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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۴ جوالی ٠٩
  

  !آقای کرزی درس ھای خود را خوب از بر کرده است
  

 ھای دولتی برای پوھنتونشدن تمام  فوتبال، که منجر به تعطيل ۀ کابل بعد از يک مسابقتوننپوھآيا درگيری دانشجويان 

وجود آمده بود، يا ه مسابقۀ فوتبال بيک ی بود که بعد از درگيرھمان يک ماه در سرتاسر افغانستان شد، صرف به دليل 

  داليل و برنامه ھای ديگری ھم در عقب اين تصميم گيری وجود دارد؟

اين وزارت در سال .  عالی کشور تازگی نداردطوری که ديده می شود چنين تصميم گيری ھا برای مقامات آموزش

 با يیځپوھن کابل به سيستم آموزشی و برخورد تبعيض آميز استادان پوھنتونگذشته ھم به دنبال اعتراضات دانشجويان 

 کابل را تعطيل پوھنتوندانشجويان، با تصميمی مشابھی که چند سال قبل از طرف وزارت آموزش عالی اتخاذ شده بود، 

نموده دانشجويان آن را به خانه ھای شان روان کرد؛ ولی اين بار، خالف دفعات قبل، وزارت آموزش عالی تنھا اعالم 

 کابل، محل درگيری ھا را تعطيل نکرد، و تنھا دانشجويان اين دانشگاه را به خانه ھای شان نفرستاد، بلکه پوھنتون

عالم کرده تمام دانشجويان اين دانشگاه ھا را به خانه ھای  ھای دولتی کشور را تعطيل اپوھنتونطوری که ياد شد، ھم 

شان اعزام نمودند؛ آنھم درست در شبی که فردای آن دوشنبه و روز اعالم نتايج ابتدائی دور دوم انتخاباتی که مورد 

  .مناقشه قرار گرفته است، و انتظار برافروختگی و ھرج و مرج و آشوب در کابل و سائر واليات برده می شد

دانشگاه ھا به عنوان کانون ھا يا مراکز تجمع آگاه ترين، فعال ترين و پاک ترين انسان ھا ازھمه گونه آلودگی ھا در 

 و ھميشه در برابر بيداد بيدادگرانی  کشور، ھمواره  نقش پيشروانه ای در قضايای سياسی کشور خويش بازی نموده اند

نموده و می نمايند، ايستاده و از اعمال ناشايست و غيرعادالنۀ اوليای امور استفاده وءکه از اقتدار يا از قدرت دولتی س

  . در کشور خويش انتقاد نموده اند

چنين موضع گيريی از سوی دانشجويان در برابر حکام بيدادگر چيزی نيست که تنھا در کشور ما اتفاق افتاده باشد، يا 

ی استبدادی شاھد اين واقعيت است که ھر زمانی که در کشوری بی تاريخ کشور ھای استعماری يا کشور ھا. اتفاق بيفتد

عدالتی و زور و ظلم و حق تلفی و بی احتراميی فراتر از تحمل داخلی يا خارجی نسبت به حق و حقوق مردم صورت 

  .گرفته است، اولين فرياد اعتراض از ھمين کانون ھا بلند شده است

ی يک تعداد انسان ھای خائن به آرمان ھای ملت، نه تنھا از عکس وی در رسوائی دولت کرزی، به عنوان مشوق و حام

کنار عکس اشرف غنی در دوران مبارزات انتخاباتی اين نامزد رياست جمھوری ھويدا بود، در زمانی که کرزی خود 

اد مربوط به تبار اعالم کرده بود که دولت در برابر کانديد ھا بی طرف باقی می ماند، بلکه در تعيين درصد باالی افر

اشرف غنی و کرزی در کميسيون به اصطالح مستقل انتخابات و کميسيون رسيدگی به شکايات، سکوت اسرارآميز وی 
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در برابر اين ھمه تقلبی که مورد پذيرش کتلۀ عظيمی از مردم نيست و می تواند آيندۀ کشور را با خطرغيرقابل جبران 

 تيلفونی امرخيل با افرادی متعلق به دولت، با افرادی متعلق به ستاد مواجه کند، سکوت وی در مورد صحبت ھای

، برطبق ويدئوھا و فايل ھای صوتی ارائه شده از سوی تيم مخالف اشرف غنی، را شبکۀ ...انتخاباتی اشرف غنی و

