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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ جنوری ٢۵
  

  ھا نمی شود؟ انسانسايرچرا اين اعالميه شامل حال 
  

 چند نوشته را از نظر گذشتاندم،  سر زدم وغانھاامروز صبح، پس از اين که طبق معمول به دو سه پايگاه انترنتی اف

يکی از دوستان لطف نموده مقاله . ًزدم و ضمنا ايميلم را باز نمودمديگر سری ھم به يکی دو پايگاه انترنتی فارسی زبان 

 ١٧٧۶ که درسال "اعالميۀ استقالل اياالت متحدۀ امريکا"ای را برايم ارسال نموده بود که حاوی بحثی بود پيرامون 

  :در اعالميه چنين آمده است. ودنشر شده ب

تمام انسان ھا برابر خلق می شوند، آنان توسط خالق خود دارای حقوق انکار ناپذير معينی ھستند؛ از جملۀ آنھا حق "

  ."زندگی، حق آزادی و حق خواست سعادت

انه از خانه خارج شوم، قصد داشتم بعد از سر زدن به چند پايگاه انترنتی و مطالعۀ ايميل ھای رسيده، برای گردش روز

ًسف بار کنونی افغانستان که ريشه در گذشته و مداخالت خارجی، مخصوصا مداخالت أاما متن اين اعالميه و اوضاع 

 صرف نظر کرده با نوشتن مقاله ای اين هرا وادار بدان ساخت که از گردش روزانن امريکا در سال ھای اخير دارد، م

حق زندگی و حق آزادی و حق سعادت، بخشی از !  حقوق انکارناپذيرمعين، چيست؟سؤال را مطرح کنم که منظور از

  . حقوقی که شامل حقوق انکارناپذير معين می شوند، کدام حقوقی ھستندساير. اين حقوق است

فرانسه تدوين شده کبير  حقوق بشر و شھروندان که در زمان انقالب ۀبرای يافتن پاسخ به اين سؤال به مرور اعالمي

 در مجمع عمومی ملل متحد به تصويب رسيده است، ١٩۴٨ دسمبر ١٠ جھانی حقوق بشر که به تاريخ  ۀاست و اعالمي

  .پرداختم

حرف ھای زيادی در اين اعالميه ھا وجود دارند، ولی مغز کالم ھمان سه مسألۀ است که در باال بدان ھا اشاره شده 

  .حق زندگی، حق آزادی و حق سعادت: است

، خواه با انصاف و خواه بی انصاف، خواه دوست و خواه دشمن ما افغان ه ایدگی اگر شروع کنيم، ھر بيننيداز حق زن

ھا، اگر معترف باشد يا نباشد، وقتی به تاريخ سی و ھفت سالۀ افغانستان نگاه می کند، غير از جنگ تحميلی، کشتار، 

  . پاول و ويرانی چيزی در اين کشور نمی بيندخونريزی، آوارگی، درد، رنج، اشک، آه، فتنه، آشوب، چور، چ

کاران مھاجم به راه تبھ ه عليیخواھ اجتناب ناپذير که ھر ملت آزادي شوروی زمان، جنگی بود افتخارآميز وهجنگ علي

  . می اندازد، و چنين جنگ ھائی ھيچ گاه بدون قربانی دادن ھا و تحمل مشقات و سختی ھا به پيروزی نمی رسند
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. ه در اين جنگ تحميلی ريخت، خون ھائی ھستند که ھر ملتی ھر از گاھی به پای درخت آزادی  بايد بريزدخون ھائی ک

اما بعد از شکست روس ھا، و بعد از سرنگونی رژيم دست نشاندۀ آن ھا، از روزی که به اصطالح مجاھدينی که تحت 

 انگليس و خواست عربستان و پاکستان، متحدين حمايت امريکائی ھا قرار داشتند و بعد از آن طالبانی که به مشورۀ

 انسان ھائی که کشته شده ۀنزديک امريکا، و حمايت آشکار امريکا روی کار آمدند، ھر قدر خونی که ريخته شد، ھم

اند، در واقع به دست ھمين ھائی کشته شده اند که گويا به داشتن حق زندگی، حق آزادی و حق سعادت ديگران باور 

   داشته اند؟

ھيچ انسانی از وحشيان بی خبر از حق و حقوق ديگران گله نمی کند، اما به آن ھائی که از حقوق و آزادی و سعادت 

انسان ھا دم می زنند و خود را انسان و حامی و بانی اين حقوق می خوانند، چه بايد گفت ـ کسانی که از زمان سقوط 

 در کشور به خون خفتۀ ما نفوذ دارند؛ در اوائل غيرمستقيم و از اءنجيب هللا، به خصوص، تا امروز، به نحوی از انح

  ؟ !چھارده سال بدين سو مستقيم، و با ھمه امکانات و دست باز

 سپتمبر ١١اگر تمام انسان ھا برابر خلق می شوند، چرا امريکائی که برای گرفتن انتقام سه ھزار امريکائی که در روز 

