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 2۸/۰۶/2۰2۰            انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
 

 !حیات بمثابه مبرمترین نیاز مردم دفاع از حق
 فراخوان براى آتش فورى و سراسرى

 

  !موجودیت افغانستان در گرو قطع عاجل جنگ و كشتار
مقدرات تاریخى مردم نگون بخت ما را به میثاق خون رقم زده اند . در چهار ماه بعد از توافق ایاالت متحده امریكا 

 خانمانسوز جنگ هاىازفصل جدید  یک ، مصالحه ، كاهش خشونت ، تساهل و تحمل ، با طالبان به عوض بحث صلح
با حمالت طالبان در سى و دو والیت و بیشتر از هشت صد كشته و ، هفته گذشته .ا بخاك و خون مى كشاندم ردمر

، نروحانیون شده كه با موج از ترور هاى هدفمند و پال شده استمجروح ، خونین ترین هفته در نزده سال اخیر خوانده 
  همراه بوده است .با عواقب جنایتبار  و رسانههنگیان بشر، فركارمندان ارگانهاى حراست حقوق ، كمیسیون حقوق 

بزرگترین پایگاه نظامى خود با رهبرى طالبان حشر و نشر به نزدیك  یعنیدر حالیكه ایاالت متحده امریكا در قطر
حمام خون را در افغانستان بر جدى مطرح میگردد كه چرا  دارد و هم حامى دولت افغانستان مى باشد ، شك و سوال

  ؟ا كرده اندپ
در حالیكه وزارت خارجه ایاالت متحده امریكا ، پاكستان را كماكان خانه امن تروریستان میخواند ، چرا به ریشه و 

ستان در افغان و فقط مصروف شاخ برى درخت تروریسم منشأ اصلى تمویل شرارت افگنان توجه صورت نمیگیرد ؟
  ند ؟ى ملكى مى باشو به قیمت تباهى خانه و كاشانه و كشتار اهال

ار قرن جیش محمد و لشکر طیبه در پاکستاروریستی مانند های تکه گویا سازمان امریکاادعای اخیر وزارت خاجه 
 کرارن خبر تعی و کشف جدید نیست. از چهل سال بدین طرف عین سناریورند و علیه افغانستان میجنگند، خبر دا

است  پاکستانه و محور شرارت منطقوی یعنی استخبارات قهمان حلایت هندر  امریکااستخبارات اب خانتمیگردد ولی 
 طرح جالبتر حکام میباشد. افغانستان علیه دولت و مردم ها توطئهرهبری کننده رین حامی تروریزم و که بزرگت

 ینبا چنگد. نجبافغانستان رد علیه داعشباید  روسیه گویا هاست ک در جنگ افغانستان روسیه ن پایدکشیهمانا  امریکا
 است. ندر افغانستا آناز جنگ، تشدید و ادامه یک صفحه جدید  نباز کردبلکه  در فکر ختم جنگ نه امریکارح ها ط

اكید ت ز یک جهتا همین سیاست هاى كجدار و مریز یكى از علل اصلى تداوم تراژیدى خونبار افغانستان مى باشد ،
در مورد ضرورت كاهش خشونت و در جهت دیگر ما رت میگیرد و اى بال قید محبوسان طالب صوئمداوم بر رها

بخاطر خروج غیر مسووالنه  برعكس در اوج تداوم جنگ اعالم ناشده پاكستان ،. بس تأكیدى وجود ندارد آتشانفاذ 
  قواى نظامى امریكا تصمیم گرفته مى شود ! ! !

شتر ه گذارى بیفرسایشى سرمای، بر جنگ بس آتش با مخالفت به كه پاكستاناست در وراى این تصامیم عجوالنه 
، بس شآتدر چنین هوا و فضا طالبان به تشدید جنگ تشویق میگردند و با رد ، رح مینمایدمیكند و دولت موقت را مط

در فرداى عدم حضور نظامیان امریكا ، را  به پیروزى یكجانبه تحمیل خواست هاى ایدیولوژیك و برقرارى امارت
  برنامه ریزى مینمایند .

