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 ،شادهگسر پاکت با پنهانی نامۀ
 افغانستان پنهانی و شادهگسر پارلمان به

 چهل از کمتر طول در داریم، استثنائی وطن   عجب) !افغانستان !!!اسالمی!!!  جمهوری پارلمان محترم انگنمایند به
 دولت جمهوری، دولت شاهی، دولت"  متناقض و متضاد و مختلف های دولت عنوان چهار دارای سال سه و

 احترام و سالم عرض. میزدم حرف خود با خشیدبب. (میباشد"اسالمی جمهوری دولت خلق، دموکراتیک جمهوری
 .دارم
 .باشید مؤفق میباشد،( هیچ سر بر) لجبازی و جنجال و دعوه همانا که تان خیر   امورات پیشبُرد در وارم اُمید
 کنم، می یگزند تان مادر پاک دامن   از دور که میباشم تان زدۀ غمزه و غمزده و داغدیده مادر فرزندان از یکی من
 مادر این ُغصۀ و غم های اشک هداشتن  گن جاری ادامۀ در که است بختی خوش و مسرت جای برایم البته
 .نمیباشم رنج بی نیز مادر این دوری و هجران از که البته صد و ندارم شراکت   و سهم هیچ( وطن)عزیز
 که( همه از خوشحالتر دوران آن پارلمان وکالی البته) بودند خوشحال ما مردم پیش سال پنجاه! محترم انگنمایند
 اشخاص شامۀ حس امروز پارلمانها آن لجن   و تعفن بوی پس سال پنجاه همه، روی به البگ .بودند پارلمان دارای
 بعد، سال پنجاه بدهید، ادامه تان محولۀ مأموریت به شیوه این با رگا شما ساخته، مواجه افالس با را سرشت پاک
 این مظلوم مردم از بسیاری امروز همین بسا چه نمود، خواهید مواجه رکود با را تان هموطنان انۀگپنج حواس حتی
 یک بشما تان کوچک هموطن یک و انسان یک عنوان به بنده حال، بهر. نیستند راضی شما عملکرد از زمین سر

 تان پارلمانی شخصیت   سوء از ممکن بدهید، قرار تصویب و مطالعه و غور مورد را آن رگا که دارم پنهانی پیشنهاد
 تاریخ !نمکین صفحات در( نیست طال آب از کمتر آن ارزش که) سفید چگ با یکروزی تان نام و شود کاسته کمی
 .شوند نوشته ما کشور

 :اینست بنده پیشنهاد
 صنعت همانا  لذت، هم و برد می استفاده هم آن از بشر و نمود عرضه بشر به صنعتی انقالب تحائفیکه از یکی

 در حتی و باشد نیاز بی عکس داشتن و رفتنگ از انحا از نحو به که نیست کسی مدنی دنیای درین. میباشد عکاسی
 داشتن اّما میباشند، ملزومات از غیره و پاسپورت و تذکره عکس. است مکلفیت یک عکس داشتن موارد بعضی
 و روحی نیاز نوع یک غیره و خان عمران و خان شارو و مارادونا و مدونا و اوالد و همسر و مادر و پدر عکس
 .میباشد ای سلیقه

 بلکه ندارد فایده اینکه نه رددگ مصرف بیجا و رویه بی رگا که ماند می فالوده به ها عکس از استفاده و استعمال
 .باشد داشته میتواند شماری بی های ضرر
 ا سراف یک تنها نه رسمی غیر و رسمی نیمه و رسمی و عمومی اماکن در جمهور رئیس های عکس از استفاده
 عمومی انظار در رهبر یک عکس از استفاده .باشد می نیز روحی و اخالقی اسراف یک بلکه میرود بشمار مادی

 و کند می پُمپ جال و جاه و غرور و کبر کاذب   عناصر ،معکوس شخص درونی هستی به هم که اینست ضررش
 شخص روحیات بر عکس سودای این که پروراند می خود کلۀ و سر در بعدی، شدن   رهبر سودای اشخاصیکه به هم

 .ذاردگ می جا بر بد   تأثیر آینده، و برحال
 که باشد داشته نظر در باید را ظریف نکتۀ این( باشد که هر یا و بوده که هر یا بود که هر) جمهور رئیس قایآ البته
 شان، عکس ندیدن صورت در بکند، جمهور رئیس نثار را جانانه و رکیک دشنام یک بخواهد ناراضی یک رگا

