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   روستار تره کی م، ع ، دوکتور

  
  

  ټبنسی حقوق یړګج دی ك افغانستان په
  

 بغاوت؟ ا يمقاومت
                                                                          

 هيتوج دی باند ټبنس پر حقوقوداصولو د نه ليپ ھمھغه د د،يبر ائتالف واليړن دی باند افغانستان په  
ی چ تينی د په وھنه الس) م،م(ی موسس د ملتونو روګمل دی ك معركه په افغانستان د. وو هن ړو

 زبر دی ړن د م ، م: هړكی چليپ ھم نوره وضع ،یړورك اساسی حقوق تهی ړګج ضد زميترور
  .ړی صادری كړیكيپری نيځ خالف په نورمونو د حقوقی الملل نيب دی الند رياغ تر واكونوځ

 په افغانستان كی نړيوال نظامی ائتالف د تروريزم سره د مبارزی په ترڅ كی په   دا تمه كيده چی
تدريج سره خپل كړه وړه د نړيوالو حقوقو د غوښتنی سره برابر يا لږ تر لږه د جګړی په بھير كی د 

د غوښتنی خالف، نړيوال ائتالف د يو ناحق دريځ په بنأ د پرله پسی . جګړی قوانين مراعات كړی 
  .او ھوايی بمباريو په وسيله په زرګونو بی ګناه افغانان ووژلځمكنی 

  د تر الس الندی مضمون د ليكلو المل د بھرنيو قوتونو د افغان وژنی جګړه ايز سياسيت په وړاندی 
  .يو سوله ايز غبرګون دی

يت او د   د افغانانو بی ځايه وژنه موږ دی ته اړ كړو چی د دغه ليكنی له الری د افغانانو د مظلوم
  .بھرنيانو د زور او تكبر كالم  خرڅ شوی افغانی سياسی بی اراده لوبغاړو ته ورسوو

  :سريزه
  .  د پيړيو راھيسی جګړه د نړيوالو منازعاتو د حل يوه وسيله شميرل كيږی 

نړيوال حقوق د .   د لمړی نړيوالی جګړی نه وروسته د نړی په كچه وسله والو نښتو زور وموند
  . په درلودلو سره و نشو كړای چی د جګړی مخه ونيسی كمزور دريځ

نه پس د نړيوالو منازعاتو د حل په مقصد يوه حقوقی )  م كال١٩١٩(  د جامعه ملل د تاسيس 
  .جوړښت پيدا شو

 م كال د اګست ١٩٢٨(پكت ›› بريان كلوګ‹‹  د نړی په كچه د حقوقو د واكمنی په استقامت د 
جګړه د يوه استثنأ  يعنی مشروع دفاع حق په منلو : ګام پورته كړ، مخ په وړاندی اوچت )مياشت

د مشروع دفاع حق اصل په تعاملی . سره د نړيوالو منازعاتو د حل د يوی وسيلی په توګه منع شوه
  .حقوقو كی مخكی موجود وو
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، تر تيری الندی شوی ھيواد ‹‹ : حق داسی تعريفوی›› دفاع مشروع‹‹  م ١٩٢٣دايرة المعارف په (
  ).››چټك او فی المجلس ځواب متعرض ته 

 م كی د م ، م د تاسيس نه وروسته جګړه د نړيوالو اختالفاتو د حل د يوی وسيلی په توګه ١٩٤٥  په 
  .او ټولی وسله والی نښتی غير قانونی اعالم شوی)  مه ماده٤او ٢د منشور ( منع شو 

 د سوله ايزو الرو په بنسټ باندی حل  فصل سره سم٧  دغه اصل چی ټولو اختالفاتو د منشور د 
  .شی، ومنل شو

نړيوالی (باندی يو بل استثنأ ) مشروع دفاع حق(په مخكنی استثنأ)  ماده ٥١( فصل ٧   د منشور 
  .ور زيات كړ) سولی او امنيت ته ګواښ

ی تكيه امريكا او م،م په افغانستان باندی د نظامی عملياتو د پيل په وخت په دواړو استثناګانو باند
     .   وكړه

پريكړو كی امريكا ته )  نمبر١٣٧٣ او ١٣٦٨ (٢٨ او ١٢ م د سپتامبر په ٢٠٠١  د امنيت شورا په 
د انفرادی او ډله ايزو دفاع حق په وركولو سره په افغانستان كی د ھغه ھيواد نظامی عملياتو ته 

) ١١ م، د سپتامبر په ٢٠٠١(نوموړی عمليات په نيو يارك كی د ترورستی عمل . حقوقی بنه وركړه
  .تر نامه الندی پيل شو» ُبی پلی عدالت ‹‹ په ځواب ، د  

اما په واقعيت . اصولی معلوميږی›› ًظاھرا‹‹په چوكاټ كی ›› مشروع دفاع حق‹‹ نظامی عمليات د 
  .او نړيوالو اړيكو اصوليت په كی ندی مراعات شوی) قاعده(كی بين المللی حقوقی نورم 

  :وع دفاع حق څخه افراطی تفسير د مشر–لمړی 
دغه اقدام د .   د امنيت شورأ په پريكړه  كی مشروع دفاع حق په بيړه او افراطی ډول تفسير شويدی

  :نړيوالی ټولنی حقوقی بنسټ تر پوښتنی الندی راوړی
  تعاملی حقوق د مشروع دفاع حق څخه استفاده يوازی د يو بل دولت د تيری يا تعرض 

Aggressionحالت كی مجاز ګنی په .  
  غټ سوال دا دی چی آيا ھغه ځان وژنی ترورستی بريد چی د نيو يارك په سوداګری مركز كی 

 م د ١٩٧٤ پريكړه ، ٣٣٤٤(ترسره شوی او د م ، م عمومی اسامبله ورباندی د تيری نوم كيښود  
  ًواقعا تعرض ګنلی شو ؟) ١٤دسامبر 

  . حقوق د يو دولت په بل دولت باندی بريد تعرض تعبيرویً  مخكی اشاره وشوه چی اصال بين المللی
 انګليس نظامی ائتالف چی د طالبانو په حكومت باندی يرغل وكړ، د نيو يارك په سودا –امريكا 

ګريز مركز باندی ترورستی بريد ، بن الدن او القاعدی ته حواله كول نه د طالبانو امارت يا 
  .افغانستان دولت ته
اتو كی چی مخكی د نيو يارك د پيښی  نه د امريكا د استخباراتی ادارو له الری   په ھغو اطالع

خپاره شوی وو په ډاګه ادعا شوی وه چی په افغانستان كی القاعده فعال مايشأ ګنل كيږی او پخپل سر 
له په نتيجه كی د م ، م . ًبنا په امريكا باندی د طالبانو د حكومت د بريد ادعا، بنسټ نلری. عمل كوی

نظره څه چی دطالبانو نه د پيښی په وړاندی د مسئوليت په حساب پاتی كيږی، ھغه د افغانستان په 
البته د . (خاوره كی د القاعدی منسوبينو ته د نظامی زده كړو كامپونو د جوړولو اجازه وركول دی

  ).خاوند وودغه فرض په منلو كی چی د طالبانو حكومت په القاعده باندی د امر و نھی د صالحيت 
 م كال د ١٩٩٩ نمبر ، ١٢٦٧(  طالبانو مخكی د نيو يارك د پيښی نه ، د امنيت شورا د پريكړی 

بن الدن په ( له مخی بايد بن الدن يو صالحيت لرونكی مرجع ته تسليم كړی وای ) ١٥اكتوبر 
 چاودنه كی تورن  م كال د اګست په مياشت كی په كينيا او تانزانيا كی د امريكا د سفارتونو په١٩٩٨

  ).وو
 فصل په احكامو باندی والړ وو چی د ھغه له مخی د م ، م ھيڅ يوه ٧  نوموړی پريكړه د منشور د 

  .غړی اجازه نلری چی پخپله خاوره كی د ترورستی ډلو ميلمه پال اوسی
په ګډه    د امنيت شورا د پريكړی نه د طالبانو سر غړونه ددی المل وګرځيد چی امريكا او انګلستان 

  .په افغانستان باندی د مشروع دفاع حق تر بيلګی الندی يرغل وكړی
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 د م ، م او امريكا ھغه ګډ دريځ چی په يو ھيواد كی د ترورستی ډلو د ٧ م كال د اكتوبر په ٢٠٠١  د 
شته والی په حالت كی، نوموړی ھيواد ته د ترورست  شريك وګنو او بل ھيواد ته  د ھغه په وړاندی 

دغه . ع حق وروبښو ، دفاع مشروع حق ته خطرناکه وده او پراختيا ورکولو معنی لری د دفا
په دی معنی چی احتمال لری يو دولت چی ځان د . پراختيا د بين المللی حقوقو په تاوان تماميږی

ُكوی، د ځمكی د كری يو لويه برخه د خپلی وقايوی نظامی ›› تصور‹‹تروريزم تر ګواښ الندی 
په دی حساب مشروع دفاع حق په وقايوی ډول مطرح او د وقايوی . خه  وګرځویعملياتو مو

  .جګړی  تلپاتی اور د بليدو په المل بدليږی
  وقايوی جګړه د لسګونو كلو راھيسی د اسرائيل له خوا د عربی ھيوادونو په وړاندی په مخ بيول 

  . وركړهامريكا د نيو يارك د پيښی نه وروسته ھغه ته نړيواله بنه. كيږی
ځكه چی وقايوی جګړه .   د مشروع دفاع حق ھيڅ كله د وقايوی جګړی تيوری سره سمون نخوری

دواړه يعنی دفاع او تعرض يو بل سره په تضاد كی قرار . دفاعی حق تعرضی حالت ته را ا ړوی
  .لری

  .یًبنا په افغانستان كی د امريكا الس وھنه د مشروع دفاع حق د اصل سره زيات سمون نخور
نوموړی الس وھنه ، حق د خپلی اصلی محتوأ څخه باسی او د منازعو د حلولو غير اصولی الری 

  .خالصوی
  : په عمومی اسامبلی او تروريزم ضد نړيوال ائتالف باندی اصولی اعتراض–دوھم 

  دھغه تعبير په وړاندی چی د تعرض په اړه عمومی اسامبلی ، امريكا او انګلستان لری، څلور نيو 
  :ی مطرح كيږیك
 كه دغه واقعيت ومنو چی طالبانو بشپړ او پياوړی حكومتی جوړښت نه درلود، بايد په دغه ټكی – ١

باندی اعتراف كړو چی طالبانو دومره قوت نه درلود چی په افغانستان كی د القاعدی د راتګ مخه 
 عملياتو په ډګر بدل القاعده د خپلی وسلی او پيسی په زور ، افغانستان د خپلی ترورستی: ونيسی

په نتيجه كی د طالبانو د حكومت كمزورتيا د . د طالبانو تحريك ددوی په الس يرغمل وو. كړی وو
  .ھغوی مسئوليت منتفی كوی

 ددغه واقعيت په نظر كی نيولو سره چی په امريكا باندی بريد د القاعدی له خوا تنظيم شوی وو، – ٢
 مفھوم چی يو دولت په بل دولت باندی تيری دی، د پامه د عمومی اسامبلی پريكړه د تعرض اصلی

  .غورځولی دی
 ته Jurisprudence›› قضايی رويی‹‹  نوموړی پريكړه د نړيوالو حقوقو په ساحه كی – ