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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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 Political سياسی

  
 فرانسه - دوکتور م ، عثمان تره کی

  ٢٠١٢ نومبر ٢٨

  :اعدام اسيران جنگی

   مستقيمۀافزار اِعمال فشار برای مذاکر

  

فين مسلح به مذاکرات مستقيم با خود، دست به حمله باالی دنبال شکست تالش برای کشانيدن مخاله  کابل بۀادار

  .انتقام و فشار از  مقاومت مسلح استفاده کند) !( افزار سھل االستعمال و بی خطر ۀن به مثابآاسرای جنگی زد تا از

  :ين جا به چند نکته بايد توجه کرد ا  در

 ده سال جنگ، مخالفين مسلح را شامل ليست سياه که امريکا رھبر ائتالف نظامی بين المللی در جريان   ــ  اين

 ۀتروريست نساخت، دليل قوی درک سياست مداران آنکشور از حالت اشغال افغانستان و در عين حال شناخت بالقو

در  مخفی با مخالفين شناخت بالقوه به شناخت بالفعل و رسمی بدل شده ۀبا آغاز مذاکر. مخالفين منحيث مقاومت بود

   .جريان است

کمک قوانين بين المللی مدعی دفع اشغال کشور اند ه ، با مساعدت رويداد ھای پيش آمده و بمخالفين، به زعم خودــ  

از يک سلسله که با قبول خطر مرگ در دفاع  قوانين بين المللی به ھمه کسانی. و به ھمين منظور اسلحه برداشته اند

نگاه » اسير جنگی «ۀافتند ، به مثاب جنگند و در چنگ دشمن می یم)  حق حاکميت ملی ، اسالم، آزادی(» معتقدات«

ين حقوق ا عملی ازۀسره مياشت بين المللی در استفاد. دھد کند و آنھا را  تحت پوشش موازين حقوقی قرار می می

  .نمايد نظارت می

زدن ھای سياسی يک ــ  از موضع قوانين بين المللی  بھره برداری افزاری از اسير جنگی در تعامالت و چنه 

شود نه دارای  که به اتکای آن اسير کشته می)  زور(شود که قوتی  اين جنايت وقتی تکان دھنده می. جنايت است

گيرد که اعدام کننده از عواقب قتل پس از خروج  اعدام وقتی شکل ماجراجويانه  می.  داخلی بلکه خارجی  باشدأمنش

  .، تصويری در ذھن نداشته باشدادن حمايت خارجی از دست د،قوت ھای خارجی يعنی بعد از

نزد سرباز ی و ارزشی  ترغم فقدان انگيزه ھای عقيدعلی (کومتی به صفت محموله ھای اشغال ــ  اعدام اسرای ح

نگاھداری فقدان زندان برای . توان در رديف جنايت جنگی حساب کرد دست مخالفين مسلح را نيز میه ب) حکومتی

  . کند ی  وی را توجيه نمیئااسير، اعدام صحر
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جنگ در . گيرد، نه دولت و مليشيا  به پھلو ھای حقوقی نبرد  ميان دولت ھا عالقه میاً قوانين جنگ غالبــ  

  .   منظم ساختاری با دولت ھا مطرح است ۀ مقاومت فاقد بنيا مليشيۀ، در محتوای مقابلافغانستان

انوانسين ھای بين المللی را دارند و ملزم به رعايت احکام حکومت افغانی و حاميان خارجی ھر دو عضويت ک

لفيت  مکاءً بن.  اين کانوانسيون ھا نيستۀ کننداءاين در حاليست که مليشيای مقاومت جانب امض. قوانين بين المللی اند

  .است» ااستثن«به حقوق جنگ ا و احترام مليشي»  قاعده«دولت در رعايت قوانين جنگ 

  . کند  امکان نگاھداشت ، توجيه نمینرت قطع قتل سرباز اجير حکومتی را با دست آويز نبودصوه  بااين استثن

داند که با قبول قربانی ھای بيشمار عليه آن جنگيده  ــ  مقاومت مسلح حکومت کابل را محصول تھاجم خارجی می

اين به مفھوم  .  مستقيم با حکومت به مفھوم شناخت رسمی توليد سياسی اشغال يعنی  حکومت استۀمذاکر. است

 خاک اً اشغال و نھايتتسليمی بال قيد و شرط مخالفين به  زبر دستی و بدمعاشی قوت ھای مھاجم خارجی، قبول حالت 

