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 ۳۱۱۲دسامبر  ۱۶                                                                                       حمید انوری

 
 "" توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند

 

از قانون است، قانون در کشور ایکه حتی سایه اش را هم از فرسخ ها دور با تیر میزنند. کشورایکه در  سخن
، از دیر باریست که ون  حکم کیمیا دارد، کشورایکه سردمداران و سیاست بازان و سیاست خران آنآن قان

میکنند هنوز هم بنام قانون،  قانون را وسیلۀ رسیدن به امیال شوم قدرت طلبی و زر اندوزی قرار داد اند و 
 آنچه نباید کرد.

د و ماوا و مرکز قانون و قانون گزاری یک چنان و اما زمانیکه یک مشت افراِد از خود و خدا بی خبر، در مه
در چشم  با جثه های آنچنانیو  کشوری گردهم آورده میشوند و با دیده درائی، با عبا و قبا و کفش و کاله 

خالیق می درآیند و داد از قانون میزنند، حال انسان برهم میخورد و بر هرچه دروغ و ریا و خدعه و فریب و 
است، نفرین می  قانون ستیزیو  چه زشتی و پلشتی است و بر هرچه قانون گریزینیرنگ است و بر هر

 فرستد.
و چپ و راست آنرا به بازی گرفته اند،  ساختهدیرگاهیست که قانون را ملعبه  آری در کشور من و تو هموطن

ر کشیده اند و سر در حقیقت بیشتر از سه دهه است که قانون را مسخره کرده و زیر نام قانون، قانون را به دا
 می خندند. قانونآویخته اند و بنام قانون، به ریش جسد مثله شدۀ قانون را  هر چهار راه 

و قانون   در کشور بی در و دروازۀ من وتو هموطن از هر جهتی که نگاه کنی قانون شکنی و قانون گریزی
 .آن باشندگان حق و حقوق ُمسلم بازی باو پامال نمودن قانون و استستیزی 

و اما و مگر و ولی، این قانون ستیزی ها و قانون را ملعبه ساختن ها، زمانی بیشتر دردآور است که از مهد و 
ماوای قانون صورت گیرد و آنهم نه یکبار و دوبار و ده بار و صد بار، بلکه بار بار و بازهم باربار و این درد 

 نون زنند.زمانی استخوان سوز میشود که قانون شکنان داد از قا
 ". توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنندواقعاً: " 

 از درد و دریغ میخوانیم: عالمیبا  و قانون گریز، قانون ستیز نِ در تازه ترین گزارش از افغانستا
 
 (کرسی پیشنهاد شده به اقلیت هندو و سیک را رد کرد {ولسی جرگه}مجلس نمایندگان افغانستان) 
 

 
 .انستان اختصاص یک کرسی به اقلیت مذهبی سیک و هندو را یک بار دیگر رد کردشورای ملی افغ
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حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان بعد از تصویب " } 
یک کرسی را به این اقلیت  فرمانیاین قانون دوباره طی 

را به شورای ملی   مذهبی اختصاص داد و برای تأیید آن
طرح را مجلس دوباره افغانستان فرستاد که روز شنبه این 

  .رد کرد
قوس( نمایندگان فرمان رئیس  ۳۲در نشست روز )شنبه 

جمهور را مخالف قانون اساسی دانسته و آن را با اکثریت 
  .مطلق اراء رد کردند

ها  نمایندگان مخالف کرسی اختصاصی به هندوها و سیک
گویند راه یابی به مجلس نمایندگان بر اساس میزان  می

 .ها باید انتخابی باشند نه غیر آن است، و کرسیرای مردم 
در عین حال موافقان کرسی اختصاصی به این باور اند که چون مجلس نمایندگان قبال به کوچی ها ده کرسی 

 .های مذهبی نیز داده شود اختصاصی داده است، یک کرسی باید به اقلیت
شد تعداد این  ین فرمان آقای کرزی تصویب مىکرسی است که اگر ا ۳٤٢مجلس نمایندگان افغانستان دارایی 

 (۳۱۱۲دسامبر۱۱ -)  بی بی سی{".یافت افزایش مى ۳۵۱کرسی ها به 
وکیل صاحبان باری هم سر در گریبان خود کنند و حتی برای یک بار هم اگر امکان داشته باشد،  ایکاش

 بیطرفانه به قضاوت بنشینند.
مشرانو جرگه که  ورود وکیل صاحبان به ولسی جرگه و از طرز

