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 ماللی موسی نظام
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 کشتار غیر نظامیان در افغانستان و قضاوت یکجانبۀ آقای روستار ترکی

 برعکس اوامر آقای ترکی، مردم افغانستان به صندوق های رأی رفتند!

 سیبی بی  -۲۰۱۹سپتمبر  ۲

 

 

 

 

 

 

 

 

گویند که در نتیجه انفجار روز گذشته در شهر قالت مرکز این های دولتی والیت زابل در جنوب افغانستان میمقام
   اند.نفر زخمی شده ۱۴۰نفر کشته و  ۳۹والیت دستکم 

 

 جدید: و راپور تبصرۀ نویسنده با ارائۀ مستند تصاویر

بعد از نشر این مضمون، در آرشیف جنایات در افغانستان، به خبر جانگداز و عکسی از دو منبع برخوردم، فقط 

اکرات مذ»در حلی که  چند هفته قبل به سلسلۀ شدت عملیات خونبار طالبان بر هر گوشه ای از مملکت، آن گروه 

به افتخار شفاخانه ای را در قالت مرکز والیت زابل با مریضان، عملۀ طبی و داکتران در جریان بود،  «صلح

مورد بمباردمان و حمالت سخیفانه و دور از اخالق اسالمی، شرافت افغانی، با پامال حد اکثر حقوق بشری و 

ضان و کارکنان و تخریب امبوالنس ها و وسایل طبی انجام دادند. در پهلوی کشته شدگان البته داکتران، مری

از بیرون شفاخانه میتوان به حساب آورد. طالبان بعد ازینکه چنین  با زخمی ها تعدادی غیر نظامیان دیگر را 

بوده  «قوای خارجی» د، بعد با شتارت اداعا مینمایند که منظور حمله برکننجنایات مدهشی را کار سازی می

 است. یا هللا!!!
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ز نواحی قالت باشد، چه قضاوت اهم  رکی که خود از والیت زابل و شایدر روستار تحال با این استناد، جناب داکت

 قوای مسلح» و نظری را بعد از دیدار چنین صحنۀ فجیعی که اینهمه کشته و زخمی را ذریعۀ حملۀ به باور وی

ت که حتی در جنگ بر مردم شهر و والیت وی بار آورده میتواند داشته باشد؟!! آیا در علم حقوق خوانده اس« ملی

  های جهانی بر شفاخانه ها و مراکز طبی هیچ حمله ای صورت نمیگرفت؟!!

 اوچا –رسانان است  افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای امداد

 ۱۳۹۸ ،میزان ۰۸صدای امریکا، 
 

 

 

 

 

 

 

 

ها را از اول جنوری  رویدادکه ایهای بشری ملل متحد )اوچا( با نشر گزارش تازه  دفتر هماهنگی امور کمک

 ثبت کرده، افغانستان را مرگبارترین کشور برای امدادرسانان خوانده است. ۲۰۱۹سپتمبر  ۱۱تا 

ده ش رویداد در این مدت به وقوع پیوسته که از این میان تقریباً نصف از حوادث ثبت ۳۱۹بر بنیاد این گزارش، 

 ها یا امکانات بشردوستانه بوده است. رمندان، دارایینتیجۀ خشونت مستقیم و غیرمستقیم در برابر کا

رسان دیگر  امداد ۳۳امدادرسان زخم برداشته و  ۳۱جان باخته،  ۲۰۱۹امدادرسان در  ۲۷اوچا گفته است: "

 زخمی' ۱۴۰کشته و  ۳۹افزایش تلفات حمله طالبان به زابل؛ دستکم 'ربوده شده است".
 

بهر حال اول میرویم به موضوع انتخابات، مشاهده گردید که علی الرغم تالش گروه های مختلفه که منافع شان 

در عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مضمر بود، انتخابات به صورت اصولی و با اشتراک 

 به دوره های قبلی کمتر بود و تهدید طالبانمرد و زن در افغانستان به انجام رسید. البته تعداد رأی دهندگان نسبت 

 «؟»!برای تخریب و حمالت کشنده در حوزه های انتخاباتی، از ماه ها قبل و حتی در زمانی که  مذاکرات صلح

جریان داشت، صورت میگرفت. اما ناگفته نباید گذاشت که بر عکس پیش بینی های میان خالی مطبوعاتی آقای 

یۀ دیموکراسی، جدیت دولت مرکزی و اهتمام و کوشش قوای امنیتی و نظم و ترتیب روستار ترکی و تخریب روح

نگهداری و مراقبت از حوزه ها و پیگیری فعالیت های تخریبی در هر گوشه و کنار با اشتراک هزاران پلیس و 
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روز موم مانع بعسکر مسلح اردو که قبالً با ابراز اطمینان، چنین وظیفه شناسی را تعهد نموده بودند، بصورت ع

 حوادث رقت بار گردیده و برگزاری انتخابات جامۀ عمل پوشید.
 

 
 

 هم پا به پای مردان به صندوق های رأی رفتند انبا وجود تهدیدات چپ و راست طالبان، زن

گرچه ادعای گلبدین حکمتیار مبنی بر اینکه وی صد فیصد برنده در انتخابات بوده و تقلب هم  بسیار صورت 

 گرفته، دعوای تقلب، شاید با استعمال سیستم بیو متریک تا اآلن چندان خریداری نداشته باشد.

بهر حال مردم افغانستان بازهم یک قدم مثبت در را پذیرش دیموکراسی و باورمندی داشتن حق رأی خویش 

 برداشتند و کار شکنی های وسیع درین زمینه جایی رانگرفته و ناکام شد.

ان حملۀ انتقام جویانۀ سرباز»از انتخابات میخواستم بر مضمون آقای روستار ترکی تحت عنوان  در حقیقت قبل

سپتمبر درین وبسایت منتشر گردید که قدامت چند سال  ۲۲که به تأریخ « امریکایی بر مردم ملکی در ننگرهار

تان وبسایت آریانا افغانس را داشت، چیزی تحریر نمایم، که نوشتۀ کوتاهی از شخص مذکور به دفتر»!« گذشته 

مواصلت نمود که جناب روستار ترکی بر ملت افغانستان امر فرموده بود که از رفتن به حوزه های انتخاباتی به 

دالیل چپ و راست و قضاوت همیشگی یکجانبه، به طرفداری طالب که خود ارائه نموده بود، اباء ورزند. یا 

 پاک پروردگار!! 

 تاپۀ نفیه گذاشت!! «غیر دیموکراتیک»وبسایت آریانا بر آن پیشنهاد البته که هیأت تحریر 

با به قدرت رسیدن طالبان بعد از جنگ های مهلک تنظیم ها در عصرخون و آتش ربانی، چنین گروه های 

ددمنش، زن ستیز و عقبگرا که با مغز شویی کامل و قدرت جنایتکاری وسیع از مدارس پاکستان و تحت فرمان 

آنکشور، به خاک افغانستان سرازیر گشتند و راه سوء استفاده وتخریب اجتماعی « آِ اس آی» ستخبارات دستگاه ا

جدیدی را در پیش گرفتند، آقای روستار ترکی کمر همت به پشتی بانی آنان و تقدیر از راه و روش دور از 

و آرزوی به قدرت رسیدن آن در زمینۀ طرفداری از طالب  کرامت انسانی و مظالم افراطی آنان نموده است.

هم شمرده میشود،  بیشمار مقاالت و « ؟»!بیخردان و افراط گران ضد تمدن، آقای روستار که گویا داکتر حقوق

اداعا نامه ها به نشر سپرده که درین راه یکه تاز افکار افراطی ونهایت غیر عادالنه بوده بر علیه  همه حقوقیست 

 برای زن و مرد پیشکش نموده است. «اعالمیۀ ارزشمند حقوق بشر»که 
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Afghanistan: Bomb kills 63 at wedding in Kabul 

18 August 2019 

 
 

 دند.ردیگ نفرشدیداً زخمی ۱۴۵نفر خرد و بزرگ، تلف شدند و ببشتر از  ۶۳منظرۀ تخریب محفل عروسی که در آن 
 

