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 ميرعنايت هللا آشفته 

                                                                                            ٢٠١٣ جوالی ٢١

  !دو مذھب افغان حذف کرسی ھموطنان سيک و ھن
 ؟!ن منافع حقوق اقليت ھا يا ايجاد نفاق بين اقوام ساکن در افغانستان عاادعای کاذبانۀ مداف

   

حذف کرسی پارلمانی ھموطنان اھل ھنود و سيک افغان  توسط  اعضای پارلمان اقدامی است، ضد ديموکراتيک و 

ارلمان که در عملکرد ضد ملی شان ترديدی وجود   ادعا ھای دروغين و عوام فريبانۀ اکثريت وکالی پۀخالف ھم

. . .  از استعمال کلمات ظاھراً عدالت خواھانه ولی نمايشی چون حقوق بشر، حقوق زن، حقوق اقليت ھا و. ندارد

دانند که کمترين آگاھی، توجه و اعتباری به اين ارزش ھای انسانی و  نمايند، ھمه می  استفاده میءطوطی وار سو

  .، نه داشتند و نه دارندديموکراتيک

ھموطنان . عدۀ کثيری از اعضای پارلمان و مجلس سنا به نفاق افگنی بين اقوام برادر و برابر افغانستان متھم می باشند

محترم ما  روزانه شاھد مشاجرات، بحث ھای غير ضروری، ضد منافع عليای کشور با پخش و اشاعۀ نظريات حلقات 

نام نمايندۀ مردم، در واقع ه حريص،  در خانۀ ملت به منظور افتراق ھرچه بيشتر ملت، بتجزيه طلب، تماميت خواه و 

 اعضای پارلمان را خانم ھا و یمتأسفانه  بخش. گان، در کشور می باشند آرزوھا و اميال شوم  بيگانن اھداف،العام

ان ھای رسمی کشور، پس از بوتل  تشکيل می دھند که پس از مشاجرات لفظی، توھين و تحقير به اقوام و زبیآقايان

پرانی و کفش پرانی، دست به گريبان ھم برده خواھان به کرسی نشاندن دساتير اغيار و تحميل ديدگاه ھای تنگ نظرانۀ 

ميدان   چون  پوھنتون و دانشگاه ،یکار برد کلماته سمتی زبانی و مملو از تعصب خويش را جھت سوی استفاده از ب

مريض حتماً بايد قبرستان برود و اميد (بيمارستان يا شفاخانه ) که صرف فرود می آيد و پرواز ندارد(ھوائی يا فرود گاه 

اشخاص . دبه اصطالح خود را در جايگاه کارشناس مسائل و علم زبان شناسی قرار می دھن. . .  و )  شفا يابی نباشد

بان، اجير بيگانه، فاقد سواد حد اقل ابتدائی، مکتب ه به تنظيم، سمت، زت ستان، وابستچی، رشوفاسد، راکت پران، قاچاق

  طلحات ملی بحث می نمايند؟صدگاه  ملی و افغانستان شمول بر مبنابر کدام معيار علمی و از کدام دي. . . سوز و 
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شان خوب و اکثر برنامه ھای مبتذل . . . فيلم ،سينما، سريال، موسيقی و !  مردم ھندوستان، خوب و دوست ماست

؟ ولی ھندو باوران  افغان بد اند؟  ُکرسی پارلمانی شان !باشد ويزيون ھای داخل کشور، با تأسف توليدات ھندی میتل

حذف، ملکيت ھای شان غصب، نبود ھندوسوزان و به سائر مشکالت شان بی اعتنا و از دولت ھندوستان ھم رسماً 

  اھندگی سياسی داده نشود؟ن ھندوباور افغان حقوق پناتقاضا صورت پذيرفته تا به مھاجر

  !اين را گويند از خود کش بيگانه پرست

ی، انسانی، قانونی، عبنابر داشتن کدام حق و منطق حقوق طبي ! ؟؟ ملت!!نمايندگان خواھيم بدانيم اين به اصطالح  می

نه  مدافع حقوق ی که خويشن را کاذبائ آن عده وکالبهمدنی وشرعی ھموطنان سيک و اھل ھنود ما را سلب می نمايند؟ 

 که صرف نزد مؤسسات ه اینمائيد و با استفاده از اين تبليغات نمايشی و عوام فريبان حقۀ اقليت ھای کشور قلمداد می

خارجی جھت اخذ امتيازات، خويش تن را به اصطالح  واقع بين، مترقی، روشنفکر، مردمی و فارغ از تعصب وانمود 

از شما سؤال دارم چه تفاوتی بين ؛ دينا القاب و کلمات نا شايست توھين نمامی سازند تا ُرقبای سياسی خويش را ب

؟  اسمای سائر اقليت ھا !ھموطنان اقليت ھای مذھبی سيک و ھندوی افغان با سائر اقليت ھای ساکن کشور وجود دارد