بگذریم، از تقلب کاری های بسیار روشن و آشکارا در جریان 
انتخابات آقایان و خانم ها که چشم بسته درگذریم، رسوائی ورود بیش 
از هشتاد وکیل متقلب در پارلمان کشور را هم شما خوب به یاد دارید 

 و هم ملت.
سائل ندارید و وکیل صاحبان محترم، اگر شما حافظۀ قوی در اینگونه م

، به این خبر خوب یا دیده به دانسته خود را به کوچۀ حسن چپ میزنید
 دقت کنید:

 
 نامزد انتخابات پارلمانی افغانستان متهم به تقلب شدند۰۲۱ 

 
نامزد انتخابات پارلمانی این کشور به دست داشتن  ۱۳۱کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از متهم شدن ] 

 .داده استدر تقلب خبر 
تن از این نامزدها از  ٢۶احمد ضیا رفعت، عضو و سخنگوی این کمیسیون در یک نشست خبری گفت که 

نامزد دیگر از سوی نهادهای امنیتی به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شده  ۳۱سوی کمیسیون انتخابات و 
 [(۳۱۱۱اکتوبر۳۱ –)بی بی سی .اند

از ( از وکالی متقلب از پارلمان اخراج شدند. عدۀ ۶۳لیل، شصت و دونفر)الزم به تذکر است که در آخرین تح
و " حق  آن متقلبین مدت ها داد و فریاد راه انداخته بودند که اگر به )دادخواهی!!؟؟(آنان رسیده گی نشود

قلبین بنام یکی از آن متو   چنان میکنند و چنین خواهند کرد و...، ، به کوه باال می شوند وشان!!!" داده نشود
سیمین بارکزی هم دست به اعتصاب غذائی از قبل برنامه ریزی شده زد و بعد در داد و گرفت های پیدا و 

 از معامله گری های خانم با عزیزی بانک میگذریم.دست از اعتصاب کشید و... ،پنهان
 

که یک خانم وکیل بنام " کاری ولسی جرگه، خوب بیاد داریم  قبلیدریک برخورد دیگر قانون ستیزانۀ، در دور 
ویر به پارلمان راه یافته بود، در گردهم آئی یک مشت قانون گریز و زکه با زر و زور و ت شکیال هاشمی"

 : که  قانون ستیز، حضور بهم رسانده و فریاد سر داده بود
 ". کلیپ ذیل را تماشا کنید:مرگ بر حقوق بشر" 
  https://www.youtube.com/watch?v=wRzjsQQuxi0 

https://www.youtube.com/watch?v=wRzjsQQuxi0
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وکیل صاحبان محترم! از روی لطف تطبیق قانون را از خود 
 آغاز کنید.

قانون در مورد شماها و دوستان و آشنایان تان و قوم و قبیله 
وعشیرۀ تان هرگز قابل تطبیق نیست، اما در جائیکه  پای منافع 

 ر اندوزی تان بلنگد، قانون قابل تطبیق می شود!!!اقتصادی و ز
 شرم تان باد!!!

)وکالی ملت!!!؟؟؟( را به یک خبر دیگر هم جلب کرده و  ۀتوج
 میکنیم: قضاوت را به وجدان نه داشتۀ شان وگذار

... وزیر مالیه شش نماینده مجلس را به "قاچاق و سوء استفاده } 
 .از مقام" متهم کرد

قای زاخیلوال، ظاهر قدیر، نماینده والیت متهم شماره یک آ
علنی مجلس، او را به   ننگرهار بود، وزیر مالیه در صحن

 .قاچاق آرد از پاکستان متهم کرد
اما آقای قدیر در مجلس نمایندگان گفت: برای پول درآوردن 

 .رسد لیون دالر میمی ۰۵۱مجموع سرمایه اش به نماینده مجلس نشده است. او به اندازه کافی سرمایه دارد و 
عراده آن ضد گلوله است. همچنین مصارف  ۲۱موتر دارد که از این تعداد  ۰۱۱حدود نماینده ننگرهار افزود: 

 .ماهیانه اش به سیصد تا چهارصد هزار دالر می رسد
 

وز حمید اللی، نماینده مردم والیت قندهار، از سوی وزارت مالیه متهم شده است که دولت را برای صدور مج
 .، تحت فشار گذاشته استموتر که از خارج وارد کرده بود ۰۷۹۱برای 

