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   طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی آنتريوی کاناداۀسردبيرماھنامھستی سيدموسی عثمان 

  ٢٠١۵ فبروری ٠١

  

  ؟؟!!پارلمان افغانستان چه گلی رابه آب داد
  نه برسوزن خاين،باجوال دوز می دوزد   ن که سراپامی سوزدمرادرد يست درجا

  که می بينم جراح بی مرود بار،باردوزد   به جزمن کس نداند دردزخم مزمن جانم 

 حجرالنسر

به پارلمان معرفی و چندتابعيتی سبب جاراوجنجال ) عغ( ع وغۀکابي پنج نفرازو بيست  روز چند بعدازچھارماه و

يد وزراری دوتابعيتی ازاعضای پارلمان بوده اعضای پارلمان ئ قانون اساسی صالحيت ردوتادرپارلمان شدبه بھانه

 اعضای بی سواد وبيخبرپارلمان ۀدوھوا رابکاربردند تصميم عجوالنو درقسمت دوتابعيت ھاروش يک بام 

ين خواندن داخلی وخارجی سروصداھا وانتقادات به راه انداخت وياس درميديا،تلويزيونھا، راديوھا جرايد

  مھاجرشدند!) عغ!اعضای پارلمان ودولت دست نشانده ع وغ (مدياوجرايدبرسرکله ھای 

سودندارداعضای پارلمان تاحال درک نکردندو نميدانندکه مليت ھای .) ..(خواندن ياسين درباالی کلهکه خاطری ه ب

 )عغ(ده  کرزی وع وغ افغانستان به اثرظلم حزب دموکراتيک خلق ،مجاھد، طالب حتی حکومت دست نشان

 يک ،وھمين قدرت ھا سبب مھاجرت ھای ناخواسته شدند بيشترازدوتابعيت  ھا می باشند درمھاجرت مردم مقصر

وچپاول ازمملکت فرارکردندويکتعدادشان که درچوروچپاول دست  چور از بعد و تابعيت ھا خيانت کردند

  می باشند)عغ(ندتاج سردولت ع وغ که محکمه شو داشتندھنوزھم حرف اول راميزنندبه جای اين

امروزاکثريت پارلمان افغانستان که  اوباشان دست نشانده احزاب وتنظيم ھاوحکومت کرزی وحکومت ع وغ 

به مھاجرت ھای تحميلی وغيرقانونی مجبورکردندوھنوزھم دل شان يخ را می باشندکه مليت ھای افغانستان )عغ(

ااستفاده ازقانون دست ساخته اجنبی درلوی جرگه ساختگی به نام قانون مانع برگشت مھاجرين ب نکرده می خواھند

تا مغزھای متفکردوباره داخل افغانستان نشوندخربازی خاتمه نيابد ودشمنان کنند اساسی تصويب شده استفاده 

  افغانستان ازخت کردن اين آب ھا ماھی به نفع خودبگيرند

اآغوش بازپذيرفته آن نمک حرام که باشد؟ به خاطردسايس ارگی  بچکه آنھارادرعالم غربت وبي یئدولت ھا

آشکارخاينين پارلمان ازحق انسانی خودبگذردوسيلی نمک حرامی برروی دولت ميزبان خودبزند من وصيت کرده 

درافغانستان دفن کنيدھمان طوريکه ازمنافع  کانادا ونصف بدن مرا در ام زمانی که من فوت کردم نصف بدن مرا
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مردم کانادادفاع ميکنم ومنافع دولت  ع می کنم ودرخدمت ھموطنان خودقرارمی گيرم ازمنافع دولت وزادگاھم دفا

وملت کانادا ومنافع دولت ومليت ھای افغانستان باالترازدين وزبانم به من ارزش داردمن درافغانستان به دنيا آمده ام 

 من تحميل شده بوددرآغوش پُرمھرخودبا ۀادودولت کانادا درحال پريشانی  وآوارگی که مھاجرت برسرمن وخانو

  نازونعمت کشيد

ی کرده که بيش ازھرچه انسان وانسان دوستی ووطن پرستی راسرمشق زندگی ئ انسانيت رھنماۀ فرزندانم رابه جاد

ش ابرازنفرت ودوری کنند اين نوع دين دربرابردين ومذھبی که خشونت آفرين است  تعليم وتربيه رابياموزند سازند

