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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

  
  

 و ناتو بر مردم كاي امری قوایكشتار و بمباردمان ھا،  یحقوق انساندن ش كه با پامال یريحوادث اخ
 كه گرددي آورد، سبب میجود م به وی و مرگباردي جدۀمظلوم افغانستان، ھرروز فاجع و دفاع یب

 اني بی انسانريمظالم غبا  ملت افغان رایري درگ حقايق شوم كهمي بپردازینيبازھم به نشر مضام
 اني بازھم بتواندي قلم در آمده بود،  مدي در قر حقوق بشيۀ مضمون كه به مناسبت روز اعالمنيا. دينمايم

 برنديمسره  مابنيسرزم يیاي جغرافۀه در محدود باشد كیانسانانشماري بحياتیۀعي ودنياشدن ل  گر پاما
  . ھستندیب مساوي حقوق ووجای دارا،به مقابل قانون» افغان« افتخارو تحت نام ملت پر

  
  

                                                                                                           م نظای موسیمالل

  
  وق بشر حقۀياعالم

 
 ري سال اخی حقوق بشر در سی ھاپي به نقض پرنسینگاھ

 
 بشمار ی ممالكني اولۀ از جملیالدي م١٩۴٨ل افغانستان از سا. دي افزوده گردايحقوق بشر دردن عمر بهیگريسال د

موده و  حقوق بشر استقبال نيۀ از اعالما،ي دنی حقوقلي تشكني بزرگترثي ملل متحد بحۀ درموسستي كه با شمولروديم
 . گشترايآنرا پذ

 نمود، از نقض حقوق بشردر مملكت به رادي استقبال از حقوق بشراۀ جمھوردرسالگرسي رئی كرزی كه آقايۀاني بدر
گرچه بعد از . دي آور گردادي باشندي از جانب قدرتمندان كه در حكومت و پارلمان پراگنده مَ و خاصتاعيصورت وس

 ظلم و نقض ی امحاۀني دولت در زمسي عجز رئت، در مملكی صلح و بازسازی قواتياضافه تر از شش سال موجود
 ی را برانهي اقرار تلخ زمني اَ اقالی آورد، ولی وعدم اعتماد را بار میدي مردم ما  موجبات نومی حقوقی ھاپيپرنس

 » ديشا« قوق بشر،  حني ناقضبي در راه تعقی و دست اندر كار شدن جدی عدالت اجتماعنيم   تاردرراهيگي پیتالش ھا
 .دي فراھم نماندهيدر آ

 حقوق بشر را تحت فشار قرار ميدھد تا از زياده روی ھای آنان تا  ناقضیافراد و گروھا َ فوقتاَ وقتای كرزحكومت
 یايكه از بقا » ستي ـ كمونیاخوان«  اتحاد یعني »ی  ملجبھۀ« َحدی جلو گيری نمود باشد، مخصوصا بعد از تشکيل 

 آنان و تي نمود كه از موجودني حكومت را وادار به اسي شكل گرفته است، رئ١٩٩۶ـ١٩٧٨ یسال ھا ی ھاميرژ
 ی و كار شكنی كه در بر انداختن فساد اداری با رولسازندي كه در نقض حقوق بشر در افغانستان وارد میخطرات

 .ديدارند،اقرار نما
 را ی نمود ، كرزدنيكه در ماه نوامبر از افغانستان د»  آربورزيلو«  حقوق بشرخانم سري كمداري دگر،ياز جانب د 

 زنانرا ی نقض حقوق بشردر افغانستان نموده، منجمله وضع محابس را، مخصوصا زندان ھای دائمیمتوجه راپور ھا
ر  مذاكرات به راپونينامبرده در.  تقاضا نمودَ جدای ازحقوق انسانهيرقتبارخوانده و اقدامات عاجل حكومت را در حما

    . اتكا نمودنهي نظارت بر حقوق بشردر زموني و كمسی المللني عفو بۀتي كمیھا
َآن ظاھرا  اساسات ی وقبول به ملل متحدتي به شمول وحکومات مختلفۀ آن، افغانستانی اساسني شصت سال قواننيدر

 دار و متي قی ھاپيرنس مملكت مفھوم حقوق بشرو مراعات پیادي بنی ھایراني جنگ ھا ونكهيدر. وفادار مانده اند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 اشغال ۀ مختلفی در دوره ھای انسانۀ حقوق حقني پامال ای نمود، ولتواني نمی برده است، كارني آنرا ازبیانسان
 را بار تختي پاگناهي بی اھالشتار قدرت صورت گرفت و كلي تعمی كه صرف برای جانكاه داخلیافغانستان، جنگ ھا

  مخصوصا را بياد ندارد،آنمثل  خي صورت گرفت كه تاريی اشكال و نمونه ھا طالبان عصر حجربهاهيآورد ودوران س
  .گرددي به شدت پامال مکه حقوق انسانی شاندر قسمت زن و طفل افغان

