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 یانتصاب استیمانده است که در هنگام ر ادمیاز مال فضلو به  یانیدار عناصر شر و فساد، ب هیما اتینوادر ادب از
 یز شوراا یانتخابات پارلمان جیاز نامزدان معترض که پس از نتا یمستقل انتخابات، پُف کرده بود. شمار ونیسیکم
 یساننان، کآ انیاند. در م دهیافت یحال و روز نیشوند، غوغا برپا کرده بودند که بر اثر تقلب، به چن یمحروم م یمل

مناطق  ایکه گو ییها یکه بر اثر جوساز یغزن تیگان پشتون وال ندهیشدند. مثالً نما یبودند که واقعاً دچار حق تلف
سال  1۱که در  دقرار گرفتن ییمشمول پروژه ها ق،یطر نیدر پارلمان بازماندند و به ا یگ ندهیاز نما ست،یآنان امن ن

  .دور نگه دارند ،یمل یها یمملکت را از اثرگذار نیا تیاکثر ،یناامن جادیشود با حرمان، انزوا و ا یتالش م ر،یاخ
ا ب یبهتر است شمار: »دیگو یم یشود و به گزارشگر یم یعصبان ان،یدر پاسخ به ناحق گو یمعنو یآقا یبار

 استیدور انتخابات ر نیکه مثالً در دومبود  ییاو از آدم ها هٔ یکنا.« ندیایب دانیبه م ش،یخو یدرک وزن اجتماع
 ،یانتخابات یو نشانه ها میشدند و با انواع عال یانتخابات یوارد کارزار ها ،یشناخت اجتماع نیبا کمتر ،یجمهور

  .بدهند یشده بودند، به مشکل را نییکه از قبل تع یسه نمونه ا -انداختند تا به دو یمردم را به زحمت م
 یها یآسان باز-به خر یشمار احمقانهٔ  یها یکه ادعا و ژاژخواه ریاخ ییباال در هفته ها یطنز تیکنم روا فکر

ز خلوت ا شتریآنان، ب یاجتماع آمده اند که پشتوانهٔ  دانیبه م یشود کسان یم دهیبه جا باشد؛ چه د دند،یرس ییرسانه 
د، که هبوط کرده ان یخبران یاز ب یتا کس ندیجو یبهانه م ،که در حد چند نفر و چند صد نفر ستین یضانیمر یها

 .سوء استفاده کنند نانیبخورند و ا یباز ،یزمان کرز یخوردن ها بیفر یو سنت تکرار شهیدر کل
سرخ شدن در انواع  ر،یچهل سال اخ یبودند که ط یگفته شدند که گشادتر از دهان کسان یکالن یها ثیحرف و حد

امه برن هیشب شتریب ،ییرسانه  یها ییو بزرگ نما داتیند. سفارشات، تهدرا تجربه کرده بود یخارج یروغن ها
  .شدند ییرسانه  ییها

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/omarzai_m_wasni_ejtemai.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/omarzai_m_wasni_ejtemai.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

نام، گم یچهارراه سپاه یبه سو -ریپام نمایرو س ادهیروم. از آغاز پ یم وندیم کرمچ به جادهٔ  ایبوت  دیخر یبرا یگاه
ً یرو و جاده نشسته اند که تقر ادهیدر کنج و کنار پ یدر واقع هموطنان ایدست فروشان   نی، اسال یاز س شیدر ب با

که در  یاز مناطق جنوب یبوده است. هنوز هم هموطنان بوت فروشمحل معروف  وند،یم متصل به شفاخانهٔ  منطقهٔ 
 یگریفروشنده گان را خاص نگه داشته اند. مردمان د تیاند، نوع یالمیکنند و مصروف تجارت ل یم یکابل زنده گ

