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 11/11/2112         تیمورشاه تیموری

 شود میتکرار  تأریخگویند  می
 

دانستند که  امروز در روزهای اخیر زمامداری شاه شجاع الملک مردم ما زاسال قبل  171م ل یعنی 1421سال  در
 پی برده بود وشاه شجاع هم به موضوع  درین آوان خود باشد.  آمر آنها نه شاه شجاع بلکه عمال انگلیس می حاکم و

 رپ ملت بزرگ و دیر شده بود. آنگاه با پشیمانی به ملت روی آورده بود اما دیگر .فهمیده بود که گول خورده است
قرن بعد از آنزمان باز  راند. اکنون تقریباً دوبیرون وطن خود  را از انگلیس ها بین برد و شاه شجاع را از ،افتخار

ئیس ر گرفته و قدرت قرار رأستقلب در  با شفاف و به اثر یک انتخابات غیر که شود که شخصی مردم ما متوجه می
 دیگر و نواهی از کند بلکه اوامر این شخص خودش باالی شان حکومت نمی ،شود جمهور منتخب مردم گفته می

 شود.  می صادر جاها
ان حق ملت رنج دیده افغانست که در امپریالیزم امریکا بزرگترین جفائی این شخص ماحصل دورۀ شوم طالبان است و

 اریکه قدرت است. داشته گماشتن شخصی بنام حامد کرزی در روا
 . متانت ور روز از روز ماقبل بدتر شده استندیده بلکه ه مدت دوازده سال تمام نه اینکه مردم روی خوبی را در

خود رئیس  وکیل و وزیر تا زرگ ازب تا خورد از ایستادن ضعیف و به پا ۀاراد بین رفته قوه و مناعت مردم ما از
 دست نگر دیگران شده ایم.  جمهور
نان گدای گردیدند. کسانیکه توان داشتند  بیچاره و دست دادند همه غریب و مالداری را از زارع ما زراعت و دهقان و

شدند.  مهاجرداخل خاک  دست دادند در را از ها زندگی خود که خانه وی یک تعداد شدند و تا آخرین فرد مهاجر
 فساد اخالقی به اوج خود اداری و فساد . شده رفت معلولین روز به روز زیاد بیوه زنان و یتیمان و گدایان و تعداد

های  روز به روز به تکنیک کشتار بیوسیله ادامه دادند و مردم بیگناه و بیرحمی به کشتار قساوت و طالبان با رسید و
 افزودند.  خود

تفنگ ساالران را  زورمندان و ملت فاصله گرفت و . ازراه مصلحت پیش آمد همه امور از رد آقای رئیس جمهور
سیس کرد، شورای عالی أموضوع شوراها ت و برای هر امر منصب شان افزود.  رتبه وبه  جمع کرد و خود دور

تشکیل دولت را آنقدر انواع مقرری های مازاد  شورای عالی مشاورین که این شوراها و شورای عالی علما، صلح،
 ساله را تکافو نمی یک ۀهم شود مصارف بودج ملی اگر ده چند اگر بهمین حال بماند عاید متورم ساخت که پندیده و
 نگان صورت گرفت که برغم تمام این کارها طالبان همه روزه انفجار واآورده بیگ های باد پول این همه از تواند و

این طالبان  برد تا بکار ه ایدولت درین شرائط این بود چار ۀوظیف .نمودند کشتار شت وتا توانستند ک انفالق نمودند و
انی مهرب شفقت و مقابل خشم آنها از ست که رئیس جمهور درجا ینا کشتارهای بیرحمانه بکشند. در وحشی دست از

ن بودجۀ چندی نفری و هزار پرسونل چند شورای عالی صلح با مقابل جنگ آنها صلح را شعار داد و در و گرفت کار
. یمخواه صلح می گردید، ما کنار صدای صلح بلند از هرگوشه و. تمام والیات تشکیل گردید مرکز و میلیونی در

 منان وشبرای ابراز حسن نیت د رئیس جمهور. خوانان نغمه های صلح سرودند یگانه آرزوی ما صلح است. آواز
ا ر شان کثیر تحفه داد تعداد و را نوازش کرد گانه دستگیر شد قاتالن مردم خود را برادران ناراضی خطاب کرد. 