 به ناراضی یک رگا و نرسد، هم هدف به ممکن که میباشد، ساعت در کیلومتر پنج و بیست دشنام حرکت سرعت
 بخصوص میباشد، ساعت در کیلومتر هشتاد از بیش آن سرعت کند، فعّال را خود دشنام موتور عکس، دیدن مجرد
 ریاست دورۀ ختم فردای در که کنم اضافه هم را این. باشد هم دار آنتن دستار و یگلون یک دارای عکس صاحب که
 صورت عملیه این آمیز توهین شکل به احتماال   که شد، خواهند برچیده نیز ایشان های عکس طبعا   شخص، این

 کاغذ مثل عکسها ازین فروش ُخرده دوکانداران یا و سوزانده یا شد خواهند پاره یا ها عکس همه که رفتگ خواهد
نا یا نصوار یا چای رامگ چند پیچاندن برای معمولی  .نمود خواهد استفاده.... و ح 
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 که خواندم ها افغان های سایت از یکی در پیش روز سه دو که کردم تقدیم تان حضور این بخاطر را عرائضم این
 در جمهور رئیس عکس کنار در نیز ایشان عکس که داده دستور ها خانه وزارت از بعضی به اجرائیه رئیس اقای
 میخ فابریکۀ یک با داد قرار بستن مستلزم کار این اینکه اوال   ندارد، خبر مثلیکه قاآ این. )شود آویزان رسمی دفاتر
 حد یا و اند شده آویزان نیز شان خود کرده، آویزان سرزمین درین را خود عکس آنهائیکه اینکه دوما   و است سازی
 . (شده آویزان عمومی افکار نزد شان کارنامۀ اقل
 و برسید توافق به مورد درین خود بین که کنید سعی ،خواهشمندم پارلمان محترم انگنمایند شما حضور از برین بنا
 مسئول و رئیس و رهبر هیچ عکس رگدی که برسانید ءامضا به االجراء الزم قانون یک منحیث را مواد یا ماده این

 اقتصادی یا طبیعی یا سیاسی زیبای نقشۀ یک ،عکس بجای و نمیشود آویزان رسمی نیمه و رسمی دوایر در دولتی
 .شد خواهد نصب افغانستان،( وزارتخانه نوع به نظر)
 ندادید انجام رگا و شد خواهد خوشنود و راضی شما از ملت ،بدهید انجام را خیر و نیک عمل این محترمین شما رگا

 مسخره نام که) افغانستان پارلمان که فتگ خواهم هایم یگکوچ هم به توهین و آمیز طعنه شکل به انتقام، نشانۀ به من
 این نمیدانم من .(نسته ئې درک ۍگه د خو دی کړی ُکټ ُکټ ئی کاله دوولس=  هگچر اولسییا  ؛مجلس نمایندگان

 اقدام یک ذاریگنام این که میرسد نظره ب ذاشته،گ مهم تشکیل این بر کسانی چه را( هگرچ اولسی)  مفهوم نا نام
 یرگفرا و عام مفهوم یک که باشد" پارلمان ملی"  یا" ملی پارلمان" باید مجموعه این نام .باشد فریبکارانۀ و عجوالنه

 .نیست گرن یک و ق سم یک تایش دو فروشی، لیالم البسۀ مثل( پارلمان) مجموعه این منتخبین اینکه رگدی و. دارد
 نمیباشند نوع یک به تایش دو فتار،گ و کردار و گفرهن و افکار لحاظ از هم و لباس و شمائل و شکل لحاظ از هم

. میباشد نوری سال یازده فقط هم، از شان فاصلۀ دانش، و سواد نظر از ضمنا   و دارند فرق هم با اهگن هر از یعنی
 عزیز کشور رسمی دفاتر و( تماشا هم و است فال هم که) انداخته براه را بازی بودنه نمایش این وارم اُمید حال بهر
 است قانون اجرای به احترام است مهم که آنچه. کنید سازی پاک ها جمهور رئیس نازیبای های عکس لوث از را ما
 . شخص یک عکس   به ذاشتنگ احترام عدم یا ذاشتنگ احترام نه

 .باشید مؤفق
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