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 من قاتل را معرفى مینمایم  
 
 

علت  یكى از ابعاد مصیبت جانكاه ما این نقیصه تاریخى است كه در بررسى » زخم خونین « خود ، به علت اساسى ) 
العلل و مادر علت ها ( كمتر توجه مینماییم . مردم مظلوم افغانستان كه تراژیدى خونبار شان محصول و معلول 

عد از تحمل چهل و پنج سال جنگ تحمیلى و حضور دو دهه دکانداران حقوق بشر مداخله و تجاوز خارجى است ، ب
، كماكان سالخى مى شوند و كشور شان به حمام خون مبدل گردیده است . افغانستان در دور جدید " بازیهاى بزرگ  

عمال اى اس  و  ( G H Q ) " و در كشمكش كالن جیوپولوتیك جهانى و منطقوى ، اماج دور نوبتى تجاوز گسترده
اى پاكستان قرار گرفته وبه كانون جنایات جنگى و ضد بشرى ، كشتار اهالى ملكى و سیل از بیجا شدگان داخلى در  
احوال افت كرونا و طاعون فقر و دها مصیبت جانكاه دیگر ، فاجعه حقوق بشر را در كشور مستولى ساخته است . 

ید این سوال را رك و راست مطرح نماییم كه : چرا ؟ و باید ! بحكم وجدان و نداى نعش اغشته بخون مادر وطن با
بقتل برسیم ! و قاتل اصلى ما كى است ؟ به بحث هاى تاریخى و اینكه ، چگونه در وراى دوكتورین برژینسكى  
افغانستان به نطع جنگ سرد و مركز تصفیه حساب قدرتهاى رقیب مبدل گردید ، و چرا بنیادگرایان سراسر جهان در  

ركز تروریسم ) پاكستان ( اورده شدند ، تادر افغانستان فریضه " جهاد " را در مدار مثلث ) جنرال كیسى ، جنرال  م
ضیاالحق و سعود الفیصل ( بجا اورند و یا اینكه بر اساس اعتراف خانم كلینتن طالبان بر اساس فكر انگلیس ، پول  

، توسط اى اس اى ایجاد گردید و درین دو دهه ریشه هاى    سعودى و كمپنى هاى بریداس و یونیكال برهبرى امریكا
تروریسم در پاكستان ابیارى و در افغانستان به قیمت خون افغانان شاخ برى صورت گرفته است ، نمى پردازیم . 

پروسه صلح را در   رییس جمهور قبلى امریكا ) زنگى مست ( بعد از استعمال مادر بمب ها در شرق افغانستان ، 
پروژه و در خدمت اهداف انتخاباتى خود تنزیل داد و با راه اندازى سلاير قطر ، قرارداد دوحه را باكنار    سطح یك

گذاشتن دولت افغانستان عقد نمود كه تمام جوانب ان بشمول بخش هاى مخفى ان در كتاب ) قرارداد دوحه ، صلح و  
با رسیدن در كأخ سپید از موضع منتقد این قرارداد    یا سراب ( ازین قلم افشأ و بررسى گردیده است . اقاى جوبایدن

، اعالم نمود كه ، موضوع را بازنگرى مینماید . اما در عمل رییس جمهور امریكا بدون صحبت از بازگرى كه  
وعده نموده بود ، سفیهانه تر از سلف خود ، به صورت یكجانبه و كامآل غیر مسؤالنه تاریخ قطعى بیرون رفت قواى 

د را اعالم نمود . اظهر من الشمس است كه : بخش مخفى موافقتنامه دوحه ) كه تا سطح كنگره امریكا و نظامى خو
با جنراالن پاكستان و این اعالم غیر   ( G H Q ) وزارت خارجه انكشور ، بدان اعتراف نموده اند ( و تعهدات در

پاكستان را بلند برده و فقط به پیروزى قریب    مسؤالنه بیرون رفت نظامیان ، تب طالبان و حامیان منطقوى و بویژه 
الوقوع مى اندیشند و پالن گذارى مینمایند . هیهات و صد افسوس ! اكنون سكانداران قصر سپید از » نوش دارو «  
بذل كمك و بمبارد هاى هوایى اطمینان میدهند ! ! ! از نام مردم مظلوم و به عزا نشسته به اقاى بایدن میگویم كه : به 

ا طیاره ندهید و افغانستان را بمبارد نكنید ! تراژیدى خونبار ما محصول سیاست هاى كجدار و مریز شما است كه  م
همانا : ابیارى ریشه تروریسم در پاكستان و شاخ برى به قیمت تباهى افغانستان در كشور ما اقاى رییس جمهور 

ره و آواره ، احساس شرم بشما دست میدهد ،بحق حیات جوبایدن : اگر واقعا از دیده این همه قتل و كشتار و بیچا
افغانان كه اولین حق بشرى و انسانى ابناى بشر است احترام نمایید . ساده ترین راه ختم مصیبت جنگ افغانستان ، 

ح  بستن عقبه طالبان در پاكستان است ، بدوستان بى ازرم پاكستانى تان بگویید كه : بحق گذار افغانستان بشاهراه صل
كه خواست برحق مردم مظلوم ما است ، احترام نماید . در غیر ان ، اقاى رییس جمهوربایدن بیاد داشته باشید كه :  
خون نا حق افغانان دامن امپراطورى شما را رها نخواهد كرد و ما بخود حق میدهیم تا در برابر قاتل خود اقامه  

دعى العموم ) څارنوال ( مردم به عزا نشسته و به پاسخ به نداى  دعوى نماییم و اینجانب بمثابه شاگرد حقوق بمثابه م
نعش اغشته بخون مادر وطن ، در هر تریبون جهانى كه میسر گردد ، علیه شما و امپراطورى شما كه براى ما  
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ویم  شرارت افردیده و حمام خون برپا نموده اید ، دادخواهى نمایم و به جهانیان و محكمه وجدان بشریت مراجعه و بگ 
كه : چگونه ، بزرگترین امپراطورى نظامى و اقتصادى جهان در برابر فقیر تزین كشور جهان كه مسؤلیت اخالقى 
ان در برابر تراژیدى خونبار ان از كفر ابلیس معروفتر است ، خیانت عظیم را مرتكب شده است . درین جهان "  

 هاپسى " 
انون روان هستیم ، شاید محكمه وجود نداشته باشد كه صداى  توماس هاپس ( كه از جنگل قانون به جنگل بدون ق)

مظلومترین خلق خدا را بازتاب دهد و اما : در تاریخ ، شكست اخالقى امریكا و عدم تعهد انكشور به مسؤلیت هاى  
 . حقوقى و مكلفیت هاى اخالقى ان ،به خط درشت ثبت میگردد

نظامى ندارد و جنگ راه حل نمى باشد ، البته جنگیدن بخاطر   بى نیاز از تذكار است كه مصیبت افغانستان راه حل
صلح با عزت ، واقعى و پایدار ، رسالت تاریخى و ملى است كه قواى مسلح شجاع افغانستان انرا به پیش میبرد . 

نون معرفى قاتل به معنى چشم پوشى به ضعف جانب افغانى نمى باشد ، كه پاشنه اشیل ان : فقدان دولت مقتد ملى قا
محور و عدالت گستر ، فقدان دو حاكمیت قانون و عقل است و مصداق حال ما ، كالم حضرت فردوسى است كه : 

 :به یزدان اگر ما خرد داشتیم كجا این سرانجام بد داشیم
 

 با حرمت 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