   سرطانی دريک جامعه دموکراسی وشايسته ساالری می باشدۀ غد،ذھبوم

  مرانفرت بودازآن دين واديان   من انسانم و در خدمت انسان

  مرانفرت بُودازاين دين واديان   که آغشته باشددرخون انسان

  حجرالنسر

احترامی نکرده باشم بی مک يکه منافع افغانستان وکانادابه مناقشه کشيده شودمن بيطرف می مانم تابرھردونئدرجا

دولت افغانستان ومليت ھای  افغانستان با دولت وملت کاناداتحت غورقراردھندمن ھيج  می گذارم که اين مناقشه را

 نمی گيرم وبه خاطرطرفداری ازحق وانسانيت منحيث يک فرداين دوملکت به خاطرخيرھردومملکت ینوع تصميم

  .کنم ابرازنظربيطرفانه می

ان است وحق انسانی خودرادانسته به حرف ھرکس وناکس ازحق مشروع خودنميگذردوباچپ ،چپ کسی که انس

سگ دريا ھم مردارنمی شودوشخص خودم ھراس ندارم بارھابابی ترسی ابرازنظرکرده ام آنچه که دردلم بوده 

س رواميدارم ونه دگان اين قلم ميدانندکه من آزادزندگی کرده ام نه توھين برکنبرزبان وقلم آورده ام وخوان

  ش استخودی سبب توھين شودوکسی واقعيت راتوھين پنداردآن برداشت ئبرخود،اگرواقعيت گو

 اعضای کودن پارلمان مھاجرين برگشت  کنند دست به چوروچپاول می زنندمادرسيزده سال ديديم که ۀاگربه گفت

عداداکثريت رھبران واعضای احزاب يک عدۀ محدودبودندکه مجبورشدندبادزدان يک تابعيتی دھن جوال بگيرندت

امروزمردمان  ت خودئبرا وبه  خاطر چوروچپاول کردند وتنظيم  ھا که درحکومت کرزی وغنی سھم داشتند ودارند

 دوباره خراب سازندوبقای راتاآب خت کنندوبازماھی بگيرندوشھرکابل  انگشت نما می سازند تابعيتی را دو محدود

  بينندوتا امروزمحکمه نشده اند افغانستان وچوروچپاول می خودرادرويرانی ۀخودوخانواد

کردن تابعيت آنھاداخل مملکت شونداين خواب  ازمسترد بعد را فاميل خود گويند  دوتابعيتی ھابايد ھمين که می

ستيزن نه ازحقوق وامتيازات وقوانين  و دنديده اندونه قوانين بين المللی راميدانرا خرگوش است اينھا نه دنيای خارج 

  يک مملکت ديگرخبرندارند

 يک شخصيت حقوقی  بوده نه تنھا پدر ولی اوديگرنيست وآن فردحق ١٨امع دموکراسی ھرفردباالی سن و درج

 سالکی يک شخصيت حقوقی آزادباشدوميتواندتنھا دورازفاميل ويا باکس ديگرزندگی کندچه ١٨داردکه بعد ازسن 

  خودکوشش ميکنيم که دخترما تازمان عروسی خودباکره باشدۀ جامعافغانھا نظربه فرھنگ  ما.مرداست وچه زن

وباکس ديگرزندگی نکندولی اين مفکوره درخارج نقش برآب شده وآن نوع احترام غيرقانونی که به خوددرافغانستان 

  يس فاميل قايل نيستئقايل ھستيم درخارج زن واوالدبرر

فرھنگ افغانی ازشما اعطاعت کندودرخارج زن درافغانستان زن واوالدشما مجبوراست بادرنظرداشت 

واوالدشماآزادی وحقوق خودرادارد مکلفيت فرھنگی وکلچری افغانی راندارندزن واوالدشمامطابق قوانين دولت 

  ميزبان عمل ميکندکه باکلچروفرھنگ شماسازش ندارد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

اد پولھای زياد به دست آورده شمادرمطبوعات کانادا خوانده ايد که يک افغان بادوزن وچنداوالدخودکه دروقت جھ

به کاناداباپول فروان آمده بوددخترانش ازنصحيت کردن پدروبرزبان آوردن کلچر وفرھنگ اصيل  دوبی بود واز