گوید: اگر  نیز متهم شده است اما او نیز می قاچاق مشروبات الکلیاین نماینده قندهار، از سوی وزیر مالیه، به 
 {...این اتهام ثابت شود، استعفا خواهد کرد

 
  جریان افشاگری های وزیر مالیه در ولسی جرگه را تماشا کنید:ذیل  لینکدر 

https://www.youtube.com/watch?v=N57Gx77sZTw 
 

 ؟؟؟وکیل صاحبان محترم! نمایندگان قانون! کدام عملکرد تان برابر با قانون است
 به کجا ختم؟ از کجا شروع کنیم و

اگر کاروائی ها و قانون ستیزی های شما ها و اسالف تانرا یک یک بر شماریم، از مثنوی هفتاد من کاغذ هم 
بیشتر میشود که ارزش آنرا ندارید و هموطنان ما هم حوصله و فرصت مرور تکرار مکررات را نخواهند 

 داشت.
 ین همه سرمایه را به ملت داده میتوانند؟؟؟ا امثال شان حساب صمیم و و اللی  وآیا آقایان قدیر  

 آیا  این همه سرمایه میراث پدر و پدرکالن و آبا و اجداد شان بوده است؟؟؟
اگر این سواالت را ادامه دهیم گپ به جا های باریک خواهد کشید و هزار و یک تاپه خواهیم خورد، اما آنچه 

گذاشته شده است و آب از سر چشمه خت است و این جمع نا  کج باید گفته آید این تواند بود که اساس این رژیم
متجانس بال استثنی غرق در فساد و خویش خوری و اقربا پروری و قانون ستیزی و قانون گریزی هستند و 

 "!عالمیباید ساخت و ز نو ب ی از نوآدممانند یک سیب گندیده باید به دور انداخته شود و " 
یگر از قانون شکنی های ولسی جرگه را بر شماریم تا مگر عرق شرم و خجالت و اما برگردیم و چند نمونۀ د

بر پیشانی های ستبر خانم ها و آقایاِن لمیده در پارلمان کشور جاری گردد و وجدان خفتۀ شان مگر بیدار شود و 
 بدانند که زمستان رفتنی است.

انون بود و خالف خواسته های مشروع و قانون مصالحۀ ملی را، قانونی که خالف ق تصویب یاد بیآوریده ب
 حقوق مسلم اکثریت مطلق مردم افغانستان.

خورشیدی، از سوی مجلس نمایندگان و مجلس  5831قانون مصالحه ملی یا عفو عمومی که زمستان سال  ...} 
دی نقض سنای افغانستان به تصویب رسید و اخیرا در جریده رسمی افغانستان نیز چاپ شده، مرتکبین موارد ج

https://www.youtube.com/watch?v=N57Gx77sZTw
https://www.youtube.com/watch?v=N57Gx77sZTw
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{) بی ...حقوق بشر از جمله جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت طی سی سال گذشته را مورد عفو قرار می دهد
 (۳۱۱۱می  ٢–بی سی 

 
"وکالی ملت!!؟؟ "، قانون احوال شخصیه را تصویب کردند که لکۀ ننگ دیگری بود برجبین هر وکیل  بعد ها

 چ خانم وکیل هم کوچکترین صدای اعتراضی بلند نشد که نشد.حاضر در ولسی جرگه و جالب این بود که از هی
 

تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان، داغ دیگری بود بر جبین شما خانم ها و آقایان که خود را 
 نمایندگان ملت قلمداد کرده اید.

هم تصویب خواهند اگر وکیل صاحبان فرصت یابند، قانون سنگسار و دست و پا بریدن و گردن زدن و...، را 
 کرد و رئیس دولت هم طبق معمول در پای آن امضأ مبارک خود را خواهد لگاند.

از اینها که بگذریم اکثر اوقات وکیل صاحبان مشغول تجارت های شخصی و زد و بند های پشت پردۀ خود 
ها و آقایان همه  میشود، خانم وزیری استیضاح صحبت از بوده و نصاب در پالمان تکمیل نیست، اما زمانیکه

 تا مگر از این خوان نعمت هم بی بهره نمانند و... حضور بهم میرسانند
بخاطر داریم   از جنگ و جدال و بوتل بازی و پرتاب بوت و چپلی و چپلک باالی همدیگر که بگذریم، خوب

از این همه  و ...، بازهم ور شدحمله  یک خانم وکیل دیگربه و  از پا درآوردهبوت یک جنرال وکیل که 
میگذریم و آنرا به حساب   دادن ها در تاالر پارلمان و فحش و دشنام ها جنگ و جدال ،نابسامانی ها

