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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶  جون٠١
  

  اميد روزی برسد که
  !ھای ما ھم پای ميز محکمه بنشينند" حبری "

  

ًال به کمک امريکا، در کشور افريقائی  قدرت را از راه يک کودتای خونين، احتما١٩٨٢که در سال " حسين حبری"

چاد به دست گرفت، يکی از ديکتاتوران قسی القلبی بود که گفته می شود طی کمابيش ھشت سالی که زمام امور کشور 

  . چاد را به دست داشت مرتکب جنايات سنگين و زيادی شده است

ائی از قدرت خلع شد، کشورش را به قصد  در نتيجۀ کودت١٩٩٠اين انسان جبار و ستمگر، بعد از آن که در سال 

چون جنايات وی بسيار سنگين و نابخشودنی بود و مردم چاد، . ُسنيگال ترک نموده در آن کشور در تبعيد به سر می برد

 شان در اين دوران  زياد قرار گرفته بودند، يا کسانآنانی که در دوران حاکميت اسبتدادی و خشن وی مورد ايذا و آزار

 و شکنجه و ترور يا ناپديد و يا کشته شده بودند، مصرانه و بی وقفه از دولت چاد، دولت سينگال، دولت ھای زندانی

، کشور چاد در ندغربی، ھمچنان از نھاد ھای مختلف حقوق بشری جھانی خواھان به محکمه کشاندن وی شده بود

ش ھای پی گيری در سراسر افريقا، ھمچنين به نسبت دادگاھی او را طور غيابی محکوم به اعدام نمود، ولی با آن ھم تال

کمتر در اروپا صورت گرفت تا او را طور حضوری به پای ميز محکمه بياورند و به جرم جناياتی که مرتکب شده 

قاضای دولت بلجيم و موافقۀ  تًاين تالش ھا باالخره به ثمر نشست و محکمه ای که اخيرا بنا به . بود، مجازات کنند

در سنيگال دائر گرديد و جريان کار آن نه ماه را در بر گرفت ديکتاتور موصوف را به حبس ابد "  افريقاۀياتحاد"

  . محکوم کرد

نظر به گفتۀ محکمه چھل ھزار . تجاوز، بردگی جنسی و قتل:  وی اقامه کرد، عبارت بود ازهجرائمی که دادگاه علي

ًگدل و وحشی به قتل رسيده است؛ تقريبا نصف آنچه در يک ھفته انسان در دوران ھشت سال حاکميت اين ديکتاتور سن

يک بر چھل حصۀ افغانانی که طی کم و . در جريان جنگ ھای جاه طلبانۀ تنظيم ھای به اصطالح جھادی به قتل رسيد

  !!پرچم جان ھای عزيز شان را از دست دادندو  سال حاکميت خلق ١۴بيش 

ن جنگ و دفاع عادالنه به شمار آورد، زيرا اين جنگ ھا به ھيچ وجه  برای جنگ ھای کابل را به ھيچ وجه نمی توا

جنگ ھای عادالنه، جنگ ھائی ھستند . دفاع از ملک و ملت و دفع يک نيروی مھاجم و متجاوز به راه انداخته نشده بود

ند برای احيای آزادی و  کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته اگانه از سوی مردمانکه در برابر نيرو ھای متجاوز و بي

جنگ ھای کابل زمانی رخ داد که سه سال از خروج نيرو . استرداد، يا واپس گيری استقالل شان به راه انداخته می شود
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بعد از خروج نظاميان شوروی و سقوط .  ھم سقوط نموده بود"نجيب"ھای نظامی شوروی سپری شده بود و حکومت 

ًحکومت نجيب اصال و اساسا ضرورتی ھمۀ اين جنگ ھا، جنگ ھای قدرت .  برای جنگيدن در کشور وجود نداشتً

طلبانه و نيابتی بودند که غرض از آن گذشته از کوشش برای فرو نشاندن عطش قدرت اين ساالران جنگ، تأمين منافع 

