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))بيگيريش که نگيريد  ((                                                        
 

ين ضرب المثل وطنی که خيلی هم عميق و پرمعنی است و در اين دور و زمانه هر روز و هر ساعت ده ها بار        ا
در زندگی روزمرهء مردم ما مصداق خود را می يابد ، مانند اکثر ضرب المثل های ماندگار ديگر ما ، چنان بيانگر 

 است ، که همين يک ضرب المثل کار يک کتاب  رسای حال و احوال امروزهء مملکت ويران و مردم بخون نشستهء ما
در اين مختصر هدف از بيان اين واقعيت و آوردن اين ضرب المثل وطنی ، . وده ها نوشته و مقاله را انجام ميدهد

  .صرف و فقط وفقط يادآوری يک مطلب است
{  ای تحت عنوان زيبا و دلنشين جرمن آنالين ، اعالميه -  در همين صفحه تحليل ها و پيام ها و در همين سايت افغان

ي جنايتکارانو د محاکمې يوالو جن تنه د ن ې د امن پاسبان په غو ام پور ولسي جر ه  از  } ته کپه اړه په رسمي تو
افغان نظر گذشت که از سوی                                                                                                               

يا يواله -مې در اين اعالميه تذکر داده شده بود که نظر به درخواست اين مؤسسه ، ولسی .   به نشر رسيده بود)امن(  ن
جرگه افغانستان در صدد به محاکمه کشاندن جنايتکاران جنگی خارجی در افغانستان هستند و اين اقدام مراحل قانونی 

  ......خود را می پيمايد و
  مردم افغانستان نيز خواهان محاکمهء جنايتکاران خارجی که قرأ و قصبات ما را مورد حمالت وحشيانه و غير 

ظلوم واقع شدهء ما را به خاک و خون ميکشانند و شيرازهء زندگی غريبانهء مردم را از هم مسؤوالنه قرار داده و مردم م
، هستند و از اين اقدام انسان دوستانه و وطن پرستانه با جان و دل حمايت می کنند و اميد است روزی نه ......می پاشند و

دالت اجتماعی در سرزمين بالرسيدهء ما تأمين چندان دور شاهد همچو محاکماتی باشيم و به داد مردم رسيده شود و ع
اما يک موضوع مهم و حياتی را نبايد از ياد برد و به فراموشی سپرد و آن اينکه در قدم نخست ما بايد جنايتکاران . گردد

ات در سه دههء پسين کشور جنگ زده و برباد داده شدهء ما چندين بار شاهد جناي. جنگی داخلی را به محاکمه بکشانيم 
شروع شده و تا هم اکنون ادامه دارد، يعنی بيش از سی 1357عظيم و وحشتناکی بوده است که سر آغاز آن از هفتم ثور 

اساس اين خونريزی ها و . سال است که در کشور بخت برگشتهء ما ، خون هموطنان شريف و ازادهء ما ريخته ميشود
 شوروی بر حريم مقدس روسيه گذاشتند و با تجاوز وحشيانه ويرانی ها را فريب خوردگان و گمراهان خلقی و پرچمی

کشور ما ، اين خونريزی ها و ويرانی ها و جنايات به مرحلهء تکاملی و نوين خويش رسيد و نوکران بی مقدار و زبون 
ه شرح روس دامنهء اين جنايات هولناک را آنقدر وسعت بخشيده و به شکنجه و کشتار و بگير و ببند مردم پرداختند ک

بعدتر با فرار متجاوزين روس از افغانستان ، تنظيم های . آنهمه جنايات و نامردی و نامردمی ها عمر نوح ميخواهد
اخوانی و وهابی و آخندی با هجوم شان به پايتخت کشور و غضب قدرت در تکامل هرچه بيشتر اين جنايات خونبار و 

نايات را آنقدر وسعت بخشيدند که در عقل سليم نگنجد و چنان بود که وحشيانه ، بيشتر از پيش کوشيدند و دامنهء اين ج
از هموطنان ما را  ) 60000( کابل زيبا را به وحشت سرا و ويرانهء غمباری مبدل ساخته و خون بيش از شصت هزار 
نگاه که به اصطالح کارد ، آ...... تنها و تنها در کابل ريختند و هست و بود پايتخت و باشندگان مظلوم آنرا برباد دادند و

