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 Political  سياسی

  
  استاد اکبر قريشی

  ٢٠١٨ جون ٢٢

  
  متحد ملل بشر حقوق  کميتۀ از امريکا تكاريجنا دولتخروج 

 ۀتيكم از ليدل نيمھ به نظر شده یربش حقوق نقصمرتکب  رانيا دولت كه كند یم ادعا متحد ملل در كايامر ۀندينما

 را  یجھان جنگ دو جھان كه دارند یگاھآ رانکوروشنف جھان دانشمندان تمام البته .گردم یم رونيب حقوق بشر يجھان

 تا اند نموده یئھا مشوره باھم  ی ديگرھاكشور یبعض و درفرانسه جھان دوست صلح مردم وتعداد ست ا نموده یسپر

 در كه ستا بشر قوقح حمايت از يھا تهيكم نآ ھای شاخه يکی از كه اند نموده یزيرح طررا  متحد ملل و صلح قانون

  .ضويت دارندع جھان ممالك تمام ،افغانستان شموله ب نآ

 گرلاشغا یدولت امروز اما .ددار فعالت ملل متحد یجھان ۀسسؤم چوكات در تيربش و بشر یرامآو صلح یبرا نھاد نيا 

 شما به است خجالت یجا. شدک یم نه صدا ملل بشر حقوق اما رديگيم صورت تيجنا جھان در شودكه یم یمدع جھان

 در شما .تان یبرا است شرم .ديزن یبشرم ازحقوق داد وامروز ديا نموده ليتبد رانهيو به را جھان تمام كه ھا نوجدا یب

  .ديكن یمن فكر خود چرابه. ديا رفتهگ گروگان را عفيض یكشورھا وتمام ديدار اديز تيصالح متحد ملل

 سسهؤم نيا امروز .است كرده دوست صلح مردم را نآ ختم و ديوردآ وجود به را دوم و اول جنگ اين شما بوديد که

 كهرا  تويو اوأل ديباش یم بشردوست شما رگا .ديريگب را نآ جلو ديھخوا یم كند یكارم بشر حقوق بھبود ھتج یاندك

 یباال گريد و برده نيب از شود یم ساخته تان یھا دركشور كه ھائی سالحً ابعد ، برده نيازب است كشور نچپ به مربوط

  .يدننك مداخله یموات سالح ۀبھان به رامآ یھا كشور

 یھا حكومت شما ) افغانستان زمايزع كشور و مني هيسور ، عراق( :مانند ديا وردهآ ھا بال چه جھان یباال شما امروز 

 مردم یباال بم ھا را  مادر( مثال طور .ديا نموده شيزماآ ھا كشور یباال را تان ساخت بم كه ديبود یستياليامپر

 كشور چند ًفعال ديزن یم یاجتماع عدالت از داد وامروز  ايدهكشت را ما كشور انسان اھصد ديا نموده پرتاب )رننگرھا

  . ديا نموده اشغال فغانستان ا شموله ب را
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 خودراھنوز ھم  است نكرده ی ديگرھا دولت خيتار طول در است كرده جھان در كايامر یستياليامپر تدول كه یتايجنا

 ديا نكرده دفاع بشر از ھيچ گاھی از ود يھست يتبشر ضدکه  شما است افسوس یجا .ديئنما یم یمعرف دوست بشر

 را نآ كنند كار جھان یبھبود به ات نده اشد جمع دورھم جھان یھا كشور تمام كهای  خانه كي رد ديھخوا یم امروز

 از شما نخورده را یجھان یمدار نيا یباز ديا شده جمع متحد ملل در جھان كشور از که  یئھا ندهينما .ديئنما خراب

 ريز ھای ھيسرما و اوردين انيمه ب را یكش انسان لکامم گريد و ما كشور مانند ات ديكن دفاع تان یھا دولت و خود

  .نبرند تاراج به را تان ینيزم

 جھان و ايدن ندهيآ تادر ديكن اعتماد لبس كايامر ۀدنيازنما كه است نيا جھان یھا كشور ھای  ندهينما تمام از ما خواھش 

 صحبت متحد ملل در است مدهآ كايامر در كه ینيمھاجر به راجع چرا.  ندك یزندگ بھتر صورت به بشر و شود یرامآ

 و  قايافر ريفق مردم به چرا؟ زند ینم حرف نيفلسط مردم بشر چراازحقوق ؟اند نموده ارياخت یخاموش و ندك یمن

 ینم سخن كارتيجنا اسرائيل از چرا ؟كند ینم ادي یسعود عربستان لماظ ازحكومت چرا ؟زند ینم داد یمركز یاكيامر

  ؟؟؟كند ینم دفاعفلسطين  فيشری ھا انسان حقوق واز ديگو

 شما به است مرك .شوند مردم یرامآ و جھان یبرباد باعث تا انداخته تفرقه متحد ملل در كند یم كوشش امروز 

 ، افغانستان یھا جنگ در .ديكن یم صحبت تيانسان ضد هب كه جھان نينيخا شما یبرا است شرم.  خيتار تكارانيجنا

 ستيفاش شما اما ،ديزن یم داد  یموكراسد از داد ديشکب خجالت  ايد، هكشت شما را گناهيب انسان ھا ھزار به هيسور عراق

  .ديھست

  

  


