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            ٢٠٠٧         دسمبر                                                                                           نظام ی موسیمالل

  
 

   حقوق بشريۀاعالم
 ري سال اخی حقوق بشر در سی هاپي به نقض پرنسینگاه

 
 ی ممالكني اولۀ از جملیالدي م١٩۴٨افغانستان از سال. ديگرد افزوده اي به روز حقوق بشر در دنیگري گذشته سال دۀهفت

 حقوق بشر استقبال يۀ از اعالما،ي دنی حقوقلي تشكني بزرگترثي ملل متحد بحۀ در موسستي آه با شمولروديبشمار م
 . گشتراينموده و آنرا پذ

از نقض حقوق بشردر مملكت به  نمود، رادي استقبال از حقوق بشراۀ جمهوردرسالگرسي رئی آرزی آه آقايۀاني بدر
گرچه بعد از اضافه . دي آور گردادي باشندي از جانب قدرتمندان آه در حكومت و پارلمان پراگنده م و خاصتَاعيصورت وس

 پي ظلم و نقض پرنسی امحاۀني دولت در زمسي عجز رئت، در مملكی صلح و بازسازی قواتيتر از شش سال موجود
 ی تالش های را برانهي اقرار تلخ زمني ا اقَالی آورد، ولی وعدم اعتماد را بار میدي نوم مردم ما  موجباتی حقوقیها
 ندهيدر آ » ديشا«  حقوق بشر، ني ناقضبي در راه تعقی و دست اندر آار شدن جدی عدالت اجتماعني  تامردرراهيگيپ

 .ديفراهم نما
حت فشار قرار ميدهد تا از زياده روی های آنان تا حدی  حقوق بشر را ت ناقضیافراد و گروها  فوقتَا وقتَای آرزحكومت

 مي رژیايآه از بقا » ستي ـ آمونیاخوان«  اتحاد یعني »ی  ملجبهۀ« جلو گيری نمود باشد، مخصوصَا بعد از تشکيل 
 آه ی آنان و خطراتتي نمود آه از موجودني حكومت را وادار به اسي شكل گرفته است، رئ١٩٩۶ـ١٩٧٨ ی سال هایها
 .دي دارند،اقرار نمای و آار شكنی آه در بر انداختن فساد اداری با رولسازندير نقض حقوق بشر در افغانستان وارد مد
 را ی نمود ، آرزدنيآه در ماه نوامبر از افغانستان د»  آربورزيلو«  حقوق بشرخانم سري آمداري دگر،ياز جانب د 

 زنانرا ین نموده، منجمله وضع محابس را، مخصوصا زندان ها نقض حقوق بشردر افغانستای دائمیمتوجه راپور ها
 مذاآرات به راپور نينامبرده در.  تقاضا نمود جدَای ازحقوق انسانهيرقتبارخوانده و اقدامات عاجل حكومت را در حما

    . اتكا نمودنهي نظارت بر حقوق بشردر زموني و آمسی المللني عفو بۀتي آمیها
آن ظاهرَا  اساسات ی وقبول به ملل متحدتي به شمول وحکومات مختلفۀ آن، افغانستانیاس اسني شصت سال قواننيدر

 دار و متي قی هاپي مملكت مفهوم حقوق بشرو مراعات پرنسیادي بنی هایراني جنگ ها ونكهيدر. وفادار مانده اند
 اشغال ۀ مختلفی در دوره های انسانۀ حقوق حقني پامال ای نمود، ولتواني نمی برده است، آارني آنرا ازبیانسان

 را بار تختي پاگناهي بی اهالشتار قدرت صورت گرفت و آلي تعمی آه صرف برای جانكاه داخلیافغانستان، جنگ ها
  مخصوصا در قسمت ، آناني از بخي صورت گرفت آه تاريی طالبان عصر حجربه اشكال و نمونه هااهيآورد ودوران س

  .گردديزن و طفل افغان، به شدت پامال م
 
 هم وطنان وني ملمي و نكي شهادت ی خائن خلق و پرچم، در پهلوی دوران خونبار اشغال افغانستان به آمك گروهادر
 آه یحوادث. دندي غدار و طماع گردگاني همساناني سرزمی از دست داده، راهزي آاشانه و عزگري دی هاوني ما ملگناهيب

 نموده ني موسسات حقوق بشر را رنگی راپور هااوراقد آمد ،  ها بر هم وطنان مظلوم ما وارني سر زمنيدر
وآنچه بر زن و طفل ..... پاآستان گذشت، زبان از گفتن آن قاصر استیآنچه بر ملت مهاجر افغان در آمپ ها...است