ريا را عبور کرده به افغانستانی که ھيچ گونه دست و دخالتی در آن حملۀ خراب  کشته شدند، به اصطالح ھفت د٢٠٠١

کارانه نداشته است، حمله می کند، طی کم و بيش بيست و پنج سالی که ـ از زمان پيروزی مجاھدين بر نظام نکبت ـ به 

اد ھزار انسان در شھر کابل در اولين روز ھا، تنھا در يک ھفته ھفت(صد ھا ھزار انسان در کشور ما کشته شده است 

با چنين قاطعيتی برای نجات جان صد ھا ھزار ) جان ھای شان را از دست دادند و تمام شھر با خاک يک سان گرديد

در پشت آن حمله و اين ھمه جنايات در کشور قرار داشتند، يعنی که انسان بی گناه و گرفتن انتقام آن ھا از جانيانی 

  کرده است؟ پاکستان، عمل و اقدام ن

اين ھمه انسانی که طی اين ھمه سال به دست مجريان فرمان پاکستان در خاک ما کشته شده اند، مگر از نظر امريکائی 

رسی به سعادت را نداشتند؟ يا بين انسان دستھا انسان نبودند؟ اين جان باختگان آيا حق زندگی و حق آزادی و حق 

  ود دارد؟ امريکائی و انسان غير امريکائی فرقی وج

ذکر کلمات حق زندگی و حق آزادی و حق سعادت برای تمام انسان ھا ! از فحوای اعالميه که چنين فرقی مستفاد نيست

در اعالميه، اگر تمام انسان ھا يکی پنداشته نمی شوند، چه معنی دارد؟ وقتی خونخوارترين انسان ھا، جاھل ترين انسان 

 انسان ھا را سلب کنند، ساير را که تصميم دارند ھر گونه آزادی ھاترين انسانھا، متعصب ترين انسان ھا و مسخ شده 

ھم زدن زندگی و ه می آفرينند، و با تمام توان و تمام امکانات دست داشته، برای کشتن، برای ويران کردن، برای ب

انند زندگی کنند و به برای نقض حقوق و آزادی ھای آن ھا، تحت حمايت خود قرارمی دھند، چگونه انسان ھا می تو

آزادی و سعادت برسند؟ آيا سعادت بشر زير سلطۀ مطلق گرايان خودمحور و کھنه انديشان متحجر و تشنه به خون 

  انسان ھا به دست آمدنی است؟ 

 و دره و مورين امر به معروف و نھی از منکرأم. زنانی را که در دوران طالبان زندگی می کردند، به ياد بياوريد

ياد بياوريد؛ و به دار کردن ه سنگسار و محکمه ھای صحرائی واعدام ھا و ترور و تخويف را در زمان طالب ب

لويزيون طلوع را، ھفت جوانی را که دارای زن و تمگر ھمين ھا نيستند که امروز کارکنان بی گناه . تلويزيون ھا را

اھه و ھنوز دو سالی ھم از ازدواجش نگذشته بود، ھفت جوانی که فرزند بودند، از آن ميان يکی که طفلی داشت شش م

متکفل اعاشۀ چندين نفر ديگر، از جمله پدر و مادر و خواھر و برادر خود بودند، برخی تنھا نان آور يک فاميل، با 

ی و سعادت بشر سنگدلی و قساوتی که تنھا از طالب و طالب صفتانی مانند داعش و امثالھم، اين دشمنان انسانيت و آزاد

  می توان انتظار داشت، کشتند و ملتی را در ماتم نشاندند؟ 
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در خون ھائی که ريختانده شده است و ... آيا به وجود آورندگان طالب و داعش و. طالب را کی به وجود آورده است

سانی را صادر می کنند، ًريختانده می شود، شريک نيستند؟ يا اين است که در نظر کسانی که اين اعالميه ھای ظاھرا ان

ميان انسان ھا، و ميان تعريف زندگی و تعريف آزادی و تعريف سعادت نظر به قد و اندام و رنگ و بوی و شرقی و 

  غربی و دارا و نادار بودن، تفاوت است؟ 

 بس که حق حقيقت اينست که انسان ھای شامل اعالميه تنھا ھمان انسان ھای سفيد پوست، مو طالئی و چشم آبی ھستند و

 و بايد به خاطر کشته شدن سه ھزار نفر آن، جھان به خاک و خون کشيده  زندگی و آزادی و رسيدن به سعادت را دارند

 انسان ھای روی کرۀ زمين را در بر می گرفت و ۀاگر چنين نمی بود و اين اعالميه شکل عام می داشت و ھم. شود

 خونی صد ھا ھزار انسانی که طی اين ھمه سال در افغانستان ريختانده حاميان اين اعالميه آن را گرامی می داشتند،