؟  در غير ! حقوق ھندو باوران رعايت گرددبايد در سرود ملی کشور حتماً ذکر باشد و بايد حقوق اقليت ھا به استثنای

نھم سمبوليک برای ھموطنان اھل ھنود افغان به شما آآن وحدت ملی  تأمين شده نمی تواند، اما تحمل يک کرسی، 

  !    ؟ ملت دشوار و غير قابل تحمل است!نمايندگان انتخابی

يد، ھيچ افانه شده تصميم ظالمانه و حق تل جزيه طلب و متعصب  که باعث  اين آن عده وکيل صاحبان استفاده جو،

ھموطنان سيک و اھل ھنود ما ھيچ زمانی باعث نا . را  تأئيد کرده نمی تواند ھموطن مسلمان و عاقل شما اين عمل تان

ھيچ زمانی به جرم خيانت ملی، وطن فروشی متھم نبوده اند، ھيچ زمانی . امنی، بی ثباتی و بی اتفاقی در کشور نشده اند

اع کشور به مثل سائر اتب.  متھم نبوده اند. .  نفاق افگنی قومی، سمتی، زبانی، جنگ ھای داخلی، تخريب شھر ھا و به

ر بودند، ماليات به دولت می پردازند، ھميشه خود ايجاد شغل نموده اند و در ضحا) عسکری(خدمت مقدس زير بيرق 

  .خدمت سائر ھموطنان قرار گرفته اند

کتب، پوھنتون و ايام عسکری، اين ھموطنان با استعداد خود را به حافظه دارم ، مردمان آرام ، من که از دوران م

) دواسازی( از تصادف روزگار بنابر داشتن مسلک فارمسی. زحمتکش  اليق، با وفا، وطن دوست و صميمی يافته ام

ھای شھرکابل بودند، افتخار ) درملتون(انه چند سالی نيز با اين ھموطنان خوب و صادق خود که  مالکين اکثريت دواخ

  . ھمکاری  با ايشان داشتم

آنچه مرا منحيث يک مسلمان وحق شناس ھم شھری نزد اين ھموطنان سيک و ھندو شرمنده  و سرافگنده ساخته است 

وع عمل اسالمی به اصطالح مجاھد نما ھا يا مجاھدين جعلی بوده که از ھيچ ن اعمال بسيار ظالمانه، ضد انسانی و ضد

 و نھارا خائنانه در سرتا سر کشور از جمله دکا ی ھای غير منقول ايشانئوحشيانه و ظالمانه دريغ نورزيده، ھمه دارا

 پروان شھر کابل، به جرم سيک و ھندو بودن غصب ۀرا در کارت  ميوند و خانه ھای شانۀرا در جاد امالک شان

فانه را تقبيح نموده، ُکرسی پارلمانی که حق و حق تلال ضد بشری آرزو دارم سائر ھموطنان ما نيز اين اعم. نمودند

.                                     جداً توجه صورت گيرد، که دامن گير ايشان استه ایمسلم ايشان است  دوباره احيا و به سائر مشکالت عديد

  ٢٠١٣ جوالی ٢٠ 

  : يادداشت

از ديد پورتال، مواضع فعلی پارلمان دولت پوشالی در قبال ھموطنان اھل ھنود ما، ادامۀ تجاوزگری ھا و جناياتيست که 

تفاوت  و تا کنون به اشکال م بر آن اقليت روا داشته شده، در زمانھای حاکميت اسالم سياسی، به شکل جھادی و طالبی

  .دوام دارد
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ما بار ھا تذکر داده ايم که اين اداره، با تمام اجزای آن يعنی، اجرائيه، مقننه و قضائيه، ھيچ يک مستقل نبوده و نمی 

و مزدور اشغالگران پيدا و پنھان بوده در ھمه حالت  قوه، وابسته ٣توانند مدافع منافع مردم افغانستان باشند، بلکه ھر 

  .گان می باشندبيگان مدافع منافع

از اوضاع کلی کشور و دولت دست نشانده »  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد «در نظرداشت چنين برداشتی که پورتالبا 

دولت پوشالی را محکوم می نمائيم، بلکه موجوديت آن » ولسی جرگۀ«دارد، نه تنھا اين تصميم ضد ملی به اصطالح 

ميم آن را نا مشروع و در نتيجه ضد قانونی يافته، فاقد ھر نوع اعتباری اعالم  و تمام تصارا غير مشروع دانستهنھاد 

و سرکوب  ما را عقيده بر آن است، تا زمانی که مجموع باشندگان کشور قادر نشده اند با راندن اشغالگران .می داريم

 و روز تا روز فضای زندگانی بر هبگذارند، اين وضعيت ادامه يافترا ارتجاع وابسته به آن، بنيان يک افغانستان آزاد 

  .باشندگان اين مرزبوم غير انسانی تر خواھد گرديد

  AA-AA ادارۀ پورتال
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