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 پس فرزنِد من برای چه ُکشته شد؟
 

وقتی صدراعظم برتانیه خروجِ سربازاِن برتانیه را از افغانستان اعالم میکرد در 
در افغانستان ُکشته  میانه سال برتانوی که فرزندش جریاِن صحبِت او یک بانوی
می پرسید" پس فرزنِد من برای چه ُکشته شد؟"واین  شده بود به تلخی میگریست و

 زِن افغان نیز وجود دارد.  و پرسشی است که بر لِب هزاران مرد
 

جنِگ یوگوسالویای سابق امنیت  کشور های ناتو توانستند در کشور های با هم در
وجنایتکاراِن جنگی را به دسِت محکمهٔ  حقوق بشر متخلفانِ  نسبی را برقرارکنند و

نه خون قربانیان بی  اما جنِگ افغانستان نه جنایتکاِر جنگی داشت و هاگ بسپارند
دولتی هم که جاگزین دولت طالبان گردید به  شماِر این جنگها بازخواستگر داشت و

 اما مردم صبور افغانستان این همه را تحمل دمراتب فاسد تر از دولِت طالبان بو
 امید به آینده بستند. کردند و

 
اما در افغانستان غرب هی پول  ارزش یا دستاوردی تقاضا میکند. غرب که همیشه در برابر پولی که خرج میکند

گفتند دیگر  ناتو باالخره دست بر سر نهادند و وقتی امریکا و پوِل خود حسابی از کسی نخواست. خرج کرد ولی از
عملی غیر اسالمی  ی جهاِن اسالم نیز جنِگ طالبان را با مردم افغانستانعلما کاری با جنِگ افغانستان ندارد و

هنوز نام های رهبراِن شان در لسِت سیاه  آنان را تروریست میخواند و خواندند ولی همین اکنون همان ها که جهان
ر میخواهند انفجا انتحار و ملل متحد نیز وجود دارد قصِد تسخیر افغانستان را به وسیلهٔ جنگ های فرسایشی و

مثل این که افغانستان عضو ملل متحد نباشد هیچ  افغانستان را تسخیر کنند ولی جهان ریاکارانه سکوت کرده است و
حتی برخی ها با نیشخند صحبت از این  گونه اقدام برای آوردِن صلح در افغانستان برای شان مطرح نیست و

  که ممکن طالبان به قدرت برگردند. میکنند
 

 پدر درد مند که فرزنداِن خود این قرار است دیگر پرسش آن بانوی انگلیس پرسش هزاران مادر و اگر موضوع از
  را در افغانستان از دست داده اند نیز میباشد.

 
افغانها تحمیل کند این کار در  اگر قرار بود یک جنبش تروریستی پس از بیست سال جنگ به زور ارادهٔ خود را بر

سازمان های دفاع از حقوق بشر نیز  ناتو و پوزخندی بر ملل متحد، ا نشان میدهدر حالی که عمق بدبختی افغانها
شامل یا از آن لست خط زده  است که نام تروریست ها به حکم منفعت های زودگذر سیاسی در لست سیاه ملل متحد

 میشود وحتی جنایتکاران جنگی بدون هیچ امتیاز متقابل از زندان ها رها میشوند.
 

پسر صد های دیگر در افغانستان چه  بانوی انگلیس چه پاُسخ دارید، هدف کشته شدن پسر او و راستی شما به این
با توطئهٔ سکوت می  اگر یک دولت را به دلیِل یک جرم مشهود ساقط کردید به چه دلیل بازگشِت ان را بود؟ و

 پذیرید؟؟ 
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