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 از سايت عشق و آزاد ی 
11.12.2007 

 
 !محکمه و محاکمه ای درکار نيست: کرزی

 سياف و حزب وحدت در افشار -مادری عکس های سه طفلش را که در جنگ خاينانه بين نيروهای احمدشاه مسعود

کمه بکشاند؟ مردی کشته شده بودند، به آقای کرزی نشان داد و گفت که کی بايد عامالن اين قتل ها و جنايات را به محا

از دست داده بود، خطاب به ) 96-1992(که چشمانش را در زندان يکی از طرفين درگير در سال های خون و خيانت 

من به بخاطری به تو رأی دادم که گفته بودی، ناقضان حقوق بشر و جنايتکاران را محاکمه می کنی، : آقای کرزی گفت

تت لميده و در موترهای لوکس اين طرف و آن طرف می روند، اين افراد بايد اما امروز همان افراد بر کرسی های دول

محاکمه شوند و به جزای اعمال شان برسند، خانم ديگری که بخاطر انگشتری اش، انگشتانش را از دست داده بود، نيز 

 ... خواستار محاکمه جنايتکاران جنگی شد

ر، اين حرف ها را نزنيد که وضعيت را ديگر هم خراب می کنيد، اما آقای کرزی با خاطر آسوده اعالم نمود که براد

دولت افغانستان ضعيف است و زورش به جنايتکاران نمی رسد و نمی تواند آنان را به محاکمه بکشاند، محکمه و 

 وی در ادامۀ سخنانش گفت که افرادی در دولتش وجود دارند که زورش به آنان نمی رسد،! محاکمه ای در کار نيست

اين افراد زندان دارند، افراد مسلح دارند و همه روزه حقوق بشر را نقض می کنند، اين افراد مربوط به القاعده و طالبان 

صحبت های وی به نحوی متوجه جبهۀ ملی ... نيستند، بلکه افراد ديگری اند که از کشورهای خارجی پول می گيرند

رهبران اين جبهه . بود) چمی ها، از غرب آمده های ريشدار و بی ريشمتشکل از جنايتکاران ائتالف شمال، خلقی و پر(

بدون استثنا متهم به نقض حقوق بشر به ويژه در جريان جنگ های تنظيمی در کابل اند که شهر را به دوزخی مبدل 

انون جنگل آن خرمستی ها و ق.  انسان را بر زمين ريختند65000نموده بودند و در جريان جنگ های خود خون بيش از 

توسط جنگساالران، امروز شکل تازه و قانونی اختيار نموده و در پناه قانون به سالخی کردن توده های مردم می 

از کشتار بی گناهان گرفته تا شکنجه، اختطاف، قاچاق مواد مخدر، چور، چپاول، غصب زمين، دارايی مردم، . پردازند

حقوق "اردی است که امروز نيز در افغانستان اتفاق می افتد و مدافعان تجاوز، تهديد، گروگان گيری وغيره همه از مو

اگر از تمام جنايات و خونريزی . با وجدان هايی که گويی از سنگ ساخته شده، بی تفاوت از کنار آن می گذرند" بشر

دخشان خبر  ساله در ب22 وحشی ائتالف شمال بر زن 11های گذشته بگذريم، مگر آقای کرزی از تجاوز دستجمعی 

ندارد؟ مگر او از اختطاف و تجاوز بر رحيمه توسط قوماندانان باندهای جنايتکار بی خبر است؟ مگر او نمی داند که 

در کجاست؟ ) با قيچی کشته شد) ترجمان مسعود(محصلی که در پوهنتون کابل توسط جيحون (قاتل حبيب اهللا حيدری 

ها ساخته شد و صدها هزار جريب زمين مردم توسط جنگساالران دولتمدار غصب شده "چورپور"مگر او نمی داند که 

؟ آقای کرزی که در طول دوران حاکميتش در مغازله با خاينان و جايتکاران قرار داشته است، ...است، مگر او نمی داند

 . اشدامروز بايد اشک تمساح بريزد و چيزی از دستش ساخته نب

اين صحبت های آقای کرزی چيز تازه ای نيست که اکنون او به آن پی برده باشد يا همه از آن خبر شده باشند، بلکه چنين 

. حرف هايی از دهان وی به خوبی نشان می دهد که او در مقابل جنگساالران و ناقضان حقوق بشر واقعًا ناتوان است
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ای دولت، اختاپوت وار عمل می کنند، تمام ارکان های قدرت را در دست جنگساالران چون اژدرهای لميده بر کرسی ه

دارند، از امنيت گرفته تا وزارت دفاع، داخله، پوليس، دادگاه، پارلمان، واليات وغيره را زير کنترول دارند و به فرمان 

پوت وار جنگساالران را ناتوانی و عجز کرزی اگر از يکطرف حاکم بودن اختا. های کرزی، پشيزی ارزش قايل نيستند

به نمايش می گذارد، از سوی ديگر نشان می دهد، کشوری که به فرمان ارتش بيگانه خم و راست شود، صالحيت حاکم 

 . آن از محدودۀ رياست جمهوری بيرون نخواهد رفت

ی خليلزاد و زلم(خواهان " حقوق بشر" زمانی که در کنفرانس بن، برای کشور ما طرح ريختند، مگر همين 2001در 

نبودند که جنگساالران را بر گردۀ مردم ما سوار کردند؟ پافشاری بيش از حد لخضر براهيمی نمايندۀ ) لخضر براهيمی

خاص سازمان ملل متحد در افغانستان باعث شد تا جنايتکاران عمر دوباره بيابند و آخرين قطره های خون مردم را با 

 کرزی نيز چون گدی ای در دست امريکا، به هيچ جنايتکاری گفته نمی تواند، آقای. بمکند" دموکراتيک"عبا و قبای 

چيزی که درين معامله روشن است، اگر دولت امريکا بخواهد، همانطوری که گليم طالبان را در . باالی چشمت ابروست

 عليه بشريت و نقض بخاطر جرايم) زمانی که منافع شان را تأمين نکند(چند روز برچيد، می تواند جنگساالران را 

 . حقوق بشر مانند صدام حسين تا پای دار ببرد، اما اين کار را نمی کند، چون هنوز هم به آنان نياز دارد

تأمين حقوق بشر در کشوری چون افغانستان که خود اسير است، و توقع به محاکمه کشاندن جنگساالران و جنايتکاران 

ان را بر شانه های مردم سوار کرده اند، شوخی تلخی است که جز خود فريفتن، از دولت افغانستان و کسانی که جنايتکار

 . معنی ديگری نمی تواند داشته باشد

 


