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  مارک تواين افغانیھستی موسی عثمان  سيد

٢٣.٠٧.٠٩  
     

  
  

  آه مظلوم به سھان می ماند

  ندـگرخودنبردبرنده را تيز ک

  

  يا به ملت افغانستان؟دل خانم سيماسمربه خاطردالر ميسوزد 
  

ديل شد گرچه در کرسی  و خانم سيما سمرکه زمانی از جمله زنان مبارزبود سرانجام به افسانه سياھی وتاريکی تب

ا از آن  ين م ر زم شرکه در س وق ب يچمعتبرحق ستھ ری ني ده خب ر خوش لمي ود   واگ ری خ وکی دال ای چ بخاطربق

ار  آری سمر:خواھم گفت شاست ما بخاطر گل رويپافشاری کندکه از حقوق بشرچيزکی در افغانستان  جان ، ثمرک

   .شما را تمام ملت ما چشيده است

ا وخانم سمرنظر به خصلتی که از طف ه ب ليت دارد شرمنده رو می باشدھيچ وقت صراحت لھجه نداشته وخواسته ک

ره خورده وھرکس  ور گ ه زعم خودآن زبان منحوس سياست که در طومارنيرنگ وفريب مکاری وحرامزادگی ک ب

رده ، گورگره ھارابازمی کند  ه ھميشه از کورگره ھای سياست در سخن رانی ھای خود استفاده ک من يکی  است ک
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انم سمر برئکور گره ھااز  ی ملت يکه خ ا درمحفل دی"م ای آي رای "ک ل متحد ب ل سازمان مل ژه دبيرک  فرستاده وي

 .م تماس می گيرخن رانی خود زده در س حضورداشتافغانستان

لنشان می دھد که چگونه نوشته زيرکه سخنرانی سيما جان سمر است  ن نوشته. ھم درميخ زده ھم درنع  توسط اي

 راديوی دوستان خود شان بی بی سی به نشر رسيده شما بدقت بخوانيد ومن گره ھارا با انگشتان قلم بازميکنم 

تھم ھستند،  رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان می گويد، شماری از " افرادی که به نقض حقوق بشر م

د ه ان ات رياست جمھوری حضور يافت امزد انتخاب وان ن ه عن رده و ب از ک اتی ب سيما .راه خود را به مبارزات انتخاب

ستان  رای افغان ل متحد ب ل سازمان مل ژه دبيرک سمر که در نشستی با حضور وزير خارجه افغانستان و فرستاده وي

وز در . اين وضعيت ابراز نگرانی کردصحبت می کرد، نسبت به خانم سمر گفت که متھمان به نقض حقوق بشر، ھن

دی، .کرسی ھای مھم دولتی در افغانستان کار می کنند و زمينه ھا برای پيگرد قانونی آنان فراھم نشده است ای آي ک

ه فرستاده ويژه دبيرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان نيز گفت که عدم رسيدگی به م وارد نقض حقوق بشری ک

رده  دود ک شور را مح ن ک شر در اي وق ب امين حق رای ت ا ب ه ھ ه است، زمين شور صورت گرفت ن ک ته در اي در گذش

ات جنگی و بازخواست .است ه جناي دولت افغانستان ظرف ھفت سال اخير مورد انتقاد بوده که در زمينه رسيدگی ب

د، تالش ھای .کاری نکرده استاز کسانی که ناقضين حقوق بشر خوانده می شوند،  ان می گوين ام ھای افغ ا مق ام

 “ .زيادی در راستای تامين حقوق بشر در اين کشور انجام داده و به پيمان ھای حقوق بشری جھانی پيوسته اند

شر  ، قاچاقبرانخانم سمر اگر حاميان خاينين، وق ب ه ناقضين حق ان وداوودک تفنگ ساالران دارودسته سلطنت طلب

ن از آنھاحقوق بشرواستعمارگران ودولت ھای ھمسايه افغانستان کميته ھای استند  د ودرمجلس ب حمايت نمی کردن

دون محکمه نديدآنھا را به پای محکمه می کشسر خوان مجلس نمی ساختيد و دانان شان  ب  سران طالب را با قومن

ی  بر نه تفنگ ساالراقبشر نه قاچرھا نمی کردند امروزنه طالبی وجود داشت ونه ناقضين حقوق  ن ب نه حکومت دي

ه نه داد می کرد و ن کشور صورت گرفت ودنقض حقوق بشری که در گذشته در اي د وب وا می مان ا درھ ه  پ ه ن زمين

