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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

  
 دوکتور م ، عثمان تره کي

 ٢٠١٣ اپريل ٠٨

  

 د جنګي جنايتونو څيړنه د نړيوال نظامي ائتالف
وسته د امريکا په وړاندې مقابله وزنه له منځه د شوروي د امپراتوري په لنګيدو او د نړي په يوه قطبي کيدو نه ور

افغانستان او عراق د قدرت د ويشلو د نوې نظام د تشخص د . نړي د امريکا د ستراتژيکو لوبو په ميدان بدل شو. الړ

 په البراتوار کې د کمياوي وسلې نه نيولې تر پرمختللې د حربي تکنولوژي حيرانونکې توليد ،. البراتوار حيثيت وموند

نړيوالو قوانينو او بشري حقونو ته درناوي د البراتوار د فزيکي . الوتکې وآزمايل شو» آواکس«او  » ميراژ « 

د ديموکراسي تر پلمې .  افغانانو سره  د البراتوار د موږک په حيث چلند وشو.  قوانينو تر اغيز الندې حاشيې ته ولويد

  .و ملتونو تر بيرغ الندېتول د ملګر. الندې بی شمير جنايتونه ترسره شول

د تاريخ په اوږدو کې . بشري حقونو او د جګړې قوانينو د لويديزو ھيوادونو د خپلمنځي اړيکو او معامالتو زيږنده ده 

 .شوې دي) مشروعيت ورپه برخه کول ( راجستر ، تسجيل او تشريع  نړيوال قوانين د کانوانسيونونو په چوکات کی 

پدې ندي بريالي شوې چه د جګړې مخه  و د برالسّي په وجھه باندې نړيوال حقوقي نظام د نړي په کچه د زورواکان

 د مضبوطو   لږ تر لږه   د څارويو د جګړې د توپير په موخه  خو که انسانان جګړه بندولي نشي ھغه ته بايد. ونيسي 

     . شويدي  د جګړې قوانين د ھمدغه مقصد د پاره تنظيم .قوانينو د الری انساني بنه ورکړي 

د افغانستان په جګړه کې سره له دې چه  لويديزوال د جګړې د نړيوالوکانوانسيونونو د يو اړخ په توګه دنده لري چه د 

 .په ځاي ايښې »  ريکارد « جګړې قواعدو ته درناوي ولري ، خو  د ھغې په سرغړونې سره تاريخی 

و باندو باندې د ناتو ھوائي  بريدونه دي چه په ترڅ کی يي په د جګړې د قوانينو د سرغړونې بھترين مثال په کليو ا

 .  زرګونو ملکيان وژل يا ژوبل شوې او عامه شتمنيو ته تاوان رسيدلې دي

ھغه څه چه د جګړې په . د ناتو ګن شميرې جنګي عمليات د مخالفينو نه د غچې اخيستنې په مقصد ترسره  شوې ده 

 :  سناريو داسې پيليږي.   دلته خبره د جنايت نه تيرې دي. يواني غرايز ويلي شوحالت کې ورته د کنترول نه وتلې ح

. دواړه د معرکې نه تښتي . په يوه کلي کې د وسله وال مقاومت دوه کسان د بھرنيو قوتونو په قطار باندې دزې کوي 

ون ځای ته پناه رې مصيو ساعت وروسته د دغه واقعيت په نظر کې نيولو سره سره چه بريد کونکو د سيمې نه ل

دغه . په سلګونو ملکيان ژوند له السه ورکوي . ، کلې په بشپړه توګه  تر ھوايی ګوذارونو الندې نيول کيږيوړې

کليوالو ديته اړ شي چه د کلي په کچه د ناتو د بمباريو د ويرې نه د وسله : ارادي او پالن شوې جنايت يوه موخه لري 

 .ياتو مخه ونيسيوالو مخالفينو د راتګ او عمل

درې ورځې مخکې د زنګ آباد په څلور الرې ... « : احمد شاه د پنجوائي اوسيدونکې پژواک خبري آژانس ته وايي 
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د پيښې نه وروسته يو شمير بھرني صاحب . کې يو شمير بھرني فوجيان د يوه چاودنې په پيښه کې ووژل شول

