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 !من متهم مى سازم
 

  !من جرم را تعريف و مجرم را معرفى مينمايم 
  

من شریك و مشوق قاتل كودك نوزاد و افغانان مقتول را معرفى و علیه آن اقامه دعوى  
  !نمایممى

ست و آماج دور جدید ترور شرارت پیشه المللى اافغانستان بزرگترین قربانى تروریسم بین
  .گان قرار دارد

به گرد "سراب " صلح در دو ماه بعد از "معاهده " قطر در افغانستان حمام خون برپا است 
  .و همه روزه مظلومترین خلق خدا، بخاك و خون مى غلطند

مثابه آنچه را دیروز تروریستان ددمنش در شهر كابل و والیت ننگرهار انجام دادند، ب
هاى هاى جهانى و تراژیدىترین و هولناكترین جنایت علیه بشریت در جریان جنگخونین

  .روندا، یوگوسالویاى سابق و ... قابل مقایسه نمى باشد  خونین در كربال، صبرا، شطیال
هاى  ه و فرشتهگان شریر و دون همت كودكان نوزاد، مادران حاملدر شفاخانه ملكى )داكتران بدون مرز( شرارت پیشه

چپن سپید را با قساوت غیرقابل بیان و با نهایت دهشت و بربریت به قتل رسانیده اند و مادر را در نخستین لحظات 
  .دیدارنوزادش و نوزاد را در نخستین دقایق تولدش از حق حیات محروم ساخته اند ..

هاى واالى انسانى با تقبیح معمولى "دكانداران" این تراژیدى خونبار حقوق بشر و این مرگ انسانیت و قتل ارزش
  .حقوق بشر بدرقه گردید كه خود كمال قباحت آنان را هویدا میسازد

سخنان اوج رفعت   تریناما از آنطرف اوقیانوس، صداى آشناىی در قبال این فاجعۀ هولناك انسانى بلند گردید و سفیهانه
  .گان را نمایش داد و بر زخم خونین مقتوالن و تراژیدى خونبار افغانستان نمك پاشى نمودسفله

  :این صداى رئیس جمهور ایاالت متحده امریكا اقاى ترامپ بود كه با استحقار گفت
 

  « »ما نميتوانيم نقش پوليس را ايفا نماييم
 

  «نمايند»افغانها بايد خود از كشورشان مواظبت 
 

به توصیه بزرگان با "قالو سالما" گفتن، میتوان حرف اورا نادیده انگاشت؛ بویژه كه از دوسال باینطرف به تأسى از 
كالم عارف و یكى از بزرگترین شخصیت اسالمى و فرهنگى حضرت موالنا، من او را "زنگى مست" خطاب 

  .مینمایم
قرار صادر كرد تا: »حكومت افغانستان و طالبان مشترك بر ضد سفیهانه تر از "زنگى مست"، وزیر خارجه او كه 

  «تروریستان اقدام نمایند
آورند كه در ایجاد شركت سهامى چندسره، از همان بن اول تا كنون نقش اساسى این سخنان را آقایانى به زبان مي

اهده" در قطر عقد و پروسه افگن مخالف آن همیشه حشر و نشر داشته و "معدارند و در عین حال با گروه دهشت
  .صلح را به "پروژه" مبدل نموده اند

 Moral)یابد كه در قبال افغانستان افزون بر مسوولیت اخالقى  چنین اظهارات ابلهانه از طرف رئیس دولت انجام مي
obligationداراي مسوولیت حقوقى نیز میباشد و قرارداد ستراتیژیك و امنیتى را عقد نموده است ).  
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هاى جهانى كه امریكا به آن الحاق نموده رگاه حداقل احساس مسوولیت در قبال منشور سازمان ملل متحد و میثاقه
است در دولت اقاى ترامپ وجود میداشت، باید حوادث خونین دیروز افغانستان را بحیث جرایم بزرگ علیه بشریت 

