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 !شوخی کاغذپیچ
 

همین حاال ازخبرهای ساعت هشِت شِب آریانانیوز شنیدم که کاندید های شکست خورده مدعی استند  
  این ما کاندیدان یک حکومِت مشارکت ملی تیار  بنابر بازنده ندارد و  که انتخاباتی که گذشت برنده و

 به فُرصت یک انتخاباِت دیگرمیکنیم.    و
حاال    ذیل هم ندارد.  و  ده نداشت مسلماً صدربازن   خوب این که ُمشکل نیست وقتی انتخابات برنده و 

ندارم که چه گونه ممکن است کسی مانند تورسن که اشرف غنی وعبدهللا    من با این موضوع کار 
شاگرد چاینکی فروش هم نمیگرفت وبه اصطالح با شاهان ُشلّه نمیخورد میتواند با این دوتا    عبدهللا را 

 ی اشتراک کند؟ درحکومِت مشارکِت مل   با جناب ُگلبدین حکمتیار  و
«  مه بزن توبزن و »  « یعنی حکومتِ حکومت منازعِت ملیمگر اینکه نام حکومِت خودرا بگذارند»

  »منازعِت ملی«   حکومتِ   پایان می یابد نه به هیچ وجه چون اگر  اما فکرنکنید مشکل درهمین جا 
 رهبِرحکومت راچه گونه تعیین کنند؟ ازقوه به فعل بیاید 

من برندهٔ انتخابات    ارگفته است که اگردرانتخابات تقلب نشود بلکه چند ب  نه یک بار  جناب حکمتیار 
نمیدانم صالحیِت    اگرشورای کاندیدان که من هنوز  تنها سه درصد رای بُرد   او  و  که تقلب شد   استم حاال 

چه گونه قبول میکند که به طوِرمثال    او   نسازند   رئیِس جمهور   را   کجا کسب کرده است او  از   را  خود 
چند درصد رای بُرده است کار کند واگر اینان باز به همان    اعشاریه   اثر تورسن که تنها صفر  زیرِ 

پس ناگزیر به این نتیجه میرسند که اشرف غنی رئیس    بازنده ندارد متوسل شوند   انتخاباتی که برنده و
به   همه  تا  شوند  مقرر  مسؤول  وزیران  بالترتیب  ودیگران  صدراعظم  عبدهللا  جمهور؛عبدهللا 

 .میکند  بازنده پیدا دعای شان انتخابات برنده و وبدین ترتیب برخالِف ا  آرزوبرسند.
 

 :واما شوخی کاغذ پیچِ من
افغانها هرگز   ما  نمیدهیم چه ضرور  که  تن  حق  و  به  کنیم  خرج  را  پول  عالِم  عالم  انتخابات    که 

بهترنیست به همان شیوهٔ اجدادی شیروخط متوسل    آیا  آخرنتیجه اش راهم نپذیریم.  در  برگزارکنیم و
بگوییم خط    ندید های مقام ریاست جمهوری را به صف ایستاده کنیم و شویم وبه طورمثال همه کا 

خِط اول یک تعداد حذف میشوند    و  شیر  دوام بازی است بدین ترتیب در  سبِب    شیر   سبب حذف و 
  ویک تعداد باقی می مانند این کار رابه حساب تعداد کاندید ها ادامه میدهیم تا تنها دونفر باقی بماند 

  استعداد خود   و   تا گلوپاره کنند   نندگان ستارهٔ افغان بیچاره ها مجبوراستند یاِد تان باشد که اشتراک ک
دیگرهیچ به هر صورت دراخر میان آن    دراین مورد تنها طالع به کار است و   را نشان بدهند اما
خِط آخری می اندازیم وبدین ترتیب رئیس    به نام مقام ریاست جمهوری یک شیر و   دوتن که مانده اند 

 دارد. نیم.این کار دوحسن جمهور را تعیین می ک
  طالع خود   نخست برای عنعنه گرایان عنعنهٔ افغانی رعایت میشود و دوم به ناِم اینکه هرکس نوکر 

  فراوان کسب خواهد   هیجان  خِط ما نیز   و   بازی شیر   شد و   خواهد بود سبِب دل آزردگی ها هم نخواهد 
زی طالع بجنگان های  با  مصداق  بر سِر این کار شرط بندی ها خواهند کرد و  نیز   مردم دیگر  و  کرد 

درانتخاباِت آینده این شیوه را    بیایید   کودکی ما معمول بود خواهد شد.   که در روزگارِ   روزهای عید 
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  هم تنها اشخاص خوش طالع به ریاسِت جمهوری خواهند رسید.   آزمایش کنیم که هم َسیل است و
الع بجنگان درمیان ما  این که این روش ط  ندارد.به امیدِ   تجربه اش اگر فایده نداشته باشد هیچ ضرر 

 .ریشه بگیرد ومشکالت ما را کاهش بدهد 
 برمنگهم  ۲۰۱۹دسمبر ۲۴نگارگر
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