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  آياغداران وجنايتکاران
  ؟ درافغانستان محاکمه خواھند شد

 خود ی ھا و بيگانه ھا در حق جنگھا و جفا ھا ی چندين ساله که از سویۀ کشور محبوب ما افغانستان ، درنتيج

شما در اين .  سفانه به نمايشگاه عبرتناک روز گار ما مبدل شده است  داشته شده و ھنوز ھم ميشود، متأآن  روا

ًنمايشگاه انتباه برانگيز ِعصر و زمان، اگر ديده را با دقت بکشاييد،  تقريبا ھمه چيز وھمه کس را از خوب ترين 

ًحتا چيز ھايی را در چنين نمايشگاه عجيب می بينيد که در ساير نقاط دنيای ما يا اصال ديده  . تا بدترين آن می بينيد

  .نميشوند ، يا به ندرت به چشم ميخورند

اگر از ساير ديدنی ھای عبرتناک يک لحظه بگذريم و تنھا باالی يک موضوع  مکث کنيم، آن عبارت از معجون 

به اين معنا که از نوترين تا کھنه . امروزی ما افغانستانۀ اسی در جامعمرکبی است به نام دولت يا حاکميت سي

حاکميت " شھد "از مظلوم ترين  تا ظالم ترين فرزند آدم به َدور  ترين پديده ، ازصادق ترين  تا خاين ترين افراد،

ر حاکم و منفعت شايد عناص.     ِسياسی گرد آمده و مشغول حکم رانی و عياشی وبی انصافی و بيعدالتی ھستند

خاطر فريب افکار و اذھان ه ِاکميت می چرخند ، اين گرد ھمآيی را به زعم خود شان يا بکه برمحورچنين حجو

يا ھر چيز ديگر بنامند، ولی نظر، خواست و " خيرو مصلحت ملی " ، " آشتی ملی" ،" وحدت ملی " عامه 

  ارادۀ ملت افغانستان چی ؟ 

 تنھا در راه حفظ نواميس ملی ، آزادی و استقالل سياسی و طرد متجاوزين خارجی ملتی که از سالھا بدينسو نه

قربانی ھای بی دريغ داده  و ھنوز ھم بار بسيار سنگين فقر و رنج و محروميت اقتصادی و سياسی را بر شانه 

ت مالی و ھای استخوانی شان حمل ميکنند ، بدون آنکه درحاکميت سياسی جايی  و در برخورداری ازامتيازا

ملتی که متأسفانه ھميشه در مورد تعيين سرنوشتش ديگران وآنھم در ! آری . اجتماعی حقی وسھمی داشته باشند 

اعالن ميکنند . . . و " فيصله " و " قانون " نام ه غياب شان تصميم می گيرند و اين تصميم يا تصاميم را فقط ب

  . ن اطاعت صورت گيرد و بسآتا از

 جھان ما، اگر کسانی پس از رسيدن به حاکميت سياسی و دولتی مرتکب غداری و خيانت و ی ازدرھرگوشه ا

اساس اقتضاآت  حقوقی، قانونی، ه جنايت شده و تيغ بر رخ ملت کشيده  اند، بعد از مدتی که ورق برگشته است، ب

يتکاران محکوم به جزای وجدانی  و بشری، ميز محاسبه و محاکمه گذاشته شده  الاقل يکتعداد از قاتالن و جنا
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اين محاسبه و محاکمه البته نه برای آنست که گويا شکل و شمايل کسی مورد پسند کسان ديگری . الزم  شده اند

انسانی تسکين يابد و آرام گيرد و از ۀ خاطر آن برپا ميشود تا از يکطرف وجدان جمعی جامعه نيست ، بلکه ب

دگان و جلو گيری شود از تکرار خونريزی و جنايت و اعمال ضد سوی ديگر، عبرت و انتباھی شود برای آين

  . زمينۀ بشری بر روی کر

م ، ويران و  لگدمال شده چی ؟  آيا پس از سالھای طوالنی قتل و کشتار و وطنفروشی و ولی در افغانستان ِنا آرا

ُجنايتکاری و نقض حقوق و ارزشھای بشری و شکنجه و تعذيب و تھديد و غيره به ياد داريم که کسی به جرم 

