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استند که  یشکست خورده مدع یها دیکه کاند دمیشن وزیانانیساعت هشِت شِب آر یخبرها حاال از نیهم

 به و اریت یومِت مشارکت ملحک کی دانیما کاند نیا بر بنا بازنده ندارد و که گذشت برنده و یانتخابات

 . میکن یم گریانتخاباِت د کیفُرصت 

ا حاال من ب هم ندارد. لیذ و نداشت مسلماً صدر دهبازن انتخابات برنده و یوقت ستیکه ُمشکل ن نیخوب ا

اگرد ش عبدهللا عبدهللا را و یمانند تورسن که اشرف غن یندارم که چه گونه ممکن است کس موضوع کار نیا

 نیبدبا جناب ُگل تا و دو نیبا ا تواندیم خورد یبه اصطالح با شاهان ُشلّه نم و گرفت یفروش هم نم ینکیچا

 حکومت منازعتِ » را بگذارند نام حکومِت خود نکهیمگر ا اشتراک کند؟ یمشارکِت مل حکومتِ  در اریحکمت

جه و چینه به ه ابدی یم انیپا جا نیمشکل درهم دینکن اما فکر« مه بزن بزن و تو» حکومتِ  یعنی «یمل

 اریمتجناب حک کنند؟ نییراچه گونه تع حکومت رهبرِ  دیایبه فعل ب قوه از «یمنازعِت مل» حکومتِ  گرچون ا

 ه تقلب شدک من برندهٔ انتخابات استم حاال انتخابات تقلب نشود در است که اگر گفته اربلکه چند ب بار کی نه

کسب کجا  از را خود تِ یصالح دانمینم که من هنوز دانیکاند یشورا اگر بُرد رأیصد  تنها سه در او و

تورسن که تنها  اثر رِ یمثال ز که به طورِ  کندیچه گونه قبول م او نسازند جمهور ِس یرئ را کرده است او

زنده با که برنده و یباز به همان انتخابات نانیاگر ا بُرده است کار کند و رأیصد  چند در هیاعشار صفر

 دراعظم عبدهللا عبدهللا ص جمهور؛ سیرئ یکه اشرف غن رسند یم جهینت نیبه ا ریپس ناگز ندارد متوسل شوند

شان  یدعابرخالِف ا بیترت نیبد و برسند. مسؤول مقرر شوند تا همه به آرزو رانیوز بیبالترت گرانید و

 .کند یم دایبازنده پ انتخابات برنده و

 :من چِ یکاغذ پ یشوخ اما و

 بات برگزارانتخا و میکه عالم عالِم پول را خرج کن چه ضرور میده یبه حق تن نم که هرگز ها افغان ما

  .میریهم نپذ اش را جهینت آخر در و میکن
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 تاسیمقام ر یها دیمثال همه کاند به طور و میمتوسل شو خط و ریش یاجداد وهٔ یبه همان ش ستین بهتر ایآ

 در بیترت نیاست بد یدوام باز سببِ  ریش خط سبب حذف و مییبگو و میکن ستادهیرا به صف ا یجمهور

ها  دیبه حساب تعداد کاند کار را نیمانند ا یم یتعداد باق کی و شوند یتعداد حذف م کیاول  خطِ  و ریش

 استند بورها مج چارهیتان باشد که اشتراک کنندگان ستارٔه افغان ب ادِ ی بماند ینفر باق تا تنها دو میدهیادامه م

ه هر ب چیه گرید مورد تنها طالع به کار است و نیا در نشان بدهند اما را استعداد خود و پاره کنند تا گلو

 میانداز یم یخِط آخر و ریش کی یجمهور استیبه نام مقام ر تن که مانده اند آن دو انیخر مآ صورت در

 .میکن یم نییجمهور را تع سیرئ بیترت نیبد و

 دارد. حسن کار دو نیا

واهد خ طالع خود هرکس نوکر نکهیو دوم به ناِم ا شود یم تیرعا یعنعنهٔ افغان انیعنعنه گرا ینخست برا

مردم  و کرد فراوان کسب خواهد جانیه زیما ن خطِ  و ریش یباز شد و ها هم نخواهد یبود سبِب دل آزردگ

 که دیع یروزها یطالع بجنگان ها یباز مصداق ها خواهند کرد و یکار شرط بند نیسِر ا بر زین گرید

 ما معمول بود خواهد شد. یکودک در روزگارِ 

 استِ یهم تنها اشخاص خوش طالع به ر ست وا لیکه هم س   میکن شیرا آزما وهیش نیا ندهیانتخاباِت آ در دییایب

 ندارد. ضرر چینداشته باشد ه دهیتجربه اش اگر فا .دیخواهند رس یجمهور

 .مشکالت ما را کاهش بدهد و ردیبگ شهیما ر انیم روش طالع بجنگان در نیکه ا نیا دِ یبه ام

 برمنگهم 2019دسمبر 2۴نگارگر
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 ۀ معززها و مطالب دیگری از این نویسند سرودههرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که  تذکر: 

عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست  " بریکنند، میتوانند با اجرای "کلیکمطالعه   را 
 "آرشیف" شان رهنمائی شوند.
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