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  يک تير و دو فاختک
  

وطنداران گل سالمهای بلبل تانرا وکالتا به نماينده گی تمام بلبالن داخل خدمت و خارج از خدمت پارلمان بی سر و 
، ته باشيدساميد است که از گزند ، چرند و پرند روزگار در يک گوشه خانه تان درآمان نش. پای افغانستان پزيرا شويد

خوب از مرزاقلمی ها يک خيز پارلمانی زده به اصل ". آفتی نرسد گوشه تنهايی را" که  خانه بخاطری گفتم ۀگوش
  . موضوع برميگرديم

، عرض و ضخامت زياد دارد بنُا درآمد يهای دولتی درممالک جهان سوم طولشنيده بوديم که وظيفه در چوک  
با وجود اين هم ما به گفته مشهور . ، عريض وضخيم است هم بسيار طويل بيسار هنگفت و ساحه نفوذ آناين شغل
اما بعد از گذشت تقريبُا يکدهه تيکداری آقای . ده و باور زياد نداشتيماکتفا نمو" شنيده کی بود مانند ديده " بزرگان 

، بودنه بازان و سقاو ها، قماربازانالحق که در طی اين دهه . کرزی بالخره راز اين طلسم هم برای ما آشکار شد
و ، خايين ملی نانوا های را ديدم که وزير شدند، دزدان و، حمامی ها ديديم که شهزاده شدند، بقال ها های راچرسي

 عامه را هایبدون مرز شدند و بالخره قاتلين اين ملت ستم ديده و دزدان دارايجنايتکاران را ديديم که هريک حاکمان 
تيکداری آقای تقريبُا در آخر دهه اينک . يره شدند، شهيدان ملی وغتخر به نامهای همچو قهرمانان ملیديدم که مف

  .کرزی يکتعداد از همين زوات فوق که از طعمه چوکی دولتی محروم ماندند به درک يک طلسم ديگری پی بردند
  ، نوکر و چاکر خواب های ديرينه مانند درآمد خوب از آسانترين طريقه واقعيت بخشيدن به ی بلی اين طلسم يک

از برکت ديموکراسی تزريق شده اين طلسم جديد که . ارد و اراکين دولتی را درخدمت داشتن است، بادی گداشتن
تر  پر در آمد تر و نسبتا پايدار مذکورشغل. مانا وکالت و وکيل بودن است به کشور ما سرايت کرده است هآمريکايی

هنگام بار بردن مرغ و در "که در  شتر مرغ هرگاه وکيل شديد ديگر خواص جادويیزيرا . از آن يکی دولتی است
  . در مورد تان کامُال صدق ميکند"هنگام پروزا کردن خود را شتر جلوه ميدهد

 اداره دولتی رفته و با آمر آن هر زمانی که بخواهند به يک  جادويی شترمرغاناين يکتعداد وکال يا چشم ديدها  قرار
 به سکرتر و مراجعين منتظر در مذکور هنگام ورود به اداره آقای ايند،ينمم بدون گرفتن وقت مالقات صحبت اداره

اين اداره ظاهرَا نشان ميدهند گويا اينها برای تفتيش کردن اداره در رول شتر آمده اند اما بعد از اينکه با آمر اداره در 
شدن عريضه يکی از ، بعد از مرغ  آقايان تغير نموده و مرغ ميشوندخلوت به مالقات ميشيند دفعتَا حالت جنتيک اين

ر لباس شتر دوستان نزديک را باالی آمر مذکور بدون در نظرداشت اصول اداره امضا نموده و غرش کنان دوباره د
گل های را که اين جنابان به نامهای قانون در گلستان اين ملت به آب داده اند حيثيت آب نه . دناز اداره خارج ميشو

اين سرزمين ويران و فقير داشته است، به عوض آبادانی ويرانی بيشتر و به بلکه تيزاب و زهر را برای گلستان 
خوب به هر صورت کارها و دست آورد های پنج ساله اين  .عوض عدالت ظلم بيشتر را بر اين ملت روا داشتند

مومی  که اينها قانون معاشات و مصارف دستارخوان خود را تصويب نمودند تا قانون عفو ع جنابان از روز اول
، صعود و نزول های سياسی داخل پارلمانی و مهمانی های متناوب در هفته معرفی جنايتکاران و خونخواران ملت

  .  به ياد دارندوزرا کابينه و بالخره تا امروز را همه دوستان 
 اين بار .اينک دوره پنجساله پلوخوريها به پايان ميرسد و برای بار دوم بزکشيهای انتخاباتی آغاز گرديده است

 "اگر شد للمی و اگر نشد اوی " کل به خدا شعار به تو ه با گفتنديوانگان پول و قدرت آنقدر معطش و سراسيمه اند ک
تشنگان از يکی . از تمام واليات ممکنه خود را کانديد نمايندرا خط مشی خود قرار داده سعی ميکنند تا حتی المقدور

 کوفی که با توجه به تخلصش شايد هم از دوستان نزديک مزه خورک قبلی اين بزکشی انتخاباتی خانمی بنام مريم
کانديداتوری خانم مذکور از دو واليت همجوار مذکور مرا . اليت کانديد نموده است وفوزيه کوفی باشد  خود را از دو

ی ختم ميشود و آن هم به ياد يک لطيفه که حتما همه دوستان آنرا شنيده اند انداخت که لطيفه مذکور به يک پيام نها
اينکه . خانم مذکور هم حتما همين لطيفه را شنيده و خود را از دواليت کانديد کرده است" ما خو که کديم شد " اينکه 

کيها بايد مسوول و جواب گو اين سوال باشد که آيا در قانون انتخابات افغانستان کدام منطق و دليلی مبنی بر 
يس کميسيون انتخابات مال فضلو معنوی ئاما چون از ر. ؟ همه ميداننديت است يا خيری يک نامزد از دوالکانيداتور

 که مطالعه قانون انتخابات و قانون اساسی را مطالبه اصال توقع سواد کافی نداريم بنّا طرح همچو سواالت" بی منعا "
کوفی است که چه باعث شد که ز خانم مريم اسوال ما اما . از کميسيون انتخابات يک اشتباه خواهد بود ميکند

هم متوانيد به اين آمر کنيد ؟ اگر هدفت خدمت به وطن است از آدرس يک واليت " يک تير و دو فاختک"ميخواهيد 
 بدخشان و يا هم تخار ، اگر هدفت گرفتن رای است و ادعای محبوبيت در بين مردم را داريد پس يک واليتنايل آييد

از " مشت نمونه خروار" شتر از اين وقت دوستان را تلف نمايم ، صرف خواستم ؟ من نه ميخواهم بيکافی نيست
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، امانت داری و صداقت وکالی کانديد را برای دوستان ميسيون مستقل انتخابات و وفاداریفعاليت و قانونمند بودن ک
 ، و طن فروشان وزداننگزاريد اين امانت در حساب گرگان، درای شما امانت ملی است ! وطنداران عزيز. قلم بکشمب

؛ با  دوخته است، بيوه ها و گداهای اين سرزمين به اشخاص امين و دلسوز چشميتيمان. قاتلين ملت محسوب گردد
استعمال رای تان به وجه احسن وظيفه ايمانی خويش را انجام داده و از تکرار تراژيدی دهه های گذشته جلوگيری 

  .نماييد
   .، سر بلند و خالی از مفسدان و جنايتکارانبادبه اميد يک افغانستان آزاد، آ

  
  : با ديدن اسم خانم مريم کوفی در لست کانديدان هردو واليت تخار و بدخشان با لينک ذيل مراجعه کنيد 
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