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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ دسمبر ١١
  

  !!انصاف بايد داشت
  

يد ھم بھتر است ا است، به مانند ش٢٠١٨ دسمبر ١٠ امروز که به حساب فرنگی : کابل-١٣٩٧ قوس ١٩ -دوشنبه

در سراسر افغانستان نوشت به تقليد از کشور ھای اروپائی، محافل چندی به مناسبت حقوق بشر و ھفتاد ساله شدن آن 

برگزار گرديد، تا جائی که از انعکاس خبری محافل در رسانه ھا بر می آيد، اگر نگوئيم ھمه به جرأت می توان نوشت 

حقوق بشر دولت دست نشانده نگرفته پول تدوير را از رياست نا مستقل دفاع از که دراکثرمحافل به خصوص آنھائی 

ًبودند، آنقدر بر رئيس و اعضای اين کميته تاخت و تاز صورت گرفت تو گوئی آنھا اصال بشر نيستند و از حق و 

  :ع جلب می نمائيموبه ھمين مناسبت در تبصرۀ امروز توجه شما را به ھمين موض.  قوقی برخوردار نيستندح

 شريفانه و صميمانه بگويند اگر خود با م می خواھ آنۀ کميته، رئيس و اعضای باالرتبن کليت اينا از فرد فرد منتقد-١

به وجود آمده، تمويل می شود و دستور می گيرد، به جای " کميتۀ مستقل دفاع از حقوق بشر"در نظرداشت شرايطی که 

  :و ھمکارانش می بودند چه می کردند؟ در حالی که" سيما سمر"

تمويل کرده، ھرگاه کلمه ای مخالف سياست را ين دولت دست نشانده و بادارانش است که آنھا  از لحاظ اقتصادی ا- الف

  .ھا و عملکر دولت حرف بزنند، نان شان را قطع می نمايند

 از لحاظ اداری از که تا مه افراد آن به وسيلۀ دولت دست نشانده، مقرر گرديده، ھرگاه بوئی از مخالفت آنھا به دماغ - ب

  .ولت دست نشانده برسد، آنھا را بر طرف و يا به يکی از پسقوله ھای پشت داش تبديل می نمايندگردانندگان د

ً از لحاظ امنيتی ھم دفتر مرکزی شان در کارته سه و ھم ساير مراکز شان در واليات، مطلقا وابسته حمايت نھاد - پ 

، می دانيد که با فرستادن چند تن از مھمانان جناب ھای امنيتی ھستند و ھرگاه حرفی در مخالفت با نھاد ھای امنيتی بزنند

  .رئيس به سراغ شان، ھمه را من جمله پيرزنان و پيرمردان شان را جوانه مرگ می سازند

  : آنھا موظف ھستند کارھای شان را در پناه دولتی پيش ببرند که-٢

  . محصول تجاوز و کشتار بيدريغ خلق ما به وسيلۀ نيروھای اشغالگر است- الف

تا مرفق به خون خلق ما آغشته است، جناح سو  سال بدين ۴٠ در ترکيب داخلی آنھا يک جناح که دستان شان از - ب

شان را با متجاوزان و اشغالگران بسته اند، ناف  ديگر که تکنوکراتھا باشد از آنجائی که خود بی ريشه ھستند، ناگزير

 تا جنايات و آدمکشی ھای باداران شان را ببينند، بشنوند و قضاوت نموده افشاگری  ،يعنی نه حق دارند، نه چشم و گوش

  .نمايند
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مشکل ھيوالی جنگ نه تنھا دولت دست نشانده را در درون خود غرق نموده است، بلکه به ھرطرفی که جھت حلی  - پ

کميتۀ نامستقل نمی . دست می اندازد، با يک ھيوالی بيرون شده از جنگ و ناقض حقوق بشر سروکار پيدا می نمايد

با شووينيست ھا به ھم می خورد، نمی تواند جنايات " غنی احمدزی"تواند، جنايات خلقی ھا را افشاء کند زيرا اتحاد 

به ھم " عبدهللا عبدالمود"، زيرا ائتالف سکتريست ھا و راسيست با  را راھی محاکمه کندھاپرچمی ھا را افشاء کرده آن

 ھزار نفر گرديد افشاء نمايند زيرا در ۶۵می خورد، نمی تواند آنھائی را که باعث نابودی شھر کابل و کشته شدن 

رنجش پيدا " نگلبدي"برادر "در گور معذب خواھد شد و ھم عامل موساد " قھرمان ملی"آنصورت ھم قانونی، عبدهللا و 

و باندش ابرو وجود دارد زيرا در " مال عمر"چارگان حتا اجازه ندارند بگويند که باالی چشم يخواھد نمود، اين ب

  . نيز خواھد رنجيد"خليلزاد"آنصورت گذشته از طالب، 

 منتظر جواب بدون آن که.  فکر می کنيد با در نظرداشت شرايط کاری، اگر شما به جای آنھا می بوديد چه می کرديد-٣

  :شما باشم از جانب خود جواب می نويسم، اگر اشتباه کرده بودم می توانيد تصحيح کنيد

 ھرگاه ذره ای از شرافت، ميھنپرستی، انساندوستی و احترام به حق حيات، احترام به حقوق زن، احترام به اقليت - الف

 را به معاش دالری آلوده بسازيد با چنان صدای ھای قومی، مذھبی و زبانی در شما وجود می داشت، بدون آن که خود

حتا اگر امروز صدايتان شنيده نمی شد و . بلندی توأم با استعفای تان افشاگری می نموديد که گوش فلک از آن کر می شد

  .حتا بدون پژواک باقی می ماند، تاريخ و نسل ھای آينده بر مبنای ھمان افشاگری، در مورد حکمش را صادر می نمود

 خرابی وطن و رنج برش نه وجدان می داشتيد نه شرافت و نه ھم و و ايادی دور" سيما سمر" ھرگاه به مانند - ب

 . اندنجام دادهاھا تا حال " سيما سمر" را می کرديد، که یرنصورت ھمان کاآھموطن شما را رنج و عذاب می داد، در 

به عبارت .  محافل تان، رنگ و روغن می نموديدريويعنی دولت دست نشانده و جنايتکار و نيروھای اشغالگر را با تد

  .تا قضاوت شما چه باشد. تکاران می پيوستيدد نيز با اختفای جنايات، به جنايرساتر خو

  !!ديده شود چه می شود


