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   المان–تيمورشاه تيموری 

 ٢٠١۴ جنوری ٢٠
  

  شود گويند تاريخ تکرار نمی می
  

دانستند که  ردم مازامروز در روزھای اخير زمامداری شاه شجاع الملک ما سال قبل ١٧٣  يعنی  . م١٨۴١درسال 

 آوان خودشاه شجاع ھم به موضوع پی برده بود وفھميده آندر. باشد حاکم وآمر آنھا نه شاه شجاع بلکه عمال انگليس می

ملت بزرگ وپرافتخار شاه . بود که گول خورده است آنگاه با پشيمانی به ملت روی آورده بود اما ديگردير شده بود

شود که  اکنون تقريباً دوقرن بعد از آنزمان باز مردم ما متوجه می. را ازوطن خود راندشجاع را ازبين برد وانگليس ھا

 س قدرت قرارگرفته ورئيس جمھور منتخب مردم گفته میأکه به اثر يک انتخابات غيرشفاف وباتقلب در ر شخصی

اين شخص . ودش صادرمی ھايکند بلکه اوامرو نواھی ازديگرجا شود اين شخص خودش باالی شان حکومت نمی

  افغانستان رواۀکه درحق ملت رنج ديد ئیھابزرگترين جفايکی از ماحصل دورۀ شوم طالبان است وامپرياليزم امريکا 

  . قدرت استۀنام حامد کرزی دراريکه داشته گماشتن شخصی ب

 متانت و.  استنديده بلکه ھر روز از روز قبل بدتر شده که مردم روی خوبی را  نه اين،درمدت دوازده سال تمام

وکيل وخود رئيس  وزير تا بزرگ از تا ازخورد ايستادن ضعيف و  به پاۀبين رفته قوه واراد مناعت مردم ما از

  .جمھوردست نگر ديگران شده ايم

که توان داشتند  کسانی.  ما زراعت ومالداری را ازدست دادند ھمه غريب وبيچاره ونان گدای گرديدندان وزارعاندھقان

 گدايان و تعداد. که خانه وزندگی خودھارا ازدست دادند درداخل خاک مھاجرشدند يک تعداد شدند و  فرد مھاجرتا آخرين

 طالبان با فساد اخالقی به اوج خودرسيد و اداری و فساد. ن روز به روز زيادشده رفت البيوه زنان ومعلو يتيمان و

آقای . روز به روز به تکنيک کشتارھای خودافزودند ادند وبيرحمی به کشتار مردم بيگناه وبيوسيله ادامه د قساوت و

 خود تفنگ ساالران را دور ازملت فاصله گرفت وزورمندان و. راه مصلحت پيش آمد   امور ازۀرئيس جمھوردرھم

شورای  سيس کرد، شورای عالی صلح،أھا ت موضوع شورا و برای ھر امر. منصب شان افزود به  رتبه و جمع کرد و

 تشکيل دولت را آنقدر پنديده ومتورم ،ن که اين شوراھا وانواع مقرری ھای مازاداشورای عالی مشاور ،ءاعالی علم

 اين ھمه از تواند و  يکساله را تکافو نمیۀھم شود مصارف بودج ملی اگر ده چند ھمين حال بماند عايده ساخت که اگر ب

تا   کارھا طالبان ھمه روزه انفجار وانفالق نمودند ورغم تمام اينه  بيگنگان صورت گرفت که بۀآورد پولھای باد

کاربرد تا طالبان وحشی دست ه  به ای اين بود چاری شرائطچنين دولت درۀ وظيف.توانستند کشت وکشتارنمودند

ينجا است که رئيس جمھور درمقابل خشم آنھا ازشفقت ومھربانی کارگرفت ودرمقابل ادر. ازکشتارھای بيرحمانه بکشند

تمام  شورای عالی صلح باپرسونل چندھزارنفری وبودجۀ چندين ميليونی درمرکز و ھا صلح را شعار داد وجنگ آن

