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 در چنگال جنایتکاران جنگی
 

   

حتی یکبار و آنهم بسیار گذرا نظری بیندازد، به حال حامد کرزی و به حال  هر هموطنی که به عکس فوق
 ر افسوس میخورد.کشو

که دوازده سال قبل، در عالم ناشناسی و به زور استخبارات امریکا بر اریکۀ قدرت در  حامد خان کرزی
افغانستان نصب گردید، از همان روز های نخست یک حلقۀ از زور و زر وتزویر در اطراف خود بوجود آورد 

اران جنگی و ناقضین حقوق بشر و...، به و سرنوشت کشور را با یک مشت افراد شرور و خونریز و جنایتک
بازی گرفت و در حق فرزندان کشور و در حق میهن آبائی خویش خیانت بزرگی را مرتکب شد که تاریخ در 

 مورد او قضاوت خواهد کرد.
به اصطالح حاکمیت کرزی و گروپ هشت رخ و ُنه گرد او را  و اما نبشتۀ حاضر سر آن ندارد تا چند و چون 

 و با درد تول و ترازو کند، چه در دوازده سال گذشته این مأمول به وجه احسن توسط هموطنان  آگاه وطنی ما،
 ما صورت پذیرفته است.

میالدی و اینکه حامد کرزی 411۲غرض از این مختصر، نگاهی است به کاندیدان ریاست جمهوری در سال
 رده است و نه در کنار مردم خود.چگونه منافع خود را همیشه در کنار جنایتکاران جنگی جستجو ک

در عکس باال که بقسم یادگاری در کنار رئیس جمهور گرفته شده، جنایتکاران جنگی را به وضاحت میتوان 
 مشاهده کرد:

 جنایتکاران جنگی در صف اول و در کنار کرزی:
صف های عقبی هم محمد محقق، رسول سیاف و عبدهللا عبدهللا . درصف دوم: رشید دوستم، ضیأ مسعود و در 

خان محمد و رحیم وردک  سمیار و خدایداد واجنایتکاران جنگی دیگر قرار گرفته اند. سروردانش و اسماعیل ق
و چند رسوای دیگر هم دور وبر کرزی را گرفته اند و یک عدۀ دیگر  و سید حسین انوری و قطب الدین هالل

ن بخون هموطنان ما رنگین نیست، با قرار گرفتن در نبوده و نیستند و دستان شا نامتجانس این جمع شاملکه 
" دشمن، دشمن من، ارایکه گفته اند:کنار جنایتکاران جنگی، صف خود را از صف ملت جدا کرده اند. قر

اشرف غنی احمد زی در کنار جنایتکار  مانندو آنانی که  "دوست من است و دوست دشمن من، دشمن من
هم مجرم  ومجرم ، در حقیقت در جنایات آنها شریک شده اند و شریک قاتلجنگی شناخته شده قرار گرفته اند
 شناخته شده و باید مجازات شود. 

شانه به شانۀ سیاف  قرار گرفتن و به اصطالح خود را پنداندن هم در حقیقت تائید و به رسمیت شناختن  
ی مرتکب شده است. در حقیقت جنایات رسول سیاف است و این غلط بزرگ را با تأسف آقای داوود سلطان زو

) ممکن زندگی سیاسی او در دانسته یا نادانسته فاتحۀ زندگی اجتماعی خود را با این عملکرد خوانده است او
هرگز  یمیداند که کاندید شدنش برای ریاست جمهور . اوکنار همین جنایت گستران تاریخ به گونۀ تأمین گردد(
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در زد و بند  جستجو کند تا فردا نون در این حلقۀ نا متجانس، متحدین ای ره بجائی نمی برد و باید از همین اک
 از دائرۀ قدرت بیرون نماند.های پیدا و پنهان، 

یک جنایتکار خونریز و سفاک، آخرین میخ را بر تابوت اشرف غنی احمدزی با همین لغزیدن در آغوش 
 زندگی سیاسی و اجتماعی خود کوبید.

