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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   مونشن–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۴ جوالی ١٨

  ةحق الراحة يا حق الخيان
  »کمباور کابلی«قابل توجه ھمکار کمپيدای پورتال آقای

  

  .دو در يک سايت نوشته می فرستيم، ھمکار خطاب نمايم ممنون خواھم شداگر اجازه باشد، شما را به دليل اين که ھر 

ھمکار نھايت عزيز، وقتی شعر بسيار زيبا و گويای تان را به ارتباط وکالی پارلمان دولت دست نشانده خواندم و به 

 نيز در ميان گذارم، اميد دگان عزيز پورتالن بدين فکر افتادم تا اين نکات را با شما و با خوانعکس ھا بيشتر دقت نمودم

  .اين تذکر مختصر فتح بابی باشد برای تعميق بيشتر اين بحث

  !ھمکار عزيز

 به مانند تمام  آنتان بر وکيل صاحبان انتقاد نموده ايد که چرا در خواب اند و گذشته ازو پر محتوای  ت زيباشما در ابيا

.  ايدگرفته» تقاعد برای خودشان« تدوين و تصويب قانون رسانه ھای داخل کشور چند چندک سخت ھم آنھا را به خاطر

  :اگر از من نرنجيد، بايد بنويسم که با اين طرز ديد تان به چند دليل موافق نيستم

اين را ممکن خوانده باشيد که حديثی . شما با نوشته و ارسال آن عکس، به خواب به نحوی بی احترامی نموده ايد -١

تر معرفی نموده م، که خواب علماء و نخبگان امت خويش را از عبادت انبيای بنی اسرائيل باالوجود دارد از پيامبر اسال

باشد، و آنھم محل تجمع علماء و دانشمندانی که » جمھوری اسالمی افغانستان«خوب وقتی پارلمان، پارلمان . است

 و ببرک را در وطن فروشی و به به صد ھا شاه شجاعھريک می تواند به صد ھا  چنگيز و ھالکو را در آدمکشی، 
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د و الحق که ھمه در ھيه و فروش مواد مخدر تدريس نمايھزاران شيطان را در ريا و فريب، به لکھا آلکاپون را در ت

نخبۀ رشتۀ خود می باشد و به يمن » جمھوری اسالمی افغانستان«رشته ھای مجاز و به رسميت شناخته شده از طرف 

ی شان افغانستان در زمينۀ کشت، فروش و قاچاق مواد مخدر، آدمکشی و جنايت، فساد ھمين خدمات فراموش ناشدن

  رادر تمام جھانو زنھا را به سزای زن بوده شان رسانيدن، مقام اول  اخالقی و حکومتی در تمام اشکال آن، زن ستيزی

ھا را از انبيای بنی اسرائيل بھتر می ، ماشاء هللا ھمه که مسلمان ھم ھستند و می دانند که خواب شان آنستکسب نموده ا

  سازد، اگر نخوابند پس چه کنند؟

شما می خواھيد که آنھا بيدار باشند تا چه کنند؟؟ از يک طرف خود را از فيض عظيم خواب آنھم در ماه رمضان محروم 

ھمان کار ھای سازند و از طرف ديگر بروند آدم بکشند؟؟ دزدی کنند؟؟ بچه برقصانند؟؟ مواد مخدر بفروشند؟؟ 

د شما پيدا شود و آنھا را که ھمه خوشبختانه متشرع و نھميشگی شان را بکنند تا باز ھم کسی ديگری به مان

که ماھيت آنھا را باز گو ظاھرالصالح به نظر می خورند، آدمکش، دزد، قاتل، مواد فروش، قاچاقبر و از اين حرفھا 

  ؟ معرفی دارد ، می کند

خواب افعی انتقاد می کنيم که چرا دير و يا بيجا خوابيده اند و گذشته از انتقاد وی را از خواب از !  ھستيمیعجب مردم

  .به دسته بيدار می کنيم و وقتی بيدار شد و ما را بلعيد، سروصدای ما بلند می شود، که افعی چنان کرد و چنين کرد

  ! آقای محترم

، و در عوض می کوشيدی تا به خواب ابدی ب بيدار نمی کردیاگر نمی خواستی توسط افعی خورده شوی او را از خوا

  . برود، خوابی که ھيچ بيداری نداشته باشد

  . است» تدوين و تصويب قانون تقاعد برای وکالء« نکتۀ دوم مسألۀ -٢

 !!صفانۀ و من!!، حق طلبانه!!، عادالنه!! خوبھایمن نمی دانم چرا ما مردم وقتی با کسی دشمنی پيدا کرديم، تمام کار

جای آن قانون می توان بی عدالتی و ظلم را مشاھده نمود؟؟ مگر نه اين آخر در ک. نيز به صفر ضرب می زنيمآنھا را 

