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 وزير خارجۀ پولند، احساسات يا مداخله
 سخنی چند درمورد پيشنهاد محكمۀ حكمتيار

 
مبصرين سياسی و غيره ارائه نموده اند، از  مسافرت  اخير يقين هموطنان ما ازطريق اخبارو تبصره ها و معلوماتی آه 

آقای راتس آورسكی در دهۀ هشتاد ميالدی  يعنی در . وزير خارجۀ پولند راتس آورسكی به افغانستان اطالع يافته اند
دی  سالگی بحيث يك خبرنگار پولندی به افغانستان مسافرت نموده است و خاطرات زيا١٨ اول بار در سن ١٩٨١سال 

نامبرده از رشادت های قوماندان پناه . از نحوۀ مبارزات استقالل خواهانه و بی ترس مجاهد ين واقعی افغانستان بياد دارد
آه چند سال قبل در حاليكه مسئوليت وزارت ترانسپورت را بر عهده داشت و بصورت مرموزی ترور گرديد هم 

، دوست فلمبردار او راندی، هم با وی از افغانستان ديدن نموده و در يكی از مسافرت های نامبرده. خاطرات زيادی دارد
در جريان اين حوادث راندی به قتل ميرسد آه گفته ميشود آه مرگ . ازجريانات جنگ عكاسی و فلمبرداری نموده است

آورسكی وی از جانب حزب اسالمی گلبدين حكمتيار صورت گرفته است آه اين حادثه تاثير ناگواری بر روحيۀ راتس 
 .جوان ميگذارد

به افغانستان و به هرات مينمايد آه به تعقيب آن آتابی ١٩٨٩ سالگی  مسافرت ديگری در سال ٢۴وزير خارجۀ پولند در 
درين اثر آه ازمجاهدين . در زمينۀ رشاد ت ها و جانبازی های مجاهدين واقعی و سر به آف افغان به نشر ميرساند

  ائسته ای ياد شده است، توسط محترم عبدلعلی نوراحراری  تحت عنوانافغان ومبارزات آنا ن بطور ش
راتس آورآی درين اثر توضيح نموده است آه بهترين چيز برای افغانان مجاهد و . ترجمه گرديده است» خاك اوليا« 

، نوشتن دلير آه درراه آزادی سر زمين خويش ازدست غير و تجاوز وحشيانۀ اتحاد شوروی سابق، سربه آف ميجنگند
درين مسافرت گويا .درباره جنگ است آه مبارزات بی امان آنان سرمشق  آشور های ديگر با موقف مشابه ميباشد

راتس آورسكی تصميم داشته است آه از احمد شاه مسعود، يكی از قوماندانان جهادی مقيم پنجشير هم ديدار نمايد آه به 
 .دالئلی موفق نميگردد

ی شدن سال های زياد و تغيرات بنيادی جهانی، آقای راتس آورسكی به حيث وزير خارجۀ باری امسال، بعد از سپر
پولند برای يك بازديد رسمی به افغانستان مسافرت مينمايد و احساسات دوران جوانی و خاطرات سالهای جنگ و اشغال 

ردار آه در عين جوانی توسط حزب نتيجتَا او از مرگ دوست فلمب. افغانستان دوباره در يا د و خاطر او زنده ميگردد
اسالمی تلف گرديده بود، متاثر و متاسف ميگردد تا جائی آه به حكومت افغانستان پيشنهاد محكمه و مجازات رئيس 

 .حزب مذآور را آه گلبدين حكمتيار باشد، مينمايد
ك ژورنالست اسبق از يكطرف درين زمينه بايد جنبه های مثبت و منفی مسئله رادرمورد احساسات رقيق دوران جوانی ي

و وجايب و پروتوآول يك وزير خارجه را بحيث يك ديپلومات ورزيده آه از يك مملكت مستقل اروپايی چون پولند، 
 .نمايندگی مينمايد، با درنظر داشت حق حاآميت دول آه در قوانين همۀ آنها رسميت دارد، از جانب ديگر ارزيابی نمائيم

 در دهۀ هشتاد ميالدی با مسلك خبرنگاری ناظر و شاهد جانبازی ها و قهرمانی های ملت اينكه راتس آورسكی جوان
افغانستان در نبرد با قدرت جهانی سوسيال امپرياليزم شوروی سابق بوده و خود را دران قيام همگانی يی ملی مجاهدين، 

ين مسافرت رسمی آه در حقيقت يك ديدار ولی اگر به آنۀ ا.  شريك و سهيم ميداند، در خورقدر دانی زيادی از وی است
ديپلوماتيك برای بهبودی بيشتر روابط فی مابين افغانستان و پولند ميباشد، دقيق گرديم به نكات ضد و نقيض آتی بر 

   : ميخوريم
يخی در عصر و زمانی آه يك قطبی شدن دنيا جبرَا مردم جهان را وادار به دانستن اوضاع سياسی، اجتماعی و قسمَا تار

