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  سيد موسی عثمان ھستی ناشروسردبيرماھنامۀ طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی ايالت آنتريوکانادا

 ٢٠١۵ اپريل ١٢
  

 

  ببريد سردارجی را ی تناسل سرآلت  ياغالف  پوست باشعارهللا اگبر

 ه ھجوگرفته ازکنزاستن     اين نوشته زيرطنز است

 تـپوشيده دريک جنزاس     تـدرحقيقت يک منز اس

 "ھاحی"

چراھراس داری؟ مضطرب  ش ازاوپرسيدزن  دفرارازدست متعصبين دين وتاجران دينی داشتصروزی مردی ق

ان انس.  آن کشيده شودیيک صيه داردخکه سه  داده کسانی فتوا مولوی شھر: مردگفت عزم فرارداری؟ الحال ھستی؟

 وعلمای دين ومذھب نمی ندال عوام قرارگرفته اؤموردس درخلقت نشان ميدھدرا خلقت که ضعف خالق الھای ناقص 

 .وازفھم علمای دين ومذھب اين حکمت خداوندی باالترمی باشد نظرکنند زاابر قسمت حکمت خداوند در خواھند

وط به حکمت خداونداست ومردم عوام به انسان مرب وجود نقصروی زمين است اگرچه  در  خداۀانسان که خليف

 به خاطری ضعيف خداوندی شود بر که فکرکننداين نقص خلقت نيست حکمت خداوندی است تعبيرشان شايد عوضی

 ۀصيخصيه دارنديک خکه سه  من منحيث يک عالم دين ومذھب فتوا می دھم کسانی که ستون ھای دين ازھم نپاشد

  قاضی شھرمارانگھداشته باشدۀ شھراست خداازفيصلآن کشيده شوداين منطق مولوی ومفتی

ھرگاه زبان درازکنيم مارامحارب بامذھب . خانم عزيزومھربان پنجه نرم کردن ودليل گفتن با علمای دين سودندارد

طورمثال که محترم رسول سياف عالم . نپُرکرا آن وقت آب بياوروحوض  درجامعه معرفی ميکنند دين خداوندو 

دموکراسی بادين سازگارنيست يعنی دين ومذھب را کورکورانه پذيرفت دليل واستدالل دردين  :ين گفتدۀ وفتوا دھند

وجنگ دادن کون باشاخ گاوبه  ازاين شھرمھاجرت کرد زن چاره نيست بايد. جروبنجرمی سازدرا  دين وۀسرکال
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روشدن غلط است بايد کوچه ه عقيده من درست نيست ودانشمندان گفته اندکسی که به منطق تن نمی دھدبا آن روب

 .بدل کرد

 .عی استيصيه دروجودمردطبخصيه که دوخصيه داری نه سه خزن به شوھرگفت توومن ميدانيم که تودو

که ھيچ وقت ازحقوق خوددفاع  شوھرگفت نمی دانم چه وقت مليت ھای افغانستان ھوشيارمی شوندخصوصاًشمازنھا

 .می سازيدکه رفع حاجت کندوبندتنبان بربندت برشکارديگری برودشخ تر را فالن مرد باسکوت خود و کنيد نمی

فرخنده شھيدبه اساس چه  که بداندسنگسارزنده ياد نيازی مالی مسجدوزيراگبرخان قبل ازاين تونديدی که نيازمحمد

 ظرمنت بکشد  داداگرکسی برادرکسی راانيازی فتو ی سنگساردرمالءعام ندارندومردم اوباش حق فتواصورت گرفته 

حق داردکه قاتل برادرخودرادرھمان جابی  که اوراداکترمعاينه کندکه صحت است ياديوانه بعداورابکشد؟ بماند

 .درنگ بکشدقبل ازاينکه طب روانی نظربدھد

 زن توھفته فھم ھستی بروکه برويم تطبيق اين فتوا: ماقانون وجودندارد؟مگرجنگل است؟ مردگفتۀدرجامع:زن گفت

 کنند بعد شمارمی کشند صيه رامیخکه معاينه کننديک ن زايقسمی است که پيش ا

 چند و شمادرتلويزون ھامی بيندکه يک سردارجی درتلويزون آوازخوانی می کند حرف درکجااست دراين روزھا

