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 المان - تيمور شاه تيموری

 ٢٠١٣ جوالی ٣١
  

 رد نمايندگان اھل ھنود طمبتنی برتصويب پارلمان  مکثی بر
 

اين تعمير دو دروازه .  خواننده ھای محترم ديده اندۀم پشتونستان را ھۀماليه واقع در چھار راھی جاد تعمير وزارت

بزرگی است که  ديگری دروازه شود و  مرادخانی باز میۀطرف جاده  کوچکی است که بۀيکی درواز دارد،

کوچک را برای رفت وآمد  ۀاوليای امور درواز.  پشتونستان ازکنار رستورانت خيبر راه داردۀازچھارراھی جاد

قبيل شخص وزير ومعينان و رئيسان   بزرگ رابرای رفت وآمد بزرگان ازۀن عادی و دروازاجعمورين کوچک ومراأم

 بزرگ موظف بود تا اشخاص ۀنفر عسکر دردھن درواز ن آنھا اختصاص داده بودند و برای اين منظور يکاو مراجع

ايکاش اين «  . صعودکندنردبانی که به منزل دوم راه داشت ين دروازه داخل وبهابدون دريشی را نگذارد که در

 ويراستار -در آن صورت کرزی حق نمی داشت تا داخل وزارت ماليه گردد{.»بود  میءامرتاکنون مرعی االجرا

 از  دريشی عالی به تن داشت و، نيز بود»مفشن «ازوطنداران اھل سيک که شخص موقر و روزی يکی} پورتال

  بزرگ داخل وپای به زينه گذاشت که به منزل دومۀ ازدرواز باشدمی توانستشد که تاجربزرگی  وجناتش معلوم می

متعجب شده بود  آن شخص که!  ين راه برویادفعتاً عسکر موظف دم رويش ايستاد وگفت اجازه نداری از. صعودکند

تر ين بھابينداز وببين آيا دريشی از اوگفت يکمرتبه نظر. که دريشی نداری گفت چرا اجازه ندارم؟ عسکرگفت برای اين

  :حرف خود محکم ومصمم بود گفته شود؟ فردعسکرکه ب می

آنقدرغيظ براين وطندار ھندوی ما مسلط شده بود که موھای ريش وبروتش درپرش افتاد . که تو ھندو ھستی اين  برای

دراولين فرصت  رفت و و نشست موترخوده اما خود داری کرد وبه آن عسکر جاھل چيزی نگفت به عقب برگشت ب

ه ب واقع شده بود آن عسکر وآن تاجر که بين اما اين واقعه وگفت وشنودی. ماليه تيلفون کرد  به معين وزارتازموضوع

مورين آن وزارت نيز شده أموضوع خوبی برای تفريح م، سف وحتی خجالت وزارت ماليه شده بودأ که سبب تۀ آنعالو

 .ھندو ھستیويکی ديگری را ميگفت تو  گشت برای مدتی دھن به دھن می بود و

سواد که تازه از اطراف دور دست به شھر  اين گذارش را  برای اين بيان داشتم که حرکت مزخرف آن عسکر پشکی بی

به اما تصويب  شد فراموش نمی و گرديد شد که درطول ماه ھا ياد آوری میء آنقدر موجب تعجب و استھزا آمده بود

 ،سواد  به مراتب ازحرکت آن عسکر جاھل بی»جمھوری اسالمی افغانستان« دولت دست نشاندۀ »پارلمان«اصطالح 

 و مانند ديگر اقشار کنند عيناً  اھل سيک وھندو که درافغانستان زندگی می. مزخرف تر بی معنی تر وخنده آورتر است

 ازعين حقوق برخورداراند پارلمان ی اعضا مردم افغانستان اعم از مردم عادی و ياري و مثل سااقوام افغانستان افغان اند

سال برسد  ھزارھا اھل ھنود وسيک نه تنھا درشھرکابل بلکه درتمامی واليات کشور ازساليان بسيار قبل که شايد به

 مکلفيت عسکری را گذشتانده اند ۀدور حکم قرعه پشک شامل خدمت عسکری شده اند وه ب. سکونت وخدمت کرده اند 
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 وسيعی ۀسيکھا وھندوھا به پيمان. بلکه مردم راست کردار و امانت دار ھستند ه اندحق کسی را تلف نکرد به کسی ظلم و

 و صاحبان جايدادھا،. شمالی پکتيا وغيره ازساليان متمادی موجود ھستند لوگر، غزنی قندھار،  ننگرھار،والياتدر

 در شھر»  کلنگارۀجھندوی خوشی به ازخوا« شود درلوگر ضرب المثلی است که گفته می. اراضی مزروعی ھستند

مرکز تجارت اجناس است  دست اينھا است سرای شھزاده کهه  وارداتی وصادراتی بۀکابل پايتخت مملکت تجارت عمد

به صفت مستوفی و سرمحاسب ايفای وظيفه  سالھا ر دولتی وبانکھا برای بارھا ويدردوا. دنود فيصد آن اھل ھنود ھستن

درمقابل تمام خدمات  و گاه باردوش کسی نبوده ونيستند خود وخودکفا بوده ھيچ هازخوردتابزرگ شان متکی ب .کرده اند

ھمه کس معلوم ه زمان تنظيم ھای جھادی وطالبان کشيده وتحمل کرده اند که ب تکليف را در و شان شديدترين زجر

  .است

 جھان ھيچ ۀدرھيچ نقط .شود موکراسی به آنھاداده میدبه اصطالح  ۀين دورا اکنون اين پاداش ديگری است که در

که به اين  وکيل صاحب محترم .تواند حقوق مدنی وسياسی يک اقليت را سلب کند  نمیستولو مستبد ومونارشي دولتی

 خودت ۀمصوب. را دارد ی داده ای ھرفرد ھندو برابر به خودت حق انتخاب کردن و انتخاب شدنأ مزخرف رۀمصوب

پارلمان جمھوری «اند داشته باشد ننگ وافتضاح ديگری است که بردامن تو  موضوع  نمیرثيری بأعالوه براينکه ت

 و ند ھرگاه ماھيت اين دولت با تمام اجزای آن روشن و آشکار نمی بود و مردم نمی دانستافتد و  می»اسالمی افغانستان

ادعای نمايندگی از مردم يک دولت دست نشانده و اجير بيگانگان می باشد و آنی که اين دولت، به تاريخ ثبت نمی شد که 

 جا میه کشور ب بدنامی بزرگی را درتاريخ پارلمان ايندارد، کسی به غير از عامل استعمار و ارتجاع نمی باشد، 

 ..گذارد

 

 


