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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                 afgazad@gmail.com 
یاسيس  Political 

 
  زي عزميرعبدالرحيم
 
 ٢٠٠٨  اآتوبر، ٧
 

  
   بر افغانستانكاي تجاوز امری ضد حقوقیمبنا

 
 بتي مصجيبا همه نتا زمي مبارزه با ترورۀ تجاوز به بهاننيا.  گذردي بر افغانستان مكاي سال از تجاوز امرهفت

خانه ها و .   غلتندی افغان در خاك و خون مگناهيشب و روز مردم ب.  مانده استیبارش تا هنوز به شدت خود باق
 كي كاي امرنكهي ای افتند برای مخوف می موجب در زندان های و هزار ها تن بشوندي مراني  ولي دلیقصبات  ب

 آوردن ی براكاي امریادعا.   خود در منطقه برسدكي به اهداف ستراژ را در آابل سر پا نگهدارد وینظام ضد مل
 حقوق بشر ی هابي پرنسحي صرني خود از متخلفكايامر.   استی حقوق بشر آامًال واهقي و تطبیدموآراس
 ني تری و جانني از فاسد ترتي  و حماكاي امری اشغالی اخالق قوای و ضد منافۀاني وحشمالاع.  گردديمحسوب م

 آوچك ی آشور هاشي همكاي تجاوز امریقربان.  كندي را ثابت مكاي امری ادعایهودگي و بی در افغانستان پوچمردم
  كاي اما امر .  برود  روسنگ به جاي از جورج تي غرض حماديبا  دارد،   واقعًا شهامتكاياگر امر.   اندفيو ضع

 تجاوز و استعمار، ني و مدافعیز وطنفروشان حرفو ای عده ایبا همكار.   اقدام را نخواهد داشتنيجرئت اهرگز  
 الدول و اساسات ني حقوق بني بر افغانستان مخالف تمام موازكايتجاوز امر.    افغانستان را هدف قرار داردكايامر

   . مضمون استني من دربحثمنشور ملل متحد بوده  آه موضوع 
 
  : اعالم آرد آهني خود را چنیستيالي امپرنيور دوآتی جز از اجزاكي، جور بوش ٢٠٠١ سپتامبر سال ١١ در
 
   ." هاستي با تروراي دي با ما استاي: ردي  را بگمي تصمني ادي آشور  در هر منطقه باهر"
 
 آه هدف بوش تنها  افغانستان نبوده، بلكه شوديباال معلوم مۀ  از جمل . بودیستي اخطار تروركي خود هي اعالمنيا

حمله .   قرار خواهد گرفتكاي نكند هم هدف تجاوز امرتي حماكاي مشروع امرريعاالت غ از فعال و انفكهيهر آشور
  .ديايبه حساب م ی دولتزمي ترورۀ  تجاوز همه جانبكيبر افغانستان 

  
 آه در آن مرحله نه وجود ی تجاوز بر افغانستان مطرح ساخت، حقی  را برا"حق دفاع از خود" بي پرنسبوش  

 خصوص ني منشور ملل متحد در۵١ ۀماد.     ما گرددۀ و برباد شدري تجاوز بر آشور فقلي دلتوانستيداشت و نم
  :داردي ماني بنيچن
 

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of 
individual or collective self-defense if an armed attack occurs against 
a Member of the United Nations, until the Security Council has taken 
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measures necessary to maintain international peace and security. 
Measures taken by Members in the exercise of this right of self-
defense shall be immediately reported to the Security Council and 
shall not in any way affect the authority and responsibility of the 
Security Council under the present Charter to take at any time such 
action as it deems necessary in order to maintain or restore 
international peace and security. 