را با سرعت برق ) حکومت شر و فساد ( به افغانستان فرستاده شدند و) طالبان کرام ( از استخوان مردم گذشت ، 
حکومت تازيانه و تکفير شروع شد، . را بنا گذاشتند ) امارت اسالمی ( سرنگون کردند و زمام امور را بدست گرفتند و 

ن کهن ما باقی بود ، همه نيست و نابود گرديدند و نيز هر آنچه از کتابخانه ملی و آرشيف آنچه از آثار تاريخی سرزمي
ملی و موزيم ملی باقی بود و تنظيمی ها  به  چور و چپاول و فروش و انتقال دادن آنها در بازار های پشاور و کويته و 

به آتش کشيده شده و تخريب و ) طالبان کرام ( ه کراچی و تهران و قم و مشهد ، موفق نگرديده بودند ، همه و همه بوسيل
تاراج شدند و حتی آنچه از آرشيف راديو افغانستان باقی بود ، يا طعمهء حريق گرديده و يا هم به  شاخه های درختان به 

سيله تاريخ دار زده شده و حلق آويز گرديدند و در فرجام تنديس های بودا را نيز منفجر و نابود ساختند و خواستند بدان و
دست بريدن ها و پابريدن ها و اعدام های خودسرانه و توهين وتحقير هموطنان . چندهزار سالهء ما را نيست و نابود کنند

اين جنايات همچنان . بود ) طالبان کرام ( ،  کار روزمرهء ..... ما و بستن مکاتب و زندانی ساختن طبقه نسوان کشور و
ازدهم سپتامبر در امريکا اتفاق افتاد و امريکا و متحدين به بهانهء تروريزم به کشور ما حمله ادامه داشت تا اينکه واقعه ي

آوردند و هر آنچه دزد و جنايتکار جنگی و ناقضين حقوق بشر که از افغانستان فراری شده بودند ، بار دگر به کابل 
و باقی )ديموکراسی ( د و نام آنرا گذاشتند ويرانه هجوم آورده و مقدرات کشور و مردم ما را بار دگر بدست گرفتن

چه ارتباطی دارد به اين موضوع ؟ جهت درک خوبتر آن )) بيگيريش که نگيريد (( ولی و اما اين ضرب المثل . ماجرا
. )) به محاکمه کشاندن جنايتکاران جنگی خارجی  ( برميگرديم به همين اعالميه ايکه در باال ذکر خير آن رفت، يعنی 
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( تازمانيکه جنايتکاران جنگی و ناقضين حقوق بشر و تاراج گران و چپاولگران داخلی ، از کودتای سياه و منحوس 
و از آن زمان تا امروز ، به محاکمهء ملت سوق داده نشوند ، چه کس يا ) 1371هشتم ثور ( تا کودتای  ) 1357هفتم ثور

و اين ! واهند بود تا جنايتکاران جنگی خارجی را محاکمه نمايد؟کسانی و چه قدرت و يا قدرت هائی داخلی ، قادر خ
توجه . ، پيش از آنکه ترا بيگيرند ، او رابگير))بيگيريش که نگيريد (( درست مصداق همين ضرب المثل تواند بود که 

منزلهء خاک مردم را از جنايتکاران جنگی و ناقضين حقوق بشر داخلی ، به جنايتکاران خارجی جلب کردن، درست به 
اگر ما به مردم و کشور خود و به سرنوشت مردم . پاشيدن باالی جنايات وحشتناک    جنايتکاران جنگی داخلی است 

جنگ زده و درد کشيدهء خود واقعا عالقمنديم ، پس بايد از خود شروع کنيم و در نخستين قدم جنايتکاران جنگی داخلی 
محا کمه عدالت مردم بکشانيم و بعد برويم سراغ جنايتکاران جنگی خارجی ، سه دههء گذشته کشور خود را به پای ميز 

امروز به چشم و سر مشاهده ميکنيم که به اشاره مستقيم امريکا ، . در غير آن  به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد
 با سرنوشت کشور و دوجنايتکار جنگی شناخته شده يعنی کريم خليلی و قسيم فهيم در دوکنار کرزی قرار داده ميشوند و