  .بحیث عضو مقتدر شوراى امنیت به ان شورا مطرح مینمودند
 
 : اى "زنگى مست" )جناب ترامپ(: با شما موافقم كهآق
  

  :ها است و اما شرط اجراى دقیق این نقش این است تا اجراى نقش پولیس به عهده خود افغان
تا شما از نقش متجاوز صرفنظر نمایید و به سیاست كجدار و مریز تان در قبال تراژیدى خونین افغانستان خاتمه 

  !دهید
گان تروریست جهان و منجمله همین طالب و جناب شما در راس دولتی قرار دارید كه یكى از خالقین شرارت پیشه 

داعش میباشد و در دهۀ حضور نامیمون شما در افغانستان، مصروف آبیارى ریشه تروریسم در پاكستان و شاخ برى 
  .در افغانستان به قیمت خون افغانان مظلوم میباشید

تا انسان مورخ و یا محقق باشد تا از نقش دولت شما در ایجاد، تجهیز، تسلیح و سازماندهى تروریستان   ضرور نیست
شرارت پیشه در مجموع جهان و به ارتباط افغانستان آگاهى داشته باشد، به بركت كهكشان انترنیت امروز حتى 

م( و  ۱٩٧٩یستان در پاكستان )جوالى هاى ترورشاگردان مكاتب نیز اعترافات آقاى برژینسكى طراح ایجاد كمپ
كسي كه بخاطر تشویق دهشت افگنان از درۀ خیبر به جانب افغانستان فیر نمود، خانم كلینتن رقیب انتخاباتى شما، 

  :خانم بى نظیر بوتو، كتاب جنرال مشرف و ده ها سند دیگر را خوانده اند و بخوبى میدانند كه چگونه
هاى اسالمى در ایران و پاكستان شكل گرفتند، تنظیم هاى ادگرایى تشویق و جمهورىدر راستاى "كمر بند سبز" بنی

  ؟"جهادى" بوجود آمدند و داستان ایجاد طالبان از چه قرار است
هاى وقت )اتحادشورى و امریكا(، افغانستان بحیث و زماني كه در اوج جنگ سرد و در تصفیه حساب ابر قدرت

رهبرى مثلث )سى آى اى، استخبارات سعودى و آى اس آى( بیشتر از یكصد هزار  "نطع" آن قربانى گردید، تحت
افگن عرب و عجم را به حیث ابزار آن جنگ استخدام و القاعده و داعش محصوالت همان پالنها است و در دهشت 

   سى سال اخیر بمثابه "معبر ورود به آسیاى میانه"، قربان میگردد.
بان را و نقش آقاى خلیل زاد در آنوقت میتواند به بسیارى از چون و چراها در رابطه داستان یونیكال و ایجاد طال

  .پاسخگو باشد
 

  :آقاى ترامپ )زنگى مست(
 

آنچه دیروز در افغانستان توسط عمال تروریست طالب و داعش انجام یافت، یك فاجعه حقوق بشر و یك تراژیدى 
معیارهای حقوقی، موازین قبول شدۀ حیات مدنی و دینی، بمثابه  هولناك مرگ انسانیت است كه در مطابقت با تمام

  .های انسانی و مدنی بوده و قتل انسانیت پنداشته مى شودبربریت و تجاوز بر واالترین ارزش
م(، تا اساسنامه نورنبرگ، دیوان جزایی بین 1907المللی از کنفرانس الهه ) مطابق به تمام معیارهای حقوق بین

م( ، این عمل جنایتکارانه که »بشکل هدفمند« و »از 1948های چهارگانه ژینو )نگاه لندن و کنوانسیوالمللی، داد
  :قبل پالن شده« صورت گرفته در کتگوری

 
 « »جنايات جنگی، ضد بشری و عليه بشريت 

  
  .مسجل گردیده است

سازمان عامل و   بر "مجرم" الشمس است، موارد الزام حقوقیدر همچو موارد که وقوع جنایت متذكره، اظهر من
  .حامیان، از طرف مراجع مسئول وارد شده میتواند

  :بدینرو 
من بحیث یك افغان و در عین حال بمثابه یك شاگرد علم حقوق كه مسوولیت یك نهاد معتبر حقوقى )انجمن حقوقدانان 