  . منافع کشور و مردم ما بوده استۀبيگانه ھا و تيشه زدن بر ريش

 در کابل به وقوع پيوست، جنگ ھائی بودند جنايت کارانه و در خور "نجيب"بنابراين جنگ ھائی که بعد از سقوط 

ًھای دوران طالب، تقريبا ھمه زنده " حبری"ھای اين دوران و دستياران گونه گون شان، مانند "حبری! "پرسش جدی

امی که رائم و جنايت شان را بدھند با بی مسؤوليتی تمھستند و برخی از آن ھا به جای اين که محکمه شوند و تقاص ج

 و اختيار داران خارجی کشور در خصوص جرائم و جنايات اين دسته از افراد نشان داده از سوی سياستمداران افغان

  !  می شود، مورد نوازش قرار گرفته و در کرسی ھای باال و مھم دولتی نصب شده اند

 پرچم، چون ھمه مرده اند، نمی توان کاری کرد، مگر اين که ايشان را برای و ھای دوران خلق" حبری"در مورد 

ًعبرت ديگران در غياب محکمه کنند، ولی در مورد ھمکاران و دستياران نزديک شان، آنانی که مستقيما در جناياتی که 

 موجبات اين قتل ھا با  پرچم صورت گرفته است، دست داشته اند، يا کسانی که مسبب فراھم ساختنودر دوران خلق 

اشتراک در نھاد ھای تصميم گيری گرديده و دست ھای شان به نحوی از انحاء به خون مردم آغشته است، آنانی که 

  .صورت بگيرد" حسين حبری"ھنوزھم زنده اند، بايد مطابق با خواست ميليون ھا انسان، کاری به مانند محکمۀ 

در سراسر جھان اين است که ھم اين ھا، ھم آن ھائی که در جريان جنگ ھای  انسان ھای عدالت پسند ۀآرزوی قلبی ھم

کابل و قبل و بعد از آن در داخل و خارج کشور به اذيت و آزار و ترور مردم دست زده مردم را بدون موجب و خالف 

 قتل ده ھا ھزار انسان احکام مندرج دراعالميۀ جھانی حقوق بشر ربوده و به زندان ھا انداخته و شکنجه کرده و دست به

بی گناه زده و به صد ھا و ھزارھا زن و بچه تجاوز کرده و ملکيت ھزارھا انسان را به زور غصب کرده اند، وھم 

حسين "طالبانی که دست به ھزارھا جنايت نابخشودنی زده اند، ھمۀ اين جنايت کاران بی رحم و درنده خو، مانند 

  . يک مطابق به حکم محکمه به تناسب جرمش محکوم به جزاء گرددبه محکمه کشانده شوند و ھر " حبری

ًخواست نگارنده که يقينا جدا از خواست اکثريت مردم نيست، اجرای عدالت در برابر کيفر خواست عموم مردم است، نه 

  ! انتقام از فرد يا افراد خاصی

، متناسب به جرم است، نه توسل به خواست نگارنده رعايت و اجرای عدالت از طريق نھاد ھای قضائی و حقوقی

خشونت و حيوانيتی برخاسته از حس انتقام جوئی و مالحظات سياسی و ايدئولوژيک و اجرای محکمه ھای فردی و 

  . صحرائی طالبی ـ جھادی ـ خلقی و پرچمی

گانه پرستی و خاک خواست نگارنده تنھا دفاع از نظم و بقای جامعه و عبرت گرفتن آنانی که به فکر جرم و جنايت و بي

  .  وعامالن بيگانه، استن عاقبت کار مجرمان و جنايت پيشه ھافروشی اند، با ديد

خواست نگارنده، ھمان طور که بار ھا و از ساليان درازی آن را به طور مستند ياد کرده است، اين است که شدت 

  !   بسھمين قدر و. مجازات متناسب با حتميت آن باشد، نه بيشتر و کمتر از آن
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