دخترمسلمان سردارجی رادرآوازخواندن وموسيقی شادھمراھی ميکنندرسول سياف وديگرھمدستان  وچند ھندو

به  را ندشمشيرزنگ پُرخودھمی خوا ناکام مانده اند،  شھيدۀقتل زنده يادفرخند و  سنگسارئۀوطتسياف که دردسيسه و

موسيقی ورقص  سردارجی راھمراھی کردند دريک کلپ بارقص وموزيک شاد که دخترمسلمان چرا  اينۀبھان

 ت اسالمی کننددرمملکی که چنددخترمسلمان بايک سردارجی رقص وشادمانی يکجا نبوده چه رسد يزدراسالم جا

 )ال ببرندؤتجارت دينی ومذھبی مارازيرس( دست کم بگيرندوبازارفتواراسردبسازندءرا مذھب وعلما دين،

 آلت سر  غالف يا   بابريدن پوستيعنیکنندسياف دستورمی دھدکه اول سردارجی وھمراھان سردارجی راختنه 

رابه اساس قانون  بعدآنھا و ه اسالم می شوندجی وھمرھان اوداخل دايررسردارجی وھمراھان اوسردا ی تناسل 

ی تناسل  سرآلت  غالف يا  پوست و  داخل دايره اسالم نسازيد اول اورا اگر شريعت اسالمی سنگسارکرده می توانيد

بھانه به جامعه مدنی افغانستان پيدامی شودکه درجاده خيابانھابه نام  نبريد را او جی وھمراھان زن ومرد سردار 

 اسالمی مارانقش به آب می ئۀوطتش دفاع کنندبازدسيسه وشوندوازسردارجی وھمراھان زن ومردرسرازيرحقوق بش

واسپ  قھرمان بسازند زفرخنده ھااو ی مارامحکوم کنندئمحکمه صحراکه  مجبورمی سازندرا وعلمای کرام  سازند

درست که  زن ميگويد. زندام زنندومردم رادربرابرمازبان درازوچشم سفيد ساگه ولزقي سرکش فتوای مارا

 زن تو مردميگويد اھاراچطورختنه ميکنندھسردارجی مرداست اورابا مردانی که ھندوھستندآنھارا ختنه کنندزن

ماکه ازفضل خداوندحکومت  تمام زنان مسلمان راختنه ميکنند درافريقا مرزندارد نشنيدی که دين ومذھب خصوصاً 

حاال دولت مابه نام دولت اسالمی است بعدازختنه کردن  اسالمی داريم ختنه کردن زنان به اين بھانه رواج می يابد

 به دستورباداران خارجی  رابيرق داعش سردارجی وھمراھان آن واقعاً دولت اسالمی افغانستان بدون شک می تواند

 و دھند را ازاين مملکت فرار وشما ما و بدون مشکل ببرندشان درافغانستان بلندکنندوبعدناف روس وآسيای ميانه را

 اين نقشه راعملی نسازندمالھاآرام نمی   باداران مجاھدوطالب  به دستورباداران شان بی ثابت سازندتاآسيای ميانه را

 .ست وجنون انشينندصلح باطالب محالست وخيال

 کسی نيست ۀست اجرائيه يک پوست خيالی وتحفکه چوکی ريا:رانی خودگفت وداکترعبدهللا عبدهللا دريک سخن

 باصراحت گفت و طالب ازعبدهللا ناراحت بودند و که سرآن مجاھد وبه خاطری) است...يعنی جان کيری چه ک (

، به باطله دانی افکنده، دورانداخته ازدولت کسی حذف،را ئيدکردکه مجاھدين أترا تورن اسماعيل  قول سياف و



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

دولت اسالمی افغانستان مجاھدين است پشک شويان  مذھب و وارث دين ، کرده نميتواندوازپوست ھای شان ساقط 

گوش  ومجاھدين نمی جنبند زمين بجنبند آمده اند درفکرحذف مجاھدين نباشند)غ (يعنی کسانی که ازخارج مانند(

 بگرامی من دخترری ھھمش گوش خانم ھلی ارشاد و  من دخترعبدالقدوس خان صافی راۀگاللی نورصافی برادرزاد

کلکانی  دوداو و زو مردم قندۀپيکارکه اصالً ازپنجشيراست نمايند راعبدالوود وکيل کوچی ھا موالنا ارشاد زنده ياد

