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  رھا .س
 ٢٠١٣ جوالی ١۶

 

 آيا فقط امروز قانون نقض شده است؟
  :له بودأبود، حاکی از اين مس به وزارت تحصيالت عالی فرستاده ٢٠١٣/٠۶/٠٧کرزی طی فرمانی که درتاريخ 

که اين طرح از جانب وزارت  زمانی.  بعد از اين معيار پذيرش در امتحانات کانکور، کميت نفوس ھر واليت می باشد

بری صديقی، معاون امور دانشجويان وزارت "د قرار گرفت، ئيأ نيز مورد تدولت دست نشاندهتحصيالت عالی 

 در يک واليت زياد و يک واليت کمتر در کنکور به خاطر اين که حق تلفی نشود که: "تحصيالت عالی افغانستان گفت

ن ييحق ھر واليت تع. شود کامياب شوند، به اساس اوسط نفوس و شمار فارغان در ھر واليت يک حد در نظر گرفته می

وزير " عبيدهللا عبيد" وبه خصوص )بی بی سی: منبع(."شود شود و پس از آن امتحان سرتاسری گرفته می می

خاطر ه ای اين طرح را يک قدم به پيش در راه حفظ عدالت خوانده واز فرستادن اين طرح بتحصيالت عالی، اجر

باره سروصداھای اعتراضی مبنی بر ناعادالنه بودن اين طرح دربعضی  تصويب آن به شورای وزيران خبر داد، يک

ن مخالفت يت بلخ، محصال مدنی درباميان صورت گرفت ونيز در والۀ جامعۀاز جمله، تظاھراتی از جانب شبک(واليات

اين يک : که گفته شد باال شد تاجائی" خوگ دانی"ودربين چندتن از قماريان لوليده در) خود را با اين طرح ابراز نمودند

خاطر غصب حق مسلم ديگر مليت ھاست ونيز دو روز بعد از اظھارات عبيدهللا عبيد، ه طرح پشتونيستی تيم حاکم ب

نيز اين طرح را مغاير عدالت  نھاد غير دولتی می باشد،١١٠ مدنی که متشکل از ۀن وجامع حقوق بشری افغانستاۀشبک

  .د کردندر صورت تصويب اين طرح، مخالفت جدی خود را با آن اعالم خواھ: اجتماعی خوانده وگفته است

اصطالح فعال حقوق چند به   مدنی وۀ جامعۀ که درواليت باميان، روی مخالفت با اين طرح، ازجانب شبکیدرتظاھرات

 نه، بلکه ءتحصيل حق مسلم ماست، کرزی با اين طرح عدالت را اجرا: بشری، راه اندازی شده بود، شعار اين بود

نقض می کند وقوم ھای خودش که غير از انتحار چيز ديگری ندارند، به ھمين مناسبت می خواھد مليت ھای زحمت 

انون راه را برای راه يافتن ھر بی سواد ومکتب ناخوانده به پوھنتون ھا کش ديگر را نيز از تحصيالت باز دارد واين ق

 به طرف علم ودانش رجوع کرده وپيشرفت اً ومؤسسات تحصيالت عالی باز می کند ولی آن عده واليت ھائی که واقع

ا به مزدوری به ھای قابل تحسينی نيز در اين مورد داشته است، باعث می شود که بعد از ختم مکتب خانه نشين شوند ي

  .طرف ايران وپاکستان بروند

 مختصری را که می ۀ حرف بزنم، دوجملو ضرر آندر اين جا من نمی خواھم روی چگونگی طرح اين قانون وسود 

ی که به اقوام مختلف اين ئخواھم در اين رابطه بيان کنم، متوجه کسانی است که دربرابر اين ھمه جنايات وخيانت ھا

 ۀوزاده سال، صورت گرفته اند، چشم خودرابسته، به لبان خود سنجاق زده وگوش ھای شان را با پنبوطن در طی اين د

 بی قانونی ھای دوازده سال گذشته است، ۀادام  وءکه جز) ؟(دالری، محکم نموده است ولی فقط با طرح اين قانون
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شما در طی دوزاده سال گذشته که ! عالورند، آقايان ف آن حقوق بشری را در میپوقانه گگ شده و اکت وادای فعاال

کجا بوديد که امروز لباس  خطرناک ترين جنايت ھا در حق تمام مليت ھای باھم شريک اين وطن، صورت گرفته است،

  پيغمبری برتن کرده ايد؟

نيروی چھل وھشت کشورمتجاوز وامپرياليستی که از دوازده سال به اين طرف پنجه ھای خونين خود را درمغز 

خوان ھای تان داخل کرده اند ودست کم روز ده بار در نقاط مختلف کشور بر زن ومادر تان تجاوز می کنند، است

ھا ه فرزندان تان را به گلوله می بندند، روی اجساد برادران تان شاش می کنند، توسط مخلوق خود، طالب، روز د

دايمی نظامی امريکا بدل شده است، از اوليه ترين مکتب ومرکز آموزشی تان را به آتش می کشند، وطن تان به پايگاه 

جاسوسان ايرانی، در طی اين  حقوق انسانی تان توسط متجاوزين امريکائی ونوکران داخلی اش، نوکران پاکستانی،

دوازده سال محروم شديد  ودر نھايت ھمين طرح که به نظر شما مخالف قانون اساسی جلوه کرده است نيز يکی از 