ر داده شده باشد؟ چنين اعمال ناروای ضد حقوقی ، ضد انسانی و ضد اجتماعی به پای ميز محاسبه و محاکمه قرا

آيا در اين سر زمينِ خون گرفته ، ظرف چند سال اخير و حتا با وجود ادعا ھای اسالمی و افغانی و حضور 

دکانداران دين و مذھب و مدافعان بين المللی حقوق بشر، شرايط اصولی حق هللا و حق العبد مطرح بوده ؟  باز، 

ار بيگناه و بينوای کشورکه بگذريم ، حتا غاصبان مال وُ ملک اگر از جرايم سنگين انجام شده عليه ھزاران ھز

عامه ، متعرضين به ناموس ھم ميھنان ، مختل سازان نظم وامنيت و آرامش مردم، ذردان بيت المال، پخش 

انسانھا و جاسوسان شناخته شده و فروشندگان آب و خاک و اسرار مملکت و ۀ ُکنندگان مواد مخدر اين زھر کشند

  خاطر اعمال ضد ملی و ضد قانونی شان تا حال محاکمه ومجازات شده اند؟ ه غيره بغيره و 

جنايتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر از بوسنيا تا امريکای التين و از ۀ مادام که طنين گرفتاری و محاکم

اده از جھان ما ست ی جدا افتش ھا ميرسد ، آيا افغانستان خطه اجرمنی تا راوندای افريقا  و جا ھای ديگر به گو

 جنايتکاری را به نام عدالتخواھی به  محکمه ًکه در آنجا يا بازخواست و عدالت رواج ندارد و يا اگر گاھی ظاھرا

ھم می کشانند ، در حاليکه صد ھا و ھزار ھا سند و شاھد غيرقابل انکار در موردش وجود دارد ، بازھم گفته 

ًن جمله  مثال ميتوان از اسدهللا سروری رييس آکه از" وجود نيست ھنوز شواھد و مدارک کافی م" ميشود که 

مفسدان  عليه و يا وقتی سر وصدا ھای کر کننده .  در زمان خلقی ھا نام برد) اکسا(دستگاه جھنمی استخبارات  

سختی دستگاه دولت از وجود آنان بلند ميشود، مدعی العموم افغانستان به ۀ رسمی  و فاسد سازان دولتی وتصفي

آينده ۀ يا شنيده ميشود که حامد کرزی در کابين. ً ميکند که آنھا  اصالدر کشور نيستندءنام چند نفری را افشا

  . ملت افغانستان را نيز در دست چپ و راست خود خواھد نشانيد ۀ خويش يک يا چند تن از قاتالن شناخته شد

تالن و جنايتکاران و دزدان و وطنفروشان در آينده تشويق ، ترغيب و دلگرمی ساير  قاۀ آيا اين وضعيت ، ماي

  نخواھد شد؟  

ًدراخير بايد صراحتا پرسيد که آيا ھمين اکنون  بھترين و مساعد ترين زمينه برای دستگيری ، محاکمه و مجازات 

ه درتحت افراد و گروه ھای شکنجه گر وخونريز و  تبھکار در گذشته و حال نخواھد بود؟ و آيا چنين اقدام عادالن

جا نخواھد بود اگر به آرزوی روزی ه نام حامد کرسی و تيم کاری او صورت خواھد گرفت ؟  آيا به زعامت کسی ب

کف گرفته آنگاه پس از طرد بيگانه ھای ه زيست که ملت بزرگ افغانستان ، جلو سرنوشت و مقدراتش را خود ب

ً با صالحيت ، منطق و اقدام کامال ، حاکميت ملی کامل سياسی  و احيایمسلح متجاوز، حصول آزادی و استقالل

  از مقامات حقوقی و ملی درصدد جمع آوری، محاکمه و مجازات کسانی شود که سالھا ازموقعيت ھای خاص و يا

عمل ه  استفاده بء ضد منافع ملی و ميھنی سورسمی و حکومتی شان به ضد حقوق و ارزشھای انسانی و به

  آورده اند؟ 

  !ر انتظار چنين روزی بود بلی ، بايد د

 