روشد، ف یمن یالمیکه مال ل نیبا تفاوت ا ی. هموطنندینما یسابقه داران، نو م انیاند که در م میتجارت سه نیدر ا زین
که بر اثر کاهش  یام. شخص فربه، از نوع دهیاست. در چند نوبت از او کرمچ خر ییرسته، مصروف کما نیدر ا
در  یروز داشته باشند. یکه توازن جسم ستین یافراد هیآنان شب یشوند، استخوان بند یچاق م یوقت ،یکیفز تیفعال

متخصصان آماتور شد.  هیصحبت کرد که شب یو آب باز رزشتناسب اندام، و دیکرمچ، آن قدر از فوا دیهنگام خر
 پس از ترک رایز ست،یاو ن من به اندازهٔ  یبر اثر جانب مقابل است. هرچند فربه شتریب ،یاختالط نیچن هٔ یروح

 یکه وقت یوزن را گرفته ام، اما هموطن فروشنده، مثل افراد شیجلو افزا ،ییرو ادهیپ قیاز طر ،ینسازورزش بد
 یم احساس را درک نیآمده بود. من ا رونیب یئمن از فشار تنها یشوند، با تماشا یخرسند م ستند،ینمونه ن نندیب یم

ر تان رفته است، اگ یمو ها ای دیمجرد مانده ا ای دیکار است یکه ب یمثالً در جلد آدم ،یفرد تیکنم. گاه بر اثر موقع
 ل خدا، تنهاضشود که به ف یحاصل م یا یبه خود خود ینروا نیتسک د،یافتی یگرید یشباهت ها را در کس نیا
  .ستمین

حس او، به مزاج من  نیداد، اما ا ینجات م یمن، خودش را از عذاب روان یهموطن فروشنده با تماشا خالصه
الغر شود،  قیطر نیگرفت است از ا میکه تصم نیو ا یدر مورد آب باز شیصحبت ها انیوش نخورد. در جرخ

 رجهیکه از محل چمپ ش نیمحض ا به! گفت: چرا؟ گفتم: یکن یآب باز یتوان ینم ،یکه دار یوزن نیگفتم: تو با ا
ست د یها ییکنم. گفتم: توانا یو چنان م نی! چنریناراحت شد که نخ ی. کمیشو یغرق م ،یکه دار یبا وزن ،یبزن

 .یوزن ات را کم کن ،ی. بهتر است قبل از آب بازیشو یکنند. حتماً غرق م یتو، وزن ات را کنترول نم یها و پاها
 میصمت ،ییشود که با چند نطق رسانه  یم یهموطن فروشنده، مصداق حال مخالفان یآب باز مال فضلو و قصهٔ  هٔ یانیب

 ییاه ینیزم ریاز کدام ز ستیآنان، هنوز معلوم ن یخاک یبروند. نمونه ها رجهیدر گرداب افغانستان شگرفته اند 
  .شود ینگه داشته م یمخفآنان،  یآدرس محل نشست ها یکنند که حت یرفت و آمد م

ند همان ،یمل یمخالفت با ارزش ها ینباشد، صدا ها یئرسانه  یگ ختهیو مهارگس یاجتماع یشبکه ها بتیمص اگر
  .شدند یکوه ها و مغاره ها، شناخته م یدر سوراخ ها ،یگر یستم شیدایاند که در زمان پ یخس و خاشاک

  .رقابت ها، محک بزنند زانیکمتر از آن است که در م ،یمل یمخالفان ارزش ها یاجتماع وزن
 :حافظ

 انیـد به مـود گر محک تجربه آمـب خوش
 شدباشد هر که در او غش با یرو هیس تا

 :کارتون شرح
 یها رویمقاومت، ن جبههٔ  نیمغاره نش یاعضا ریبه اصطالح مقاومت در کابل. به تعب جبههٔ  یبر حضور اعضا هیکنا

 آنان بر مردم، نداشته اند. لیدر واقع تحم ایدر بازگشت  ینقش ،یالملل نیب ینظام
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