" جنایتکاران جنگی می خواهند رئیس جمهور شوند و خواهان یک انتخابات  چگونه می شود که یک مشت
 نیز باشند؟! " شفاف
شما ها را مردم افغانستان خوب می شناسند و از گذشته های خونبار تان بخوبی آگاهی دارند. در بیشتر  !جنابان

که نیست و این را خود تان ، خدای داناست " شفاف" نظامی شما جنابان یک نقطۀ  -از سه دهه زندگی سیاسی
 .بهتر از هر کس دیگر میدانید، اما  شرم و خجالت و وجدان در وجود بی وجود تان مرده است

ضرب المثلی مشهوری داریم که : " دزدی را به قریه راه نمی دادند، میگفت اسپم را در خانۀ ملک بسته کنید"، 
محمد اسمعیل، ضیأ مسعود، رحیم وردک،عبدهللا محمد محقق،  رشید دوستم، به افرادی چون رسول سیاف،

 رۀ محکمه را نشان داد تا باردگر شوق ریاست جمهوری نکنند.حمد، قطب الدین هالل و...، باید عبدهللا، خان م
داکتر عبدهللا در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری با مصرف میلیون ها دالر از کیسۀ آخند های ایرانی در 

باید به رقابت می پرداخت، اما با یک اشارۀ چشم امریکا، موش شده و ره سوراخ گم  کرزیدور دوم با حامد 
، اینکه  یک عدۀ انگشت شمار دیده به دانسته استدالل میکنند و از دور دوم رقابت منصرف ساخته شد کرده بود

امریکا را خنثی ساخت،  که امریکا در انتخابات گذشته از داکتر عبدهللا حمایت میکرد، اما حامد کرزی توطئه
این عده، جنرال قوای ایساف را شاهد ادعای خود می کشند، درست مانند روبا  در حقیقت خود را فریب میدهند.

 که ُدم خود.
با این مقدمۀ مختصر، نگاهی می اندازیم به یکی دو خبر اندر مورد همین با اصطالح نامزدان ریاست 

 جمهوری:
 
المللی افغانستان خواسته است تا  بشر که مقر آن در نیویورک است از حامیان بینسازمان دیدبان حقوق ... } 

 .مانع حضور ناقضان حقوق بشر در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور شوند
 .این سازمان گفته است که ناقضان حقوق بشر باید از فهرست نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حذف شوند

اگر دولت افغانستان در یک دهه گذشته به مساله گوید:"  سئول سازمان دیدبان حقوق بشر میبرد آدامس، م
شدند و یا  پرداخت، حاال شمار زیادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یا رد صالحیت می حقوق بشر می

 ".هم در زندان می بودند
لت این کشور فشار بیاورند تا مطمئن شوند که د:"حامیان خارجی افغانستان باید بر دوایافزمی آقای آدامس 

 {".ناقضین جدی حقوق بشری دیگر در انتخابات های آینده راه نیابند
ورنه این بار اول و دوم و دهم و صدم ، " نرود میخ آهنی در سنگ"  سازمان دیدبان حقوق بشر خوب میداند که

مورد  این در، انبرای جناب رئیس جمهور نیست که هم مردم عام افغانستان و هم سازمان های حقوق بشر
در  عدالتاجرای  اخطار ها داده اند و هیچ سالی در دوازده سال گذشته نبوده است که مردم افغانستان خواهان 

 مورد جنایتکاران جنگی سه دهۀ گذشته نشده باشند، اما کجاست گوش شنوا!!!
ات بلند پایۀ حامیان خارجی رئیس جمهور هم بارها و بارها از طرف سازمان های حقوق بشر و نیز مقام

 بصورت جدی و متواتر در زمینه اخطار داده شده است، اما واقعاً هم که " نرود میخ آهنی در سنگ ".
هموطنان می توانند به سایت بی بی سی مراجعه نموده و عکس های یادگاری حامد کرزی با جنایتکاران جنگی 

 کلیک نموده و خود قضاوت کنند: را تماشا کنند و یا به لینک ذیل
 

 _zs_afghan_candidates_elections.shtml4114/11/141114http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/ 