، از تمام امتيازات صرف به يک چھارم معاش قناعت »جمھوری اسالمی افغانستان«است که حضرات وکالی شورای 

ناتوران نموده اند و نگفته اند که صد در صد معاش و يا ھم دو چند معاش، که اگر چنين ھم می کردند و به خصوص س

 نشان می دادند، چه کسی بود که به آنھا کرزیيعنی شخص » ام الفساد حاضر«را نيز از ياد نبرده گوشۀ چشمی ھم 

  بگويد باالی چشم تان ابروست تا چه رسد به اين که، آن قانون را رد نمايد؟؟

انصاف . صاف پای فرا تر بگذارندتوجه به ھمين نکته نشان می دھد که آنھا چقدر انصاف داشتند و نخواستند از مرز ان

، اصالً بابت خواب خود چيزی نخواسته اند، اين ربع را ببين، وقتی خود می دانند که در پارلمان به جای کار خوابيده اند

دل از خواب شيرين و زير لحاف گرم و رؤيا ھای ھا بيچاره . معاش را ھم بدان علت تقاضا نموده اند که حق شان بود

، چشم شان به مردم گرسنه و پای برھنه، سرکھا و خانه ھای خراب خورده گوش شان نوای درد و رنج تهبرخاسانگيز 

گفتۀ مردم در بند را شنيده تمام آن خيال پلو ھا را در ذھن شان سوختانده به ته ديگی مبدل نموده است، تا خود را به 

با تقبل چنين زحمتی مگر حق ندارند يک بر چھار به خوکدانی رسانيده اند، » مجلس نمايندگان«ان خدا نترس ندشم

  !دريافت دارند؛ عجب چشم تنگيیمی شود، ناچيز ھزار افغانی ۵٠معاش ناچيز شان را که بدون خرج محافظ حدود 

 از ھمه باالتر، مگر من و تو پول خرج اين قانونگذاران را از جيب خود می دھيم که حاال بيائيم و به آنھا خرده -٣

  کی خوابيدن شان را انتقاد کنيم و ديگری ھم قانونگذاری شان را؟گرفته، ي

 که اگر ھم دوخته باشند -ھمۀ ما می دانيم که آنھا به ارتباط معاش، ھيچ گونه چشم طمعی به مال و منال ما ندوخته اند

حق «د آنند تا ، بلکه در ازای خيانتی که به وطن و ظلمی که به ھموطن کرده اند، اينک در صد-حق پدری شان است

اگر چنين نکنند پس چه کنند؟؟ آنھا به خوبی می . خويش را به صورت دايم العمر از اشغالگران دريافت دارند» الخيانة
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 طی ھمه به احترام آن که ، آنھا از کيسۀ مردم دريافت دارند، مردم قبل از پرداخت پول به آنھاتادانند که اگر قرار باشد 

 ی کشی و از بين بردن کجی و کوری آنھا پرداخته، در جريان کوپپيرايشه اند، به  را انجام داد!! خدماتیساليان طوالنی

خر شان که تر کوتاه می سازند، با در نظرداشت چنين درکيست که آنھا تا زمانی  سانتی م٣٠شان، حد اقل ھريک را 

 ماندهمی گويد، زنده » ايش«زی که مردم به آنھاروتا اميدورام .  گفتن باز نمی ايستند»خاِ «از می تواند بدود، لحظه ای 

  .شاھد باشيم را و کوتاه شدن ھا 

 و ببينيد که ھر سه به چه خواب نازی فرورفته اند، با دقت نظراندازيدبار ديگر به عکسھا   از تمام اينھا گذشته، يک-۴

حق « عميقی حق ندارند مطالبۀ پيش خود قضاوت کنيد آيا حيف نيست که از خواب برخيزند؟؟ و آيا با چنين خواب

 و باز ھم خدا را شکر کنيد که آنھا انصاف دارند و تا حال به صورت اختصاصی نمايند؟؟» حق النوم«و يا ھم » الراحة

کلمه گوی آنھا  زيرا ھر چه نباشد .شان از کيسۀ مردم پرداخت شود» حق المجامعة«تصويب نکرده اند، که قانونی 

  .درا زياد می نماين محمد

 من که به نوبۀ خود از آنھا متشکرم، زيرا به من اين فرصت را ارزانی داشتند تا خالف انجيل عيسی که نوشته است، -۵

در پارلمان آنھم حين ايراد يعنی اگر آنھا نخست . »دراول عمل بود«بر مبنای اعمال آنھا بگويم » در اول کلمه بود«

خيانت نمی کردند، من ھيچ زمانی اين فرصت را نمی يافتم تا سه مايندگی در تمام دوران ن بيدند،انمی خوسخنرانی ھا 

  . فرھنگ ھا بيفزايمهرا ب» حق المجامعة«و » حق الخيانة«، »حق الراحة«اصطالح زيبای 