ممالك مينمايد، يك وزير خارجۀ اروپايی چگونه اينقدر از اوضاع  بيشتراز دودهۀ مملكت ميزبان، يعنی از ختم دورۀ 
داآتر نجيب به اين طرف بی خبر ميباشد، مخصوصا آه وی در دوران جهاد ملت افغانستان با آنها هم فكر و همراه بوده 

تابی برای آن ملت نوشته است، مگر نميداند آه بعد از اخراج قوای ناآام است؟؟ آسی آه در مورد مجاهدين دلير افغان آ
شوروی با داخل شدن سران تنظيمی به شهر آابل، چه مصيبت و بدبختی های خونباری دامنگير ملت جنگ زده و مظلوم 

 شهادت نوشيدند و  هزار سكنۀ بی دفاع شهر آابل از خرد تا بزرگ با مظالم غير قابل باور جام۶۵گرديد، تا حدی آه 
چگونه جناب وزير خارجه نپرسيد آه چگونه و .....پايتخت زيبای افغانستان، شهر چند هزار ساله به خاك يکسان گرديد

بوسيلۀ کی ها، اين شهر تاريخی آه تا پايان عصر حكمروايی خائنين وطن فروش خلق و پرچم، ويران نگرديده بود، بعد 
  ه چنين ويران سرای وهشتناآی مبدل گرديده است؟؟از خروج قوای اشغالگر شوروی، ب
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 مطالعاتی در مورد افغانستان داشته است، آه عالقه ١٩٨٩اگر محترم راتس آورسكی بعد از مسافرت اخيرش در سال 
مندی و مسلك ژورنالستی وی هردو ايجاب چنين معلوماتی را مينمايد، بايد بداند آه بعد از شكست حكومت داآتر نجيب و 

، به عوض همكاری و تفاهم برای ايجاد يك دولت ملی و مردمی، ١٩٩٢وم تنظيم های جهادی به افغانستان در سال هج
سران تنظيم هابرای بدست آوردن قدرت و سرمايه، دررقابت و آشتارهم وطنان بيگناه و بيدفاع، آنقد ردست به جنايات 

بنابران اگر محكمه ! يخ را برای ابد گلگون و سياه نموده استبشری زدند آه لكه های خون و مظالم بيشمار آن اوراق تار
و مجازاتی درآار باشد، بايد  به حكم تاريخ و واقعيت های مبرهن آن، همۀ آنانی آه دران عصر خونبار سهم فعال 

 !! ببخشندداشتند، در لست سياه جنايتكاران جنگی شامل گردند، نه اينكه يكی را محكمه نمايند و يكی را لقب قهرمانی
اگر وزير خارجۀ پولند آه نويسندۀ آتابی در مورد ملت با شهامتی است آه به زعم وی با شكست شوروی توسط آنها، 
ممالك تحت تسلط آن ابر قدرت، بشمول پولند يكی بدنبال ديگر از نعمت آزادی برخوردار گشته اند، مطالعاتی در مورد 

د آه در راآت پرانی ها و بمباردمان های آابل حكمت يار و احمد شاه مسعود مقدرات آن ملت داشته باشد، چگونه نميدان
آه وزير دفاع عصر سياه و خونباران جمهوريت ربانی بود، هرد و در مسابقات تسحيالتی بمقابل همديگر يد طواليی 

مغالطه گرديده و به خاك ، شهر آابل با سكنۀ بيدفاع آن با ميدان جنگ »طرفين « داشتند، چنانچه آه درراآت پرانی های
 !!برابرشد

آه ثبت تاريخ است چگونه » قتل عام افشار« محترم وزيرخارجۀ پولند، به حيث يك افغانستان دوست مگر نميداند آه
درغرب شهر آابل باالی مردمان شريف و بی دفاع هزارۀ ما از باالی آوه تلوزيون با استعمال اسلحۀ ثقيلی آه احمد شاه 

 منتقل نمود، واقع گرديد؟؟ مگر اوبه حيث يك ديپلومات اليق و افغانستان شناس، راپورهاييرا آه از منابع مسعود به آنجا
حقوق بشر و آمسيون ها و آميته های ملل متحد بی حساب به دسترس جهانيان قرار ميگيرد، مطالعه نمينمايد؟؟ راپور 

 نشر رسانيد هم آقای راتس کورسکی افغانستان دوست را که کميتۀ بيطرفی در هالند به» ١« داد خواهی افغانستان
 مطالعه ننموده است؟؟

توسط عمال حزب اسالمی حكمتيار، »  اندی« جاللت مآب وزير خارجۀ جمهوريت پولند آه ازمرگ دوست ديرين خود 
 نيكی ياد آور هم آه ازو و شهامتش در همين سفر، به» پناه « دل پرخون دارد، خوب ميشد آه از دوست ديگرش، انجنير

ميگردد، از عبداهللا عبداهللا آه با وی در زيارت آرامگاه قوماندان احمد شاه مسعود همگام گرديده بود سراغی ميگرفت ، 
 .ترور گرديد» ٢« آخرآن دوست آقای وزير خارجه هم به صورت مرموز