 از......نددي بفروش رسی ممالك اسالمیزن و دختر افغان به عنف در بازار ها..... شداهي سخي تاری رود،يافغان واقع گرد
 آن اني از بتي را قلم زد آه عالم بشریعي و مرض همه وهمه فجای و گرسنگی آبیهجوم مار و گژدم در آمپ ها تا ب

 .باشديناتوان م
 قرار گرفتند ، یراني ای مستبد آخوند های امور جمهوریاي اولدادي مورد ظلم و بی افغانني مهاجریگري به نحو دراني ادر

 درج صد ها آتب و د،ي آه بر آارگر افغان و طفل و شاگرد معارف افغان واقع گردی مظالمیاازان جمله داستان ه
 ملت مهاجر افغان وارد نمودند، از چشم موئسسات حقوق بشر پنهان ر بخبراني از خدا بني است، آنچه را ادهيرساله گرد
 .نمانده است

 سال ها و دهه ها نوشت و توانيغال افغانستان گذشت ، م اشی سال هااني پناه افغان در جری بر ملت بی مورد حوادثدر
 وطن فروشان خلق و پرچم باشد، یاي بقاني خلق آه عبارت ازهمكيموآراتي حزب دیاعضا. ختيبازهم نوشت و اشك ر

 اند،  آغاز نمودهیبي تخری هاتي نو بپا خاسته بازهم به فعاليۀروس مذ بوحانه پناه برده اند و به آمك یآه در ممالك غرب
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 گشته اند و ضعف حكومت آابل ی مهم دولتی پارلمان و آار هاني بازهم جا گزنهاي اكا،ي غلط امراستيمتاسفانه در اثر س
 ی احراز قدرت، حتو ی مغزی شستشوی ساخته است، ازانجمله براسري را میادي زتي گروه خائن آه مجال فعالني ایبرا

 نموده و در مراسم دفن آن لي را به خاك پاك وطن تحمیاليارمل، محمود بر مانند برادر ببرك آی وطن فروشانیمرده ها
 ی نموده ووی نظار، ازو قدر دانی حزب پرچم به گروه شورای با جسارت بخاطر بستگ،ی قانونونسيخائن معلوم الحال، 

 .دينمايخطاب م» قهرمان« را 
 حقوق بشراز طرف حكومات وقت، گروه ی هاپي شكستن و نقض پرنس،ی المللني بی موسسات حقوقیابي لحاظ ارزاز

 و در خور محكمه و مجازات ی جنگتكاراني منحوس ثور هستند، همه و همه جنای آودتاني آه عاملیناقضان معلوم الحال
  .شونديشمرده م

 
تان به  افغانسدی جهای هامي تنظی حكومت دست نشاندهء مسكو، گروهاۀ بازمانِدني اهللا ، آخربي از سقوط داآتر نجبعد

 آه بر مملكت و مردم وارد ی و خسارات هنگفتیراني وداري دبنده،ي فری الرغم وعده های علنانيا. آابل هجوم آوردند
 .دندي خود ها گردی بود، در صدد احراز قدرت برادهيگرد
 و ملت را ی افغانستان را از حالت جنگ زدگتوانستندي خود در مدت چهار سال آه مۀ هرآدام به نوبیمي تنظی هاگروه

 صد افسوس آه ی ولند،ي نمايی رهنماشد،ي شمرده م شان آه حق مسلمی و باز سازتي به صلح و امنی و بدبختیاز آوارگ
 را آامال از ی و مردم دوستی غدار احساس وطن پرستگاني گروها به همساني ای های و وابستگهيشهوت قدرت و سرما

 .آنان بدور ساخت
 دفاع آابل وارد نمودند، زبان از گفتن آن ی آنان بر مردم بۀ مربوطی ها و دسته هاميان تنظ را در چهار سال رهبرآنچه

روزگاران سياه  از آن است،ي دناي و و تاسف، تا دنی با سوگوارخيملت افغان،  موسسات حقوق بشر و تار. باشديقاصر م
 افغانستان وارد نمودند، تختي پناه پای مردم ب برگري بر ضد همدها گروني آه ایشمارياز مظالم ب.  خواهد نمودادي یمل
 ی را آه آرامت انسانگري دی و صد هااني پوهنتون آابل، هجوم بر بامۀ، فاجع» قتل عام افشار«  از تواني نمونه مثيبح

