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 میدهند فیصله کردند که به سیاف رأی طبقۀ اصنافمسموع  قرار
 مانند فهیم بیریش شوند بتراشند و محقق ریش خود را بشرطیکه او و

 
، مجلس شدن " خود راقبال بیان داشته بود"بکوه باال فهیم که احتمالب خان از سرچوک خبرداده که مارشال جع

کلین خود ؤاز مکالنتر توت فروشان به نمایندگی  .مشوره دعوت کرده بود رأیبزرگ توت فروشان شمالی را ب

لعنت قرار داده گفت : "" وا  مارشال را مورد تف و
1

، مفت یم، حالی عوض ایکه خوده قایم کنیچوکی ره بر تو داد

مشوره دعوت کرده ام، شما بگوئید  رأیمارشال بمجلس گفت، شمارا بهمین خاطر ب گان ایله میکنی ... ! ؟""یارو
 چه کنم ؟

عجب خان میگوید : مجلس بزرگ توت فروشان بعد از بحث و غور زیاد به مارشال سفارش کردند تا از فورمول 
 است: ینقرارا بگیرد. این فورمول از ه درکنفرانس بن تطبیق شده بود کارداکتر خلیلزاد ک

 چار سال یارحکومت کابل ب گریختگی =  دار زیرشخص یک پشتون چوکی پرست  +  دو 
تطبیق فارمول فوق را بخانۀ  یار، مارشال اشخاص مساعد بوید : باساس همان سفارش و فارمولعجب خان میگ

بقرار  معاون را ، دوتشخیص داده فارمول را شخص شخیص استاد سیافه خود دعوت داده، پشتون مساعد ب
گرفت، و فردای آنشب  اتفاق آراء مورد تصویب قراره فارمول یکی خودش و دومی محقق را تعیین کردند که ب

 .اعالن گردید
 بزرگ ثر وؤم ، مارشال مجلس بسیاریبانی همگانی ازین انتخاب و فارمولمنظور پشته اضافه میکند که ب خبر

فروشان، تلخان فروشان، کشمش فروشان، کچالو  آن توت فروشان، انگور استالف دایرکرده بود که در دیگری در
ر به تا نظ شان دعوت شده بودند فروشان، یخ فروشان و وطنفروشان والیات کابل و پروان همراه با کالنتر های

باتفاق آراء داکتر زلمی حمایت کنند. شاملین مجلس  ئید وأت نفوذ و صالحیتی که دارند انتخاب و فورمول مذکور را
 خلیلزاد را بحیث رئیس مجلس انتخاب کردند.

 بودم  دره رح کرددرکنفرانس بن طرفاه ملت افغان  یاررمولیکه با: افتخار دارم ففتگبیانیه خود  لیلزاد درخ داکتر
ط یارشود که در ش رمول کارگرفته میاعین فچارم از بار  فقیت تطبیق شده و اینکؤذشته با مگسال  12مدت 

 تأسیسشنیدن سفارشات داکتر خلیلزاد بطرفداری از  شاملین مجلس بعد از منفعت افغانستان است. ه حاضر بکلی ب
ی خود را باین شکل یپرداخته تصمیم نهامشوره مذاکره و ه بین خود ب حکومت جدید )سیاف + فهیم + محقق( در

 :اعالن کردند
، اما بیک شرط :  شرط اینست یم، اما بیک شرطده می رأیاو معاونین  "" ما فیصله کردیم که به سیاف صاحب و

خود را بیریش ، نظر کرده مانند معاون اول رفصکه سیاف صاحب و معاون دومش محقق صاحب، از ریش 
 بسازند...""
 برابر او شریف عین شرط را در که مردم شریف مزار ضرین مجلس با ستایش از قوماندان عطا گفتیکتن از حا

ه بیریش ساخت و ب خود را ،داشت، بخاطر رضائیت مردممقبولی  گذاشته بودند و معلم صاحب که ریش انبوه و
مارشال صاحب و محقق  یار: سیاف صاحب آدم خوب است، همها گفت چوکی والیت دوام داد. کالنتر توت فروش

کثافات زیاد تراکم  نجاست و یر یک ریش پنجاه ساله حتما  زگویند که ب می آیه، اما مردم می صاحب خوب جور
، وهرسه نفر باید از حیث قواره یک توانند قسم بیریش خوبتر قبول میه ب ار کرده، دنیا هم رئیس جمهور جدید ما

 خوهد داد. رأیشان  یارمردم افغانستان بصورت همه  یناقسم یعنی بیریش باشند، در
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 )وا ( تکیه کالم مردم شمالی است  - 
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ستایش کرده  افغانستان توصیف و رفع بحران در یارمول مفید او بارداکتر خلیلزاد و ف زحاضرین مجلس ا یکتن از
کردن یک  ، فقط پیدادرهر دورۀ انتخاباتمول اربا تطبیق این ف، فارمول مشکل افغانستان راحل کردهاین  فت: گ

قدرت مثل سابق بدست مارشال  است که مانند سابق نام رئیس جمهور باالی او باشد و پشتون مساعد ضرورت
   حاضرین شاباش گفتند و چک چک کردند. –ماند  صاحب خواهد

سال گذشته که قدرت بدست مارشال صاحب بوده، نام  12کالنتر یخ فروشان بنوبت خود گفت : ببینید در ظرف 

مکاوش تریاک شکر ما اول نمره شدیم، از درک فرافغانستان به روی دنیا مشهورشد، 
2
های وطندار ما که جای  

 موتر بنز و تا پنج ده منزله دارن، امروز بیرون خانۀ هرکدام ما شکر چار خو کدن نداشتن، حالی شکر هرکدام چار
میکنه مارشال صاحب  کروال ایستاده، چونکه یخدان کافی در کابل و قندهار وننگرهار نیست، هر وقت که یخ کمبود

، در دشت برچی چراغان استرف ط هرشهرکابل شکر  - دنمیکنه تا مردم آسوده باش طیاره یخ وارده از خارج ب
ته نمیتانن. اگه مارشال صاحب اونجه رفامریکا هردویش  ایقدر آبادی شده، قالهای جنگی ساخته شده که روس و

 شه...  از نقره ساخته میهللا ءنشاپنجشیر ا –دورۀ دیگه هم باشه سرک کابل یک 
: مجلس مذکور باصرف قیماق چای و نان روغنی خاتمه یافت و قطعنامۀ مجلس از بابت بیریش گوید عجب خان می

 تا آنرا تطبیق کند. ساختن سیاف و محقق بدست داکتر خلیلزاد داده شد
 

  . باشیم ج آن میتوسط ایمیل از کابل بما رسیده، منتظر نتایجوالی 11 ریخأته بخبرمذکور 
 راپور تر : سیدخلیل هللا هاشمیان
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