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 70/70/4712          آرشجمشید 

 آن را صلب نکنید زندگی در فضای امن حق ما است
 

در یک سرزمین زیست دارند توقع دارند  اتباعهمه آن کسانی که به عنوان  همگانی است رسیدن به وضعیت مطلوب خواست
 ی، وضعیت معیشتاقتصادیاز لحاظ آرامش روحی و روانی، آسایش باهمی داشته باشند و  زندگیدر یک فضای مسالمت آمیز که 

ان آن ها هم به عنو .مردم افغانستان نیز عین توقع و خواست را دارند .قرار داشته باشند قابل قناعتو سایر موارد در یک سطح 
ار برخورد )امنیت، مسکن، غذا، شغل، آزادی، برابری و ...( اتباعحقوق از ابتدایی ترین مؤلفه های اقل  حدبشر حق دارند که 

 .باشند
و فقر عرصه را بر آن ها دور از دغدغه های امنیتی و روانی زندگی نمایند، بیکاری ه حق دارند ب تبعۀ این کشوربه عنوان 
و هراس این را نداشته باشند که  دشه سایه وار آن ها را تعقیب نکنهمی انش و اقارب انز دست دادن عزیزد، ترس اتنگ نساز

 انش تگانبس او، یکی از ،پکتیکا چون حادثه غم انگیز ارگون الت کور تروریستی و انتحاریقربانی بعدی در یکی از حممبادا 

 . دباش
 

بشتابند و دانش روز را فرا گیرند با کسب مهارت ها و تخصص با انرژی تمام به مراکز تعلیمی و تحصیلی  انش اطفال و جوانان
و ظرفیت خود شغل بیابند که از  شایستگید و مطابق ء کنندر ساختار جهان کنونی نقش انسانی خود را اداهای مدرن امروزی 

 آن تأمین معیشت نمایند.
 

مثله  یا ترسرا داشته باشند و  انش اینکه هراس از دست دادن حیات بدونآزادانه گشت و گزار کنند بتوانند حق دارند  اتباع این
ه و کنار سرزمین خود رفت و آمد کنند و از مزایای شکه بتوانند در گو این از مسافرت باز دارد شانشدن و تکه تکه شدن 

به  یحتی تعداد مرگ شهرت یافته اند های بدبختانه تعدادی از جاده های افغانستان به جاده که امروزنه چون زندگی لذت ببرند 
ن پیاده نمودن مسافرین و راکبیراه ها و شاهدر خفاش گونه مخالفین مسلح با حضور  نمی توانند بشتابند چون خود دیدار فامیل

لبه کاردی بر گلوی کسی تنگ ساخته اند و هر آن احتمال می رود که  مردمبر تمامی  عرصه رااز موتر ها و تیرباران آنان 
ر رمضان سال جاری چهارده چنانچه در اواخ فرو رود و شاهرگ او را ببرد و حس خون ریزی یک قاتل و جانی اشباع شود. 

ن نوع ددمنشی گردیدند و با شقاوت و بی قربانی ایدر والیت غور  و ملکی به شمول عروس و داماد موطنان بیگناهتن از ه
به گردهمایی ها و راهپیمایی های زیادی  این عمل وحشیانه انزجار عمومی را در پی داشت شدندرحمی تمام به رگبار بسته 

، نهادهای مدنی و بسیاری از دولت جهانی، نهادهای مدافع حقوق بشر ۀجامع .خاطر محکومیت آن سازماندهی و اجراء گردید
یرد صورت می گنیست که از سوی تروریستان  ر چند این اولین جنایتها این عمل را وحشیانه و جنایتکارانه توصیف کردند ه

جان های خویش را از دست  اه هازیادی از مسافرین در مسیر ر ی در شاهراه ها اتفاق افتیده و تعدادگاهگاه اعمال مشابه آن 
 .داده اند

 

ون پنداشته شده جوانب دخیل در قضایای افغانستان حقوق بشری آن ها را محترم ردم توقع دارند که حیات آن ها مصماکنون 
کشور  مردم این خواست همه .به آزادی های آنها احترام بگذارند و کرامت انسانی شان را مورد تعرض قرار ندهند .بشمارند

ته منطقی تر را در پی داش نتیجۀنتج به این مؤلفه ها شود و که م ی. از این رو هر اقدامدنو هیچ گونه استثنای را نمی پذیر است
 باشد، نیک می پندارند.

 

گو و  مورد دولت آینده گفت اخیراً حزب اسالمی شاخه حکمتیار اعالم آمادگی نموده اند که با هر دو نامزد ریاست جمهوری در
 و نفس اعالم آمادگی برای گفت ،پیش شرط های آقای حکمتیار برای پیوستن به دولت آینده چه خواهد بود از این که ند جداکن

مردم و بوده که در برابر  یاخیر همواره یکی از جریان های سی سال این حزب که طی .گو یک امر خوب و قابل تقدیر است
 درهای عمده  لنجواره به عنوان یکی از چمو ه پرداخته و تخریبی سلحانهبه فعالیت های م دولت جمهوری اسالمی افغانستان

پایان دادن به منازعات کنونی دانسته،  طریقموضع داده و مذاکره را  ییرهمین که تغ قرار داشته ثبات عمومیامنیت و  برابر
ها  از نا امنی مردمچون تمامی  .ل می کنندبهتر و مسلماً مردم افغانستان از آن استقبا ۀگام نیک است برای رسیدن به آیند خود

کافی متحمل قربانی گردیده اند. اکنون می خواهند به هر نحو ممکن نابسامانی  ۀنج برده و در این راستا به اندازو بد امنی ها ر
  دد.یتیم نگر یدیگر خونی بر زمین نریزد و طفل های کنونی خاتمه یافته، صلح و امنیت عمومی برقرار گردد تا

 
 پایان
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