تھم ھستند، بافرادی کافغانستان محدود می ساخت ونه  در رامين حقوق بشرأت شر م ارزات اه به نقض حقوق ب  مب

ستندباز کردهراه نا مشروع خود راانتخاباتی  ه  و  می توان ات رياست جمھوری ن امزد انتخاب وان ن ه عن وشورای ب

اد در افغانستان  می توانستند درست است که حضور يافته واليتی وپارلمانی  ورد انتق جھان ظرف ھفت سال اخير م

ات جنگی و بازخواسآزاد ومردمان بشر دوست قرار گرفته وگلو پاره کرده اند که  ه رسيدگی به جناي ت از کسانی ک

شر ھرچه زوناقضين حقوق بشر خوانده می شوند،  ر دتدر افغانستان صورت نگرفته بايد پی گيری خاينين حقوق ب

ستان ئصورت گيرد وبايد تحت تحقيق محکمه قرار داده شوند شما راست می گو شر دوستی در افغان اد ب ه فري د ک ي

ای وليت کی بود که اين ؤبجای نرسيده ولی نگفتيد که مس ه پ ه می ميزفريادرا رسامی ساخت ومجرمين را ب محکم

انم سمر شديه نميدان ديدلست کاندرعبدهللا ، شھنواز تنی وغيره خاينين د دکه امروز کرزی ، عبدهللايکشان  من از خ

ھا منحيث رئيس حقوق بشر افغانستان منحيث يک فرد متولد افغانستان که خون وپوست شما نال می کنم شما نتسؤ

ه شما شخصا شايد از ت ستان خصوصا ک ام جنايت دوصد سال افغان ده واز تم سان جنگ زده بوجودآم ًار پود افغان ً

چه می شد  می شناسيده لت مکمسه نيم دھه را با نام ونسب وشھرجنايات سه ونيم دھه بوديد وتمام جنايت کاران 

ه حيث يک ن وم لميده ايدآنلست آن رامنحيث وظيفه اصلی که در کرسی که  دان ب ا وج سان ب افغان ومنحيث يک ان

ری و می مطبوعات داخلی وخارجی  ظ کرسی دال ا امروز بخاطر حف ه ت داديد اين وظيفه رسمی ووجدانی تو است ک
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ع تمنافع شخصی خود وباداران د وموق ارج وداخل خود داری کردي اش شان درخ ود وب اينين  وب شراسامی خ  از ن

ر را نستان سھم سر نوشت ساز داشته باشندومردم بيچاره افغانستان انقطه افغھر داديد که در ھر کار ودر  بيچاره ت

  کنند

ه وآيا ھمين باداران شما نيستند به شاه پرستان وداو زدور، ب ران حزب دموکراتيک خلق ، طالب م د پرستان ،رھب

د  ه جاسوسان ضبط احواالت، مصونيت ملی ، کام ، اکسا، خاد ودستگاه ھای جاسوسی طالب و مجاھ دان  ک ی وج ب

سر تا سر مملکت را در جنگ ھای تنظمی خود به ويرانی کشيدند وھزارھا کشته به  جا گذاشتند امروز در آغوش 

ه  ستان آزادان د، ودر داخل افغان غرب ،امريکا ، انگليس، روس، ازبکستان ، تاجکستان،پاکستان ، ايران، چين ،ھن

ا ھمدستی ستان را ب د وسرنوشت افغان دگزندگی می کنن د وبلن م می زنن اداران استعمارگردر داخل وخارج رق ی و ب

  .باداران خود شده اند وشما ھم با مھارتی که داريد زير نام حقوق بشررقص وپای کوبی می کنيد 

ت  يش مل اريخ وروی سياه پ رد زدۀ ت اينين خود داری ک ام ھای خ ی وعده داد واز نشرلست ن ان طوريکه جالل ھم

ستان ساکن افغانستان وجھان آ زادی پسند شد شما ھم در تاريخ زده شده ايد وزده می شويد وخون مليت ھای افغان

ه شما به يقين روزی دگان جرم ک ا ھستيد لکه ھای دامن قصابان وکتمان کنن از آب کثافت خودشما را  يکی از آنھ

اينين بيرون می کنند وعوض آن لست جنايتکاران که شما از چشم تيز بين عدالت پنھان کرديددرپ ام خ ھلوی لست ن

ستان  ا چه وقت مليت ھای ساکن افغان ه ت سندببينم ک د و جرم ھای آشکار يفريب می دھرا نام شمارا ھم می نوي

  .وھويدا را از چشم تيزبين عدالت پنھان و کتمان می کنيد

 

 

 
 


