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 Human rights بشر حقوق

 
   مونشن–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۴ جنوری ١٠
  
  

  اعتراف زبونانۀ امريکا و نوکرانش
  به بيگناھی زندانيان بگرام

  
  !خوانندگان عزيز

 از !!که در روز ھای اخير، امريکای برگزيده از جانب خدايان سرمايه به غرض دفاعبه يقين شما ھم متوجه شده ايد 

طالح ، سمت تبليغاتی اش را عليه دولت دست نشانده تغيير داده و صد ھا به اصحقوق بشر، آزادی و دموکراسی

ميخ ، از دش می باشندگر سياسی در داخل و خارج را که در حقيقت ھمه مدافع و مداح خوژورناليست، خبرنگار و تحليل

امضای به اصطالح معاھدۀ امنيتی، برآخور عفو رھائی زندانيان بگرام بسته و با تمام قدرت می کوشد تا در آن آخور 

  . زمينه ناکارائی، ال ابالی گری و فساد دولت دست نشانده را مسجل کند

ن دھل و سرنا در اين زمينه به مالمتی کرزی و از رسانه ھای مستقيماً امپرياليستی گرفته تا تمام نوکران آن، با چنا

 به قصر گلخانه ،دارودسته اش پرداخته اند، توگوئی اين مردم افغانستان بودند که آنھا را از رستورانت ھای شان

 و ھرگناه و خطائی که از ادارۀ کرزی سر زند، کمترين مالمتيی رسانيده و خود امپرياليزم در زمينه ھيچ نقشی نداشته

  .جه خودش نمی باشدمتو

 روز ھای قدرت و حاکميتش آن من آگاھانه در اينجا نمی خواھم به اين نکته بپردازم که کرزی چرا اينک در آخرين

 که امريکا چرا با کرزی مخالفت می نمايند، زيرا ھمان ان فراموش شده را رھا می نمايد، به اين ھم کار ندارمينزندا

مداخله نمی کند، اينک می توان با صراحت » زن و شوھر«يچ آدم عاقلی در جنگ طوری که در سابق می گفتند که ھ

 خود را داخل جنگھای زرگری و يا غير زرگری بادار و نوکر تاگفت که ھيچ آدم عاقلی نبايد فريب اين را بخورد 

  .ساخته، در دام تبليغات آنھا خود را بيندازد

 از کار شيطان نبريده و عجله دارند تا زودتر به اصل گپ برسند، حتماً وقتی صحبت به اينجا رسيد، آنھائی که ھنوز ھم

 و نه به اين، پس چرا قلم برداشته وقت ما را تلف می نمايد،  دارد نه به آن کارالقاز خود خواھند پرسيد که وقتی داد خ

ياست کرزی در ميان است و ، يعنی آن جائی که نه پای درستی و يا اشتباه ساز شما چه پنھان اصل مسأله ھمين جاست

  . نه ھم درستی و يا غلطی عملکرد اوباما و کاخ سفيد

 ۶۵٠در اخبار چنين آمده که گويا دولت دست نشانده، قصد دارد تا تمام زندانيان زندان بگرام را که تعداد آنھا به بيش از 

 ادعا نمود شانده را مورد انتقاد قرار دادهبه دنبال آن نيروھای اشغالگر دولت دست ن. تن می رسيد، از زندان رھا نمايد

 تن زندانيان خطرناکی می باشند که ممکن است در صورت رھا شدن برای امنيت افغانستان ٨۵که گويا از آن جمع، 
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خطراتی را ايجاد نمايند، وقتی کرزی دوباره از کميسيون رھائی زندانيان خواست تا بر مسأله غور مجدد نمايند، تانکند 

 تن را ٨۵ انسان را در بند داشتند و بعداً ۶۵٠د، نيروھای اشغالگرکه خود باش در بين آنھا کدام آدم خطرناکی واقعاً 

 ۴۵ به ٨۵خطرناک تشخيص داده بودند، بزرگواری و عطوفت انسانی شان را آشکار ساخته ضمن آن که تعداد را از 

  .ستاز صالحيت خود عمل نموده اباالتر آوردند، ادعا نمودند که گويا کميسيون عفو زندانيان پائين 

ھم شده باشد لطف نموده، به محتوای اين خبر دقت بيشتر نمائيد، » دمراسی«خوانندگان نھايت عزيز، برای آن که اندکی 

، به خودی خود متوجه شويد، در غير آن به ادامۀ مطلب توجه تان را می تا آنچه را من می خواھم خدمت تان بنگارم

  :خواھم

در بند يعنی در غل و زنجير استبداد استعماری به سر می » زندان بگرام« انسان در قيد زندان فوق امنيتی ۶۵٠ -١

  .برند

  . نفر خطرناک می باشند٨۵فقط جمله  زندانبان خود معترف است که از آن -٢

  . و خطر ساز باشند نفر می توانند خطرناک۴۵وع آنھمه زندانی فقط م بعد تر حرف خود را تصحيح نموده از مج-٣

 و بسم هللا، و ريختن ده ھا هللارئيس جمھور منتصب از جانب استعمار با ھزاران کش و فش و  کميسيونی را که -۴

  .ھزار انسان بيگناه اين ميھن به خاطر تثبيت قدرتش، انتخاب نموده، بی صالحيت می باشد

  :ا بخوانيم، فکر می کنم چنين بر می آيدھرگاه خواسته باشيم به اين خبر، فقط قسمت سفيد نوشته اش ر

ھيچ گونه خطر  نفر آن ۵۶۵ ديد اول نمگر و بدون کدام دغدغۀ امنيتی، به ھما  زندانی، بدون اگر و۶۵٠از مجموع  -١