تا زمانيکه ما قادر نباشيم جنايتکاران جنگی داخلی مانند قسيم فهيم و کريم خليلی و برهان . مردم ما نامردانه بازی ميشود
الدين ربانی و رسول سياف و رشيد دوستم و اسداهللا سروری و کشتمند و گالب زوی و کريم ميثاق و دستگير پنجشيری 

همين  .   بکشانيم ، هرگز قادر نخواهيم بود حتی يک نفر خارجی را به محاکمه سوق دهيمو امثال شان به محاکمه
جنايتکاران جنگی خارجی را که شما ميخواهيد بوسيلهء ولسی جرگه به محاکمه سوق دهيد ، اربابان بی چون و چرای 

 :اگر باز هم فکر ميکنيد که . ولسی جرگه و مشرانو جرگه شما هستند
  

يتکاران جنگی خارجی را ولسی جرگه به محاکمه خواهد کشاند                           ا جن        
    . ،پس جنايتکاران جنگی داخلی را کی محاکمه خواهد کرد          

  
دوست { يک اشاره  مختصر و گذرا به خطابه جديد رئيس جمهور منتخب اياالت متحدهء امريکا جناب بارک اوباما 

بارک ( ، را از نظر گذرانده  بودند ،  تذکر دادند که )  او با ما نيست (شتهء اين کمترين تحت عنوان عزيزی که نو
. می باشد)  براک اوبامه( تلفظ درست اسم رئيس جمهور امريکا نيست ، بلکه نوشته درست و تلفظ صحيح آن ) اوباما 

باه خود را مدنظر داشته و صورت درست آنرا بکار با تشکر از آن دوست عزيز کوشش خواهد شد تا در آينده اين اشت
در مصرکه مورد استقبال فراوان در سرتاسر جهان و بخصوص کشور های اسالمی و افغانستان قرار گرفت ، } . گيرم

می اندازم و يک پاراگراف آنرا مورد غور قرار ميدهم که به همين نوشتهء مختصر ارتباط ميگيرد، تا چه قبول افتد و 
  . نظر آيدچه در

در انقره من واضح ساختم که  : (( ........در جائی از سخنرانی شان ميفرمايند ) براک اوبامه( جناب رئيس جمهور 
جدی بار می آورند  ما با افراط گرايانی که به امنيت ما تحديدولی . اسالم نيست و نخواهد بود امريکا هيچگاه در جنگ با

آيا ما ميتوانيم اين سخنان گهربار را جدی بگيريم؟ اگر ). تأکيد از نويسنده است . )) (....بی رحمانه برخورد خواهيم کرد
چيست ؟ آيا نبايد توقع داشته باشيم که جناب شان اين سخنان ) براک اوبامه( جواب مثبت باشد ، پس توقع ما از جناب 

به اثبات رسانيده و کثيف ترين و ) رايان افراط گ( گهربار شانرا عمًال در افغانستان ويرانه و اسير چنگال خونين 
چپ و راست را بر سرنوشت مردم مظلوم ما حاکم نساخته و آنانرا بجای رهنمونی به ) افراط گرايان ( خونريز ترين 

کاخ رياست جمهوری و پارلمان و ديگر مقامات کليدی افغانستان ، بسوی محکمهء بين المللی جنايتکاران جنگی رهنمون 
جناب !  اثبات برسانند که به گفته های خود شرافتمندانه صادق و استوار اند و حرف و عمل شان يکی است ؟شوند و به

شما در حاليکه با افراط گرايانی که به امنيت ! ، اين سياست يک بام و دو هوا چرا؟) براک اوبامه ( رئيس جمهور 
، در کشور ويران ما ، با خطرناکترين و خونريز ترين امريکا تحديد جدی بار می آورند ، بی رحمانه برخورد ميکنيد 

افراط گرايان از سياست کجدار و مريز استفاده نموده و جفاء بزرگی را در حق مردم مظلوم واقع شده افغانستان روا 
ريم به قضاوت را می گذا! مردم افغانستان اين سياست يک بام و دو هوای شما را چگونه توجيه و تفسير نمايند؟. ميداريد

مردم و به تاريخ و ميدانيم که مردم با دقت نظاره گر اوضاع بوده و حافظهء خوب دارند و تاريخ هرگز  فراموشکار 
  .نيست

  
  
 
 
 
 
  
  