  .واليات تشکيل گرديد
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آوازخوانان نغمه ھای . يگانه آرزوی ما صلح است. خواھيم  از ھرگوشه وکنار صدای صلح بلندگرديد، ماصلح می

دستگير . ن وقاتالن مردم خود را برادران ناراضی خطاب کردمناشای ابراز حسن نيت د رئيس جمھوربر.صلح سرودند

تی برادرش را کشتند گفت قرا ازمحبس قندھار  عمداً فراری ساخت و کثيرشان تحفه داد تعداد و را نوازش کرد شدگان

رئيس  ۀ رحم واين مصالحۀين راه بايد به فداکاری بيشتر آماده باشيم اما اين صلامن خون برادرخودرا بخشيدم ودر

صلح يک جانبه وعشق يک جانبه . داشت زيرا صلح يک جانبه بودنجمھوردرطول مدت بی نتيجه بود ودست آوردی 

  .وجودندارد وازيک دست صدا بر نمی آيد

ھرحال موقع خروج ه ب.  دانيم  وما نمیدطالبان متفق باش با گيرد ويا يا ازجای ديگر ھدايت می شايد ھم رئيس جمھور

 پيمان امنيتی رسيده وبنا براصرار رئيس جمھور محبس بگرام بامحبوسينش ازطرف یاتو وامضاعساکرامريکا ون

 رحم رئيس جمھورگل کرد ودر مغزمبتکرش خطورکرد که شايد ۀدولت کابل تسليم داده شد بازھم صله امريکائيھا ب

لی وقضا فلج است کميسيونی جھت ارنواراست چون درمملکت څن مردم افغانستان بيگناه باشند بھتقاتالمحبوسين بگرام 

 آنان مقررنمايم تابيگناھی آنھا معلوم وآزاد گردند کميسيونی به اين بابت مقررکرد وھمچنان چون ۀدوسيه رسيدگی ب

وليت شريک ؤين مساوليت بايد يک لويه جرگه مشورتی دائرگردد تادرؤبا مس پيمان امنيتی با امريکا امری است یامضا

کميسيون  اما. ی مثبت داده شدأ پيمان امنيتی ریجرگۀ مشورتی شامل دوھزارنفرتشکيل وبه امضاکه لويه . گردد

در آنھا کدام عنصرجرمی که داللت به  کردند، باال  وهت دوسيه ھای محبوسين بگرام ھرچند دوسيه ھاراه رسيدگی ب

 وياکنارجاده کشته نشده واگرشده توسط اينھا الزاميت آنھاکند نيافتند، گويا ھيچ فردی ازشھروندان توسط بم ھای انتحاری

 اعتراف  واقرارمجرم، شھادت شھود، نکول از:  نبوده  چرا ؟ دالئل اثبات جرم والزاميت نزدمحاکم شرعی چھار است

نکرده وبه بيگناھی ءين مجرمين اقرارنکرده اند وشاھدی ھم دربين نيست  به قرائن اعتنااقرائن که ھيچ کدام از قسم و

  .ديدندرين نظردادند که ھمه آزادگمتھم

 قرائن چيزی بگويم قرينه که جمع آن قرائن است چيست؟  ھرگاه يکنفررا می بينيم که ۀدربار دانم تا ينجا بيلزوم نمیا در

 باشدقاتل  می تواند آنطرف ديگرجسدی خون آلود افتاده است اين واضح است که آن نفر دست دارد وه کاردخون آلود ب

طرف کوھای ه شخصی باخانمش جھت انجام سپورت سکی ب:  آورم   قاطعه است يک مثال ديگرنيز میۀرينواين يک ق

چندروزبعد تنھابرگشت واظھارداشت  که خانمش حين اجرای سکی به سنگالخی  . دور توسط  طياره پروازکرد 

کشته است زيراموضوع ميراث که اين  شخص خانمش را دانستند  اما ھمگان می.اصابت وجان خودرا ازدست داده است

جو  و  موضوع رارھانکرد ودرخفا به جستۀارنوال زرنگ دنبالڅدربين بوده مدتی موضوع مسکوت ماند اما يک 