 "دیموکراسی" حواله میکنیم.
بود که وکیل این همه مقدمه چینی فقط و فقط از این جهت 

صاحبان را به این نکته ملتفت سازیم که قانون در همان مهد 
به  اریگزو قانون  قانون و مرجع قانون قانون و خانه و ماوای

شدت پامال شده و میشود هنوز. شما خانم ها و آقایان در خانۀ 
قانون همه روزه قانون را به دار میکشید و بی شرمانه داد از 

 قانون و قانونیت میزنید.
شما خانم ها و آقایان لم داده در مسند قانون، دیده به دانسته 

ا مطرح میکنید و باعث تفرقه و قانون موضوع اکثریت و اقلیت ر
 ستیزی در کشور می شوید.

قبول میکنیم که هموطنان اهل هنود ما  از نگاه نفوس در اقلیت 
قرار دارند، اما آیا همین اقلیت حق آنرا ندارند که از خود یک 

 نماینده داشته باشند؟
چادر و حجاب و  شش متر یدانید و فکر میکنیدآیا شما خانم ها و آقایان که از هر مسلمانی خود را مسلمان تر م

...، نشانی از مسلمانی است، قادر هستید و دو بلست ریش و پشم و کاله و پکول و لنگی و چادری و دالق و
 در کشور دارید؟ را اگر قادر هم باشید، خواهش دفاع از منافع مشروع و بر حق هموطنان اهل هنود ما

از حقوق  و نمی خواهید و قادر نیستید تا هرگز نمی توانید ا و تعصبات مذهبی،به یقین که با تمام تنگ نظری ه
 حقۀ اهل هنود کشور دفاع کنید.

از مسلمانان کشور با قانون های مضحک مصالحۀ ملی و قانون احوال شخصیه و قانون سنگسار و...، به 
 است که خدا خیر شانرا پیش کند. هنود ما اهل بسیار خوبی و به وجه احسن دفاع کردید، حال نوبت هموطنان

نماینده در پارلمان کشور را داشته باشند، آیا هموطنان  ۳۱٢از جانب دیگر زمانیکه مسلمانان کشور حق داشتن 
 ، بلی حتی یک نماینده در پارلمان را ندارند؟!(۱اهل هنود ما حق داشتن یک )

 ر خانه کس است، یک حرف بس است".بازهم دامنۀ این آیا ها و مگر ها دراز است، اما، " اگر د
، یک رای حق دارم، همین یک رای خود را هزار بار و با بسیار افتخار به ستانمن که به حیث یک تبعۀ افغان

چون شما ها که در مسلمانی تان هم سخت شک  هنود خود میدهم، تا به مسلمان نما هائی یک هموطن اهل
 است.

 ید ریاست جمهوری اهل هنود کشور میدهم، تا به کرزی ها و امثال شان.من هزار بار رای خود را به یک کاند
 



  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-aqalat@afghanm  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 می گویمو ـا تـرط بالغست بـچه شـن آنـم
 اللـد گیر و خواه مــواه از سخنم پنـو خـت 

 
این سطور مختصر به پایان رسیده بود که مضمون زیبا و پر محتوی هموطن محترم ما جناب " ف. هیرمند"، 

جرمن آنالین"، توجه مرا بخود جلب کرد  -ایندگی سیکها و هندو ها،..." در سایت " افغانتحت عنوان" حذف نم
 ند.احالجی کرده خوب  به قلم این هموطن آفرین گفتم که جوانب حقوقی قضیه را  ،و بعد از مطالعه دقیق آن

ازدهم و سیزدهم چنین اما الزم به تذکر میدانم که در یک نکته با جناب شان همنوأ نیستم. ایشان در سطر دو
 نگاشته اند:

 "... و بگذارند، اجرا منصۀ به را وهندوستان افغانستان روابط تخریش و ...،" 
را هیچ پیوندی با هندوستان خدمت جناب هیرمند عاجزانه عرض شود که هموطنان اهل هنود ما 

افغانستان بوده و همه افغان  افغانستان کشور مستقلی است که اهل هنود و سیک افغانستان جزء الینفکنیست.
 اند و هموطنان مساوی الحقوق ما، هندوستان را هیچ پیوندی با این قضیه نبوده و نیست.

 
 یار زنده و صحبت باقی

 