ه درین راه باید ب را بخشیدم و خود عمداً فراری ساخت وفتی برادرش را کشتند گفت من خون برادرمحبس قندهار  از
دی دست آور طول مدت بی نتیجه بود و در رئیس جمهور ۀلحاین مصا رحم و ۀری بیشتر آماده باشیم اما این صلفداکا

 یک دست صدا بر نمی آید. از ندارد و عشق یک جانبه وجود داشت زیرا صلح یک جانبه بود. صلح یک جانبه ون
 بهرحال موقع خروجدانیم.  ما نمی و دطالبان متفق باش با یا گیرد و جای دیگر هدایت می یا از شاید هم رئیس جمهور

 ش ازا محبوسین اصرار رئیس جمهور محبس بگرام با بنا بر پیمان امنیتی رسیده و یامضا ناتو و امریکا و عساکر
 مبتکرش خطور در مغز و گل کرد رحم رئیس جمهور ۀولت کابل تسلیم داده شد بازهم صلده ها ب طرف امریکائی

فلج  ءضاق ارنوالی وڅمملکت  ت چون درسا رد بهتکرد که شاید محبوسین بگرام قاتلین مردم افغانستان بیگناه باشن
ت آزاد گردند کمیسیونی به این باب بیگناهی آنها معلوم و نمایم تا دوسیه آنان مقرره است کمیسیونی جهت رسیدگی ب

 رمشورتی دائ ۀولیت باید یک لویه جرگؤامنیتی با امریکا امری است با مسپیمان  یمضاکرد وهمچنان چون ا مقرر
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تی پیمان امنی یبه امضا تشکیل و نفر ولیت شریک گردد. که لویه جرگۀ مشورتی شامل دوهزارؤدرین مس گردد تا
ر آنها د کردند، باال تا و را دوسیه های محبوسین بگرام هرچند دوسیه هاه کمیسیون رسیدگی ب ی مثبت داده شد. اماأر

 کنار ای توسط بم های انتحاری و باشندگان هیچ فردی از، گویا کند نیافتند جرمی که داللت به الزامیت آنها کدام عنصر
 محاکم شرعی چهار است:   الزامیت نزد دالئل اثبات جرم و ؟ شده توسط اینها نبوده چرا اگر کشته نشده و ای جاده
 مجرم،  اقرار اعتراف  و 
  ،شهادت شهود 
 نکرده اند  قرائن که هیچ کدام ازین مجرمین اقرار قسم و نکول از 
 جا  نیا دیدند دررگ به بیگناهی متهمین نظردادند که همه آزاد نکرده و به قرائن اعتنابین نیست  شاهدی هم در و

ا می بینیم ر که جمع آن قرائن است چیست؟  هرگاه یکنفرایقرائن چیزی بگویم قرینه  باره در دانم تا بیلزوم نمی
ت قاتل  اس د افتاده است این واضح است که آن نفرجسدی خون آلو آنطرف دیگر خون آلود بدست دارد و که کارد

 .این یک قرینه قاطعه است و
طرف کوهای دور توسط  طیاره ه شخصی باخانمش جهت انجام سپورت سکی ب : آورم نیز می یک مثال دیگر 

ان ج اصابت وسنگالخی  که خانمش حین اجرای سکی بهداشت  اظهار برگشت و بعد تنها روز . چندکرد پرواز
 موضوع میراث در کشته است زیرا شخص خانمش راکه این  دانستند دست داده است اما همگان می را از خود

و  خفا به جست در نکرد و رها ارنوال زرنگ دنباله موضوع راڅه مدتی موضوع مسکوت ماند اما یک بین بود
 . آمدل نمود نائ ساده می ظاهر مهم که در اینکه به یک کشف بسیار جو پرداخت تا