 
 ھم وطنان وني ملمي و نكي شھادت ی خائن خلق و پرچم، در پھلوی دوران خونبار اشغال افغانستان به كمك گروھادر
 كه یحوادث. دندي غدار و طماع گردگاني ھمساناني سرزمی از دست داده، راھزي كاشانه و عزرگي دی ھاوني ما ملگناهيب

 نموده ني موسسات حقوق بشر را رنگی راپور ھااوراق ھا بر ھم وطنان مظلوم ما وارد آمد ، ني سر زمنيدر
وآنچه بر زن و طفل .....ت پاكستان گذشت، زبان از گفتن آن قاصر اسیآنچه بر ملت مھاجر افغان در كمپ ھا...است

 بفروش ی ممالك اسالمیزن و دختر افغان به عنف در بازار ھا..... شداهي سخي تاری رود،يافغان واقع گرد
 را قلم زد كه عالم یعي و مرض ھمه وھمه فجای و گرسنگی آبی ھجوم مار و گژدم در كمپ ھا تا باز......دنديرس
 .باشدي آن ناتوان ماني از بتيبشر
 قرار گرفتند یراني ای مستبد آخوند ھای امور جمھوریاي اولدادي مورد ظلم و بی افغانني مھاجریگري به نحو دراني ادر

 درج صد ھا كتب و د،ي كه بر كارگر افغان و طفل و شاگرد معارف افغان واقع گردی مظالمی، ازان جمله داستان ھا
 مھاجر افغان وارد نمودند، از چشم موئسسات حقوق بشر پنھان  ملتر بخبراني از خدا بني است، آنچه را ادهيرساله گرد
 .نمانده است

 سال ھا و دھه ھا نوشت و تواني اشغال افغانستان گذشت ، می سال ھااني پناه افغان در جری بر ملت بی مورد حوادثدر
خلق و پرچم باشد،  وطن فروشان یاي بقاني خلق كه عبارت ازھمكيموكراتي حزب دیاعضا. ختيبازھم نوشت و اشك ر

 آغاز نموده اند، یبي تخری ھاتي نو بپا خاسته بازھم به فعاليۀروس مذ بوحانه پناه برده اند و به كمك یكه در ممالك غرب
 گشته اند و ضعف حكومت كابل ی مھم دولتی پارلمان و كار ھاني بازھم جا گزنھاي اكا،ي غلط امراستيمتاسفانه در اثر س

 احراز قدرت، و ی مغزی شستشوی ساخته است، ازانجمله براسري را میادي زتيكه مجال فعال گروه خائن ني ایبرا
 نموده و در مراسم لي را به خاك پاك وطن تحمیالي مانند برادر ببرك كارمل، محمود بری وطن فروشانی مرده ھایحت

 ی نظار، ازو قدر دانی حزب پرچم به گروه شورای با جسارت بخاطر بستگ،ی قانونونسيدفن آن خائن معلوم الحال، 
 .دينمايخطاب م» قھرمان«  را ینموده وو

 حقوق بشراز طرف حكومات وقت، گروه ی ھاپي شكستن و نقض پرنس،ی المللني بی موسسات حقوقیابي لحاظ ارزاز
و در خور محكمه و مجازات  ی جنگتكاراني منحوس ثور ھستند، ھمه و ھمه جنای كودتاني كه عاملیناقضان معلوم الحال

  .شونديشمرده م
 
 افغانستان به دی جھای ھامي تنظی حكومت دست نشاندهء مسكو، گروھاۀِ بازماندني هللا ، آخربي از سقوط داكتر نجبعد

 كه بر مملكت و مردم وارد ی و خسارات ھنگفتیراني وداري دبنده،ي فری الرغم وعده ھای علنانيا. كابل ھجوم آوردند
 .دندي خود ھا گردی بود، در صدد احراز قدرت برادهيگرد
 و ملت را ی افغانستان را از حالت جنگ زدگتوانستندي خود در مدت چھار سال كه مۀ ھركدام به نوبیمي تنظی ھاگروه

 صد افسوس كه ی ولند،ي نمايی رھنماشد،ي شمرده م شان كه حق مسلمی و باز سازتي به صلح و امنی و بدبختیاز آوارگ
 را كامال از ی و مردم دوستی غدار احساس وطن پرستگاني گروھا به ھمساني ای ھای و وابستگهيت قدرت و سرماشھو

 .آنان بدور ساخت
 دفاع كابل وارد نمودند، زبان از گفتن آن ی آنان بر مردم بۀ مربوطی ھا و دسته ھامي را در چھار سال رھبران تنظآنچه

روزگاران سياه  از آن است،ي دناي و و تاسف، تا دنی با سوگوارخيقوق بشر و تارملت افغان،  موسسات ح. باشديقاصر م
 افغانستان وارد نمودند، تختي پناه پای بر مردم بگري بر ضد ھمدھا گروني كه ایشمارياز مظالم ب.  خواھد نمودادي یمل
 ی را كه كرامت انسانگري دی و صد ھااني پوھنتون كابل، ھجوم بر بامۀ، فاجع» قتل عام افشار«  از تواني نمونه مثيبح

 . نام بردد،ي ماپامال گردني قابل باورآنھا در سرزمري غعيبا فجا
  بوده و صد ھا اهي نشده بود، سدهي و شندهي كه مانند آنان ديی بشراتي موسسات حقوق بشر از جنای راپور ھااوراق

 . در دسترس  قرار دارد،یانسان و مظالم تي جناۀ دورني اینيكتاب و رساله  از زبان شاھدان ع
 سپرده شود، روزگاران آن ی مانند وی به دست او و گروھا بيشتر ازين قدرت بازھمدي كه ادعا دارد بامي فھمي قسديشا

 .نامديچھار سال خونباران را نجات ملت م
رھبران گنھكار چھار  را ھم از ی لست ناقضان حقوق بشر در افغانستان، لستی حقوق بشر ھمه ساله در پھلو موسسات

 .سپاردي آن به نشر مگناهي ھزار مردم ب۶۵ كابل و كشتار یراني وسال اشغال و
 

 رانگري وی ھامي و دفع تنظی سركوبی شدند و براتي متحده و عربستان ترباالتي پاكستان، ای طالبان كه به ھمكارگروه
 كه ی قدرتمندانی  در امحایادي زتيند، به موفق شدن، فرستاده شدی به داخل سرحدات افغانستان درحال متالشیجھاد
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خود  « اني جركي ثي جمھور وقت از آنان به حسي رئیربان. دندي نموده بودند، نائل گردميكابل را سرك به سرك تقس
 . نموده و استقبال نمودادي»  جوش
 ی ملی ھايی داراَ قبالكهيك در حال را تار و مار نموده و پا برھنه و با چپلیمي ھمه رھبران تنظی كه در مدت كمطالبان

 باز ی را بدست گرفتند و از جانب مردم مظلوم برارانيبانك ھا را تاراج نمودند، مجبور به فرار نمودند، زمام مملكت و
 .دندي و صلح استقبال گردتيآوردن امن
 به ی خارجستانين و ترور به پاكستان، دعوت بن الدی گروه ھم با بستگنيمردم افغانستان، ا  كه از بخت بدافسوس

 ري زن و دختر افغان، اعمال غ سختگيری بر الخصوص در قسمتی حقوق بشر، علی ھاپيافغانستان و پامال پرنس
 متجاوز ی عناصر ناپاك، ظالم و گروھازگرچه جامعه را ا. دندي قتل و مجازات مردم مظلوم ما مبادرت ورز،یانسان
 زنان و دختران، بستن مكاتب، پوھنتون ھا و دي با قیوادار به فرار ساختند، ول پاك نموده و ھمه را ی جھادی ھاميتنظ

 ی گشت و زد و خورد ھارهي در اجتماع چیكي را رقم زدند، چنانچه فقر و تاریگري داهي آنان ، روزگار سیدفاتر بر رو
 و افغانستان به دياد بسته گرد جھان آزی بروی مملکتدرھا. دي گردنيطالبان با مقاومت گران، منجر به قتل قتال طرف

 . شددهي حقوق بشر كامال رو گردانی ھاپيو از پرنسمبدل گشته  النۀ تروريستان 
 صلح و باز ی ھا دالر براوني و بلاني شدن خارجري افعانستان، با سرازۀ بستی در ھاشي و گشا١١ سپتمبر ۀ از حملبعد
م واجرای عدالت  محكی اقتصادادي بنكي لي و تشكتي صلح و امنني به تائمگري دكباري افغان ۀدي ملت جنگ ددي ام،یساز

  بازھم به طرف انحطاط و انا افغانستانمينيبي ھمان طور كه می ولد،ي و نظام نو منوط گرددي به حكومت جداجتماعی،
 ی در اثر بیار اجبۀ دوباری و مھاجرت ھای، فقر، نفوذ قدرتمندان قبلی المللني بیاي نفوذ ماف،ی طالبی جنگ ھازميرش
  .باشدي روان م،یكاري از دست دادن كاشانه و فقر و ب،یتيامن

 ما گناهي است كه بر مقدرات مردم بی قابل انكارري و غی بشرري غبتي و عساكر ناتو، مصكاي امریشدت حمالت نظام
 را ی بزرگۀفاجع نيحاكم گشته و در اثر ضعف و عدم بازخواست حكومت موجوده، با شدت روز افزون، كشتار مظلوم

  ما نموده است و مظلوم دفاعی مردم بريدامنگ
   
 
َظاھرا  عضو ملل متحد بوده وی حقوقظ ما كه از لحاراني وۀ كه در مملكت جنگ زدشودي مدهي دَجتاينت

درسرتاسر شمند آن ازجانب اوليای امور نشان داده نميشود، درعمل  درقبال اساسات ارزمخالفتی
  زن و طفل مظلوم افغان با مظالم جنگ ساالران،وق خانواده ھا وه شمول حق بیمملكت حقوق انسان
  .گرددي می دائمیپامال جفا،  و قدرتمندانجنايتکاران جنگی

   
 