 
 ریاست به دست کسانی خطاست
 که از دستشان دستها برخداست

هم بر خداست، اما توگوئی خدا  جنایت گستر دست هاست که زیاده از سی سال آزگار، از دست این ناکسان وچه
از ما برگشته است و فریاد و فغان و ناله و دعا و استغاثه هم ره بجائی نمی برد. بیشتر از سی سال است که در 

خون بندگان خدا بی محبا بر زمین میریزد و هرگز پایانی برای این خونریزی ها در دیدرس نیست  ،وراین کش
 که نیست.

 
 شکایت از شماری از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان به اتهام جنایت جنگی

  4110دسامبر  01دوشنبه 
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رد شکایت جدی علیه نامزدان ریاست گوید که هفت مو های انتخاباتی افغانستان می کمیسیون بررسی شکایت" 

 .جمهوری و معاونان آنها به این کمیسیون رسیده است
از آنجاییکه این هفت مورد شکایت جدی است و  :سی گفت بی نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون به بی

یسیون ها از صالحیت کم اند، رسیدگی به این شکایت شماری از نامزدان به ارتکاب جرایم جنگی متهم شده
 .خارج است و لذا بررسی این هفت مورد به نهادهای عدلی و قضایی محول خواهد شد

افغانستان  لوی څارنوالیها در روزهای آینده به  های مربوط به این شکایت دوسیه آقای محسنی افزود که 
 .فرستاده خواهد شد

فراد متهم از فهرست نامزدی شرکت با صالحیت تائید شود، ا محکمۀها از سوی  او افزود که اگر این شکایت
 .در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده حذف خواهند شد

به گفته آقای محسنی حتی اگر یک روز قبل از انتخابات مشخص شود که نامزد یا نامزدانی واجد شرایط 
 .شوند نیستند، از فهرست نامزدان حذف می

هایی که به این کمیسیون  ستان گفت هفت مورد از شکایتهای انتخاباتی افغان سخنگوی کمیسیون بررسی شکایت
 ".رسیده مربوط به ارتکاب جنایات جنگی است

 
با هزاران درد و دریغ که مردم مظلوم افغانستان گروگان یک مشت جنایتکاران جنگی، ناقضین حقوق بشر و 

 سوداگران مرگ اند و از زبان حافظ شیراز باید خطاب به حامد خان کرزی گفت:
 

 شب ۀسوز دل اشک روان آه سحر نال
 بینم  ما میــظر لطف شــاین همه از ن

 
اگر در دوازده سال گذشته حتی بصورت نسبی هم قانون زمینۀ تطبیق پیدا میکرد و رئیس جمهور از  و اما

امروز مردم دربند افغانستان با این مشکل و بسا جلوگیری نمی کرد،  بار بار محاکمۀ جنایتکاران جنگی
 کالت دیگر دست به گریبان نمی بودند.مش

درگزارش از آنها نام برده نشد، اما یک طفل افغان هم با نام های شان گیریم فقط همین هفت نفر متذکره که 
آشنائی دارد، به لوی څارنوالی معرفی شده و به محکمه سپرده شوند، در لوی څارنوالی، محکمه، دیوان قضا، 

ت ملی، پارلمان، والیات و ولسوالی ها و...، همه و همه افراد همین جنایتکاران امنی پولیس، وزارت خانه ها،
 جنگی نصب گردیده اند و از خیرات سر کرزی هم زور دارند و هم زر و هم در خدعه و فریب و نیرنک و

 ، هریک استاد زمان خود اند.همو هزار و یک بدعت دیگر توطئه ریا و
حرمت تمام بیرون ساخته می شوند، ورنه تمام ملت جنگ  اگردند، از دریچه ب این افراد اگر از در وارد محکمه

زده و در به در افغان، حاضر اند علیه این جنایتکاران بی رحم و خونریز و غارت گران بی وجدان، شهادت 
 داده و هزاران هزار سند هم پیشکش کنند.

