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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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خاتول مهمند

كرسى نشینان بى صالحیت
سال  ۱۹٨۹در كنوانسیون بلگراد در مقر سازمان ملل و
حضور گستردهٔ ژورنالیستان و نمایندگان انگلیس و امریكا "
داكتر نجیب هللا " حین بیانیه اش این سؤال در مورد حمالت
راكتى مجاهدین بر شهر كابل مطرح كرد .وى چنین گفت:
«وقتى امریكائی كشته میشود جهان را با اخبار و تمام إمكانات
در دست داشته تان تكان میدهد .مگر وقتى با راكت هاى
امریكائی انسان هاى افغانستان كشته میشوند جهان خاموش است.
آیا انسان امریكائی از گوشت  ،پوست ،خون و استخوان ساخته
شده و انسان افغان هیچ ارزش ندارد؟
آنگاه كسى براى جواب این سؤال حاضر به جوابگى نگردید
زیرا جهان دست لطف بر سر افراطیون نهاده بودند و خواهان
تحمیل هرو مرو شان بر ملت ما بودند .
مگر امروز بعد از گذشت سى سال تمام از آن نشست امریكائی
با عمل جواب سؤال "داكتر نجیب هللا " را ارائه كرد .آن شخص
خانم خاتول مهمند
كه جز "دونالد ترامپ" كسى دیگر نیست.
"دونالد ترامپ " رئیس جمهور فعلى امریكا در حساب شبكه اجتماعى توتیر خود نوشت" ،بنابر حمالت پیهم و كشته
شدن یك عسكر امریكائی مذاكرات صلح با طالبان را لغو اعالن میكنیم" !
با وجود این اظهارات ترامپ عدهٔ سر و صدا راه انداختند كه گویا امریكا تحت فشار حكومت افغانستان چنین اقدام
را اتخاذ كرده.
این هلهله كه پروسه صلح با طالبان لغو گردید و جهان درد ملت افغان را درك كرد همه ملت ما را چقدر خوشحال
ساخت
كاربران احساساتى و یك عده حكومتى ها در شبكه هاى اجتماعى نوشته هاى كلیشهٔ را روى دیوار هاى صفحات
شان نشر میكردند.
كسى نوشت :پیروزى جمهورى بر امارت.
كسى نوشت :تشكر آقاى رئیس جمهور!
كسى نوشت :ما به عقب بر نمیگردیم.
و به همین منوال نشرات شخصى جریان داشت تا اینكه تیویت دیگر "ترامپ" پرده از راز گفتگو سه جانبه كه قرار
بود در كمپ دیوید و حضور رئیس جمهور "اشرف غنى" و طالبان برگزار گردد برداشت و یكبار دیگر ثابت كرد
كه ( هركى نان دهد  ،فرمان دهد) .
او با این تویت اش خوش فهمى مردم را رفع كرد كه گویا "ترامپ" تحت فشار هاى رئیس جمهور " اشرف غنى "
مذاكرات صلح را لغو نموده است .
واقعا ً تا به تویتر "دونالد ترامپ" سر نزده بودم براى لحظهٔ چنین احساس برایم دست داد كه جامعه بین الملل و
امریكا كشتار افغان ها بدست طالبان را جنایت جنگى پنداشته اند و به جان هاى انسان هاى جهان سوم نیز ارزش
قائل میشوند !
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ولى افسوس بعد از تعمق به رخ دیگر این سكه كه همانا كشته شدن یك سرباز امریكاست دریافتیم كه در اشتباه
بودیم زیرا:
ملت ما همان هیزم سوخت براى ریل استعمارگران عصر جدید میباشند با سرعت در حركت است.
ولو كه صد ها افغان به أشكال فجیع كشته شوند مگراین جان سربازان اشغالگر سفید بود که از جان هزاران انسان
كشور من برتر و با ارزش تر است .لغو مذاكرات توسط "ترامپ" نیز عکس العمل به مرگ همین عسكر امریكائی
میباشد !
تویت وقیحانه "ترامپ" كه نوشته( :كشته شدن یك سرباز امریكائی سبب شد تا پروسه صلح را لغو كنم !)
حكایت دیگر از تبعیض نژادى و مذهبى دارد كه بار ها براى آن " ترامپ " مورد نقد خود امریكائی ها واقع
گردیده.
" ترامپ " با صراحت بر این حقیقت تاكید میورزد كه مذاكرات صلح بنابر كشته شدن یك سرباز امریكائی لغو
گردید مگر در این گوشه دنیا ،در ما افغانستان این حقیقت توسط روشنفكران و سران حكومت افغانستان كتمان
میشود .این نوع برخورد را میتوان خیانت بزرگ نسبت به اعتماد ملت محسوب كرد .
آنعده كه در رأس قرار دارید به چشم ملت خاك نپاشید  ،زیرا این پروسه بنابر تاكید رئیس جمهور افغانستان نه بلكه
بنابر خواست "ترامپ" رئیس جمهور امریكا بگونه انتقام كشى قتل سرباز امریكا لغو گردید .
اى كاش پروسه صلح با طالبان بعد از انتحارى هاى كه جان صد ها افغان را گرفت لغو میگردید !
