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 کراسی چیست؟! -دیمو 

 دگر کشورهای جهان نام دیموکراسی را شنیده اند اما در افغانستان دیموکراسی واقعی! برقرار است. 
 به قرار ذیل:

 در صد انتخابات در فضای آزاد و مملو از آکسیجن برقرار شد.  ۹۰یعنی  :دیمو -
 در صد آن در پشت درهای بسته بود. ۱۰صرف  :کراسی -
درصد زندانی ها و حتی جنایتکاران با احترام به اصول بشردوستی با یک جوره لباس سفید، یک  ۹۰ :دیمو -

 هزار افغانی جیب خرچ رها شدند،  ۵واسکت و  
درصد زندانی ها متشکل از لوچک ها، کیسه برها، طالب ها و دیگر جنایتکاران هنوز هم  ۱۰که صرف  :کراسی -

 رمان تشریف دارند.در زندانها گوش به فرمان گوش به ف 
 در صد خاک کشور را دولت گذاشته هرکس هرچه که می کنند  ۹۰یعنی  :دیمو -
 در صد آنرا زیر کنترول گرفته.  ۱۰ارگ صرف   :کراسی -
 درصد مامورین را به چور و چپاول، رشوت و فساد آزاد گذاشته اند ۹۰به معنی اینکه  :دیمو -
 راستی و پاکی بکارهای شان مصروف اند.در صد با  ۱۰صرف  :کراسی -
در صد وکالی پارلمان از آزادی عام و تام برخوردار هستند که به وظیفه می آیند و یا به سفرهای دوبی  ۹۰ :دیمو -

 و امور شخصی شان عرق ریزی می کنند. 
 یعنی صرف ده درصد شان بشمول آقای بشردوست باید حاضر باشند! کراسی: -
 در صد هوای کابل از اشتراک و اختالط همه گازهای موجود در جدول مندلیف، ساخته شده،  ۹۰یعنی دیمو: -
 در صد در فضا تشریف دارد. ۱۰یعنی آکسیجن هم  کراسی: -
درصد جوانان تحصیل کرده آزاد هستند که پشت کار می گردند، یا دست به دامن قاچاقبر زنند و  ۹۰یعنی  دیمو: -

 ود را بیک سرزمین دیگر برسانند. یا خود شان می خواهند خ 
 درصد که واسطه و یا دالر دارند بکار گماشته می شوند. ۱۰که صرف  کراسی: -
درصد مردم به مجردی که عکس های رهبران دولتی را در فیسبوک ها و شبکه های اجتماعی می  ۹۰ دیمو: -

 بینند، َدو و دشنام و بد و بیراه می نویسند  
 صدقه و قربان قد و باالی شان می شوند.در صد  ۱۰ کراسی: -
درصد آزادی عام و تام داده شده تا در کشورما کار  ۹۰یعنی به استخبارات تمام کشورهای دوست و دشمن  دیمو: -

 و غریبی شانرا انجام دهند.  
 درصد استخبارات افغانی یعنی امنیت ملی عرق ریزی شبا روزی می کنند.   ۱۰یعنی صرف  کراسی: -
درصد تروریست، طالب، القاعده و داعش و سگ و سکورهای شان آزادی داده شده تا  ۹۰به این معنی که  مو:دی -

 اگر خود را می ترقانند، از بم چسپکی استفاده می کنند و یا هر کثافت کاری که می کنند  
 درصد شان دستگیر هم می شود.  ۱۰یعنی  صرف  کراسی: -
درصد مناطق کشور آزادی عام و تام وجود دارد که خانمها را بخاطر استفاده از موبایل یا  ۹۰یعنی در  دیمو: -

 انتخاب شریک زندگی یا گشت و گزار بدون محرم سنگسار می کنند، ُدره می زنند و یا سر می بُرند. 
 درصد دیگر قانون دولتی و عدالت تطبیق می گردد. ۱۰یعنی باالی  کراسی: -
 .....و..... -

این آزادی های معدنی! که صرف چند تای شانرا نام گرفتم، صرف در افغانستان کوهستانی که معادن بی شمار 
 دارد، به مردم داده شده. 

 خدا کند مردم دیگر کشورها با خواندن این نوشته به مظاهرات خیابانی علیه دولت های شان دست نزنند!!!
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