شده است، حالت و احساس و عاطفه ای را در حاميان چنين اعالميه ھا به وجود می آورد و آن ھا را مجبور به اقدامی 

  !برای جلو گيری اين ھمه از حد اعتدال گذشتن ھا می کرد

ن پيروزی به اصطالح مجاھدين بر دولت دست نشاندۀ روس در افغانستان رخ ًمن شخصا ھر قساوتی را که بعد از زما

  . می دھد، مربوط به دولت امريکا می دانم

مجاھد، ھمچو طالبی که شش سال بر گردۀ مردم سوار بود، به خصوص بعد از سرنگونی امارت به اصطالح اسالمی 

 ، کرزیت أ، چه در ھي... وقسيم ،  قدير، خليلی ، ف سيا، مسعود ، ربانی ، حکمتيار ، مجددیت أطالب، چه در ھي

 و ؛ند، با خواست و نيروی امريکا در افغانستان بر اريکۀ قدرت تکيه زده ا... واسماعيل،  بسم هللا ، عبدهللا ، احمد زی

تی و  زورگوئی و بی نظمی و بی امني، ھرزگی و شرارت ، فسق و فجور، خرابی ، کينه، فتنه،کاریھر چه فساد، تبھ

جنگ و غيره و غيره، که در کشور ما طی اين مدت وجود داشته است، ھمه، اگر نيک ديده شود، زير سر امريکا، 

  . خالق اين اعالميه، است

پاکستان، ھر چند منافع خود را دارد، اما از آن جائی که با به دست آمدن منافع پاکستان منافع امريکا ھم تأمين می گردد، 

ان را در ھرج و مرج و شر و شور و برھم زدن اوضاع افغانستان آزاد گذاشته است و در جنايات امريکا دست پاکست

ولی چون در اين جستار بحث بر سر اعالميه ای است که طی آن بايد به زندگی و .  ما نيز شامل می باشدهپاکستان علي

 و اءد حقوق انسان ھا را در عمل و بدون اعتنبه آزادی و سعادت انسان احترام گذاشته شود، آنھم از جانب دولتی که خو

ً انسان ھا نقض می کند، صحبت پاکستان معلوم الوجه را که کامال مشھود سايرمالحظه به مفاد اين اعالميه و حقوق حقۀ 

  انسانۀاست گذاشته، بازھم از اين خدايان با انصاف و باوجدان زمينی می پرسم که اگر اين اعالميۀ شما شامل حال ھم

می ... ، چه ليبرال و غيرليبرال و...ھا، چه سياه و چه سفيد و زرد و سرخ، چه مسيحی و مسلمان و ھندو و يھود و

 در امريکا ٢٠٠١ سپتمبر ١١گردد، چرا برای دفاع ديگران، ھمان گونه که برای دفاع سه ھزار انسان امريکائی که در 

ع از جان ديگران ھم بر نمی خيزيد؟ چرا ھمان گونه که در کشور جان ھای شان را از دست دادند، برخاستيد، برای دفا

خود نمی خواھيد جھال تندرو و قلدر بی منطق عصر حجر کسب قدرت کنند، در صدد آن نيستيد که در کشور ھای 

مگرھفت انسانی که در روز چھار . ديگر ھم دست جھال تندرو قلدر بی منطق بدوی از رسيدن به قدرت کوتاه گردد

، در اثر يک حمله تروريستی جنايت کاران طالب جان ھای شان را از دست "چھارشنبه سياه"ۀ گذشته، معروف به شنب

   به قتل رسيدند، کمتر داشتند؟ ٢٠٠١ سپتمبر ١١دادند، چه چيزی از آن انسان ھائی که در روز 

ًست، اگر اعالميه ھم واقعا به ھمين نظر از نظر نگارنده ھيچ انسانی از نظر گوھر و ذات انسانی بر ھيچ انسانی برتر ني

است و امريکائی ھا بدان باور و احترام دارند، چرا بر خورد امريکائی ھا در برابر انسان ھا دو گانه است؟ اگر متن 

ِاعالميه بر گوھر و ذات انسان در کل نظر ندارد، و انسان شامل اعالميه تنھا سفيد پوستان مو طالئی و چشم آبی ھستند، 
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مند شدن خويش نوش  س حکومت امريکا بايد اين اعالميه را در دريای مسی سی پی بشويد و آب آن را برای صحتپ

زيرا تصور و انتظار اين که مردم برای ابد، علی الخصوص وقتی با چشم سرمی بينند که خود آفرينندگان . جان فرمايد

ه ھا احترام قائل می شوند و آن ھا را مصدر نيات نيک می اين اعالميه به آن ھيچ ارزشی قائل نيستيد، به اين اعالمي

  !!   دانند، خود ديوانگی است که بايد عالج شود

٢۴/٠١/٢٠١۶  

  

  

 

 
 


