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حنیف رهیاب رحیمی

طنز

به توافق رسیدند آخر؟

میگویند اختالفات موجود میان دو تیم پیشتاز کاندید ریاست جمهوری کشور عزیز ما پس از یکصدو هفتاد و یک روز
پایان یافت و توافقنامه در میان جوش و خروش و اتن های ملی منسوبین کمیسیون انتخابات به امضاء رسید.
منابع از همه چیز باخبر ،شیطانی کردند که دیشب از همی خاطر در سرویس خبری اکثر تلویزیون ها هرج و مرج
و گد ودی رخ داد ،بطور مثال گوینده تلویزیون طلوع حین خواندن این خبر بعد از هر جمله یک گیالس دوغ می
نوشید ،نطاق تلویزیون آریانا به مجرد خواندن سرخط خبرها ،بیهوش شد و به زمین افتاد و از شبکه تلویزیون «یک»
می گویند کاکا آصف «جاللی» از بس با شنیدن این خبر جاللی شده ،تمام کارکنان رسمی و غیر رسمی را به امر
خود سه روز رخصت داده است.
در خبر کشی آمده که علت این حرکات نا موزون و وارخطایی نطاقان تلویزیون ها این بوده که آن بیچاره ها از ماه
ها به اینسو در خواب و بیداری به خواندن یک نوع خبر عادت کرده بودند و این تغییر ناگهانی فشار خون آنانی را
که بلند بود ،پایین آورده و از آنانی را که پایین بود به یکبارگی بلند برده.
گویندگان با لکنت زبان گفته اند که توافق  ۰۰در صد حاصل شده و صرف یک در صد اختالف باقی مانده و آن هم
در مورد یک «نقطه» است و آن نقطه از نقطه های عادی و پیش پا افتاده نیست بلکه از همان نقطه هاییست که فیل
را قیل میسازد .زیرا در میان عین و غین هم یک نقطه موجب بروز اختالف و درد سر شده ،داکتر صاحب اولی
میگوید ع در الفبا اولتر از غ است فلهذا من حق بجانب هستم و داکتر صاحب دومی یعنی غین با داشتن یک نقطه
اضافی در فرق خود ،سر عین اَ َټکه و َپ َټکه کرده روان است که من بزرگتر و مهمتر از تو هستم .همین موضوع در
طول دوره انتخابات هم موجب اختالفات شده میرفت و رئیس کمیسون انتخابات با تمام دار و دسته خود باالخره ثابت
ساخت که لیاقت «بخش کردن َجو دو خر» را هم ندارند (دور از جان کاندید های محترم).
در مالقات اخیر که در اثر آن کاندیدها ،مرتکب توافق نظر با یکدیگر گردیدند ،آنقدر کله و سله و ریش و بروت و
پکول و واسکت شرکت نموده بود که جای هیچکس خالی نمانده بود .گفتند در ابتدا جناب حضرت صاحب بر سر و
زیر طرفین ناموافق پُف و ُچف فراوان نثار کرد و درجات حرارت شانرا کمی سرد ساخت ،سپس شاگرد خاک شاه
مداری که با کمال تأسف و با هزار خون جگری پذیرفته که وقت انتر منتر بازی اش به پایان رسیده و باید جای را
به جانشینش خالی کند ،با شیوه خاص خودش چشمکی بطرف داکتر صاحب اول زد و گفت راست می گویی .پس از
اندکی یک چشمک دیگر هم بطرف داکتر صاحب دومی زد و اظهار داشت که تو هم راست می گویی .بعد با یک
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اشاره دیگرش ،شش وزیر برحال به نمایندگی از حکومت و شش وکیل پارلمان به نمایندگی از مردمان شریف والیات
شان از هر دو جناح مثل فنر از جاهای شان پریدند و هر دو داکتر صاحب را مانند دو تا مرغک دو سه بار به هوا
پرتاب نمودند و بعد هر دو را به بغل کشی و روی ماچی و پس از آن به مزاق هایی چون قت قتک و چندی کندن ها
و لب و لُنجک کردن ،تشویق کردند که پس از این همه مراسم عنعنوی و ملی ،هردوی شان با هم برای چند ساعت
یا چند روز (خدا میداند) صرف بخاطر حرمت گذاری به ملت خوشباور و بیچاره ،که اعتماد نموده برای شان رأی
داده اند ،باهم آشتی و توافق نمودند.
این خبر بزودی به گوش رسانه های جهانی رسید چون در وقت آشتی ملی کاندیدها در امریکا شب بود ،ساعت دوازده
شب برای جان کیری زنگ زدند که راحت بخوابد دیگر افغانستان روانش نمیکنند .میگویند حقانی و دیگر طالبان در
مراکز سالقی شان برای یک یک هفته ماتم ملی اعالن نمودند و در دفتر رییس جمهور پاکستان عکس قاید اعظم از
باالی دروازه به پایین افتاد و شیشه اش شکست.
گفته شده که با این توافق ناگهانی و عاجل ،مردم و بخصوص مردم کابل با حیرت و نا باوری از یکدیگر می پرسند
که چه معجزه ای رخ داد و این دو رهبر ملی به این زودی به توافق رسیدند زیرا نظر به طعنه کاری ها و اتهاماتی
که رهبران و تیم های دو طرف بر یکدیگر وارد می کردند ،مردم متیقن شده بودند که این دو کاندید فقط منتظر داخل
شدن برادر خوانده های رئیس جمهور صاحب برحال بداخل ارگ هستند و به این زودی ها از خر های خود پایین
شدنی نیستند.
در قسمت اخیر این خبر کشی ذکر شده که هرکس این پیام را خوانده به یازده نفر از دوستان خود نفرستد ،نه تنها در
بیداری مزه دهنش خراب می شود بلکه خواب های خراب و کابوس های وحشتناکی نیز انتظارش را می کشد .لهذا
اگر آرامش دنیوی و ثواب برای آخرت تان تقاضا دارید ،هرچه زودتر این خبر را به دوستان و رفقای تان شریک
بسازید .در غیر آن مسئوول از بین رفتن این توافق و پیدا شدن هرج و مرج های بعدی خود تان خواهید بود .و من
هللا التوفیق .
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