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  له پيشرو خپرونې څخه
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  به پلی شي؟» انتقالي عدالت«
  

اج پيدا کړ او انتقالي عدالت ھم له ھغو مفاھيمو څخه دی چې د نړيوالې ټولنې له راتلو سره سم يې په ھيواد کې رو

لکه څرنګه چې دوی د دموکراسۍ، د بشر . کله ناکله د دولتي چارواکو لخوا د خلکو د تيرايستلو لپاره کارول کيږي

حقوق، مدني ټولنه، د بيان او مطبوعاتو آزادي او داسې نور کاروي او ھيڅکله په عمل کې وجود نه لري، انتقالي 

ن له کنفرانس څخه راپديخوا چې نږدې لس کاله تيريږي، يوازې په لفظ عدالت ھم تل د ھر مجلس نُقل وي، او د ب

  .کې پاتې شوې کليمه ده

که د نړۍ اوسني تاريخ ته ځغلنده کتنه وشي، ښايي افغانستان به يوازينی ھيواد وي چې جنګي جنايتکاران، قاتالن، 

بلکې د دولت لوړې چوکۍ د ھمدوی پر ښځو تيري کوونکي او د ھيواد ويجاړونکي نه يوازې محاکمه شوي نه دي، 

په دې منځ کې يو شمير جوړجاړي کوونکي او غوړه ماالن د نورو . په الس کې دي او دوی د نورو برخليک ټاکي

ھيوادونو د جنايتکارانو او جنګي مجرمينو د بخښنې مثالونه ورکوي څو د تيرو درې لسيزو د جنايتکارانو جنايتونه 

باسي چې له اروپا څخه نيولې تر آسيا او افريقا پورې په ھيڅ يوه ھيواد کې ھيڅ يو سپين کړي، خو دوی له ياده 

جنايتکار او جنګي مجرم که په دار ځړول شوی نه دی او په زندان کې له منځه تللی نه دی، لږ تر لږه په واک کې 

  . نه دی پاتی شوی، خو د افغانستان مثال د نړۍ په ھيڅ ھيواد کې نه تر سترګو کيږي

په تيرو . تيرې درې لسيزې د افغانستان د اوسني تاريخ تر ټولو خونړۍ او له جرم، جنايت او ظلم سره تړلې دي

د تيرو درې . درې لسيزو کې د افغانستان پر وګړو ھغه ظلمونه وشول چې ساری يې په تاريخ کې ليدل شوی نه و

د تيرو درې لسيزو جنايتکاران او . تر شا وتړللسيزو ظلمونو او جنايتونو د چنګيز او ھالکو او سکندر السونه 

مجرمين په دې ښه پوھيږي، چې دوی يوه ورځ ھرومرو د خلکو لخوا محاکمه کيدونکي دي، خو د دې لپاره چې د 

دوی په پارلمان کې د تيرو درې لسيزو د جنګي . خلکو له محاکمې څخه وتښتي، له خلکو څخه د سند غوښتنه کوي

  . منشور السليک کړ او په دې توګه يې په خپله پر خپل ځان عريضه وکړهجنايتکارانو د بخښنې

 چې که له يوې خوا جنګي جنايتکاران د خپلو ځانونو د بخښنې منشورونه السليکوي، له بلې خوا يو شمير نور

پوھيږي د جنګي جنايتکارانو محاکمه او د انتقالي عدالت پلي کول د يو شمير ھيوادونو، سازمانونو او کړيو لپاره د 

وسلې په توګه کار وکوالی شي څو تورن کسان تل په خپل موټي کې ولري، د جنګي جنايتکارانو د محاکمه کولو تر 
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ې لپاره چې له بھرنيو ھيوادونو څخه پيسې الس ته راوړي او نامه الندې د پروژو جوړولو دنده خپله کړې او د د

دوی په دې ښه پوھيږي چې نه څوک د ! خپل جيبونه ډک کړي، د جنګي مجرمينو او جنايتکارانو محاکمه غواړي

دوی خبره اوري او نه د دوی خبرې چا ته اھميت لري، خو دوی د پروپوزل او پروژو د پوره کولو لپاره بيا ھم 

تر اوسه لسګونه انجوګانې، سازمانونه او بنسټونه جوړ شوي او په دې الره کې ميليونونه ډالره . رې وھينارې سو

فنډونه ورکړل شوي، خو ھيڅ يو جنګي جنايتکار يا مجرم خپلې سزا ته رسيدلی نه دی، آن دا چې ھيڅ يو يې له 

لي کول او د جنګي جنايتکارانو د دوی له ھغو کسانو څخه د عدالت پ. خپلې دندې څخه ھم ګوښه شوی نه دی

محاکمې غوښتنه کوي، چې ھغوی په خپله دغه جنايتکاران واک ته ورسول او بيا يې ھغوی ته پراخ واک او اختيار 

  . ورکړ څو د خلکو پر برخليک لوبې وکړي

ته اړتيا وي، د په داسې ھيواد کې چې ھر څه د بھرنيانو په کنترول کې وي او د ھر کار لپاره د بھرنيانو اجازې 

پلي کول ھم د ھغوی لخوا تر سره کيږي او ھر کله چې د دې کار د پلي کولو اړتيا وليدل شي، که » انتقالي عدالت«

به په خپله پلی شي، لکه څرنګه چې په عراق کې د صدام په ھکله » انتقالي عدالت«دوی وغواړي او ونه غواړي، 

  .ورکړل شوه» سزا«ايتونو تر سره شو او ھغه ته د خپلو جرمونو او جن

د جنګي جنايتکارانو او مجرمينو په ھکله انتقالي عدالت يوازې ھغه وخت پلي کيدای شي چې يو ھيواد له ھر ډول 

خپلواکۍ څخه برخمن وي او د ھيواد واکداران په خپل برخليک برالسي وي، نه دا چې د يوه کوچني کار د تر سره 

تر ھغو چې په ھيواد کې اوسنی حالت .  د ھغوی د سفيرانو اجازې ته ضرورت ويکولو لپاره د بھرنيو سفارتونو او

دوام لري، تر ھغه به د جنګي جنايتکارانو او مجرمينو محاکمه کول يوازې يو خيال او خوب وي، ځکه ال تر اوسه د 

رنيان د دې حق نه لري بھ. د پلي کولو او د صدام برخليک ته د رسيدو لپاره اوږده الره پاتې ده» انتقالي عدالت«

چې زموږ په ھيواد کې د عدالت د پلي کولو او نه پلي کولو خبره وکړي، بلکې دا د افغانستان د خپلو وګړو حق دی 

  .    چې جنګي جنايتکاران او مجرمين سزا ته ورسوي

  

   

  