بهر حال در مورد نوشتۀ متذکرۀ وی که ادعا داشته است که همان چند سال قبل گویا در ننگرهار یکی از الری 

ته یکی از هزاران ابتکار آدمکشی طالبان بوده که الب»هایی که قوای خارجی را انتقال میداد با مین کنار سرک 

عساکر مذکور بر غیر نظامیان فیر « که ثابت هم نیست»تصادم نموده و در نتیجه برای انتقام جویی  «است

مینماید. این عمل هم البته در ذات خود میتواند دقیقاً غیر انسانی باشد، چنانچه درین هیجده سال تعدادی که از 

خارجی تلفات داشته اند و حتی خانه و کاشانۀ شان ویران گشته است، کم نبوده و شکایت حمالت کور قوای 

هم رسیده است.  «  ICC-محکمۀ بین المللی جنایات بشری»مؤسسات خیریه و دولت افغانستان تا ملل متحد و 

یت بینوا و نهارا که آقای ترکی پیش میبرد، طوریست که مردم « بگیر که نگیریت»ولی به اصطالح مبحث 

مظلوم افغانستان گویا فقط از عساکر خارجی صدمات فاحش میبینند و گروپ و گروه دیگری در چنین جنایتی 

 سهیم نیست!

یکی از ابتکارات مخوف و کشنده ایکه هزاران هموطن بیگناه را در قریه و شهر و جاده به کام مرگ و معیوبیت 

که بر پهنۀ خاک مقدس افغانستان مانند اشغال زمان شوروی، بیدریغ  گشانیده است، همین مین گزاری طالبان است

 صورت میگیرد و جنایتیست شرم آور که آقای ترکی هرگز آنرا مذمت ننموده است.

اگر انتقام جویی قوای خارجی جنایت محسوب میگردد، طوریکه آقای ترکی بعد از سال ها هنوز آنرا یاد آور 

اسلحه ذریعۀ گروه های آدم کشان طالب اعم از راکت، ماشین دار، بم گزاری در میگردد، پس استعمال هر نوع 

مناطق مذدحم، استعمال وسیلۀ کشندۀ مخرب که از راه دور کنترول میگردد و البته واسکت های انتحاری، آیا 

 قابل بازخواست و مناقشه نمی باشد؟! کشتار جوان و پیر و عروس و داماد  در مجلس عروسی چطور؟!

مضمون متذکره بیشتر به یک ادعای یکجانبۀ دور از منطق و استدالل است که مدعی خواسته است بر همه 

جنایات وسیع و کشتار های ددمنشانه و بیرحمانۀ تروریستانی که در افغانستان فعالیت غیر قانونی دارند، متهورانه 

ن کشتار بی حدود و ثغور طالبان را از پرده بکشد. مگر آقای ترکی هر روز وسعت و دامنۀ انکشاف روز افزو
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همان گوشۀ آرامی که در فرانسه دارد، در میدیا مشاهده نمی نماید؟ آیا میتواند خود را به جای والدینی قرار دهد 

که صد ها اطفال و نو جوانان شان بیخبر به خاک و خون میغلطند و چشم باز نمیکنند؟! البته جناب شان سالهاست 

را بر سینه زدن، به چنین مالمتی هایی خو گرفته اند. یک داکتر حقوق که انگشت بر کشتن  که با سنگ طالب

غیرنظامیان توسط قوای خارجی بگذارد و جنایات طالب را بر همین غیر نظامیان بیدفاع، زیر لوای اسالم، 

 انسانیت و حقوق بشر اغماض نماید، هرگز قابل باور و احترام نخواهد بود. 

که از  صدماتیگاهی افکار آزاد و گوناگون نویسندگان، نشر از وبسایت آریانا افغانستان آنالین ایت با وجود حم

نشر چنین ادعا های غیر ملی که حمایت علنی از جنایتکاران و آدم کشان حرفوی و دشمنان ملت مظلوم افغانستان 

 باشد، بر روحیۀ خوانندگان تأثیرات دردناکی دارد. 

 

 پایان


