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 "پشت گپ های خارجی ها و حقوق بشر نمی گردم"
در دومين روز نخستين گردهم آئی شورای جناب کرزی رئيس جمهور ، جمهوری اسالمی افغانستان اين سخنان را 

اين . به عبارت ديگر ميتوان گفت که جناب کرزی ميخواهند حقوق بشر را پامال نمايند. زنان در ليسۀ امانی ابراز داشتند
بدان معنی نيست که مردم خواهان اجرای عدالت نيستند و از آقای کرزی ميخواهند تا حکم اعدام جنايتکاران را امضاء 

ايند ، بلکه مردم با چشم سر می بينند که سيستم قضائی موجود، يک سيستم ناکارآمد ، شديدًا آلوده و کامًال نفرم
اين سيستم از تهداب شاريده است و قضات مسؤول ، .  آن بصورت کامل حاکم است برغيرعادالنه بوده و مافيای تفنگ

المی و بين المللی مدنی قضائی و جزائی بوئی نبرده اند و هرگز مسؤوليت پذير نبوده و از نورم ها و قوانين ملی و اس
. در آن مراجع بيداد ميکند .... اکثرًا تحصيالت عالی در زمينه ندارند و نيز فساد اداری ، رشوه ستانی ، خويشخوری و

جاوز کرده در همچو محاکميست که پرويز کامبخش ها که نه مرتکب قتل شده اند و نه هم به کودکان مظلوم و معصوم ت
و نه هم هموطنان بی گناه ما را اختطاف نموده و نه در روز روشن يا شب تاريک  به حريم شخصی هموطنی تجاوز 
نموده و به زن و فرزندش بی حرمتی نموده و با مشت و لگد وی را با خود برده و تحقير و توهين نموده ، نه مليون ها 

دقيقه به  ) 5( رتکب ناشده ، در همچو يک محکمه ای در ظرف کمتر از پنج ،  به جرم م...دالر را اختالس نموده و نه 
اعدام محکوم ميگردند و شرم آورتر اينکه بعد از يک سال انتظار در يک محکمۀ ديگری از همين قبيل در پايتخت 

ی اين محکمه و سال زندان تقليل داده ميشود ، تو گوئ ) 20( کشور در ظرف کمتر از دوساعت ، حکم اعدام به بيست 
در همين . اين قاضی شرع  بهتر از ديگری عمل کرده و قانون را مراعات کرده است و حق را به حقدار رسانيده است

رئيس سازمان جهنمی اگسا در ) پيلوت ( کابل و در بيخ ريش آقای کرزی يک روز بعد تر اسداهللا سروری مشهور به 
يعنی قصاب کابل . سال زندان محکوم ميگردد ) 19(  ساعت به نزده يک محکمۀ نظامی بازهم در ظرف کمتر از چند

که هزاران هزار افغان آزاده را روانۀ زندانها ، کشتارگاه ها ، شکنجه گاه ها و پليگونها نموده و هزاران هزار هموطن 
رم و جنايتش کمتر ما را به کام مرگ فرستاده و عدۀ بيشماری را هم به ضرب مشت و لگد به شهادت رسانيده است ، ج

از کامبخش بوده است که صرف يک مضمون را از انترنت کاپی کرده و يا در صنف درسی استادان کم سوادش را 
بلی جناب کرزی سيستم قضائی شما قراری که خود مشاهده ميفرمائيد ، به مانند بقيه ادارات شما . سؤال پيچ نموده است 

جناب محترم . ی است و به درد اين کشور ويرانه و مردم داغ ديدۀ آن نمی خورد کامال غير کارآمد و شديدًا قرون وسطائ
لطف نموده باری اگر فرصت برای تان دست داد و حوصله داشتيد و از بازی با ميرويس جان فراغت حاصل نموديد ، ! 

