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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

  
  افغان عامی

 ٢٠١١ اپريل ٠٥

  

  "لعنت برھرنوع جاھليت"ھمه بگوئيم 

  !وعليه آن قدعلم نمائيم

  
  !م سال"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"گردانندگان عاليقدرپورتال 

ازآنجائيکه . من يکی ازھمکاران قلمی تان ھستم وضرورنيست که به من خيرمقدم گفته اظھارامتنان بيشترنمائيد

درين روزھا اينجا وآنجا درسايت ھا و من جمله دراين پورتال می خوانم که عده ای بيباکانه برافرادی که ازنام 

ون وانمود کرده و حتا توھين می کنند ، خواستم به مستعارکارمی گيرند می تازند و شخص با نام مستعاررا جب

. خاطرابرازخشم و نفرت خود به آن عده ، اينباربا نام مستعاربه شما بنويسم که شما ھم قادرنباشيد ھويت مرا بدانيد

: دليل آن بسيارساده است.  نمايماءاين حق مسلم من است و ھيچکسی نمی تواند مرامجبوربسازد که ھويتم را افش

رمثال من می خواھم آنچه ازسرشت و خاصيت دين و مذھب برداشت دارم ، درپناه ھمين نام مستعار، بدون طو

من به فرد فرد ازجمع شيادان پرمدعا که فکرمی کنند دنيا دنيای دموکراسی و .  خاطربيان نمايمۀکوچکترين دغدغ

د می تواند بدون تشويش و ھراس به صورت کامالً طبيعی خطورکره حق بيان است و گويا ھرچه درذھن انسان ب

ھمه کس ابرازشود ، چلنج می دھم که چند کلمه ای عريان به ضد ارتجاع مذھبی بيان نمايند ويا چند سطری عريان 

  :بشريت حاکم است که درھرشکل و شمائلی خودرا نمودارمی سازد ارتجاع دينی آنقدربر. بنويسند

نی وياھم درتبانی با قدرت غيرمذھبی حاکم درممالک به  و دھشت افکمفرط ھمراه با خونريزی به شکل عقبگرائی 

که خود ستونی ازآن قدرت را تشکيل می دھد و به شکل ديگری ! اصطالح پيشرفته و بھره مند ازدموکراسی

برمی گردم به آن بخشی ازجھان که ضديت با جھل دينی و مذھبی پناھگاه . برروان مردم حاکم شده وخون می مکد

  .ولزوم استفاده ازنام مستعاربه معنی مرگ وزندگی است... و مصلحتی دموکراسی ھای غربی را نداردقت وم

  

  چه انگيزه ای باعث اين طغيان شد؟
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" لعنت برھرنوع جاھليت"امروزصبح زمانی که مشروح مندرجات پورتال را ازنظرگذشتاندم ، چشمم به عنوان 

زمانی که صفحه را بازنمودم ھنوزھم نمی توانستم تجسم نمايم  تر بعد. دمدراول آنرا برای خواندن اولويت ندا. افتاد

البته آنچه را اظھار می دارم ، نه نازکدلی .  روان من درآن صفحه کمين نموده استۀکه چه وحشتی درانتظارشکنج

م حوادث  زندگی را نترس و درپيچ و خۀمن چارپنج دھ. و نازک طبعی است و نه ھم کم جرأتی ناشی از کم سنی

ولين روزدرپورتال شاھد بودم ، زيرا مسؤنشده ام ولی آنچه را ام" رقيق القلب"استوارپشت سرگذاشته ام و ھيچگاه 

و شوخی نيست بلکه واقعيت زھرطعم چنين گذشته ) مزاح اول اپريل(پورتال تأکيد نموده اند که آن تصاويرمزاح 

انی تنھا نيستم من مطمئن ھستم که من دراين احساس انس. استثيررا برمن نموده ااست ، سنگين ترين وتلخ ترين ت

ی ، ھرآنکه نام انسان را به و شکنجه گران حرفه ئ)  سياسی فاشيستمن جمله جالدان(ی وبه جزجالدان حرفه ئ

  . مبرا باشد،شايستگی حمل می کند ، نمی تواند ازاحساس خفقان و نفرتی که به من دست داده است

را توسط طالبان درويديوئی قسماً ديده بودم ولی ھيچگاه آرزو نداشته ام که آن را ) کردن انسانذبح " (حالل کردن"

