
 !به کجا بريم شکايت ؟                          

 
U پيوسته به گذشته قسمت يکصدو دوازدهم 

شخصی را مأمور کرده بودند گرگ درنده ای را که به اهالی روستأ حمله ميکردند شکارکند  ميگويند
،  و او هرچه شليک ميکرد به گرگ نه ميخورد و فقط مقداری از پشم چرک آلوداش به زمين ميريخت

باالخيره ما نه فهميديم در تفنگ ات گلوله گذاشته ! آقای محترم : يکی از روستايان با تعجب پرسيدند 
 ای يا صابون ؟ 

  
 

وزير خارجه اياالت متحده امريکا و طراح اصلی  خشونت در  John Forbes Kerryجان کری 
 مه سابق  در جنوب شرق آسيا غانستان مهمان کشورتازه به دموکراسی رسيده  ميانماريا همان براف

آمد درکه ناگهان گوشی تلفن اش به صدا بود  در انتظار خبر مهی از دفتراش درواشنگتنموقيعت دارد 
آنسوی خط که از پنتاگون بود برايش اطمينان داد وبه جزيات تمام از مأموريت الزمی که برای انهدام و

 Johnوزير  جان کری  قبأل تثبيت گرديده بود تان هدف مطلوب در ايالت بلوچستان واقع در قلمرو پاکس
Forbes Kerry  کری جان. را مطلع ساخت John Forbes Kerry   خانمنيز پس از ختم جلسه با 

بزرگی شد و با خوشی وسرور اعالم وارد سالون  دموکراسی برای ملی ليگرهبر حزب حاکم  چی سو
 : داشت که 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=cQPhNwM7Km4U 

تمام نه شده بود که آقای عبدهللا عبدهللا رئيس اجرايوی  John Forbes Kerry کری جانهنوز سخنان 
که در غياب دمحم  اشرف غنی رئيس حکومت  کری جاندولت وحدت ملی يا همان تحفه مبارکه ء 

تی امور را برعهده داشت  به اثر تماس يک مقام ديپلوماتيک در سفارت اياالت وحدت ملی سرپرس
متحده امريکا از کشتن مال اختردمحم  منصور آگاهی يافت نخواست اين خبر را با ديگر آراکين حکومت 

معموأل بروزهای دوشنبه در قصر شريک نسازد بال درنگ اعضای کابينه حکومت وحدت ملی  را که 
ير می يابند بصورت فوق العاده يکروز قبل دائر ساخت و در محضر اعضای بلندپايه اعالم سپيدار تدو

داشت که منابع امنيتی وسياسی حکومت  افغانستان مرگ مال اختر دمحم منصور را که با فير  يک 
 . هواپيمايی بدون سرنشين همراه با يکتن ديگر در منطقه بلوچستان کشته شده است 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=1hTK-H3y0MAU 

جان مطلب اينجاست که از يکسو اعالم ميدارند که آقای مال اختر دمحم منصور رهبرمقتدر  طالبان   
کرائی که در  از موتريعنی کسی که لزومأ بايد از هرنوع امنيت فزيکی و روحی اطمينان داشته باشد 

چنانچه قبأل مالحظه فرموديد که شخص . استفاده می کرد کوئته مشغول گشت وگذاربوده  –راه تفتان 
قلعه عبدهللا که بنام مالاختر منصور مورد حمله طياره های بدون سرنشين موسوم به ولی دمحم ساکن 

https://www.youtube.com/watch?v=cQPhNwM7Km4�
https://www.youtube.com/watch?v=1hTK-H3y0MA�


بزرگترين رهبران مافيا در  واقع گرديد دارای گذرنامه پاکستانی بوده و ازسوی ديگر وی را يکی از
 . سطح منطقه محسوب ميکنند که گويا وی با پروژه  صلح و منافع اياالت متحده امريکا مخالفت ميکرد 

 !جنايتی بنام صلح 
البته اين نوع سناريوهای که شبکه های استخباراتی جهان بويژه شبکه های نظامی و امنيتی پاکستان 

رشده و به اندازه ای قديمی وکهنه اند که هيچگاه با ميتود های امنيتی آنرا به کارميبرند به قدری تکرا
سی "سيأ " به هرصورت اين گونه بازی های. شبکه های استخباراتی عصر حاضر مطابقت ندارند 

پايان که بخاطر هدر رفتن آخرين فرصت ها برای  حک شده بسيارداشتيم و در حافظه تاريخ کشور ما 
اما اکنون و با آغازکودکانه بازی قدرت و تحقق صلح با باج . ن ما بند مانده است آواز گلوله ها در گلو

