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 1۵/۰۴/۲۰۲۰               اسحاق نگارگر

 

 !معما در مانده ام نیمن که درحِل ا
 

صورت نگرفته است وجناب اشرف  یگذشته تقلب ودست باز زانیدر انتخاباِت م اگر
جناب عبدهللا عبدهللا هر روز طرح نو  لیچه دل گربهیانتخابات را بُرده است د یغن
 یهم بدبختانه م او که به ساز او برقصد و خواهدیم یاز جناب اشرف غن و زدیریم

که همان تجربهٔ ناکام حکومت  دارندتالش  چرا تپ و یکرز و افیس یباز آقا رقصد و
 یم با دستمال کندیرا که درد نم یچرا سر کایباز امر کنند و یرا عمل یحدت مل و

 نیشود که ا ینم دایمرد پ کیچرا  و خواهدیبه اصطالح حکومت همه شمول م بندد و
است به زباِن  نیکابل زم نانیقل مجلس صدر نشها نُ  روز نیله همه شمول را که امقو

 یهمه شمول به معنا حکومت د؟یبفرما حیتوض چارهیمن ب یبرا یپلوان خیب یفارس
 ایاشد آب یپُرسش بل نیاگر پاسخ به ا که هر قوم در آن شرکت داشته باشد و یحکومت

 نانینش صدر ای و باشند دیمردم خود با یانتخاب یها ندهینما یاشتراک کنندگان قوم نیا
  رند؟یگیم میخود تصم

 رگارگناستاد           

ها،  یپختند که نامش ماش آبه بود وانواع ترکار یغذا م کی فیهمچنان مزار شر گذشته ها مردم در کابل و در
د وکردند که اتفاقاً خوش مزه هم ب یرا با هم مخلوط م رهیکوفته، ماش، قروت وغ گوشت کوچک یحبوبات، توته ها

بار  ها و ینخواهد داشت وهمان لغاز خوان یپزند مزه ا یم یرونیب یکه قدرت ها یاسیماش آبهٔ س نیبالطبع ا یول
 .خواهد بود زین یبدتر از حکومت وحدت مل اریبس یوحت افتیانداختن ادامه خواهد  گرانیرا به دوش د خود

 

را ندارد که  یهمان معن کایامر یحکومت به اصطالح همه شمول برا نیا میموضوع را از پردهٔ ابهام بدر آر اگر
 :است نیبپزد ا خواهدیم کایکه امر یماش آبه ا ای ویعبدهللا دارد.حکومت همه شمول پامپ یبرا

 

+ محقق  یلیخل یبه رهبر یحزب وحدت اسالم + + جنبش جنرال دوستم یاسالم تی+ جمع یحزب اسالم + طالبان
+ داکتر عبدهللا+ دوکتور  گرید یها صد ها ی+ بلوچ ها ، نورستان هیشده در وزارت عدل ثبت ودسته اش + احزابِ 

 کیهمه شمول هر ماه  یحکومت همه شمول ساخته شود چنانکه در شورا نیاگر ا و گرید یاری+ بس یاشرف غن
 کایشکست وخوب است امر خواهد دندان هر روز سر و نهیدر جلسات کاب در حکومت و ردیگیجنگ صورت م

ه افغانستان بازخواست ک ی. عجب شهر بندیبب هیته نهیسر ودندان شکسته جلسات کاب انیزخم یمداوا یبرا یکاف جهٔ یبود
 ادشاهپ یها وهیکه ما به همان ش نیا جهیصورت گرفت ونت یمبارزات انتخابات د،یسه بار پول ها به مصرف رس است.

 . حاالشدیم رانیو زیدر آخر همه چ و کردندیم یاه گردشدو کودک زورمند پادش ای کیکه  میدیکودکان رس یریوز
رت به آن قد که در میسالم انتقال قدرت بساز ستمیس کی میاست که ما نتوانسته ا نیمن دارم ا که گریمشکل د کی

انتقال کند. هنوز هم منطق ما همان منطق  گریحزب به حزب د کیاز  ای گرید دست به دستِ  کیاز  یطور قانون
 زور است. 

 

 گفت: یم را که یدینگهت سع میخدا مغفرت کند استاد نس
 ارهچیب .مجمل نیمفصل بخوان از ا ثیتو خود حد مملکت است که صادراِت عمدهٔ آن پشم است" و گانهیافغانستان "

 :ندیگویم تیکه برا یکنیچه م یاشرف غن
 

 .پشم است فانیضع یآرکه غوغا شیزور پ  پشم است انریکشور ش نیدر انتخابات
 

  برمنگهم ۲۰۲۰ لینگارگر پانزدهم اپر
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