  :افغان در اروپا( را نیز عهده دار میباشم
كودك  :دفاع از حق حیات هبارنوال(، څ )العموم صداى نعش آغشته به خون مادر افغان را بلند و همچون مدعى

زن حامله و موسپید و محاسن سپید، مندرج مواد یك و ششم اعالمیه جهانى حقوق بشر و میثاق بین المللى  ،دنوزا
  :جملهحقوق مدنى و سیاسى علیه قاتالن سفاك اقامه دعوى مینمایم و من 

  :رئیس جمهور ترامپ را بر مبناى تعریف از جرایم وقوع یافته
  !متهم میسازم و بمثابه شریك قتل و مشوق قاتل معرفى مینمایم

  :بر مبناى حكم مادۀ دهم اعالمیه جهانى حقوق بشر كه چنین مشعر است
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  «انه و علنى رسیدگى شود.»هر شخص با مساوات كامل حق دارد كه دعوایش در دادگاه مستقل و بیطرف، منصف
المللى، متكى بر معیارهاى دعوى خودرا اقامه و به محاكم بین المللى تقدیم مینمایم و در هر نوع تریبون ملى و بین

جهانى »مشروعیت جرم و جزا« از حق افغانان مقتول و مظلوم دفاع و در برابر هر اتهام و ادعاى خود بر طبق 
  .قانون جوابگو باشم

  :قدام من این كلمات و جمالت از اعالمیه جهانى حقوق بشر مطمح نظر من میباشد كه درین ا
»شناسایى حیثیت و كرامت ذاتى تمام خانواده بشرى و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان، اساس آزادى، عدالت و صلح 

  «در جهان است
  :باور كامل دارم كه 

بین خون افغان و امریكایى، مشوق اقدامات وحشیانه است كه وجدان همین نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر، تبعیض 
  .بشریت آگاه به دادخواهى فرامیخواند

با نهایت تاسف، ازین واقعیت تلخ نیز آگاه میباشم كه در جهان "هابسى" ما كه از "جنگل قانون" بطرف "جنگل بدون  
ان ملى و بین المللى را محاكمه نماید و "زنگى مست"  قانون" روان میباشد، محاكمى وجود ندارد كه قلدران و زورگوی

) اقاى ترامپ ( نیز از در پنجه قانون نمى افتد و چنانچه حتى از صدها مورد ارتكاب جرایم جنگى و ضد بشرى،  
  .هیچ عسكر و شهروند امریكایى در محاكم بین المللى حاضر نگردیده اند

م( این ۲۰۱٧( را نپذیرفته و باوجودي كه در نوامبر )ICC)جزایى  دولت امریكا حتى اساسنامه دیوان بین المللى
ارنوال آن جرایم جنگى و ضد بشرى را در افغانستان بررسى نماید، اما دولت امریكا در څ  محكمه فیصله نمود تا 

  .برابر آن محكمه و از آمدن څارنوال موظف خانم )فانو نسوتا( به افغانستان مانع تراشى كرده است
  :عان به این واقعیت تلخ در گام نخست بهبا اذ

محكمه وجدان هر شهروند آگاه جهان و تمام نهادهاى كه به اعالمیه جهانى حقوق بشر و انسانیت باور دارند، مراجعه 
  :مینمایم

تا ازین عدالت خواهى بخاطر كودك نوزاد و مادر حامله، پیر و جوان افغان كه همه روزه توسط تروریستان شریر، 
دهشت افگن، در حالي كه دولت اقاى ترامپ با آنان "معاهده" صلح را عقد نموده و بر حامیان منطقوى و بویژه بر 

  .بر مبناى نداى وجدان دفاع نماید مركز اصلى )پاكستان( اشراف كامل دارد، به شهادت میرسند،
این اقامه دعوى به هیجوجه به مفهوم نادیده گرفتن مسوولیت افغانان نمى باشد كه متأسفانه پاشنه آشیل ما، همان فقدان 

  .دولت مقتدر ملى قانون محور و عدالت گستر است
 

 تبا حرم
 تمیر عبدالواحد سادا
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