 پيلوت رئيس عمومی اگسا ، ساعتی را با متضررين و خانواده و بازماندگان شهدائی که به امر و دستور مستقيم اسداهللا
از آغوش گرم فاميل و خانواده های شان در نيمه شبها ربوده شده و هرگز و هرگز برنگشته اند و هزاران هزار خانواده 
داغدار گرديده و شيرازۀ زندگی فاميلی و خانوادگی شان بکلی از هم پاشيده و تا هنوز هم در انتظار گمشدگان شان چشم 

پشت "شما که . سپری نمائيد و به فرياد و فغان شان گوش فرا دهيد ، البته اگر گوش شنوائی داشته باشيد... براه هستند و
نمی گرديد ، آيا به فرياد و فغان هموطنان زجر ديده و مظلوم تان گوش فرا خواهيد داد؟ " گپ خارجی ها و حقوق بشر

ب شما نبوديد که در مجلس وزراء ، مجلسی که بايد حياتی آيا هرگز فرياد دادخواهی اکبر بای را شنيديد؟ آيا همين جنا
يک ) فياض ( ترين مسائل کشور در آن مطرح شده و تصميم گرفته می شد ،  دستور دستگيری و توقيف آقای نصير 

ژورناليست و نطاق ورزيدۀ کشور را صادر کرديد و به امنيت ملی تان دست باز داديد و تا امروز هيچ نشانی از آن 
ساله تجاوز کرده و در  ) 12( آيا دو نامردی که به يک دخترک دوازده . ناليست متعهد ، آگاه و صادق کشور نيستژور
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سال زندان محکوم شده بودند ، به امر و دستور جناب عالی آزاد نشدند؟ اگر اين  ) 18( همين محاکمات شما به هژده 
 همه اين کارروائی ها ، خارجی ها به شما دستور ميدادند و آيا در. سلسله دوام داده شود يک کتاب قطور خواهد شد

حقوق بشر باالی تان فشار می آورد؟ شما جناب که ندانم کاری ها و سازش های شرم آور تانرا به گردن خارجی ها و 
ا به نمی گرديد، آيا قدرت ، جرأت و شهامت آنرا داريد که رشيد دوستم ر" پشت حقوق بشر"حقوق بشر می اندازيد و 

را اعدام کنيد ؟ آيا از سياف و ربانی و خليلی و محقق ) پيلوت ( محکمه بکشانيد؟ آيا ميتوانيد اسداهللا سروری مشهور به 
نفر باشندگان مظلوم کابل باهمديگر مسابقه ) 60000( ، که در کشتار بيش از شصت هزار ... و فهيم و گلبدين و

يتوانيد علومی و رنجبر را به پای ميز عدالت حاضر کنيد تا از جنايات بی حد و بازخواست کرده ميتوانيد ؟ آيا م داشتند ،
حصر شان حساب پس دهند؟ شما صرف قادر هستيد تا خبرنگاران را زندانی و اعدام نموده و يا فرار ملک ها سازيد و 

عيب می جمله بگفتی ، "ند ميگوي. يا بی خيال آنان را در چنگال بی رحم طالبان وحشی رها کنيد که سر بريده شوند 
شما قادريد متجاوزين به کودکان :  ، اندکی از هنر شما هم بايد گفت تا حق به حقدار رسيده باشد" هنرش نيز بگوی

شما ميتوانيد . شما ميتوانيد قاتلی را از باالی دار فراری دهيد که فالن قومندان آزرده نشود. مظلوم را آزاد نمائيد
پشت گپ خارجی ها و حقوق بشر نمی "م نجات دهيد و بعد با گردن بلند و سر افراشته بگوئيد سروری ها را از اعدا

شما ميتوانيد خليلی جنايتکار را معاون رئيس جمهور . شما ميتوانيد دوستم گلم جمع را با اکبر بای آشتی دهيد ". گردم
. بناميد" قهرمان ملی" ميتوانيد هر جنايتکاری را شما. شما قادر هستيد به يک خاديست رتبۀ مارشالی دهيد . مقرر نمائيد

شما ميتوانيد با مال عمر و گلبدين دور يک ميز مذاکره نشسته و به ريش مردم و به اجرای عدالت و به ريش حقوق بشر 
ديگر شما هنر . بسا کار های ديگر نيز است که شما ميتوانيد انجام دهيد و اينها همه نمايندگی از هنر شما ميکند. بخنديد

اينکه بعد از شما چه حال و روزی باالی مردم مظلوم افغانستان . چاه کندن و کلوخ ماندن و از روی آب گذشتن است
خواهد آمد و اينکه بازهم کشور ميدان تاخت و تاز طالب و القاعده و الفائده و گلبدين و قطب الدين و شمس الدين خواهد 