 غرب می باشد که صرف کارگزاری اش توسط عروسک شان، کرزی می شود، در اين مدت و دربرابر اين  ھایطرح

لميده بوديد که امروز به حساس ترين افراد در مقابل يک جنايت از جنايت " چپن"ھمه نقض قوانين بشری زير کدام 

  ھای بی شمار امريکا ومزدوران داخلی اش، تبديل شديد؟

من از شما سؤال دارم که از کدام قانون حرف می ! اين طرح مخالف قانون اساسی می باشد:  زنيدکه داد می ای کسانی

 نقض می شود؟ آيا ھمان قانونی که اجازه داده است تا چھل وھشت کشور ألهکدام قانون با طرح اين مس زنيد و

زش قائل نباشند؟، ھمان قانونی که به به شما ارپشيزی امپرياليستی، مثل سگ از شما استفاده کنند و منحيث يک انسان 

شما می گويد زنان تان را درقفس حبس کنيد، باآنھا برخورد انسانی نداشته باشيد، از حق تعليم وتحصيل باز داريد ولی 

ه اجازه دھيد که در ھمان قفس توسط امريکائيان مورد تجاوز دسته جمعی قرار گيرند؟ ھمان قانونی که شما درلوای آن ب

مرگ، مجبور می شويد به فروش نيروی کارتان در برابر اندک ترين دستمزد درکشورھای  جات از گرسنگی وخاطر ن

کار مثل واليت مانيد وباند تبھ مستبد وجنگلی اطراف، حاضر شويد ولی به دام خطر ناک تر از فقر در وطن، گير می

  فقيه طبق حکم فقه شان، شمارا به دار می آويزد؟

 متجاوزين اجراء شده ولی ۀ درزير سايآنا به نظر شما در اين چند سال گذشته قانون به بھترين وجه آي! ن محترمفعاال

  فقط امروز اين جنايت کاران دست به نقض آن زده اند؟

خاطر آميزش با زن خود نيز بايد از يک امريکائی اجازه می گرفتيد ولی ه شماکه درطی اين چند سال مجبور بوديد ب

که ھمان امريکائی در پيش چشم تان باالی دختران تان تجاوز می کرد، مانع آن شويد،  داشتيد که زمانی آن را نۀاجاز

   به صدا در آمده اند؟ألهمخالفت تان درمقابل اين مس" آالرم"امروز چطور شده 

 پوھنتون را ن بوسه می زديد، قانونی که اصالً شما که زمانی، قرون وسطائی ترين قانون طالبی را قبول کرده وبر آ

ش را به دره وسنگسار می کشيدند، م آن ھارا الحاد ناميده وعاملينبسته، مکتب ھارا سوزانده، نشانی از کتاب نماند وتما

 را که برآن چشم بسته بوديد، ذره یولی امروز چه شده که آنھم بعد از دوزاده سال تاريک ترين وبی قانونی ترين اعمال

   بيرون آورده به جست وجو پرداختيد تامبادا کدام بی قانونی در وطن صورت بگيرد؟بين تان را از جيب بغل تان

  ...و

 نه نقض آن قانون، بلکه عين به تحقق پيوستن آن أله که افغانستان دارد، طرح اين مسه ایباقانون ضد انسانی و ظالمان

از  ھائی  است، پس اجرای چنين طرحلفی برخاستهتمزدوری وحق  استبداد، چون سرشت اين قانون از استعمار،. است

ت اين را داشته باشد که أله بيان می دارند بايد جرأکه مخالفت خود را با اين مس آرمان ھای اين قانون است، کسانی

 اين نظام وقانون از وجود می آيد که کله باخود قانون نيز مخالف باشند وزمانی عدالت واقعی اجتماعی در کشور ما ب

  .کسته شود ونظم نوينی باقانون نوينی پديد آيددرھم ش پايه،



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  اين بنای کھنه پوسيده ويران گشته است

  د نمودـايـطرح نو از نو بنا ب ای آن باــج

  )فرخی(

  

  :کالم آخر

ت نمی کنيد که تمام اين أ بيگانگان نمی باشيد، چرا جرۀدست پرورد جاسوس و اگر خودتان مزدور نيستيد،! آقايان

باالی تمام مردم ما آورده وباعث را که اين سرنوشت را  نيروھائی ،ت نمی کنيدأه نقد بکشيد؟ چرا جردوران سياه را ب

شما  خاطر آسان دريدن ما وه  بوداشته باشند برکشور ما حاکميت شده اند تا چنين مزدورانی مثل کرزی وھم قماشانش 

دمی  به ضد مراً ضد آن قيام کنيد؟ اگر شما واقعه وبفاش کرده  د،نھر روز از اين نوع به اصطالح قانون ھا، بيرون کن

پی برديد پس چرا شرافت اين را نمی يابيد تا به جای اين بازی ھای موش  - نهھا کرزی تن- بودن تمام اين مزدوران

نه مزدوران خلق وپرچم، نه طالبان مزدور و : وگربه، کمر ھمت را بسته ودست به دست مردم خود داده و صدا سردھيد

چه از نوع  -شی، نه جھاديان سگ صفت ودست پرورده ھای بيگانگان ونه تجاوز امريکا ومزدوران داخلی اشوح

  . مردم و قانون مردمیفقط، -کرزی طالبی باشد يا ديگر تکنوکرات ھای غرب زده

 

 

 