به محل سکی برای  شوھرجھت پرواز.  نائل آمد ،نمود که به يک کشف بسيارمھم که درظاھرساده می پرداخت تااين

خود نمی آورد، تکت يک جانبه ابتياع  دانسته که اورا با نمش چون میبرای خا   طياره خريده وۀخود تکت دوطرف

وجودآورد که باعث ثبوت جرمش گرديد وازطرف محکمه ه  خست اين مرد خالئی درپالنش بدر نتيجه. بودنموده 

  . محکوم به مجازات شد

رای يکی شان يک قرينه ای ھم ند وسربريدند بوسوختاند کشتند  که سالھاینشود که آيا برای اين قاتال ال خلق میؤس

دستياب نشد که به مجرم بودن شان داللت کند وانگھی توظيف چنين کميسيون که کار محاکم را انجام داده است 

ه ب. مجازات نمايد يا و عوض محکمه عفو کنده  ھيچ کميسيون وھيچ مقامی  حق ندارد که ب.مغايراحکام قانون است

سيه ھای متھمان بايد درموعد قانونی که بيش ازمدت چندروزنيست به محاکم رجعت عالوه کميسيون اعالم داشت که دو

. قانونی است و اين گفتۀ کميسيون بجا. داده شود ومتھمان بدون حکم محکمه وقانون مدت ھای مديدی درحبس مانده اند

درتمام محابس قابل  است ويامحدود به محبس بگرام  اين حکم قانون تنھا و شودکه آيا ال  خلق میؤينجا بازسادر ولی

گذرد دوسيه ھای شان به محکمه رجعت  که  درتمام محابس صدھا نفری دربنداند که سالھا می باشد؟ درحالی تطبيق می
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ين قبيل ا کابل درحدود دوھزارنفرازۀدرمحبس زنان. شوند يا مدت حبس شان تکميل وسالھا است که رھا نمی داده نشده و

که مدت حبس شان تکميل گرديده ورھا  ردوسيه ھای شان رسيدگی صورت نگرفته ويا آنانی دربنداند که دنمحبوسا

ين ا فيصد از٢٠عالوه درحدود ه ب. باشندکه باخودشان دربند اند اکثراين زن ھا دارای يک الی سه طفل می. نشده اند

ی اسالم وغيرآن  جرم گفته نشده و نيافرارازمنزل درھيچ قانون د. که ازمنزل فرارکرده اند  زنان ودخترانی اندنمحبوسا

درقانون .  برای آن تعيين شده باشدءکه قبل ازارتکاب درقانون جرم گفته شده وجزا شود جرم به عملی گفته می

  . حبس نمايد  فرارازمنزل چنين چيزی گفته نشده وکسی حق ندارد فراريان ازمنزل راۀافغانستان نيزدربار

ن العاده وفوق قانون قاتالوجودآمد وطور فوق ه لتی بين محبس بگرام وديگرمحابس بعدا که گفته آمد چون بی طوری

 کابل گران آمد وبه اعتصاب غذائی ۀ محبس زناننمردم ازمحبس بگرام آزادگرديدند، اين موضوعات برسرمحبوسا

رياست جمھوری ؟ انتخابات .دست بردند که معلوم نيست سرنوشت آنھا ودرمجموع سرنوشت افغانستان چه خواھدشد

ئيد کرده است تاکنون أرا تن پيمان امنيتی بين افغانستان وامريکا که لويه جرگه مشورتی آ وشورای واليتی درراه است،

ط يداند ونه شرا را می ط معلوم آنيکند، نه کسی شرا کرزی ھردم تغيير می ط حامدي شراهنرسيده ودربارءبه امضا

ه آينده چه خواھدشد؟ اما آنچه ک شود کشد ومعلوم نمی  بررخ دولت افغانستان می صفر راۀامريکا گزين را و پنھانی آن

  .والسالم. شود روزھای آخرحامدکرزی باروزھای آخر شاه شجاع الملک بی شباھت نخواھدبود س زده میحد

 

 