بنابر ارقام كمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش تلفات افراد ملکی در افغانستان در سال  ۱٣۹٤قرار ذیل است:
"براساس اطالعاتی که در گزارش یوناما در  ۲٤فبرورى  ۲۰۱۹انعکاس یافته است ،در مجموع ،یوناما ۱۰۹۹٣
( ٣٨۰۴کشته و  ۷۱٨۹زخمی) مورد تلفات افراد ملکی را ثبت نموده است که نشان دهنده  ۵درصد افزایش در
مجموع تلفات افراد ملکی و  ۱۱درصد افزایش در رقم کشته شدگان نسبت به سال  ۲۰۱۷می باشد .حمالت
انتحاری با استفاده از مواد تعبیه شده انفجاری باعث  ۲٨۰۹مورد تلفات افراد ملکی ( ٨٨۶کشته و  ۱۹۲٣زخمی)
گردیده است ،که نزدیک به  ۲۶درصد از مجموع تلفات افراد ملکی از همین ناحیه وارد آمده است .بیشتر از ۱۶
فیصد از مجموع تلفات وارد شده به افراد ملکی ناشی از استفاده مواد تعبیه شده در حمالت غیر انتحاری بوده است
که این حمالت منتج به  ۱٣۶۱( ۴۶۲۷کشته و  ٣۲۶۶زخمی) مورد تلفات در افراد ملکی گردیده است".
این رقم تكان دهنده بیانگر آ ن است كه در پى هر حادثه انتحارى صدها افغان کشته شده و میشوند! در عملیات شبانه
بنابر اشتباهات امریكائی ها صد ها افغان قربانى میگردد ،مگر اشغالگران نه معذرت خواستند و نه هرگز عکس
العملی نشان میدهند .
اما یک فرد نظامى امریكائی كشته میشود (كه عمالً در حوزه هاى جنگى كشته شدن سربازان توجیه دارد !) و
حكومت امریكا به رسم اعتراض "روند صلح" را متوقف میسازد!
مضحك اینكه امریكا خود جنگ را دامن میزنند ،خود امریكا براى برد جنگ سرد مجاهدین را پرورش میدهند ،بعد
طالب را در صحنه وارد میكنند .بعد هم پروسه صلح با طالبان را آغاز میكنند .و بعد با رقم زدن سناریو دیگر
صلح را لغو كرده  ،طالبان دست پرورد ٔه خود را از پایگاه هاى امن شان ممنوع الخروج قرار میدهند !
این در حالیست كه امریكا بزرگترین وارد كنندگان سالح و خالق گرو هاى تروریستى چون القاعده ،طالب و داعش
در كشور هاى جنگ زده میباشد ،و تازه اینها براى مرگ یك امریكائی اینهمه عکس العمل نشان میدهند!
این واقعیت تلخ را باید پذیرفت كه افغان ها قربانى خواست هاى امریكا میباشند و اگر این سرباز امریكائی كشته
نمیشد پروسه صلح را بر ملت ما تحت هر شرایط تحمیل مي كردند !
هرچى به این تصویر درد آور خیره میشوم نكات را درمییابم كه خیلى مایوس كننده است!
امریكا دموكرات امروز اینرا ثابت كرد كه تبعیض نژادی را هنوز فراموش نكرده و هنوز هم در عصر جدید
دوران برده دارى را بگونه دیگر بر ملل هاى جهان سوم تحمیل میكنند .
استعمار عصر جدید را نمیشود دور دموكراسى خواند .زمان ان فرارسیده تا روشنفكران ما سیاسیون داخلى را با
منطق استوار شان به چلنج بكشند !
زمان آ ن فرارسیده تا حقوق برابر خود را از استعمار بخواهیم و اینرا جز آزادگان و روشنفكران ما كسى نمیتواند
تحقق ببخشد  .ما خواهان آنهایم كه بدون در نظر داشت منافع شان با مردم ما ایستاده شودند .به مردان با شهامت و
با متانت به نظیر "ربندرنات تاگور" فیلسوف هندى را در میان خود احتیاج داریم.
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فیلسوف بزرگ هند "ربندرنات تاگور" در حاشی ٔه قتل عام مردم أمریتسار از خود چنین عکس العمل نشان داد .وى
در این نامه به "لرد چلمزفورد" وایسرای هند ضمن اعتراض به قتل عام مردم أمریتسار از پذیرفتن جایزه که در
سال  1915به وی اعطا شده بود نیز چشم پوشید.وى در گوشه این نامه مینویسد " :من در کنار مردم کشورم
ایستاده ام".
بدون شك در عصر تكنالوژى تاگور و افكارش تكرار نمیشود مگر آیا تا این حد انسانیت در رگ هاى ما خشكیده
كه در برابر اینهمه بى عدالتى عکس العمل از خود نشان ندهیم !
این سؤال را مانند سؤال داكتر نجیب هللا به زمان میسپاریم تا زمان جوابگوى آن باشد !
09.09.19
لینك منابع آنالین
_１- https://unama.unmissions.org/sites/default/files/24_february_2019__civilian_deaths_from_afghan_conflict_in_2018_at_highest_recorded_level_un_report_dari.pdf
-۲https://www.indiaofthepast.org/contribute-memories/read-contributions/major-eventspre-1950/320-tagore-and-the-jallianwala-bagh-massacre-1919
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