  .شود   قربانی ھا تلقی میۀو دود شدن ھم

 مستقيم با انگيزه و منطق جنگ از بنياد در تقابل و تضاد قرار ۀالفين برای مذاکر تقاضای حکومت کابل از مخاءً بن

  .دارد

بدون دستيابی توافق روی برخی موضوعات کليدی ميان . طرف ھای اصلی جنگ امريکا و مقاومت مسلح است

کند بلکه  ا نمیمذاکره با حکومت کابل نه تنھا دردی را دو. شود  صلح باز نمیۀجوانب اصلی درگير جنگ، روزن

  .دھد  ی از ابھام و پيچيدگی قرار میاا که مخالفين مدعی آنست در ھاله خواھی ر فعلی آزاديۀمبارز

  :تواند  در اجندای مذاکره  ميان مخالفين مسلح و امريکا  موضوعات مھم ذيل شامل شده می

  اوربند و متارکه* 

  ر از حالت جنگ به صلح  گذاۀتنظيم يک پروگرام تداخل مخالفين مسلح در پروس* 

 ضرورت يا عدم ضرورت  حضور شماری از عساکر امريکا ۀتنظيم تقسيم اوقات خروج قوای خارجی با مطالع* 

   ٢٠١۴قبل از سال 

   امريکاۀرھائی زندانيان سياسی از گوانتانامو و محابس داخل افغانستان تحت ادار* 

  ر جنگ طی ده سال اخيررسيدگی به جنايات جنگی قوای داخلی و خارجی درگي* 

   جنگۀکه باالی افغانستان تجاوز صورت گرفته است، پرداخت جبران خسار در صورت اثبات اين* 

   جبران خساره به بازماندگان تلفات ملکلیۀديأت*  

، پافشاری برای آغاز بل دارای صالحيت تصميم گيری نيست، حکومت کايک از فقرات باال که در ھيچ در حالی

  :نمايد  افزاری از زندانيان اسير جنگ مقاصد سياسی زير را تعقيب میۀ مخالفين و استفادمذاکره با

  ين طريق تقسيم کرسی ھای حکومتیا کابل از جانب مقاومت مسلح و ازۀــ  اعطای شناخت و رسميت به ادار

امل نظام از مجرای  استمرار زندگی سياسی گروه ھای جنگی شاً و نھايتونيت سياسی و حقوقی  ــ دستيابی به مص

  .داشتن موضع مستحکم در نظام حکومتی

  . اخيرۀولين جنايت و خيانت سه دھؤبازخواست از مســ جلوگيری از شکل گرفتن يک ميکانيزم 

ی يکی و مھم عدم توجه به امنيت مردمان ملک.  جنگ تخلفات بيشماری را مرتکب شده اندۀطرفين درگير در ساح

  . وليت در زمينه بايد جوابگو باشدؤمخالفين مسلح از مس به شمول ھمه. ترين اين تخلفات است

امتناع از .  سياسی، در دفاع از يک سلسله اصول و ارزش ھا  موفق بوده استۀمقاومت مسلح تا حال در عرص

 ۀ دامنۀتوانند برای توسع با اينھمه مخالفين مسلح می.  کابل از نظر سياسی و حقوقی قابل توجيه استۀمذاکره با ادار
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نفوذ به   مدنی و شخصيت ھای سياسی و مذھبی ذیۀ، جامعلح در حواشی نظام با احزاب سياسیتالش برای ص

  ٢٠١٢ نومبر ٢٧»پايان « .مذاکره بنشيند

 

  :يادداشت

به نظر ما از آن جائی که ھر دو طرف جنگ در افغانستان يعنی ھم اشغالگران و ادارۀ دست نشاندۀ آنھا و ھم برخی 

وران پاکستان که اينک ادعای نمايندگی از مقاومت مسلح را دارند، ھيچ يک نمايندگی از منافع آنی و دراز از مزد

مدت افغانستان نمی کنند، و ھريک از آنھا جھت تحقق اھداف استعماری خود و باداران شان، خون خلق ما را می 

 اعمال آنھا مصداق کامل جنايت عليه بشريت به ريزند، بدون کدام تمايزی به مثابۀ جنايتکار جنگی به شمار رفته،

  .شمار می رود

 AA-AA-ادارۀ پورتال

 