 . نام بردد،ي ماپامال گردني قابل باورآنها در سرزمري غعيبا فجا
  بوده و صد ها آتاب اهي نشده بود، سدهي و شندهي آه مانند آنان ديیشر باتي موسسات حقوق بشر از جنای راپور هااوراق

 . در دسترس  قرار دارد،ی و مظالم انسانتي جناۀ دورني اینيو رساله  از زبان شاهدان ع
 سپرده شود، روزگاران آن ی مانند وی به دست او و گروها بيشتر ازين قدرت بازهمدي آه ادعا دارد بامي فهمي قسديشا
 .نامدير سال خونباران را نجات ملت مچها

 را هم از رهبران گنهكار چهار ی لست ناقضان حقوق بشر در افغانستان، لستی حقوق بشر همه ساله در پهلو موسسات
 .سپاردي آن به نشر مگناهي هزار مردم ب۶۵ آابل و آشتار یرانيسال اشغال و 

 
 رانگري وی هامي و دفع تنظی سرآوبی شدند و براتي عربستان ترب متحده واالتي پاآستان، ای طالبان آه به همكارگروه
 آه ی قدرتمندانی  در امحایادي زتي شدن، فرستاده شدند، به موفقی به داخل سرحدات افغانستان درحال متالشیجهاد

خود  « ناي جركي ثي جمهور وقت از آنان به حسي رئیربان. دندي نموده بودند، نائل گردميآابل را سرك به سرك تقس
 . نموده و استقبال نمودادي»  جوش
 بانك ی ملی هايی داراكهي را تار و مار نموده و پا برهنه و با چپلك در حالیمي همه رهبران تنظی آه در مدت آمطالبان

 باز ی را بدست گرفتند و از جانب مردم مظلوم برارانيها را تاراج نمودند، مجبور به فرار نمودند، زمام مملكت و
 .دندي و صلح استقبال گردتيدن امنآور

 به ی خارجستاني به پاآستان، دعوت بن الدن و تروری گروه هم با بستگني آه از بخت بدمردم افغانستان، اافسوس
 ري زن و دختر افغان، اعمال غ سختگيری بر الخصوص در قسمتی حقوق بشر، علی هاپيافغانستان و پامال پرنس

 متجاوز ی عناصر ناپاك، ظالم و گروهازگرچه جامعه را ا. دنديظلوم ما مبادرت ورز قتل و مجازات مردم م،یانسان
 زنان و دختران، بستن مكاتب، پوهنتون ها و دي با قی پاك نموده و همه را وادار به فرار ساختند، ولی جهادی هاميتنظ

 ی گشت و زد و خورد هارهي اجتماع چ دریكي را رقم زدند، چنانچه فقر و تاریگري داهي آنان ، روزگار سیدفاتر بر رو
 و افغانستان به دي جهان آزاد بسته گردی بروی مملکتدرها. دي گردنيطالبان با مقاومت گران، منجر به قتل قتال طرف

 . شددهي حقوق بشر آامال رو گردانی هاپيو از پرنسمبدل گشته  النۀ تروريستان 
 صلح و باز ی ها دالر براوني و بلاني شدن خارجريعانستان، با سراز افۀ بستی در هاشي و گشا١١ سپتمبر ۀ از حملبعد
م واجرای عدالت  محكی اقتصادادي بنكي لي و تشكتي صلح و امنني به تائمگري دكباري افغان ۀدي ملت جنگ ددي ام،یساز

 طرف انحطاط و انا بازهم به  افغانستانمينيبي همان طور آه می ولد،ي و نظام نو منوط گرددي به حكومت جداجتماعی،
 ی در اثر بی اجبارۀ دوباری و مهاجرت های، فقر، نفوذ قدرتمندان قبلی المللني بیاي نفوذ ماف،ی طالبی جنگ هازميرش
  .باشدي روان م،یكاري از دست دادن آاشانه و فقر و ب،یتيامن
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 درقبال ظاهرَا مخالفتیحد بوده و عضو ملل متی حقوقظ ما آه از لحاراني وۀ آه در مملكت جنگ زدشودي مدهي دجتَاينت

 به شمول حق زن یدرسرتاسر مملكت حقوق انسانشمند آن ازجانب اوليای امور نشان داده نميشود، درعمل اساسات ارز
  .گرددي می دائمیپامال جفا،  و قدرتمندان جنايتکاران جنگیو طفل مظلوم افغان با مظالم جنگ ساالران،

 
   

  
  


