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  م٢٠٠٧                                                                                      ورجنيا، فروری ماللی موسی نظام  

  

  ر نظارت برحقوق بشۀتي جرگه و آمیولس
 

   دست تو همیست باالي آه دست        دستان ستمريز  بررهي چمكن
 

 در یا صلهي فنكهي بری مبنافتي انتشار ی جرگه، خبری ولساي ملت افغان ۀخان از،ی پنجشنبه اول فرورخي بتارًارياخ
خبر    نيا.  استدهي رسبي از وآال به تصوی تعدادكي از جانب رافغانستاني اخدرچند دهۀ ی جنگنيمجرم عفو مورد

نمی  تصور  هرگز،ان ملت افغی واقعی و وآالندگانيما ندي شااي  بود ودهي بگوش نرس آن اصًالیآه اقدامات مقدمات
، حالت ترس و  برنده و آشندهۀچون حربو  صادر گردد، ی مهم ملیا مسئله ني بتواند بر چنیا صلهينمودند آه ف

 .داي افغان وارد نمۀديانزجاربر ملت مظلوم و جنگ د
 ی ملتيار حاآم  پاسدقتي حقرملت آه دارادۀ  از  شان بايد که هر اقدام جرگهی ولس نمايندگان باور بدور است آهاز

اه ي ادوار س شهيدوني ملمي ونكي ی آاران جنگتي راه دهند آه جنابخود نراي فكر ای حت ميباشد، منبع بگيرد،افغانستان
را آه کابل  گناهي بیت هزار اهالس شاز شي بعي و آشتار فجتختي پابيالن تخرؤو طرف و مسكيپرچم و خلق را از 

 اقدام شرم آور، نيا.  الزمه قرار دهندیبر گرياشتباه گرفته بودند، از جانب دبه   محاربه،دانيبا م طلب هجا ی هاميتنظ
 برحق مملكت خط ی و شهداگناهاني ها خون بونيمل برقتيحق، آه  در »!؟ «یملۀ  نام قانون و مصالحريآنهم ز

 مردم محنت اتي ح درف،ي بر ضعی رابر االم و مظالم قویدي نموده و فصل جداهي را سخي تاری روكشد،يبطالن م
 .دينمايآش افغان باز م

 مجاز ري را غی قانونني چنني ابي تصویپخش گزارش رسم  بای جمهور، حامد آرزسيست آه رئيدواري امیجا
 .ردي پذ ی  از جانب پارلمان نمنهي را در زمی فشارچگونهيدانسته و وانمود آرد آه حكومت افغانستان ه

 ه و عجوالنیري گمي تصمني سبب چنی است و چه فشاردهي چشمه گل آلود گرد آب از آدام سرني آه امينيبي محال
 ... و دور از انصاف و مروت گشته استی انسانري غای كجانبهي
 مستقل آن در هر ی هاوني موسسات حقوق بشر و آمسی آن، پاني و متحدكاي امری بدو شكست طالبان توسط قوااز

 و مراجعه به شاهدان ني ها دالر و استخدام مترجمونيمصارف هنگفت مل موسسات با نيا. ديگوشه و آنار باز گرد
،  بوددهي رنجور افغان در طول دهه ها وارد گردت آه بر ملی از مظالمی قابل انكارري مستند و غی هار راپو،ینيع
انسان بر واقعات جگر خراش ظلم   از مردم ما، حوادث و۶٠٠٠ باي با مصاحبه با تقركسالي ی نمودند و بروهيته

 ني ا،ی المللني صلح بی آه با اتكا به بازخواست حكومت و قانون و حضور قوارفتيانتظار م. انسان را برمال ساختند
 وار ديمردم ما ام. ندي از ملت مظلوم و محروم افغانستان سر براه نمایندگي را به نمای بتوانند عدل وحق ستاناراپور ه

 از یري جلو گبا و   و بازخواست شودیريگي آنان پی ها حق انسانوني نقض مل،یسسات بشر مونيبودند آه با آمك چن
 . گرددیزي ری روشن در پناه عدالت و مساوات پۀندي آی برای قدم استوار ومثبتشتر،يمظالم ب

 ی، لستر مذآوۀتي آمۀسي رئ» سمرماي س« ازیندگي مستقل حقوق بشر، به نماۀتي راپور ساالنه، آمی از ختم سال طبعد
 ۀ وعدر مال عمار،ي حكمتدر داخل و یلي خان و خللي اسمعم،ي، فه دوستماف،ي س،ی حقوق بشر منجمله رباننياز ناقض

 آه نامشان در لست ذآر ی آنانۀ همی قانون  و بازخواستات و مجازمي تقدی را به  حامد آرز کشور در خارجگر،يد
 .دي، تقاضا گرد بوددهيگرد

 داده نشد، بلكه با گذشت چهار طرفي مستند و بۀ ساالنی به راپور های اثربي ترتچيها ه نه تنم،يداني آه مهمانطور
 وابسته به آنان ی جنگ ساالران و رهبران جهادۀ گروه مختلف١٧٠٠ از شتري نقض حقوق بشر و مظالم بگر،يسال د

 ۀ همان سال، به آمك جامعانست ميتو دولتكهيدرحال. ديگردم تري دفاع افغانستان، اوضاع آامال وخی مردم آامال برب
  آار نموده وی مردم مظلوم رویاري را به ی جنگتكارانيجنا خواست از  اسلحه وآغاز بازی جمع آور،ی المللنيب