دهی برای مخالفان مسلح و آدم کشان معلوم گرديد و واضح شد  که با دريغ ودرد از کالبد مظلومانه 
و . بوی خون می آيد معادله قدرت به مثابه يک امانت بزرگ ملی درحوزه سياسی از دير بدينسو 

بوی که ما نيز در برابر و جامعه روشنفکران و درسخوانده های کشور اکثر  احساس ذائقه و حس شأمه
 .  از لکه های خون لخته شده در رگهای از  سرنوشت ملی ما برمی خيزد ديگراز واکنش بازمانده است 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=Qp4ySXmsFZAU 
بوده موتر کرائی درعين حال وی را سوار بر يک موتری که با اعالم نخستين واکنش مقامات پاکستانی 

 .برای سفربه کويته به اجاره گرفته شده بود از شهرک سرحدی  تفتان که 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=Mdlnm-7hfcIU 
سخت شگفت انگيز است که مردی با اين سوابق با چنين سادگی و بدون محافظ يا محافظان از موتر 

 استفاده کند و مورد حمله دقيق طياره های بدون سرنشين قرار گيرد  ؟   تاکسی و اجاره ای

 
يا  ری به سرميبريم که همه چراغ ها و آنتن ها ی ذهن مادرست است که ما در جامعه ای و در عص

درتنوری از زمانه خراشيده شده وياهم نه می خواهيم بدانيم و بفهميم که آخردر کدامين فرهنگ و 
به يمن قتل ها و و آدم کشان سر گردنه برای قاتالن  ديده ايد و ديده ايم که  کدامين مقطعی از تاريخ

می دهند و حتی نه تنها آنرا يک عمل ساده و معمول  زندگی نه می شمارند  ی که انجامجنايات فروان
من اکيدأ بر اين باورهستم که اگر صلح بحيث يک پروژه و . بلکه قتل بی گناهان را عين عبادت ميدانند 

نه يک ضرورت تاريخی و عينی حيات مردم نگريسته شود و در شرائطی که با گذشت نزديک به 
و تجمل ملت ما سپری ميشود و روزوروزگاری  مردانی را مصرف  بر ندگی  اعتيادپانزده سال ازز

قهرمانان معرکه اميد و نگهبانان حيثيت و ناموس ملت بناميم و با گذشت چند صباحی آنها را مستحق 
در هر دوحوزه شناخت ما ساده انديشان مرگ و زندان بدانيم ما ملتی و مردمی محسوب خواهيم شد که 

معيوب و ناقص از هرمانی در معرکه زندگی و افتخارات ازيکسو از سوی ديگر شناخت يعنی ق
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سخت مسخره و شگفت انگيز است که ما بدون  خواهيم شد  زيرا جنايتکاران و قاتالن مردم قلمداد 
را با پارامتر های خون و جنايت اندازه گيری کنيم وجدانی و اخالقی جوهر صلح  های معياروجود 

نکه زياد تروبا شيوه های درد ناکتر  شغل شريف جنايت و آدم کشی را در تاريخ معاصر ما يعنی هرآ
بر جامانده است ، برويت قرارداد هاو موافقتنامه های جداگانه بنام  صلح و دست کيشدن از جنگ ،  

دليل بزرگ تن . فروانی  شناخته ميشوند   »!!من وسلوای «  مستحق امتيازات مادی و هچنان 
دن به چنين معامالت ننگين و ذلت بار فقدان عدالت عمومی درجامعه است که هيچ شهروند جامعه و دا

بر سرنوشت مردم بنگرند ، البته نه ميخواهم اکنون که نظام حاکم  نه ميتوانند خويش را در آئينه کشور 
ر بدينسو با قاشق ها بر برزخ نااميدی و بی عدالتی قرار داريم و سرنوشت جامعه مظلوم افغانستان ازدي

و چنگالهای  بيگانه اندازه گيری ميشود وعنان سرنوشت کشور در بازار مکاره سياسی از سوی 
 و تمدن – دموکراسیو  جهادفرزندان اين سرزمين به نام های به ظاهر بسيار فريبنده ای چون 

در راه روشنگری گسترده و ده ها اسم و نشانی ی ديگری  به  قمار مانده شده وظيفه داريم تا  فرهنگ
   . نسل ما را بسوی آزادی واستقالل واقعی رهنمائی کنيم  توام با افشاگری نرم

 