دانسته که  برای خانمش چون می طیاره خریده و ۀطرف به محل سکی برای خود تکت دو جهت پرواز شوهر
ت آورد که باعث ثبو پالنش بوجود خالئی در او خبطخود نمی آورد، تکت یک جانبه ابتیاع نموده که این  اورا با

 طرف محکمه محکوم به مجازات شد. از جرمش گردید و
ینه بریدند برای یکی شان یک قر سر ند وسوختاند و کشتند ها د که آیا برای این قاتلین که سالشو خلق می سؤال

نگهی توظیف چنین کمیسیون که کار محاکم را انجام داده آ ای هم دستیاب نشد که به مجرم بودن شان داللت کند و
مجازات  یا و محکمه عفو کند عوضه حق ندارد که بهیچ مقامی  هیچ کمیسیون و احکام قانون است است مغایر

ست نی روز مدت چند موعد قانونی که بیش از نماید. برعالوه کمیسیون اعالم داشت که دوسیه های متهمان باید در
 قانون مدت های مدیدی درحبس مانده اند.  متهمان بدون حکم محکمه و به محاکم رجعت داده شود و

حدود م این حکم قانون تنها و که آیا شود خلق میسؤال  ینجا بازا در ولی قانونی است.  و این گفتۀ کمیسیون بجا
 ندب ها نفری در تمام محابس صد درحالیکه  درباشد؟  تمام محابس قابل تطبیق می در یا به محبس بگرام است و

ست ها سال یا مدت حبس شان تکمیل و گذرد دوسیه های شان به محکمه رجعت داده نشده و ها می که سال اند
 شوند.  که رها نمی

دوسیه های شان رسیدگی  اند که در بند ازین قبیل محبوسات در نفر هزار کابل درحدود دو ۀمحبس زنان در
این زن ها دارای یک الی سه  رها نشده اند. اکثر یا آنانیکه مدت حبس شان تکمیل گردیده و صورت نگرفته و

که  دخترانی اند فیصد ازین محبوسات زنان و 21حدود  در برعالوه  بند اند. شان در خود که با باشند طفل می
جرم گفته نشده و جرم به عملی گفته آن  ی اسالم وغیرمنزل درهیچ قانون دنیا از فرار کرده اند.  منزل فرار از

 در زقانون افغانستان نی برای آن تعیین شده باشد. در ءجزا قانون جرم گفته شده و ارتکاب در که قبل از شود می
 حبس نماید. منزل را کسی حق ندارد فراریان از منزل چنین چیزی گفته نشده و از فرار ۀبار

 

ون فوق قان طور فوق العاده و آمد و محابس بوجود دیگر بین محبس بگرام و عدالتی طوریکه گفته آمد چون بی
ه ب زنانه کابل گران آمد ومحبوسات محبس  سر گردیدند، این موضوعات بر محبس بگرام آزاد قاتلین مردم از

 ؟شد مجموع سرنوشت افغانستان چه خواهد در اعتصاب غذائی دست بردند که معلوم نیست سرنوشت آنها و
 

 ۀامریکا که لویه جرگ پیمان امنیتی بین افغانستان و راه است، شورای والیتی در انتخابات ریاست جمهوری و
م د کرزی هر شرائط حامد ه،بار در نرسیده وء کنون به امضا کرده است تا شتائید ءآرابه اکثریت مشورتی 
خ دولت ر امریکا گزینه صفر را بر نه شرائط پنهانی آنرا و داند و معلوم آنرا می کند، نه کسی شرائط تغییر می

 حامد شود روزهای آخر س زده میحد شد؟ اما آنچه که آینده چه خواهد شود معلوم نمی کشد و افغانستان می
 بود. والسالم های آخر شاه شجاع الملک بی شباهت نخواهد روز باکرزی 
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