 .حقوق بشر بوجود آورد ۀ قبول شدی هابي پناه پرنسر دتي و قانونتي امنتيبا موجود  رایگريافغانستان د
 ۀ و ساحدهي از آنترول خارج گردگري دی آاران جنگتيجنا  وانامروز آه نقض حقوق بشر و قدرت جنگ ساالر

 ۀ جرگی ولسمي مقی آه گروه خطاآاران ملستيهي بدباشد،ي ملت تا دستگاه دولت گسترده مۀ آنان از خانتيفعال
 شده ادي نموده و عامالن اعمال ی چشم پوشت مملكبي سه دهه جنگ، قتل عام، بمباردمان و تخراتيافغانستان، ازجنا

 تيآنكه صالح  غافل ازكشند،ي خودو امثال خود ماتي جنای پرده بر روقتي در حقنانيا. ندينماي الزمه اعالم میرا بر
 خي آنان ثبت تاراهي آزموده شدگان آه سوابق سز ای نه گروهباشد،ي را ملت مظلوم افغانستان دارا می ملمي تصامنيچن

 مردم متعلق به رای  ملتي  به وضاحت حاآمیقانون اساس.  استدهي مملكت گردۀديگاه و ستم آش آ مردمانو اذه
 ،ی نور الحق علوم،ی گالبزو،ی ربانی نه حق  قانونباشدي حق ملت افغان منيعفو مجرم برميتصم.  دانديافغانستان م

 . و امثال آنانافيس
 برده في تشریداري و خراحتي سی جرگه هم برای ولسر دندگاني نماني ازی گذشته، در آنفرانس لندن آه گروهسال

   تعهد آند یكي : دي نمای ملت افغانستان بزل مساعیاتي خواست آه بر دو موضوع حی از آرزی المللني بۀبودند، جامع
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وحشت   ومي ب خود ها در پناه قانون، منبعد بايی آبانيم را سر براه بسازد تا مردم در داخل سرزتي امنۀآه مسئل
 جنگ ۀ سلطري مراعات گردد و ملت از زر حقوق بشی هاپي المقدور پرنسی بكوشد حتنكهيگراي دند،ي ننمایزندگ

 .ندي نماستي شده و با صلح و آرامش زرونيساالران و عمال آنها ب
دولت  ریطی راپوHuman Rights Watch   بشريا   نظارت بر حقوقۀتي آم،یسوي عۀ دسمبر سال گذشت١٠ خيتارب

 حقوق ني ازمردم افغانستان نمود آه بازخواست ناقضتيو حما » یعدالت انتقال«  پروگرام یافغانستان را متوجه اجرا
 . به اتمام برسددي بایالدي م٢٠٠٨ پروگرام خوانده شد آه تا نيبشر جزء  هم

 را به مفاد خود ها ای نامه صلهي فنيمردم دوست چن   و مسلمان وفي صاحبان شرلي آه چرا وآگرددي برمال محال
  قتي دارند در حقفي آه خود آوزه گرو آوزه خر وآوزه شكن تشرنانيا.  صادر نمودندی پارلمانتيودر پناه معاف
 چند تختي آابل پایباي مملكت و شهر زیراني ولؤومظلوم افغانستان و مس  برحق ودي شهونيدو مل  ازشتريعامل قتل ب

 ینا درست  و انتقاد برداديورنه به عوض داد و ب. باشندي مًاتصا خنآ پناه ی بني ساآنۀرحمانيهزار ساله و آشتار ب
به نقض  به ني در بر ندارد، متهمهرگز  آن موسساتی را برای گونه مفادچي حقوق بشر آه هی هاتهي آمیراپور ها

 بزور و خواهندي را آه میمان برائته .... ندياز اتهامات وارده برائت حاصل نما» مردانه وار؟؟ « توانندي حقوق منيا
  را آه حساب پاك است از محاسبه چه باك؟؟یآخر آس.نديملت آسب نماۀفشار در خان

 ی موادني چنبي افغانستان، فقط و فقط پالن و تصوی ملی گروه به شوراني اافتني آه علت راه دانديملت افغان خوب م
 ی و سازمان های الممللني بۀيري آه موسسات خباشندي واقف میب گرگان آدم نما بخونيا.  نام قانون بوده استريز

 وابسته به آنان، ی پناهان مظلوم از ظلم جنگ ساالران و رهبران جهادی بۀي و حماتي امنی برقراریحقوق بشر برا
 .دينماي وارد میمي بصورت دا راتكاراني عدالت و بازخواست جنایبردولت افغانستان فشار برقرار

  اهللابي و حبنيحسام الد« ۀ  در لندن و محاآماري وابسته به گروه حكمتتكاريجنا» زرداد  « ۀاز محاآم بعد راياخ
شان   دو سال قبلشنهادي و موسسات حقوق بشر رابر پی جهانۀ، در هالند، جامع»خاد  « ی از دستگاه جهنم»یجاللزو

 قضات تيخارج مملكت با اختالط اقل  دروانديتم  حقوق بشر درافغانستانني و ناقضتكاراني جناۀ محاآمنكهي بریمبن
  .ردي صورت گی المللني بۀ خبرت قضاتيافغان و اآثر

  
  ملت افغان،ۀخواست ني تحقق اشترازيامتناع ب.  عدالت هستندقي سال است آه مردم افغانستان خواستار تطبپنج

 .دينماي وارد میبزرگۀ  آنان صدمی جهانۀ جامعبانانيپشت  حكومت افغانستان وتيبرعدالت و قانون
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