   
 چي را به عمل آورد، هیالملل ني بتي حفظ صلح و امنی اقدام الزم برا تي امنی شوراکهيتا زمان

 در صورت ی دسته جمعاي ی دفاع از خود خواه فردی منشور به حق ذاتني از مقررات اكي
 ی اقداماتدياعضاء با.  وارد نخواهد آردی عضو ملل متحد لطمه اكي هي مسلحانه علۀوقوع حمل

 نيا.  گزارش دهندتي امنی فورًا به شوراآورند ی اعمال  حق دفاع از خود به عمل مدررا که 
 منشور دارد و به ني بر طبق اتي امنی که شورایتي وجه بر  قدرت  و مسئولچياقدامات به ه

 صي تشخی  ضروریالملل ني بتي حفظ و اعاده صلح و امنیموجب آن در هر موقع که  برا
 . نخواهد داشتیريمل  آورد،  تاثداده و اقدام الزم به ع

 
 ی نظامی از قواگري آشور دكي هي آشور بتواند علكي نكهي ای منشور ملل متحد،  برا۵١ ۀ مادۀي حسب روحبر

 : در نظر گرفته شوددي  سه عامل  باد،ياستفاده نما
 

  . گرددزي ملل متحد تجوتي امنیاستعمال قوه از جانب شورا .١
 .ردي و دفاع از خود صورت گگري آشور بر آشور دكي ی حمله اني  در حدياستفاده از قوه با .٢

  . باشدقي قابل تصدتواندي بشر خواهانه  مۀ مداخلنياستفاده از قوه ح .  ٣      
 

 شماره ۀ  دو قطعنامتي امنیشورا.   نكردزي ملل متحد تجاوز بر افغانستان را تجوتي امنی شورام،يداني مكهيطور
 سپتامبر را ١١ یستي ترورۀ هر دو قطعنامه حادث .دي رسانبي به تصو٢٠٠١سپتامبر  را در ماه ١٣٧٣ و ١٣۶٨
 در یحت.   نه نمودزي افغانستان تجوهي علكاي امرسط قطعنامه ها استعمال قوه را توني ازكي چي، اما ه آرده محكوم

 كي هم در مواقع ظهور  رایگري دی هاليملل متحد بد.   هم استعمال  نشده است"افغانستان" ۀقطعنامه ها آلم
و  تي حكم،یگريانجي مق،يبطور مثال ملل متحد  دول عضو را به مذاآره، تحق.  كندي مشكشي پی المللنيبحران ب
 فقط انهدام افغانستان و تسلط كايهدف امر.   نكردی روش ها اعتنائني ازكي چي به هكاي اما امرخواند،يفرا م قضاوت
 . بوده استهبر منطق

 
 صورت ی قدرت امپراطورثي و تثبی صرف به منظور توسعه طلب در جهان كايوزات امراتمام حمالت و تج 

.   اجرا گذاشتۀمنص  را به كاي امر ی ضد بشر اتي نادار و تكه تكه ن  بر افغانستانكايتجاوز امر.  گرفته  است
 و ی اقتصاداختار سهيبلكه آل.  بود طالبان نی وسطائ  قرونميرژ ی نظامساتي تاس صرف كايهدف بمباران امر

 و بيتخر .  آند سر بلند  یمدت طوالن  كي  ی برا  نتواند  آشورني ا  آه  افغانستان را هم در بر گرفتی بنائريز
 است آه باالخص در دي محافظه آاران جدني دوآتورۀ مرآبی از اجزایكي (De-modernization)  ینعقب ز

 ی آشور هان،ي دوآتورنيطبق ا.  شوديبكار برده مو جهان سوم   ی اسالمیا آوردن آشور هاديجهت تحت انق
 و كاي محتاج امری مدت طوالنی نتوانند قد بلند آنند و برای از هر جهت منهدم شوند آه به آساندي باكايخصم امر
 روش نيچنبا .   دادعي وسداني مني دوآتورني اقي عراق هم به تطبكيستماتيبمباران س.   بمانندیغرب باق

 ني و حقوق بی الدول عمومني حقوق بني موازهي آلري بر افغانستان مغاكاي و  دآتاتورانه، تجاوز امریستياليامپر
 به ني و توهري و تحقی با مردم محلیواني رفتار حان،ي با زندانی انسانري غۀمعامل.  الدول بشر خواهانانه بوده است

 الدول و ني حقوق بی هابي به پرنسی اعتنائی و بكاي امریگريوحشۀ ن تحت اشغال، نشایاعتقادات مردم آشور ها
  .زنديسرباز م  هابيپرنس آن  تطبيق خود از عمل ۀ اما در ساحنازد،ي به آن مكاي است آه امریدموآراس

 
 آه ميدانيالآن همه م.  دادي متشکيلبه ارتباط تجاوز به افغانستان را  بوش ني دوآتوری دفاع از خود محور اصلحق
 بر كايآه تجاوز امر  افغان نبوداني رباارهي از طكي چيه.  ه بود بودفته مورد تهاجم افغانستان قرار نگركايامر
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 سپتامبر  به افغانستان چشم ١١ یستي ترورۀ  قبل از حادثكاي امرديمحافظه آاران جد.   دهدتيافغانستان را مشروع
 ۀبنابران خواه حادث.    افغانستان و منطقه مسلط شوداكيرگاز و تجارت ت  به نفت وامريکادوخته بودند تا 

بدون .   زدی خود در افغانستان دست مۀ به اقدامات تجاوزآارانكاي نه، امراي افتاد ی سپتامبر اتفاق م١١ یستيترور
 ري و غی فرضی داد تا به ادعاكاي و جنگ طلبان  امردي محافطه آاران جدی بهانه را براني سپتامبر بهتر١١ د،يترد

    . دهندتيمشروع خود  جعل آارانه قانون
 
 ت،يغربت، محروم.   بار بوده استبتي درجه مصتي مردم افغان نهای براكاي تجاوز امری و اجتماعیاسي سجينتا

 ی دولتريموسسات غ.  سقوط آرده استی سابقه ای بطور بیاخالق اجتماع.  كندي مداديمرض و فقر در افغانستان ب
 كنندي مقي مانند افغانستان تشوی آشور اسالمكي ر را دی اخالق و فساد اجتماعیعمدًا اعمال مناف  (NGOs) غربی

 در گمراه ساختن ی موسسات خارجی مذهبی هاتيفعالبا استفاده از حالت زار آشور،  . تا ملت ما معنًا منهدم شود
   .ادامه دارد مردم به شدت 

  
 قرار داده استفاده مورد  خود را در تجاوز بر افغانستان ی سالح  هاني و آشنده ترني مدرن ترن،ي آخركايامر 

 رات افتخاۀ  بضاعت ما از زمری قابل شمار مردم بري و تلفات غی اقتصادی بنا هاريانهدام قصبات و ز.  است
 و ی مناطق مختلف در افغانستان، بد رفتارۀرحماني و بیبمباران فرش.  رودي بشمار مكاي امریبزرگ دموآراس

بعد از .   شناخته شده استی از عملكرد غرب وحشی در بگرام، قندهار و گواتاناما  نشانه ااني با زندانیگريوحش
 افتهي شي  افزاني متجاوزقي  نسبت به گذشته به تشوبار بر افغانستان،  تجارت مواد مخدره ده ها  كايتجاوز امر

 پشت پازدن را در كاي امری واقعتي هو، افرادني تری و جانني از فاسد ترتي نظام مزدور و حماكياستقرار .  است
 آه  یمو قی افراد، سازمان ها و گروه ها  گذاشتدينا گفته نبا.     ساختاني  نمای حقوق بشر ودموآراساساسات

 برباد داده ی قرار گرفته اند  و افتخارات مردم و آشور خود را در بدل چند دالرمتجاوز  ی خدمت  آشور هارد
  . درج خواهد شدشي همیبرا خيتار  اهي مبارك شان در صفحات سیاند، اسما

 
شمرده   الدولني اقدام ضد حقوق بكي بر افغانستان از نگاه اساسات  منشور ملل متحد كاي تجاوز امرنكه،ي اخالصه

افغانستان بر .  كاي مسلحانه بر امرۀ حملكي بود، نه ی جنائۀ حادثكي، ٢٠٠١ سپتامبر ١١ یستي ترورۀحادث .شوديم
 حرص و ۀ افغانستان نادار و جنگ زده، طعمكي.   آندثيب را تثكاي تجاوز امرتي حمله نكرده بود آه مشروعكايامر
   .  و حقوق بشر شده استی دموآراسانيحامبه اصطالح  یگريوحش

 
 
 
 
 