 در کريا زکريا زبرابر در که ازحزب اسالمی وکيل کابل درپارالمان وسخنگوی امروزسياف وازرقيبان دوران جھاد

 بود پيکار انی آقای عبدالودودبآن قدرعص انی شمشيردين وجھاددرکمردارندکيل پيکاروکلکووھنوزاين دو کلکان بود

دکلکانی که مدافع سرسخت اسالم ومجاھداست وترسيدم که چندنفرمجاھدومالسراطفال تجاوزکرده آقای پيکارووداو

اھدين کسی نتواندمج وثابت کنندھرقدرجنايت اگرمجاھد وطالب کند سراين دوخانم تجاوزدردفترطلوع نيوزنکنند

 ۀھمان طوريکه به اصطالح مردم عوام درقص. ازدولت اسالمی حذف کندبه ھفتادپشت شان پندشودرا وطالب 

دکلکانی دوعضوپارلمان راھم ودوسيه تجاوزآقای پيکاروداو پارلمان نشده اند تجاوزبه اطفال وزنان مظلوم اعضای 

 زی فتواخواھد دادتجاوزبه حريم جھادتجاوزبه دين،سياف ومال نيا. بازنخواھدکرد مذھب وجھاد دولت ازخيرات دين،

 آنھا بای گکه درجنگ اگرزنان اسيرمی شوندمال وگشتزارمجاھدين است ھمخواب مذھب واسالم است ھمان طوری

 جھادندارندحکم اسيرجنگی وکنيزرادارندتجاوزبراين دوخانم جرم نيست   خانم ھااحترام به جرم وگناه نيست اين

ش با آن تجاوزميکنندمالمی خواھدعدالت  نفربه يک زن درمقابل چشمان شوھر سهماچقدرحوصله کنيم

ی جريمه ئدالرامريکا۵٠٠ افغانی معادل ٢۵٠٠٠متھمين به جريمه از ی ھريک ئبرقرارسازددريک محکمه صحرا

ل چون متھمين مجردبودندقاب. ی متھمين بدھندئامريکا١۵٠٠ دالرافغانی معادل ٧۵٠٠٠می کندکه به زن وشوھر

ی مال که مطابق شريعت بوده مالرابيگناه زندانی ئ صحراۀ محکمۀصليسنگسارنيستنددولت بدون درنظرداشت ف

دستگيرنميکندکه جوانان مجاھدماپخپل سربدون تعقيب را  وزيرداخله اگرپرچمی ھم است آبادکه متھمين ۀخان ميکند

 مورد که خداطرف شان بود قرارميگرفتندموردتجاوزء اگراين دوخانم عضوشورا بگردند زن ميگويد عدلی آزاد

آياپارلمان تحت فشارمانندقضيه فرخنده  پارلمان درقسمت جنايت پيکاروکلکانی چه می کرد؟ قرارنگرفتند تجاوز

گرفت؟ بلی وزيرداخله ووزيرامنيت عامه رادستورمی دادندکه به شورابيايندتاوکالی باوجدان ووطن پرست  قرارمی

االتی داشته باشندکه مردم نگويندپارلمان ؤوکيل دردفترطلوع نيوزس  تجاوزجنسی دودرقسمت پارلمان ازآنھا

 صافی وکيل کاپيسا ۀنه کباب بعد ازوزيران به گفت که نه سيخ بسوزد دربرابرھرجنايت سکوت می کندبه خاطری

 کفن کش  ختندتابهپول ميگرفتندوآنھارابااين عمل شان گرگ به جان مليت ھای افغانستان می ساء ازھردووزيروکال

ش توبه ه ازدم خرش توبتردب،ازبد گفتند قديم مردم احتياج می شدوميگفتندخدابيامرزدکفن کش قديم راومردم می

 مثلی کرد گرفتند وازوطن فرارميکردندتا اسپ بی زين وبی لجام مجاھد وطالب تاخت وتازمی وازدوگوش خودمی

فراردادندواين عمل شان سبب شدکه عکس داکترنجيب هللا  راای کابل با اين نيرنگ ھای خودمردم ھکه درجنگ

 ومردم به کفن کش قديم آفرين ودعای نيک کننددموردعبادت قراربگير

  

 

 