موده است، معضله و مشكل پی در مورد بازخواست حكمتيار آه وزير خارجۀ پولند درخواست آنرا از حكومت آرزی ن
گيری جنايتكاران جنگی را درمجموع دربرميگيرد آه ناتوانی دولت افغانستان درين راستا از نگاه موسسات حقوق بشر 

گمان نكنم آه در جهان مملكت ديگری موجود باشد آه جنايتكاران . و جامعۀ جهانی، استثنائی و غير قابل بخشش است
» مصالحۀ ملی«  و مهم دولتی راه داده و نسب نموده باشد و قوۀ مقننۀ آن قانونی را بنام جنگی را در آارهای اساسی

درين مورد هم  وزير خارجۀ پولند بايد مشكل اساسی حکومت وجامعۀ افغانيرادرك نموده . برای عفو آنها تثبيت آند
 .ودرقسمت پيشنهاد محكمه و مجازات حكمتيار، ازدقت وديپلوماسی آار ميگرفت

در مورد ديدار باربارراتس آورسكی ازآرامگاه قوماندان مسعود، آه عالقمندی اش را به قوماندان مذآور ميرساند،  
وا رائۀ ويديوی مستند » مسعود خليلی « سوال پيدا ميشود آه آيا وی از چگونگی آشتن مسعود به شهادت عينی محترم 

  ۴٠؟؟ از قرار داد های خنجان وجبل سراج با قوای نمبر  واقف بوده است يانهYou Tubeاوبه جهانيان، از طريق 
اتحاد شوروی سابق چطور؟؟ بحيث يک ديپلومات خبره به يقين وزير خارجۀ پولند از چنين جريانات مهم آن دورۀ سياه 

 . تاريخ واقف ميباشد
و طرزتفكروی بپردازيم، » !«بهر حال اگر با اين اگر ها و مگر ها در احوال يك ديپلومات خارجی ای افغانستان دوست 

در امور داخلی » خارجی« حال ميبينيم آه حقوق اساسی دول در مورد مداخلۀ يك . مثنوی هزار من آاغذ خواهد گريد
 .يك مملكت ديگر چه ميگويد

 نظر به تمام قوانين اساسی جهان آه حاآميت ملی و دولتی را تعين مينمايند، همين طور آه حاآميت ملی به مردم يك
سرزمين متعلق ميباشد، حاآميت و اقتداردولتی هم هر نوع مداخله را درامور داخلی يك مملكت توسط ديگران اآيدَا 

اينكه يك وزير خارجۀ يك مملكت ديگردر مسافرت آامَال رسمی، از اوليای امور مملكت ميزبان . ممنوع قرار ميدهد
اينكه اين تبعه، گلبدين حكمتيار است يا . و نابا وری ميباشددرخواست محكمۀ يكی از اتباع آنرا مينمايد، جای تعجب 

سياف و يا ربانی و دوستم و يا هرافغان مجرم و ياغير مجرم ديگری، از نقطۀ نظر حاآميت واقتدار رسمی يك دولت 
آن با دالئل وزير خارجۀ پولند نه در مسافرت رسمی به افغانستان، بلكه در خارج از . ازنگاه قانون، تفا وتی نمينمايد

داد خواه گرديده و قضيه و دعوی خويش را رسمَا » هاگ « مبرهن و ارائۀ شواهد و مدارك ميتواند در محكمۀ بين المللی
را درين قضيه در نظر داشته است، آامال اشتباه » اعادۀ مجرمين« اگر وزير خارجۀ مذآور، پرنسيپ . ارائه نمايد
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رد بحث ميگردد آه ممالك چنين قراردادی را در برگردانيدن مجرمی آه از نموده، چون اعادۀ مجرمين در صورتی مو
  .مملكت خود به مملكت ديگری فرارنموده است، رسما امضاء نموده باشند آه البته درينجاچنين بحثی  بيمورد است

نی از ديار غيربا با مشكالت روز افزونيكه جامعۀ جنگ زده وويران افغانستان روبرو ميباشد، جای تعجب است آه مهما
چنانچه شنيده ميشود آه حزب اسالمی به مقابل . مداخالت غير ضروری، دردی برآالم ملت مصيبت ديدۀ ما می افزايد

درخواست محكمۀ حكمتيار ازجانب وزير خارجۀ پولند، دست به تهديد کشتن عساآر بيگناه پولندی زده استكه هيچ رولی 
اميد  ميرود آه وآالی وابسته به اين .  صلح و بازسازی به افغانستان اعزام ميگردنددرين قضيه ندارند و به منظور اعادۀ

حزب آه در ولسی جرگه اخذ موقع نموده اند، اين تهديد را بی اثر نموده و موجب و باعث خونريزی های بيشتری در 
   .گوشۀ ديگر اين خاك و مردم آن نگردند

  
******************************************  
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