يک زنش .  دادنديحترج پدرراترک کردندزندگی انفرادی رابا مادراندر ۀ افغانستان به ستوآمده بودندخانه ئیقبيل

زن اولی اش که يکجا   دختران وۀبادخترھای ناتنی خوددريک اپارتمان زندگی ميکردندروزی پدرپسرخودرا به خان

  .برد می برادر پدرو مادربا  قبلی پسرۀپارتمان نظربه مشورآدريک موتراز را آنھا و کردندمی فرستد زندگی می

بعد  دردريا غرق می شوندر زنددخترھاومادراند یوقتيکه موتربرادردختران نزديگ دريا می شودازموترخيزم

بدست  و جو و بعدازجست  غرق شده ھانيست شک ميکندۀکه دريوردرجمل که پوليس خبرمی شودمی بيند ازاين

آوردن نشان انگشت ديورتحقيق صورت ميگيرد برادردختران که دررموتردريوربودمانندبلبل اقرارميکندونقشه قتل 

مقتوالن  خون . محکمه ھمه زندانی می شوندۀاين قضيه شرک ميداندبعد ازفيصل در را مادر ،پدر تشريح می نمايدرا 

ن را لکه دارمی کندولی درافغانستان روزانه چندين جنايت مثل اين جنايت صورت می گيردآب از آب دامن قاتال

که فالنی خان به گيرد دوازطرف مردم تمجيدھم صورت مینتکان نمی خوردمتھمين ازطرف دولت دستگيرنميشو

  .فيل زد (...)خاطرغيرت خودشمشيربه 

بوده اين نوشته رابه  شايدبه اساس فرھنگ وکلچرمردم ما کاردرست باشدولی درغرب اين نوع حرکات مردود

 خانم ماللی جوياکه اورا ھمين پارلمان نابکارمجبوربه ۀ رابه گفتطويله خران ۀخاطری نوشتم تا اين نوشته کل

  اين نمونه مشت ازخروارباشد . تکان دھد، مھاجرت نمود

 خودرارھاکندتيرگوشه چشم ۀمھاجرت کردن سرمليت ھای افغانستان تحميل شده وھيچ کس نيست که خانه وکاشان

يوسی درخانه أودرکوچه ھا وشھرھای ميزبان ھم زبان نداشته باشندبا يک عالم م وطعنۀ زبان رادوست داشته باشند

  يبان گيرآنھا گرددوحتی بدون جنازه به خاک سپرده شوند وياسوختانده شوندکھن ساالن مرگ تدريجی گر

رين وتلخ يمھاجرت مانندخسته تلخک است تا به دھن اندخته نشودکام تلخی حس نميکندوچشم قادربه تشخيص ش

  رو ميشودوھرکس دردسوختن ديگران درگ نمی کنده ی ميداندکه آنجا به آتش روبئنيست سوختن را جا

که به برنامه   افغانستان بدون اينۀه ازاحزاب  وتنظيم ھای جھادی وغيرجھادی بودند ازپارلمان خواب بردکيوزير٨

 درعقب خودداشت که وکالی مليت ھای یاتھامات ی دادنأی بردندکه حتی اين رأ گوش فرادھندرءھای شان وکال

  رديدندگافغانستان متھم به رشوت خواری ورشوت ستانی 

 ۀطرنج بازی سياسی غنی چه نھفته است به گفتشاستقبال کردمعلوم نشدکه در )غ( جمھوری يسئرارء عمل وکال

  امورمملکت خويش خسروان داند نميداند)عغ(کس ديگرپالن ھای ع وغ )سيا(سياسيون داخلی غيراز

  وقابل بااين کارخودکه اشخاص مستحق راروی عقده ردکردندنه حيثيت به خودمانده نه آبربه مليت ھای افغانستان

 ا ھای غضب زمين ،مافيامافي  ھای پول شويی ،امافي قاچقبران موادمخدر، ادری ، ھای فساداپيش بينی ھم بود مافي

تأمين  . ھای پارلمان ودولت موجوده قراردارندامافيرون ھای چوروچپاول به گفته مليت ھای بی دفاع افغانستان د

يت ھای افغانستان نزدشان ارزش بيشتردارد ازيکی ازوکالی منافع شخصی خاينين وجاسوسان نسبت به منافع مل

