دریان سخنگو وروسای دولت  کنار ین درورن مشاچوشد، ادارات دولتی خلق 

 ب آوریلی تعجخ درعمل، بودن آنها بی اثر وزن  مرد وکارمندان  کثیری ازتعداد تشکیالت دولتی با  در چنین عناوین

  .دوش اقتصاد کشور برگران یست ر با ،نگاه مصرف از و

 کنون شاهد ده خان مرحوم تان هللا مااسقوط  از دوران زندگانی خود، درمی فرمود که محترم ما  کهنساالن یکی از

خود  مغز خود و ، همه برءاروز صدراعظم و شاه بوده، یا درین جریان طوالنی، اگر و بوده است «پاچا گردشی»

 مروزما اا ،سخنگوه ن و بوده اند نه مشاورتصمیم گیرنده  و جوابگو یما  مستقخود شان  ،ولیت هامسئ برابر در ومتکی 

 با رئیس دولت نیافته اند و فرصت دیدار هم  ظرف سال یکبار ادعای خود شان، در مشاورین که به جمع کثیر از

ونین امرد با مع زن و بعضی ادارات سخنگوی در اون معاون ومع دری زبان با داشتن معاون و و پشتوسخنگویان 

 معاشات، کراهه خانه واست،  «بیت المال»حقیقت همان پول  در که« ۹1» نمبر دیا کُ  ،جه دولتدبو جداگانه از

 الح ردشصت فیصد نفوس افغانستان  ،یید ملل متحدحالیکه به تأ در دست می آورند، ه چشمگیری بسفرخرج های 

 همین سخنگویان می، الف واظهار دروغ  اشخاص در ترین که دیده می شود، مجبور قراری .دزندگی می نماین فقر

ان شالف  و دروغ  ومجبوریت  شنونده نمی گزارد،  که هیچ اثری برشان  گفتار سیما و باشند که هنگام صحبت از

 . احساس می شود

 همین مناسبت:ه دلیست ب درد

  

 ده آقای سخنگوـش حلقه برابر در ده آقای سخنگوـش شورـکۀ ویندـگ

 شده آقای سخنگو افسرسر امروز  هنشست یک گوشه سرافگنده بهبود،  تا

 شده آقای سخنگو زاندم که مقرر دیگرکت وش و تهـرنگ دگری یاف
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 شده آقای سخنگو هم صاحب موتر ناحیه شهر هم خانه سه منزله در

 ای سخنگوـده آقـش دالور ارـیـبس امروز سخن میزد و لرزیده ترسیده و

 ای سخنگوـشده آق ورسخن ا وـدان  سخن او طرزدارد همه کس گوش ب

 شده آقای سخنگو عرق ترصد ره به  سخن راست  مردم که نگوید خود داند و

 شده آقای سخنگو ررـوک مکـالف گزافست وهمه الفست  داند که کالمش

 آقای سخنگو شده یاور همکاسه و  تنقید خور که بود در خیل مشاور با

 است«اسیر»ازحرف حقیقت که به گفتار

 شده آقای سخنگو درــمک وم وـمـغـم

 

 ع، فرانکفورت1۹دسمبر 2۵ «اسیر» نسیم. م.
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 تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند، می 

 در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!عکس نویسنده  توانند با اجرای "کلیک" بر
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