، افراد متهم از فهرست نامزدی شرکت در با صالحیت تائید شود محکمۀها از سوی  اگر این شکایت" ...
 " .انتخابات ریاست جمهوری سال آینده حذف خواهند شد

اوالً باید گفت  که  رژیم موجوده در دوازده سال پسین قادر نشده است و یا هم نظر به مصلحت گرائی های  
میبود، الاقل در طول رئیس جمهور، نخواسته است یک محکمۀ " با صالحیت " بوجود بیآورد، که اگر چنین 
 حاکمیت رژیم، یک جنایتکار جنگی به محاکمۀ " با صالحیت "، کشانده می شد، که نشد.

دوماً اگر چنین هم شود و ما حتی برای یکبار هم در کشور خود شاهد به محکمه کشانیدن یکی از این 
 کجاست قاضی با وجدان؟جنایتکاران جنگی باشیم، 

 کجاست محکمۀ با صالحیت؟
 است پولیس وظیفه شناس و مستقل و ملی؟کج

 کجاست زندانبان ایکه وجدان خود را در پای خوکان نریخته باشد؟ 
جهت اثبات گفته های فوق، فقط کافیست تا انتظار بکشیم و به چشم و سر شاهد آن باشیم که هرگز چنین کاری 

 "!!! ز او دا میدانگدا صورت نخواهد پذیرفت. به گفتۀ مشهور " 
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رژیم  ،گفته نباید گذاشتنا
موجوده که اساس آن در 
کوهپایه های ارزگان گذاشت 

نه تنها که در تمام دور   شد،
حاکمیت خود حتی یک  
جنایتکار جنگی را به محکمه 
نه کشانید، بلکه هرگاه و نا 
گاه و چپ و راست، زندانیان 
جنایت پیشۀ طالب و حزب 
اسالمی را هم از زندان ها 

حتی در همین آزاد ساختند و 
بی مدت اندکی که از عمر 

مصرف رژیم باقیست، تمام 
فکر وذکرش را آزادی طالبان 

طالبان هر روز مردم  ،و در جواب وحشت و جنایت از زندان های افغانستان و زندان کوانتانامو تشکیل  میدهد
پارچه میکنند و یاهم سر میبرند عام و بی گناه افغانستان را آماج حمالت انفجاری و انتحاری قرار داده و پارچه 

 و سنگسار میکنند و...
رژیم موجوده  بدین وسیله، در حقیقت قبل از وفات خود، گور مردم مظلوم افغانستان را بدست برادران 
ناراضی و راضی خود حفر میکند و مسؤولیت مستقیم تمام نابسامانی های موجود و بدبختی هائی را که در 

 ی بنام حامد کرزی بدوش دارد.شخص قبال خواهد داشت،
و سخن آخر در این مختصر متوجه کاندیدان و یا نامزدان ریاست جمهوری کشور است، البته منظور از جنگ 

 یساالران و جنایتکاران جنگی در این جمع نا متجانس نیست، بلکه منظور نظر آن جنابانی اند که از سواد
تحصیل شان پول بیت المال به مصرف رسیده و گویا سر شان به  برخوردار اند، در تربیه و پرورش و تعلیم و

 تن شان می ارزد.
ایکاش این هموطنان تحصیل یافتۀ ما اگر واقعاً سودای خدمت به میهن و هم میهن در سر داشته اند، بجای شوق 

ر مکاتب و مسؤولیت تعلیم و تحصیل فرزندا و آینده سازان کشور را به عهده میگرفتند و دریاست جمهوری، 
پوهنتون های وطن خود مشغول خدمت می شدند، اما چه باید کرد که در ویرانه سرائی بنام افغانستان، هیچ 

  کسی در کمتر از ریاست جمهوری قانع نیست. دیموکراسی یعنی همین!!!
 

 گویم می وـتمن آنچه شرط بالغست با 
 مالل خواهو  تو خواه از سخنم پند گیر 

 
 خپلواکی -: استقاللبا تشکر از سایت
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