ال يک انسان خواب برده است نه ؤپارلمان پرسيده شدشما چه کاری رادرپارلمان کرده نمی توانيداوخنده کرداين س

کرده ديگری نيز ھرکارساخته و زن را  مرد، مگر به ھزاران مردساخته نمی توانيمرا ازيک انسان بيدارماتنھا زن 

  .می توانيم

 پوسپوسک ۀسته ساالررابدنام کرده ميتوانيم وبايک تير چندپاختک ميزنيم  خانيشا  و،شايسته ساالرساخته می توانيم

که ھمه مغزھای متفکربه فکرخودھستنداشخاص دانشمند  ووطن پرست که دربين شان  )پارالمان(
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تامشت بسته  ميشوند لمان توھين و ازتاالرکشيدهرری  پااقراردارداورامشھوربه ديوانه کرده اندازطرف دلقکان اد

  شان بازنشود

 درجه یشود يکی ازوزرای پشنھادشده تحت تعقيب پوليس بين المللی قرارداردديگر  ازاين مسخرگی بيشتر نمی

  ال رفت بودؤش زيرسھای خودرا داشت وديگيری سن وسالتحصلی آن کمبود

د چيره دست است وچندسالی کارھای سياسی ھم کرده باوجوداينکه منتق  باری جھانی که يک شاعر نويسنده نطاق ،

 داشتيم ولی من اعتراف ميکنم باری جھانی ه ئیمن وباری جھانی درعالم مطبوعات وانترنت اختالف سليق

 اگرماندطالب ومجاھدين دنبال قوم وقوم پرستی زبان پرستی ودين ومذھب پرستی مانندداکترصاحب رھين نرود

   بودن شايسته  پوست وزارت فرھنگ می باشدیومسلکازنگاه تخصص 

باری جھانی سالھای زيادرادرمريکا سپری کرده به آزادی مطبوعات نه تنھاعقيده داردمدافع آزادی مطبوعات ھم 

، رينی چوکی ازاوغالم حلقه به گوش نسازديش و ثيرمذھبيون خشک قرارنگيردأکه زيرت شده می تواند درصورتی

محاسبه مردم وتاريخ رادرنظرداشته دستان مالعمر آخوند زاده اميدی به وی باقی نمی گذارد، ھرچند بوسه اش بر

رھين درچندسال کاری  داکتر و رھين  پا نگذارد باشدسرگلوی دموکراسی نوپای ماننداعضای پارلمان وداکتر

قضای فاسد ومتعصب ارنوالی وڅبه را دست ه خودجالدضدقلم وآزادی مطبوعات بودصداھا انسان آزاده وقلم ب

رمحاسبه ازمملکت فرارکندويا امکان داردبه خاط، زيرپا نمودرا مذھبی سپرد وھم خون بيش ازسی خبرنگار

  ی سفيرمقررگرددئدرجا

نيش ه ، من بعدازاينکه جفاوعمل پارلمان درقسمت مھاجرين افغانستان که سالھا رنج مھاجرت سرشان تحميل شد

ازدست دولت کابل ازپارلمان افغانستان مطابق قوانين بين الملی منحيث يک ، کنجه کرد شرا زبان وچشم آنھا

مھاجرباوجويکه سن وسال من ايجاب خدمت گذاری رادريک پوست دولتی نميکندوآروزوھم ندارم وتوھينی که 

ت ازطرف دولت کابل وپارلمان درحق مھاجرين صورت گرفته حق قانونی خودميدانم که قانون گذاران ودلقکان دول

ضا به اتق رابه محکمه بکشانم وازحق خودومھاجرين افغانستان دفاع کنم وھم ازمھاجرين محترم جداً )عغ (ع وغ

کابل )عغ (ع وغافغانستان درخارج وداخل دربرابردولت  فرد می شود ھرنعمل می آيدکه حق گرفته می شود داده 

يت حکمی است درمحاکمی که براساس يک شخصيت حقوقی بوده وترس ازاين نداشته باشند که دولت يک شخص

قانون وعدالت درپرتومساوات قادرباشدکسانی که مانع خدمت گذاران دروطن به نام دوتابعيتی شده اند ازطرف 

 ) حق خودرا ازدھن شيرمی بايدگرفت (افرادجامعه به دادگاه کشانيده شوندبزرگان گفته اند

  

  

  

 