چه که د چاودنې : په غونده کې بھرنيان غوندې ګدونوالو ته وويل . راوبللمنصبان ، قومي مشران يوې غوندې ته 

د شپې په تياره کې  » رابرت بالس « صباحي ... عاملين راپيدا نکړې د ھغې غچ ستاسو د ښځو او ماشومانو نه اخلو

د مارچ ( ه زخميان شول  تنه شھيدان او پنځه تن٢۵د خپلو ملګرو سره د ملکيانو په کورونو باندې بريد وکړ چه په کې 

 ) . م کال ٢٠١٢ ، ١٢

 

کله چه د يو نوې جنايت پام بايد : په بنه کاروي» سياسي ترماميتر « جنايت ، د » رابرت بالس « ھمدا اوس امريکا د 

بلې خواته واړول شي  يا کله چه اړتيآ احساس شي  چه بايد   د جګړی اصوليت او عدالت غوښتونکې اړخ نمايش ته 

رابرت «د ،  امريکايی چارواکې  ) د مثال په توګه د وسله والو مخالفينو سره د خبرو اترو په بھير کې ( دل شي ايښو

دا احتمال شته چه نوموړې ته د کاذب ادعا تر بيلګې الندې د ليوني په حيث . محاکمه تر الس الندې نيسي» بالس 

 .برائت ورکړ شي 

د عزيزآباد په يوه لسيزه کی  : په دوسيه باندې ايسار نه پاتې کيږي» بالس رابرت « د » وړيا جنايت ستراتژي « د 

ليون ياتکل نيم م)  زره شھيدان ٣٠٠٠( نه نيولې تر کونړ او د ھلمند نه نيولې تر کندوز او دشت ليلي  پورې) ھرات(

 .بيګناه افغانان د يوه رذيالنه او ماجراجويانه جګړې قربانی شويده 

سره نورمالې ) او په ځانګړې توګه امريکا ( سوله او سياسي ثبات او د نړيوال نظامي ائتالف د غړيو په افغانستان کې 

 .يعنې حق خپل طبعي ځای ونيسي . مينيداي شي چه وړيا جنايتونو ته رسيدگي وشي أاړيکې ھغه وخت ت

لګرو ملتونو په سروالي د جنايتونو د د ھمدغه مقصد د پاره بايد د افغانستان نه د بھرنيو ځواکونو د وتلو نه مخکې د م

د څيړنې  په کمسيون کې  نړيوال سره صليب ، د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو . څيړنې يو کمسيون جوړ شي 

 .کمسيون ، د اروپا د اتحاديی  د بشر د دحقونو کمسيون او په جګړه کې ځينې ناپيلې ھيوادونه ګډون درلودالي شي 

افغانستان ھيڅکله دومره پياوړتيا ترالسه نکړي چه اشغالګرو ) د ويتنام مثال(کې نيولو سره يخي تجربې په نظر د تار

خو د  تينګ احتمال له مخې به په جګړه کې : ځواکونه ديته اړ کړي چه افغانانو  ته د يرغليزې جګړی تاوان ورکړي

 .ړي دخيل ھيوادونه افغانستان د خپلې اوږدمھالې اقتصادي مرستې نه بې برخې نک

په بنه » خيرات « که موږ  په افغانستان کې د بھرنيانو د جنايتونو يوه دوسيه ځان سره ونلرو ، د دوي مرستې د 

ال الندی راوړي او د اوسني مقاومت د جګړې د منطق سره په تقابل ؤخيرات زموږ ملي غرور تر س. مطرح کيږي 

جګړې « او د ) خون بھا ( » وينې بيه « رستې د شھيدانو د د جنايتونو د دوسيې په درلودلو سره ، م. کې واقع کيږي

به رامنځته ) سره له دې چه د يرغلګرو قوتونو له خوآ نه پيږندل شي ( په توګه »  حق   « په دول يعنې د يو » تاوان 
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 .      شي

.                    ځانکړې ځاي ولري د بھرنيانو د جنګي جنايتونو په اړوند د دوسيې تنظيم د قطر د مذاکراتو په اجندا کی بايد 

 »پاي«  

 فرانسه

 ٨د اپريل 

 م کال ٢٠١٣

 

   

 

 

 

 

 


