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دوکتور محمد عثمان تره کی

تلفات ملکی در سایه قانون گریزی
شاگردان مکتب بلک واتر
طی هفته های اخیر اخبار شدت جنگ در جبهات ،عنوان درشت مطبوعات و مدیا را احتوأ کرده است .در جریان دو
هفته گذشته در کندز ده ها تن ملکی شامل اطفال طعمه تیارات بدون پیلوت امریکائی شده اند .کشتار بی هراس و بی
بازخواست مردمان ملکی دو عامل عادی و روزمره و همزمان استثنائی و اقتضائی داشته میتواند:
 عامل عادی و روزمره قتل مردمان ملکی را باید در شورشگری و بغاوت امریکا در برابر قوانین و مراجع قضاییبین المللی و کشور های میزبان جنگ جستجو کرد :نظامیان امریکا در ارتکاب جنایات جنگی پاسخگوی هیج مرجع
بین المللی و ملی نیست .بی خیال و با افتخار میتوانند ِب ُکشند .تکنولوژی نو حربی از جمله طیاره بدون پیلوت ( درون
) خونریزی بی معاوضه را در اختیار نظامیان امریکا گذاشته است.
 عامل استثنایی و اقتضائی شدت جنگ در افغانستان در رابطه نزدیک با پروسه رویدست صلح در دوحه قرار دارد:وقفه های پیش آمده در مذاکرات به طرفین منازعه انگیزه میدهد تا با اِعمال فشار بیشتر بر جنگ در مذاکره آینده
دست باال نسبت به دشمن داشته باشند .این واقعیت ضرورت عاجل اعالم اوربند را در وقفه های مذاکرات مطرح
میسازد .با تأسف که غیر ازین برای جلوگیری موثر و عاجل استمرار ارتکاب جنایات جنگی وسیله و افزاری در
دست نداریم .زیرا :
 امریکا اعالم اخیر دیوان جزای بین المللی مبنی به رسیدگی بر دوسیه جنایات جنگی نظامیان خود بر افغانستان رااز موضع یک بد معاش قانون گریز با خشونت جواب داد.
 اداره کابل درقتل های رایگان شریک نظامیان امریکایی است.در نظام فاسد و مزدور وابسته به قوای اشغالگرسلسله مراتب خودی وجود ندارد .سلسله مراتب صرفا ً در عرصه جنگ و صلح مطرح است و آنهم به تبعیت کامل
از قومانده خارجی.
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

در افغانستان امروز قوماندان عمومی قوای مسلح اسم بی مسما و مبتذل است ،که در دنیای تخیل تنها مورد استفاده
دیوانگان شیفته قدرت قرار میگیرد.درساختار قومی ،تنظیمي و غیر مسلکی قوای مسلح ،امر و نهی قوماندان عمومی
واجب االجرأ نیست .در اورگ ان های امنیتی طی ده ها سال یک نطفه کثیف آدم خور و معروض به سادیزم که از
خون مردم بیگناه ملکی تغذیه میکند ،شکل گرفته است .این نطفه در مکتب بلک واتر پرورش یافته و بزرگ شده
است .کشتن مردم ملکی و غیر محارب برای شاگردان مکتب بلک واتر یک وظیفه است که انجام آنرا گریز از
حاکمیت قانون تضمین کرده است « .پایان »
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تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند ،می توانند با "کلیکی" بر
عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند.
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