فقط ھمين قدربرايم ثابت شد که اوج بربريت درھمين جنايت غيرقابل باوروبدون کيفردرقرن . تا آخرمشاھده نمايم

جنگ ھای اسالم سياسی دربعضی نقاط جھان اسيران در) سربريدن(ھمچنان ازسرزدن . بيست ويک متجسم است

درگذشته ھم واقع . می شنيدم و آنھا را با طالبان ھمرديف و خونشريک دانسته درذھن خود در ھمان بخش می سپردم

جوان ھمزمان باسوختاندن ھمسرش دررسوم مذھبی ۀ بيوه يا بيو) زنده سوختاندن" (خودکشی"شده بود که راجع به 

 و  لعنت و نفرين نثارمجريان آن نمايم ، به خصوص اينکه شنيده ام که آن رسم منفورھند به عصيان آمده و

راجع به تايلند و ذبح دخترنوجوان  ولی آنچه را امروز. دھات ھند رواج دارداز غيرانسانی ھنوزھم دربعضی 

دم ، چنان حال بت ھای معبد و سعادت خيالی وننگين پيروان آن مذھب خواندم و دي" برای رضای خاطر"معصوم 

چگونه ممکن است درشروع دومين . ھم زد که تا ايندم قادرنيستم به موضوع ديگری فکرخودرا متمرکزنمايمه ب مرا

 خود گوش جھانيان را ازبام تا شام کرمی ۀ قرن حاضرکه مدعيان تمدن بشری با تبليغات سالوسانه و مغرضانۀدھ

قوق بشررا اتھام می بندند ، خودرا يکه تازدفاع ازحقوق فرد فرد نمايند ؛ برھررژيم رقيب و مخالف خود تخطی ازح

شان برای کام گرفتن ازکودکان خردسال تايلند ، ھرسال به آنجا " متمدن"ولی اتباع ... انسان روی زمين جا می زنند

... ی سازندوبا دادن چند دالربه آن کودکان ، آنھا را به بردگان جنسی خود مبدل م... می نمايند" سياحت جنسی"

ندانند که آن چنان وحشتی که واقعاً موبراندام انسان راست می کند، " متمدن ھا"چگونه ممکن است که اين 

با رعايت احترام " رسم مذھبی"درکشوری چون تايلند وجود دارد وآن خرافات با کمال راحتی به عنوان يک 

  ؟؟می يابدانجام " آزادی دين ومذھب"به " متمدن ھا"

 ۀتوان قبول نمود که انسان معصوم ونابالغی را بدون اندک ترين جرم وارتکاب جنايت، با توجيه رسم و عنعنآيا می 

ذبح نمود و خونش را به ) کامالً برھنه ودردربرابرديدگان جمع خفاش" (ايروتيک"مذھبی ، می توان به شکل 

تمدن "التين صدھا سال پيش مروج بوده ، آن اگراين عنعنه درامريکای !!!!  شوند" تطھير"ھمگان داد تا بنوشند و 

ی که ازآنھا به جا مانده ، تجسمی ازجھالت و بربريت درنوع خود بوده اند زيرا با وجود نام تمدن و آثارباستاني" ھا

می تواند چنين و يک ھا ھمين رسم قربانی انسان معمول بوده است ولی آيا انسان واقعی قرن بيست " تمدن"درآن 

  گونه واکنشی از خود نشان ندھد؟؟؟  آگاه شود ولی خاموشی اختيارنموده ھيچجنايتی را

ھرکه ھستی وھرانديشه و فکری که داری ، به حيث انسان و مدافع حقوق انسان ، نگذارکه اين جنايت ! ھموطن

نشان دھند د  بايمؤسساتی که مدعی دفاع ازحقوق بشراند و رعايت آن را شعارخود قرارداده اند. بيشتردوام پيدا نمايد

  !که حداقل يک بارھم که شده قادراند حرف خودرا درعمل ثابت نمايند
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ی که دارند ، با ذکرمنبع دريافت گزارش و ، با بشردوستي" ان آزاد ـ  آزاد افغانستاننستافغا" اميد گردانندگان پورتال 

ۀ  جنايت را عمالً راه انداخته و زمينعکس ھا وياھم با ھرابتکاری که الزم می دانند ، مبارزه به ضد آن وحشت و

  .تحرک و امکان ابراز واکنش دربرابر آن تراژيدی انسانی را برای ھمکاران قلمی  و عالقمندان خود ميسرسازند

  

  !با امتنان و سپاس انسان دوستانه

  

  