را غمی نيست ، با مليون ها دالری که برادران شما در بانک های خارج ذخيره کرده اند ، راه خود را گرفته شد ، شما 
و کشور را ترک خواهيد کرد و باداران امريکائی و انگليسی شما هم بعد از آنکه کشور را به يک هرج و مرج ديگر 

خواهند گشت و بازهم اين مردم مظلوم را در کام يک مواجه نمودند ، دم خود قرقره نموده و به کشور های شان باز 
نگرديد، باکی نيست ، باری " پشت گپ حقوق بشر"شما جناب . مشت جنگ آوران وحشی و خونريز رها خواهند کرد 

يکی از وکالی پارلمان شما که اسمش فراموش شده در صحن غازی استديوم در حاليکه چادر سياهی بسر داشت و در 
مرگ به : "ان مشهوری چون دوستم و ربانی و چکری ايستاده بود ، با هيجان زائدالوصفی چيغ کشيد که کنار جنايتکار
پشت گپ "و رئيس جمهور هم فرياد ميکند که " مرگ بر حقوق بشر"وکيل پارلمان کشور فرياد ميزند که . "حقوق بشر

ن حقوق بشر اند و رئيس دولت و وکيل  ، پس از همچو حکومتی که از الف تا يای آن ناقضي"حقوق بشر نمی گردم
  ! ، چه بايد توقع داشت؟حقوق بشرپارلمان آن دشمن خونی 

در همچو مواردی .     البته که ما سر آن نداريم تا از مجرمين جنائی و قاتلين و متجاوزين به ناموس مردم دفاع کنيم 
 دسته افرادی که مرتکب قتل شده و يا به ناموس البته که بايد شديد ترين مجازات برای شان داده شود ، مخصوصًا آن

مردم تجاوز نموده اند، بايد به اشد مجازات محکوم شده و حکم محکمه بايد بدون چون و چرا در مورد شان تطبيق 
اما . گردد، حتی بهتر آن خواهد بود که اين دسته افراد در مأل عام اعدام گردند تا ديگران از آن درس عبرت گيرند

، به ) که اکثرًا دارند ( ر اينجاست که اگر همين افراد ارتباطاتی پيدا و پنهانی  با جنگ ساالران داشته باشند مشکل د
آسانی و بدون کدام مشکل يا از چنگال پوليس و افراد امنيتی رها ساخته ميشوند و يا هم از زندان فراری داده ميشوند و 

ی و چند تحفه ، کمترين جزا را ديده و چند شبی را در توقيف سپری يا هم  با يک زنگ تيلفون و يکی دو شب مهمان
يک نمونۀ آن رهائی همان دو متجاوزيست که به يک طفل . نموده و از در وارد شده و از پنجره بيرون ساخته ميشوند

ور محترمانه از سال زندان محکوم شده بودند ، اما به امر رئيس جمه ) 18( دوازده ساله تجاوز کرده بودند و به هژده
نمونۀ ديگر آن پسر يکی از وکالی پارلمان است که با رفقای خود به يک کودک مظلوم دسته جمعی .زندان رها شدند 

وکيل صاحب با موتر های ضد گلوله . تجاوز نموده بودند ، ولی تا امروز کسی برايش نگفت که باالی چشمت ابروست
نمونۀ ديگر آن قتل يک . ند جعلی می سازد که وی را صغير قلمداد کندبه پارلمان ميرود و برای پسر خودهم يک س

محصل پوهنتون در روز روشن و به ضرب چاقو بود ، قاتل البته که گرفتار گرديد، اما چون به يکی از جنگ ساالران 
 اين بی عدالتی نمونۀ ديگری از. ارتباط قومی داشت ، از زندان خارج ساخته شده و از کشور به خارج فرستاده ميشود

ها فرار دادن تيمور قاتل است که به اعدام محکوم ميگردد و با پانزده نفر ديگر به پای چوبۀ دار برده ميشود ، چهارده  
قاتلين داکتر عبدالرحمان وزير هوانوردی . نفر اعدام ميشوند، ولی و اما تيمور درست از زير چوبۀ دار فرار داده ميشود