  . نھان کنندطويل و عريض متقلبينی که در زير يک چتر کاری ـ تباری با کرزی قرار دارند، به مشکل می توانند پ

و مردم نه برای اين که در دفاع از عبدهللا عبدهللا برخيزند، بلکه برای اين که به ارزش حق خود پی برده اند ـ حال اين 

حق را به جا به کار برده اند يا بی جا، بحث جداگانه ای است ـ، و برای مخالفت با نفس تقلب و ضديت با پديدۀ شرم 

گر در افغانستان جا نداشته باشد، نمی خواھند بيشتر از اين اجازه بدھند که باز ھم حق و آگين قوم مداری، که بايد دي

  . حقوق شان، به مانند سده ھای گذشته، فدای اميال ضدملی يک گروه يا يک قوم خاص شود

ی انتخاباتی، برآمدن جنجال ھای انتخاباتی اخير، بی آبرو شدن کميسيون ھا، قطع رابطۀ تيم عبدهللا عبدهللا با نھاد انتصاب

تعدادی کثيری از مردم به جاده ھا در چندين واليت به عنوان اعتراض به تقلب و ضديت با حمايت دولت از تقلب ھای 

آشکار در انتخابات، برکناری و قصد فرار امرخيل، صحبت ھای ضد و نقيض رئيس کميسيون به اصطالح مستقل 

ميسيون رسيدگی به شکايات از بازرسی شکايات مردم، شکايات تيم عبدهللا انتخابات، خود داری دو نفر کميشنر ھای ک

عالوه بر اين که کميسيون ھا را ناآرام نموده است، دولت را ھم به تشويش ... عبدهللا و شکايات ده ھا مرجع ديگر و

د يک مرجع قانونی انداخته است ـ اگر چه کرزی با بی مسؤوليتی و خود بينی عجيب و غريب و اطمينانی که از نبو

  .پرسشگر دارد، خود را به ھيچ امری مقيد نمی بيند و به ھيچ قانونی پابند نيست

کرزی می خواھد با اين کارش، يعنی با .  دانشگاه دولتی در سراسر کشور ھم ھمين تشويش است٣۴علت تعطيل کردن 

ھای فاسد، قانون گريز، زورگو، دست نشانده دور کردن دانشجويان آگاھی که ھمواره در امر مبارزۀ سياسی عليۀ دولت 

 ضد تقلب و متقلبين و حاميان شان ضعيف ه دولت و بهو غيرمردمی پيشتاز بوده اند، جنبش اعتراضی مردم را علي

  . بسازند

اين ترفند ھا، . آن گونه که ديده می شود نه درگيری ھای دانشجويان تصادفی بوده است و نه تعطيل شدن دانشگاه ھا

، کار کرزی و دار و دستۀ نيرنگ باز وی ھستند، که درس ھای خود را در دبستان و دبيرستان فتنه خوب از بر ھمه

ی بود، که در ند پيش بينی کنند، رسوائيتنھا چيزی را که کرزی و يارانش، باوجود ھمه نيرنگ ھا، نتوانسته ا. نموده اند

  !! يد برای ھفت نسل متقلبين و حاميان شان ھم بس باشدھر قدم از جانب مردم ترصد و ترقب شد؛ رسوائی که شا

  :  يادآوری يک امر الزم

را به کار برده ام، زيرا قومگرائی عالوه بر اين که مانع ھمبستگی، يکپارچگی " خائن"در جائی از اين نوشته من واژۀ 

ه سبب شکايت و دلسردی اقوام و ملت شدن مردم يک کشور می گردد؛ اگر جلو آن گرفته نشود، با گذشت زمان باالخر

جنگ . ديگر از زيستن در کشوری که از جانب يک قوم به حق و حقوق آن ھا احترام گذاشته نمی شود، می گردد

سوريه، بحران عراق، بحران سال ھا و دھه ھای لبنان، چند پارچه شدن يوگوسالويا، فروپاشی شوروی، جدا شدن 

ا مثال و مورد ديگر ھمه در نتيجۀ سلطۀ غير قابل تحمل و انتخاب شيوه ھای پاکستان شرقی از پاکستان غربی و ده ھ

چنين حرکتی توسط ھر انسان و ھر قومی که . زورگويانۀ يک قوم يا يک مذھب بر اقوام و مذاھب ديگر بوده است

  !   صورت بگيرد، در ھر کشوری که باشد، به نظر من يک عمل خائنانه پنداشته می شود
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