   .امنيتی برای افغانستان نبوده و در آينده نيز به وجود نمی آورند

، »ميده بيزی«ی گسترده تر پھن نمائيم، و به اصطالح آرد زندانيان را به جای دامن ارفاق خويش را اندک اگر – ٢

 تن ديگر ھم چندان خطری برای امنيت کشور به حساب نرفته و می توانند آزاد ۵٠ می بنيم که نمائيم»  غربيل-غربال«

  .باشند

 صالحيت آزاد ،نھا انتقال يافتهيس جمھور بداب رئيس جمھور که درواقع صالحيت رئ وقتی کميسيون منتخب از جان-٣

  سازی آنھا را نداشته باشد، پس چه کسی اين صالحيت را دارد؟

  !خوانندگان عزيز

 نشده باشيد، خدا از خواب  متوجهاميدوارم حال متوجه شده باشيد که منظورم از اين نوشتۀ کوتاه چه است؟ اگر باز ھم

  . بيدارتان کند

  : خود را بيرون می زند و آن اين کهنخواسته به صورت ت تلخ ققيآخر از تمام اين بگو مگو ھا چند ح

 در افغانستان اشغال شده نه خبری از حقوق بشر وجود دارد و نه ھم آزادی و دموکراسی؛ زيرا در صورتی که -١

  انسان۶٠٠چيزی به نام دفاع از حقوق بشر و آزادی و دموکراسی وجود می داشت، آيا می شد با سرنوشت بيش از 

به خصوص آنھائی که نان آور دربند که نه تنھا خودشان از حق آزاد زيستن محروم شده اند، بلکه خانواده ھای شان 

، اين چنين رذيالنه و  به کدام روز سياھی نشسته انددر فقدان آنھا گذشته از مسايل عاطفیده ھايشان بودند، اخانو

  ؟ جنايتکارانه بازی نمود

 و حفظ آزاديھای دموکراتيک و ساختن جامعۀ مدنی، ونھای متعدد وابسته به حقوق بشريام کميس تمام آنھائی که زير ن-٢

 سال بدين سو، چون خوره به جان مردم افتاده خواسته اند تا ذھن آنھا را مطابق ١٢ژورناليزم آزاد و غير وابسته از 

 به اعتراف دولت دست نشانده و تأئيد –ی بيگناه  زندان۶٠٠ آماده بسازند، اينک کجايند تا به خاطر انخواستھای اشغالگر

قلم کش نموده، از مردم و تاريخ کشور به خاطر آنھمه دروغی که به خورد مردم داده اند،  - تلويحی نيروھای اشغالگر

  پوزش بخواھند؟
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 جريان محکمه ، محکمه ای را ديده اند، در آيا تمام اين ھمه زندانی، دوسيه دارند، تحقيقی از آنھا صورت گرفته-٣

  داشته است؟ ھنھا را در بند و زنجير نگآوکيلی داشته اند و يا به عوض تمام آنھا ارادۀ اشغالگران 

 اگر آنھا دوسيه ای دارند، چرا در ھمان زمان راه محکمه را نپيموده است و اگر دوسيه ای ندارند، به دستور کدام -۴

   بوده اند؟چنگيز و يا آتيالئی اين ھمه مدت در غل و زنجير

 آيا نمونۀ کشوری را که سردمداران رژيم و نوکران زرين قالدۀ آن در داخل و خارج تبليغ می نمايند، ھمين است که -۵

ھای قرون وسطا اندر زندان بماند تا بپوسد و به مانند داستآنقدر انسان دربند کشور، بدون تحقيق، محاکمه و اثبات جرم 

 اين استنام داد، اگر غير از » زندانيان فراموش شده«، می توان به آنھا آنجا نقل می گردد ادبيات فرانسه اينجا و  ازکه

، حرفی به  ده و يا صد انسان دربند صورت گرفته، يکرظلمی که باز چرا يکی از آنھا صدای شان را بلند ننموده و 

  ميان نمی آورند؟

به ذات خود به عالوۀ آن که تأئيد تلويحی جنايت را می رساند،  بی تفاوتی گذشتن ما از کنار اين خبر، آيا  با سکوت و-۵

  :خود بدان معنا نيست که سعدی در مورد عفريت مرگ بدين مضمون بدان اشاره نموده بود

  *گوسفندی برد اين گرگ مزور ھمه روز     گوسفندان ديگر خيره در او می نگرند

مرده داريھا يخن بدريم، چه می شود که يکبار به خاطر صد ھا  ما که به رسم مذھب، عادت کرده ايم تا ھميشه در -۶

 که زندانيان بگرام فقط نمونۀ کوچکی از آن کل می تواند باشد، نيز به ميدان آمده، ران زندانیازندانی و چه بسا ھز

 می ه در ميھن مانيان بفھمانيم که آنچضمن دفاع از زندانيانی که زندانبان خود معترف به بيگناھی اش می باشد، به جھا

 انجام می »!!رأی دھندگان متمدن غربی«ھمين  که با تأئيد گذرد، کمک ھای انساندوستانه نه، بلکه جنايت آشکاری است

  .يابد

  : و از ھمه باالتر سؤالی ھم به استقامت سخنگويان کاخ سفيد و نوکران بومی و غير بومی سخنگويان-٧

نھايت شخص کرزی اين صالحيت و حق را قايل نيستيد تا چند تن زندانی را وقتی شما به کميسيون منتخب کرزی و در 

آيا چنين شخص بی صالحيتی اين حق و صالحيت را دارد، که معاھدۀ فروش و درست و يا نادرست از بند رھا کنند، 

  افغانستان و بردگی مردم آن را امضاء نمايد؟؟

  

  :يادداشت

  :نيز آمده است در برخی از متون به شکل زير بيتاين * 

   در او می نگرندهگوسفندی برد اين گرگ مزور ھر روز    گوسفندان ديگر خير

 پ. خ