ی دست بسته برگردانده شده و به مقامات مسؤول در کابل تحويل داده ميشوند، اما بدون کدام رژيم از عربستان سعود
قاتلين حاجی قدير وزير فوائد عامۀ رژيم  در حالی که کامًال . بازخواستی چند روز بعد تر با احترام تمام رها ميگردند

آيا در حل و فصل اين قضايای . ه فراوان است از اين نمونه ها با تأسف ک. شناخته شده اند ، هرگز معرفی نميشوند
نه جناب رئيس جمهور ، حقوق بشر کاری به اين کار ها ندارد ، ! جنائی هم دست خارجی ها و حقوق بشر دخيل است ؟

ولی صد البته که در قسمت اعدام کامبخش ها و زندانی ساختن فياض ها و توقيف خبرنگاران توسط امنيت ملی شما ، 
اما اعدام سروری ها و گالب زوی ها و دوستم ها خواست فرد فرد اين ملت رنج . نند و حق هم دارنداعتراض ميک
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کشيده و ستم ديده است و يقينًا مؤسسۀ حقوق بشر نيز در همچو مواردی اعتراضی نخواهد داشت و اگر هم داشته باشد  
نيم که بعضی کشور های خارجی از عوامل اينرا هم ميدا. مردم با شما خواهند بود. نگرديد" شت گپ حقوق بشر"

جنايتکار شان در افغانستان حمايت ميکنند و باالی حکومت شما فشار می آورند و آنانرا بر گردۀ مردم سوار کرده و 
رشيد دوستم مشهور به گلم جمع "يکی از اين عوامل خطرناک و خونريز و شرور . نظاره گر خرمستی های شان هستند

هد آشتی وی با اکبر بای بوديد و ما هم ديديم که چگونه اين فرد شرور و مليشه خونريز در زير زنخ است که شما شا" 
پشت گپ خارجی ها و "شما جناب که . شما به ريش تان می خنديد و زهر خند تلخی تحويل سيستم ناکار آمد شما ميداد

وستم گلم جمع  حالی کنيد و بفهمانيد که شما هم ، به اربابان حامی د) دا گز او دا ميدان ( نمی گرديد ،" حقوق بشر
ميتوانيد مستقالنه عمل نمائيد و در مقابل بی عدالتی ها مردانه وار و با جرأت بايستيد و جنايتکار و جانی  را به پای ميز 

پشت گپ "اقعًا دوستم را به محاکمه بکشانيد اگر و. از همين نقطه شروع کنيد مردم با شما خواهند بود . محاکمه بکشانيد
بخصوص که شما هنوز هم شوق رئيس جمهور ماندن را داريد و بايد . نمی گرديد ، که ما را عجب آيد...." خارجی ها و

جورج دبليو بوش شما جهان را به هرج و مرج کشانيد و افغانستان و عراق را به . به ساز کشور های خارجی برقصيد 
مبدل ساخته و اقتصاد امريکا را ضرب در صفر کرد و چند روز بعد راه ميدانهای جنگ و مخروبه های وحشتناکی 

خود را گرفته ميرود و با رفتن ايشان ، شما هم رفتنی هستيد در حاليکه افغانستان را به يک پرتگاه هولناکی کشانيده ايد 
 رئيس جمهور و همکاران و آيندۀ تاريک و مجهولی در انتظار مردم مظلوم افغانستان است و اين شرايط را شما جناب

روزگذران و بی مسؤوليت تان با ندانم کاری ها و سازش های شرم آور تان بوجود آورده ايد و مسؤوليت مستقيم آن 
گوش ميدهيد يا خير و يا اينکه " به گپ های خارجی ها و حقوق بشر"حال شما دانيد و وجدان تان که . بدوش شماست 

خدای تان را حاضر ديده و .  آنان گوش ميدهيد و در کدام قسمت ها گوش نمی دهيدهای) گپ ( در کدام قسمت ها به 
قضاوت کنيد و به اين مردم زجر ديده و بيچاره و دربدر و آواره و گرسنه و بی سرپناه ، برای حتی يکبار هم اگر شده ، 

  دل بسوزانيد                            

  ری که در آن مزد مردان درستــوای بر شه                                     
                                          

                             از حکومت غير حبس و ُکشتن و تبعيد نيست 

 

 
 

 


