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  ۱۳۰/۵۰/۲۰۲۰                                            نگارگر

 هالک شود! دهیاز عراق برسد مارگز اقیتا تر
 

 بکنند؟ توانندیسامرهٔ قدرت چه کار م انیگدا نیبا ا مردم
انتخابات بشمارد وبشمارد  ونیکه کمس دی. نخست چند ماه طول کشگذردیاز هفت ماه م شیتا امروز ب زانیاز شش م 

 انیاز پنجاه درصد برندهٔ انتخابات است ودرم شیب یها با اندک دیاز کاند یک یوباز هم بشمارد تا باالخره اعالم کند که 
 ونُه یباالتر از س یاندک دهایاندک
که اگر تقلب  گریخودرا با کوَرس تقلب است تقلب سرداد وجانب د ت  یدرصد شخص دوم بودواو ناگهان ترانهٔ مظلوم 

که  شودیاز هفت ماه م شیب نکیبا آنکه باخته بود وارد بند وبست پنهان از مردم شد وا لیبه چه دل دانمینکرده بود نم
هنوز مردم در   یول رسندیموافقه م یبه نوع نیممکن طرف یزود بهکه  کنندیم یدواریوابراز ام سندیونیطرح م انیآقا

 کیکه  خواهدیم نیخارجه اش از طرف ریوبه طور خاص وز کایقرار دارند. امر زانیاز ششم م شیهمان حالت پ
 بود که در هنگام امتحانات مکاتب شاگردان درس  یحکومت همه شمول بسازند.روزگار

دولتمردان دست نگر   نکیشود++ خوانده وناخوانده برابر شود" وا سری" فضل خداجان که مگفتندیناخوانده وتنبل م 
 :ندیگویم گرانید

 یات موهمفکرانش در هنگام انتخاب یشود++بُرده ونابُرده برابر شود++ جناب اشرف غن سریکه م کایفضل امر " 
 دندیغر یو م دندیالف
طرح  کیکه اگر سخن بر سر طرح است ما هم هر هفته  ندیگویچه دارند وحاال مخالفان م گرانید میکه ما طرح دار 

 واما میدهیم رونیتازه ب
 یدکانها  شیآرا  یکه هردو غرفه ها  دیریدو ُدکاندار را در نظر بگ  دیرنگارنگ را بدان  یطرح ها  نیا  یمعنا  نکهیا  یبر ا 

از مروت وارفاق است   یشان همانند دل ستمگر که خال  ی درون دکان ها  یخوب آراسته اند ول  یجلب مشتر  یخودرا برا
 از هرگونه متاع به درد بخور یخال

مردم   اند که  افته یموضوع را خوب در  کی نانیهمه باشد.ا ریکه در برگ یحکومت یعنیاست. حکومت همه شمول  
  یاکنون برا نیاند وهم دهیگرد ییگرا تیقوم یگرفتار بال نانیا ینا درست حکومت دار یها وهیش لیافغانستان به دل

حالت   نیجنگساالر خود شان قهرمان ودر چن  یاست ول  تکاریوجنا  نیخا  گرانیاز اقوام بدون استثنا ٕ جنگساالر د  کیهر
 مدافع قوم  ایقهرمان  ایاستند و یونوکر اجنب نیخا ای م یهرچه دار

 یروکراسیاست ب  ریحکومت ناگز  ن یهمه در آن شامل استند و ا  داستیکه از نامش پ  یحکومت همه شمول طور  نیوبنابرا 
 یودفتر ساالر

سامرٔه   انیجاست که گدا  نیدر هم  شود؟یم  نیمٲالزم از کجا ت  ریتوسعهٔ غ  نیرا بدون ضرورت توسعه بدهد واما معاش ا 
 کاسهٔ  یسایس
الزم پول جمع   ر یغ یودفترساالر  یروکراسیب نیمعاش ا هٔ یتاد یوبرا گردانندیرا در گوشه گوشهٔ جهان م ییگدا 
 ن یدر ا ی.اما چه کسکنندیم
است که ما خربوزهٔ وحدت خودرا قاش قاش کرده  لیدل ن یکس نه و به هم چیاندازد ه یمنت م یپول ب ییکجکول گدا 
 تا به هر کس از  میا
ً یوطب ستیاز افغانها ن یحکومت به اصطالح همه شمول از همه کس است ول نیبنابرا میقاش بده کیآن    نیدر ا عتا

 حکومت همه شمول
 .آسان است اریبس ینامتجانس گرد آمده اند نفوذ صاحب غرضان خارج یکه در آن گروه ها 

 کیبه  نانیسال بعد از انتخابات ا کیشده است تا کم ازکم  میاگر ماه ها وقت گرفته است وطرح پشت طرح تقد واما
تا   رندخالصهیاز سر بگ  نهیکاب لیخودرا بر سر تشک  ریکش وگ ن یبگذرد تا ا گریسال د کی دیبرسند وبازبا یموافقهٔ نسب

وباز هم آنان که باخته اند سر   گریوباز هم تقلب د رسدیم گرید بات  وانتخا گذردیم گریدوره د کی ندیآ یمردم به خود م
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 نیوتنها بازندهٔ ا رندیگ یخنده دارمبارزه ومصالحه را از سر م  یدیوباز تراژ رندیگ یانتخابات را از سر م یالغا یوصدا
از عراق   اقیتا تر یآر وبیر اشان نه عمر نوح داده است ونه هم صب ی معرکه همان مردم افغانستان استند که خدا برا

 :یعنی. شودیهالک م دهیمارگز رسدیم
 است دهیصبح دم یزشب  وصل چه حاصل که تو از ناز++ تا بند قبا باز کن مارا
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