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  فاکولته حقوق پوهنتون کابل3عبدالرحيم پاينده محصل صنف 
 

 کنفرانس نهضت فراگير دموکراسي و ترقي اروپائي"  افتخار"به 
00685=id?php.payamha/main/home/org.mashal.www://http 

 
گير دموکراسي و ترقي که محدود به چند تن از پرچمي هاي طراز کهنه ميباشد   در کنفرانس خويش که چند نهضت فرا

روز پيش در شهر پر افتخار آلپن ان دن راين، کشور کبير هالند داير گرديده بود، ماهيت خود را به دوستان و دشمنان 
 .خويش به نمايش گذاشت

 
رده گيري ها ، اتهامات و عدم اعتماد سياسي بين نسل کهنه و نو رهروان ببرک تضاد هاي  لساني، تعصبات مليتي، خو

کارمل و عدم موجوديت  کانسيپت مشخص و عملي  براي برون رفت از حالت کنوني از جمله مشخصات اين گردهمائي 
 .صغير بوده است

 
  :       کنفرانس متذکره توجه شما را به فکاهيات ذيل جلب ميکنم" افتخار"به 

 
 :در مورد کيش شخصيت

 
 آيا کارمل داراي کيش شخصيت بود؟: شاگرد
 هه هه هه هه !! ها ها ها ها ! کارمل کيش داشت و شخصيت نه :    معلم

 
 :در مورد رهبر انتقالي

 
بعد از صحبت کارمل،  بين يکتن از سران قوم . روزي کارمل در مقابل اقوام جاجي و منگل صحبت پر حرارتي داشت 

 :مل مشاجره ذيل  صورت گرفتو کار
 

گپ هاي شما . شما آدم کم نيستيد، آخر شما فرزند يک جنرال هستيد! کارمل صاحب : يکتن از موي سفيدان  قوم منگل
اما ولس مي گويد که شما فقط يک عيب داريد که و آن اينکه شما روس را به افغانستان آورده ايد . خيلي خوب است

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
با تمام قدرت ، ايمان و و جدان انقالبي اعالم ميدارم که من روس را نياورده ام، بلکه روس ها من را با خود به : ملکار

 ها ها ها هه  هه هه هه. افغانستان آورده اند
 

 بي کفايتي
 

 :  تندگل غني و گل عباس دوتن از مامورين پائين رتبه  در باره بي کفايتي رييس اداره خويش چنين صحبتي داش
 

 !!!نزد رييس صاحب عمومي رفتم ، خيلي آدم عجيب و غريب است: گل غني
 عجيب و غريب يعني چي ؟: گل عباس
چي پشت گپ مي گردي، رييس ما شخص دروغگو، بي مسؤوليت، بي تفاوت، رشوت خور و چارتکه نمبر : گل غني
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بدل است
 مه نمي گوئي که کارملي است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پس چرا به يک کل: گل عباس
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  تنز نامه محصلين پوهنتون کابل
 

تن تشکيل ميداد واين  163 داير وتعداد نمايشگران را) سرکس (  جون سال روان در کشور هاليند نمايش 9به تاريخ 
عجايب الخلقه که کارنامهای رنگين ومخملين در   تن163 تن هم کوزه هم کوزه گر وهم گل کوزه يعنی اين 163

 .بودند کشور ابايی خودداشتن همه انها هرکاره
 

دهل رسوايی حيوانات رنگ شده وملبس با  نمايش را ادمکهای معامله گر هزار چهره ودغلباز اغاز نهاد وبا نواختن
فتن وشوربختانه تعفن لجنزار سراسر جايگاه معينه خود جاه گر تزينهای زرق وبرق وکف کالر های شعبده بازی در

 . بود وسخت ازار دهنده بود تاالر سرکس را فراه گرفته
 

وزخمی که از هر جنگلی واز هر لجنزاری توشه برداشته بود لنگ  بعد از نمايش کوتا دو فلوته باز حيوان گهن سن
زی که شيطان را به تعجب انداخت رفت وبه به چه نمايشی چه فلوته بازی وچه دلقک با لنگان غرض نمايش به صحنه

مسکو ـ نيز رقصيده  تياتر بود که در تهران ـ قوم ـ.بازيگر گهن سن وزخمی چهره شهرت يافته دنيای سرک  واين
 . ولميده بود

 
در کنارش قرار داشت تماشاگر نداشت وبازيهايش تکراری ؛کهنه ،  ومضحک انکه اين نايشگر پير که برادر هم شکلش

 !!!!. پار وپار خوشايند ايت اهللا های تهران وقوم بود ر سالهایبود وتنها د
 

حيوان  خواستن تا نمايش مضحک ،خنده دار ، ومبتذل را اجرا نمايند ؟؟ واز ميان حيوانات سرکس سرکبازان در اخير
 ميدان سرکس همه حيوانات داخل وفادار ، کودن ، مطيع ؛ وشوگر را انتخاب نمايند ولی به علت مديريت بی خرد

جان بهره برده ويک شکم نان چرب امريکايی را } زلمی  } انتخابات گرديده وخيش را کانديد تا همه از خوان اقای
غضب ـ حيوانات کهن سال وقروغگر قرار گرفته سرکس بدون نمايش اکروباتيک  نصيب شان گردد ولی مورد خشم ـ

 . شب پايان يافت 2وضحک ساعت 
 

نماينده سنگ فروشان و وزير عدليه جنگل بود که با داشتن  کنترول ،نظاره نمايش به دست: ويک نقطه فراموش گرديد 
خودش  دستان و وجدان پليد نمايش را با نهايت پوزه بلند اداره و عدالت ميکرد در حاليکه. دهن متعفن.شکم گنديده 

 . بازيگر ساير سرکسهای ميباشد که مزدبگير ميباشد
 

 . وتنز را حل نمود برايش جايزه ارسال ميگردد که هدف اين تنز نامه چه بود دوستان هرکس اين معما


