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  به مناسبت اعالميۀ جھانی حقوق بشر

  
از طرف اکثريت اعضای ملل متحد آن زمان تصويب در قيد سی ماده  ١٩٤٨دھم دسمبر  درعالميۀ جھانی حقوق بشر ا

 مثل حق منظور اين منشور آن بود تا از ابتدايی ترين حقوق انسان که شامل حقوق مدنی. جرا گرديد مرعی اال وشد
ت اختياری، حق آزادی برای اظھار و ي حق تابعحق امنيت شخصی، حق تساوی در برابر قانون، زندگی، حق آزادی،

 گرفته ، جنسی، زبانی، مذھبی، عقيدۀ سياسینژادیھای  برتری طلبی  جلوو. صيانت به عمل آيدتغيير مذھب و عقيده 
   .غيره منع گرددشود و اعمال ضد بشری مانند بردگی ، شکنجه و 

توسط دولت ھای امضا کننده لگد مال گرديده و کمتر کشوری الکن از ھمان روز اول نشر اين اعالميه، مواد اين منشور 
گونۀ مثال تبعيض نژادی در اضالع متحدۀ امريکا و افريقای جنوبی که ده ھا سال بعد از ه ب.  استزاردهوقعی به آن گ

ھای  اعمال گرديد، ھمچنانکه زندانيان عراقی در زندان ابوغريب و زندانيان افغانی در زندان نشر اين اعالميه
   .شکنجه شده اند و ھنوز ھم می شوندامريکائی در افغانستان 

کرده و ھيچ کار مواد اين اعالميه را زير پا  ، از ھمان آغازبود امضا کرده  راافغانستان نيز که اين اعالميهوقت دولت 
 تمام دورۀ سلطنت خود خون بی گناھان بی شماری راچنانچه خاندان غدار نادری در . ل نشدنوع احترامی به آن قاي

اين ميراث شوم خاندان غدار نادری به رژيم ھای خون آشام خلقی ـ .  زندان افگندبريخت و آزاديخواھان زيادی را به
 ده ھا گور دسته جمعی و زندانھای . که از قياس خارج گرديدشدلم و ناروايھای آنھا چنان زياد اظمو انتقال يافت پرچمی 

ًمتعاقبا اسالم سياسی وارد اين عرصۀ جنايت گرديد که قلم از شرح . کشور بر خباثت اين رژيم خونريز شھادت می دھند
زاب  ھزار انسان بيگناه اين شھر خاطرات جنايات اح٦٨خرابه ھای کابل و قتل از بھر مثال . جنايات آنھا شرم دارد

کاری سفيد ت خود را در جناياسالفآنگاه نوبت جنايت به طالبان رسيد که روی . می داردلدھر زنده نگھاسالمی را ابدا
 سر انجام شمشير خون آلود جنايت در حق بشريت به دست نظاميان امريکا و ناتو و دولت دست نشاندۀ اجنبی در .ندکرد

انسان بی گناه به دست اينھا به ھالکت رسيده اند و  سال به اين طرف ده ھا ھزار ٧اينک از . افغانستان انتقال يافت
 ھای متجاوز و دولت اين که ترننده ز.  گرسنگی و سرما دست و پا می زنندفقر، مملکت ويران و مردم در منجالب

اين اداره در خدمت تجاوز قرار . وجود آورده انده  به اصطالح مستقل حقوق بشر را در کابل برياستادارۀ مستعمراتی 
تا ح و تا حال يک  مظلومان در برابر ظالمان می گذرد جنايتکاران معامله کرده و از حق با ھمه جنگساالران وه وداشت

  .به محکمه نکشانده استجنايتکار را 
ت در حق ي معتقد است که اشغال کشور ما توسط متجاوزين، خود بزرگترين جنا"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال 

 دفاع .  ھالکت ھزاران افغان و گرسنگی مليونھای دگر است ويرانی مملکت، پيامد اين تجاوز.ه می شودبشريت پنداشت
 خواست هاقتصادی بشر فقط در يک کشور مستقل و عدالت پسند که دولت آن بمدنی و جمله از حقوق  از حقوق بشر من

  . امکان پذير است؛وجود آمده باشده ملت ب
  

  !پامال کنندگان حقوق بشرگر د و ران، جنايتکاران، جنگساالنمرگ بر متجاوزا


