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 11/11/2۰1۹         حنیف رهیاب رحیمی

 

 انتخابات بدون تقلب!!!
 

 ستان واقعست،قبرمرچستان و  آن در زمین سایه ندارد و در چپ و راست آسمان ستاره رکه د دباآ دوغ ی بنامکشوردر 
 رئیس جدید انتخاب وشد تا  باید انتخابات می بناء   ه بودسابق پوره شد جمهوررئیس  دورهٔ کار شد.دایر انتخابات 

د. یعنی انتخاب یکنفر وکه عدالت مراعات می ش استتنها همین یک مورد  ملک درین . از قضاعدالت برقرار شود
 . و انتخابات شفاف دیم و کراتیک بطور یا شاید هم بیشتر سال 12برای ده الی  یمبه صفت زع

 گه و لوگهل نادان یک گله ،در کنار یکی دونفر فهمیدهند را مستحق این پست می دانستند کم نبود تعداد کسانیکه خود
 :بودندثبت نام و نشان کرده دانسته مقام خود را مستحق ز هم پو کله و خرکار و چوله و چپوله 

گ ، داکتر خرملندار داری فضلوی، پشقل شاه گوسفندی، سرگردانخان ، دالور دلسوز پشم الدین غارغار، شلغم خان
اس! رو غیره که تعداد شان به هژده  شاَدوالی نافگیربادرنگ خیل، شاه نََری کمر میده،  قلم الدین، صوفی وطنپرست
 می رسید. تنبه هژده  )بخاطر یکی دونفر( ببخشین

و همه دنیا را از یک  موهای سر و زیرش را سفید کردهو جنگ کردن  هایجاد فتنکه در پشم الدین غار غار  -
همه ره به جبهه روان  هداد که اگر رئیس جمهور شو در کمپاین انتخاباتی خود به مردم وعدهغار می دید، 

که کدام جبهه و  آخر نام جبهه را نگرفتلحظهٔ هنرمندها ره هم. اما تا ورزشکارها و ،می کنه، حتی زنها
 جنگ با کی؟

 

ز ا را مجبور می سازد کهشلغم خان داد می زد که تفاوت بین سبزیجات و گوشت را از بین می برد و مردم   -
 نشان رسمی انتخاباتینداشت.  اش در چنته بنام برنامه دیگر کدام چیزیکنند.  مصرفمساویانه  را هردوی آن

 .بود ی خامکچالو یک دانهاش 
 

خر منحیث مظلوم ترین حیوان مورد ظلم کنون می گفت: تا که نشان انتخاباتی اش خر بود،  سرگرداندالور  -
جای بحیوان دیگری را  گرفتن افسار قدرت، بعد ازکه  ټینگار می کردو  ،قرار گرفتهاوالد آدم و بی انصافی 

  د.نقص کر برایش ابات بسیاردر انتخ پنهان کاری می سازد اما نام آن حیوان را نگرفت و این جایگزینخر 
 

روی  و از گوسفند و میش استفادهٔ غیر معیاری و نامطلوب کرده، ینپشقل شاه گوسفندی که در انتخابات پیش -
ن جانشیرا برباد داده بود، کوشش می کرد اینبار بزها را به اشتراک در رای دهی  آن زبان بسته هاو آبروی 
  بسازد.

 

تمام امراض  اگر رئیس جمهور شد که می رسید دار دار را براه می انداخت کهدر هر جا ، دارداری فضلوی -
و به هر شکسته بند و نافگیر یک باب خانه بخشش می  را از بین می برد قلنجسیاه سرفه و  بواسیر،قبضیت، 

 دهد.
 

داکتر خرملنگ وطنپرست از پشت میکروفون ها چیغ می زد رئیس جمهور که شدم، نفرهای خارج می  -
د درص بیستبرای جنازهٔ زنها،  شان هم فیس می گیرم. جنازهٔ بیاین. از پس رفتگی را نمی مانم که ده وطن 

 تخفیف قایل میشیم.
 

 شیکاندید کرده بود. در کمپاین ها «خیل کدو»مال  با رقابت رخاطخود را بکه بیسواد صوفی بادرنگ خیل  -
 . و نه معاونینش ی برای گفتن داشتگپ دیگرنه خودش گفته روان بود.  «نعرهٔ تکبیر» تنها

 

 شاه نری با کمر جغزی جغزی اش اصال  کمپاین نکرد. -
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هم فدرالی  ،هم رژیم اسالمی می خواست هم دیموکراسی :هم به میخ می زد و هم به نعل شاَدوالی نافگیرآقای  -
 .و هم امارت دیکتاتوریهم  ،و هم جمهوری

 پای بی برنامه از اینهمه کاندیدهای رنگارنگ پریشان و سردرگمخالصه روز انتخابات فرا رسید، مردم  
 نتیجه طوری شد که: در پایان،رای های شانرا انداختند و رفتند، صندوقها  
 پشم الدین غار غار یک رای برد  -
 شلغم خان یک درجن -
 رای  نهصدخرسوار  -
 پشقل شاه هیچ رای نبرد -
 .شانو تفنگداران کم و بیش به اندازهٔ تعداد پیروان و مریدان  و دیگران هم به همین منوال -

ورا  ف .گردیداعتراض ها بلند بزودی  واقع نشد و انش مورد قبول هیچ کاندید و باند مربوط این نتیجهٔ بدست آمده
 تشکیل شد.  ،جدا می کند سیاهرا از  سپید آب را از شیر و در یکروز کمیسیون حقیقت یاب که
 ...و و بی انگشت، بی عکس و بی نام چند رای تقلبی و ناجایزو هر هفته دوام کرد هر روز ها کار این کمیسیون ماه 

ا ت...  رفت و رفتو . این کار دوام کرده رفت م رسانیده شدمردبه اطالع از طریق رسانه ها  خبر آن وکشف و پیدا 
 !«درملوف»رای ها بنام  تصفیه کنندهٔ دستگاه های  و هفت ثانیهاینکه پس از هفت ماه و هفت روز و هفت ساعت 

داده رای  و قانونی درستکسی بطور هیچ تقلبی بوده و ناپاک و  ی داده شده داده نشدهکه همه رای ها ثابت کردند
 یک دانه رای پاک یافت نشد!در تمام صندوقها، برای ثواب هم که بگویی ، خالصه نتانسته

ورای شافغانها به  حل مناقشاتکمیسیون به را قضیه یک کاپی این ، تَو ماندهکَ نتیجه همانطور لَ حاال ده ماه می شود که 
 .بگیرندتا در مورد تصمیم  کرده اندراجع واقع بنگله دیش  منافق کشورهایسازمان امنیت 

 تره و بادرنگ و بز و گوسفند و پشم تعداد بیشمار یتوجودم ،دوره های گذشتهانتخابات در  که نقص کار درینجاست
خداوند  بازهم .ستبی ارزش ساخته ا شلغم پاکستانیو به نرخ  خیلهانتخابات و رای دهی را  پروسهٔ ، و قره قل و پشقل

  رحم کند.
 

 ایانپ
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