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 22/30/2312               حنیف رهیاب رحیمی
 

 !میی میداشتأحق رچندین کاشکی 
 نز سیاسیط

 
 های مختلف گروپ هفتههر در است.  خوش انش و ترنگ تیرو رفقایش خوب شود که ساعت عبدل  هفته میسه دو 

 شان در منطقه  و ِگرد با ریش های دراز آدم های شکم کته گاهی پکول واال و گاهی هم  ،دریشی پوش مردمانگاهی 
 ،زیب و زینت می بخشند و شعارهاهای رنگارنگ  بیرق ی کالن،ها نصب عکسها را با  می آیند، دیوارها و درخت

 .مردم و بیروبار سخنرانی است کنند، بعد موزیک است و سپیکر ها را هرسو آویزان میلود
 

مهربانی صدبار مهربانتر  و هم مهربان، با دلسوزی وهستند زبان  خیلی شیرینهم که مختلف آدم های  در هر روز
 و دهند که دل عبدل وعده های شیرین می زنند و های خوب می آنقدر گپپشت میکروفون ها تشریف برده، پدر  از

 :شود باغ باغ می  یدن آنناز ش روستائیان بیسواد و کم سواد دیگر
 

  و سازیم.... کن میبرای ما رأی بدهید، اگه قدرت بدست ما رسید گرسنگی و بیماری را از مملکت ریشه  
که خدا کنه این گروپ به قدرت برسه که اقالً در آینده یک چند شکم نان سیر  نهمیک دعا از صدق دلعبدل 

از قلنج روده و روماتیزم معده که  دیگه مریضی های العالجش مثل بواسیر بادی، از طرف  وخو بخوره 
 هریگمیبناًء صد در صد تصمیم   .مفت و مجانی تداوی شوهروزش را به شب تار مبدل ساخته درد زیاد، 

 . و برای شان دعا میکنه هت  که رأی خوده به همین گروپ بِ 
 

 روز دیگر، محفل دیگر و کاندید دیگر:
 

 ما ده کشور صلح و امنیت می آوریم. به مجردی که ما قدرت را بگیریم، صدای یک فیر شنیده نخواهد شد 
 .... گیریم کنیم و انتقام مردم خوده می زنده زنده پوست می اراین نوکرای بی دین پاکستانی ا ما طالب

ا اشک در چشمانش حلقه ه بدست طالبدوسال پیش  شجوانعبدل درحالیکه به خاطر کشته شدن یک برادر
أی خوده ررا تغییر داد و باخود فیصله نمود که باید  خودبود با شنیدن بیانیه  این کاندید امروز تصمیم    ده ز

 ،یه دیگه نه کباید گرفته شو شـ  ه بمانه اما انتقام برادرکخیر اس که گرسن ،دو دسته به همی کاندید تقدیم کنه
 .نامراد آرام خو بگیره اقالً ارواح آن

 

 کاندید دیگر و محفل دیگر:
 

  جوان ای منطقه ره مجرد و بی زن نمی مانیم.به ما رأی بدهید ما اگر به قدرت برسیم یک...  
شوق در کاالیش نمی را شنید از  این کاندید ! و ثواب برکت و از خیرپر سراسر آنروزیکه عبدل بیانیه  

دی و نامز در هر هفته دو سه بار لی هنوز مجرد و بی زن بود،ش از چهل گذشته بود وسن اگنجید زیرا 
با یک زن در خواب دیده بود که  یکبار حتیکرد،  و به همان دل خوش می دید خواب میرا در  عروسی
زیاد در بسترش تا دیر خوابیده از شوق صبح و  بودهراضی اد ساله عروسی کرده ولی هنوز هم تشپیر ه
  بود.

 بیشنیدن بیانیه  این کاندید مثل آ ،بودکباب کباب از دست بی زنی هایش  و دیگر رفیقعبدل  دلر حالیکه د
 باو  پر از احساس با یک حالتکرد.  می زد، سوزش بی زنی را از بدنش دور و درمانکه باالی آتش بری

 می آدمه رئیس جمهورـو ه دستانش را طرف آسمان بلند کرد که خدایا به داد ما بی زنها برس دگه ،تضرع
 دهد.بست یار و یاور بی زنهاکه رأیش را به همین کاندید  فیصد تصمیم خودش را گرفت که زاره ! وبساز

 

ه فکر ک ب ل میزدچنان از پاکی و ُسترگی مثل آئینه یک کاندید که قدیفه  پاک را روی شانه هایش انداخته و  روز دیگر
 :کرد میو لچری نده با صدای باریکش چنین داد و بیداد کردی یک عمر را در حمام گذشتا می
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  هر م، در هر شهر و درئیس جمهور شو هموطنان درد دیده، برای من رأی بدهید که اگر خدا خواسته بود
از یکطرف تمام جوانای بیکار ده و قریه هزاران باب حمام عمومی و نمره  زنانه و مردانه اعمار میکنم تا 

های  سالی که طی در مسلک پاک کیسه مالی مصروف کار شوند و از سوی دیگر چرک درونی و بیرون
 را آلوده ساخته پاک و صفا شود...ما جسم و روان مردم  گذشته

عبدل که تا همین لحظه گاهی پس گردن و گاهی تخته  پشتش را میخارید، از شنیدن این بیانیه کمی تکان 
کمال های منطقه بیکار و بی  ش تمامی جوانخود انندست بیکاری به جان رسیده بود و ماز د چونخورد اما 

سوز، اندیدان دلرا باالخره به کدام یکی ازین ک اما حیران بودند که رأی خود، چیزی نگفتند بزرگ شده بودند
همه   .بدهندکه هیچکدام شان از لعل و گوهر کم نیستند، و دانا و دانشمند مردم دوست  ،مهربان، خدمتگار
تا به تمامی این دایه های مهربان  بودند دهی میی چندین حق رأدارای خوردند که کاش  شان افسوس می

 !شدند ده های داده شده بهره مند میدادند و با پیروزی شان در انتخابات از همه مزایا و وع رأی می
 

این وعده و وعیدهای چرب و شیرین عبدل را کامالً راه ُگمک کرده بود، باالخره یکروز به خود جرأت داد و با 
ته زحمت زیاد پس از اینکه سر و زیرش ر ر  مورین مؤظف رسانید و أتالشی و وارسی کردند، خودرا به ما دو سه ک 

 در مورد طریقه  رأی دادن معلومات خواست.
 ه ک به مجردیگشت بسیار مضطرب و نا امید بود زیرا دو ماه پیش می هایش بر که نزد دیگر رفیق عبدل هنگامی

تا با استفاده از آن در روز  ان توذیع شده بودش ولین کمیسیون انتخابات برایؤکارت های رأی دهی از طرف مس
آنها و اهالی مناطق  ، این کارت هایمهمانش که از جای دیگر آمده بودانتخابات رأی بدهند، ملک قریه با چند نفر 

 پوست کندهصاف و و حاال . نزد شان خریده و باخود برده بوداز در بدل هر کارت پنجصد افغانی  را همجوار شان
 .توانستند در روز انتخابات رأی بدهند نمی شان  کدام هیچبدون داشتن آنها دانستند که 

 

ها هم یا کاندید بودبخاطر فریب مردم و دنیا جعلی و نمایشی این سخنرانی های این محافل و دانست که  کس نمی هیچ
  از اصل موضوع خبر نداشتند؟

 
 پایان
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