طرات ، خوى و بین المللى تشدید یافته استتیك منطقدر چنین احوال ناهنجار و در حالیكه رقابت رقباى جیوپولو
  سوریه سازى افغانستان و تقسیم ان بساحات نفوذ بازیگران رقیب ، گسترش میابد .

 ،دید بزرگ مواجه استست و بود كشور را تهدید مینماید و حق حیات و زندگى مردم با تهدر حالیكه خطرات جدى ه
  : ستبر ما

یق و ، جواب دقبسوال تاریخى مربوط بسرنوشت مردمو چنگ زدن به مصالح علیاى افغانستان تا با فكر كالن ملى 
  یم :ئاساسى را مطرح و در احوال فالكتبار كرونایى وظایف اصلى را مشخص نما
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از بسیب شناسى دقیق و دیدن حقائق تلخ با چشمان آوان را میت بزرگترین موفقیت ها و در دشوارترین شرایط تاریخ
اى هش عواید و كمك هفت كرونا ، مصایب هالكتبار فقر روبه تزاید ، بیكارى ، كاآورد . متاسفانه افزون بر آبوجود 

رقام او حضور حلقات مافیایى و طاعون بى اتفاقى كه با نشر اكاذیب و  ، سرطان كشنده فساد گستردهحامیان خارجى
  ن مى پردازند .آجعلى به تشدید 
  ، باید مبرمترین وظیفه را مشخص و بخاطر ان تالش كرد كه همانا :ناهنجار در چنین احوال
و معیار هاى حقوقى در صدر ، ارشادات دینى ارزشهاى انسانى گى مردم ما است كه بر مبناى تمامدحق حیات و زن

  .ان ها حكومت نمایندافروزان بدان به معنى ان است كه ، میخواهند بر قبرست تمام حقوق قراردارد و عدم تمكین جنگ
 بدینرو :

  ، باید :بخاطر دفاع عملى از حق حیات مردم
 بس سراسرى آتشاستقرار عاجل 

 .میئن مى باشد ، بمثابه اساسى ترین خواست مردم ، مطرح نماآفاذ كه در احوال جارى موجودیت افغانستان در گرو ان
و رفتن طالبان و دولت افغانستان به مذاكرات مستقیم و بال قید و شرط ، بخاطر دستیابى  بس فورى و سراسرى آتش

  به صلح واقعى و مشروط ، باید مورد پشتیبانى همجانبه ما قرار گیرد .
فهوم صدور جواز به مذاكرات كه بدون شك همراه با مشكالت و زمانگیر است ، به مبس  آتشموكول ساختن انفاذ 

  ر بیشتر و باجدهى به تاجران خون و دشمنان تاریخى افغانستان مى باشد .قتل و كشتا
ى گنهاد هاى سیاسى ، اجتماعى ، فرهن خواه و مدنى افغان وح نیرو هاى صل انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از تمام

داى نابود گردد ، به صنكه كشتى شكسته افغانستان آو شخصیت هاى مدافع حقوق مردم ، صمیمانه میخواهد تا قبل از 
 بس آتشنعش اغشته بخون مادر وطن لبیك گفته و در یك حركت وسیع و مدنى بدفاع از حق حیات مردم و انفاذ 

  فورى و سراسرى صداى شانرا متقرب و متحدانه بلند نمایند .
مسایل صلح و  خى را مساعد خواهد ساخت تابس كه جنگ افروزان از استقرار ان هراس دارند ، فرصت تاری آتش

ل و م، تساهل ، تححث پیرامون صلح اجتماعى و فرهنگىپروسه صلح سازى در یك گفتمان ملى و وسیع مطرح و ب
بتوانند نقش  و مجموع مردم ریت بزرگاكثبخش ، زنان و مستمندان بمثابه سه همدیگر پذیرى مطرح و جوانان

  اقعى و پایدار در كشورشان باشند .مدنى مطرح و جانبدار صلح وتاریخى شانرا در دفاع از اصالت قانون و حیات 
  با حرمت

 شوراى رهبرى انجمن
 نمیر عبدالواحد سادات رئیس انجم
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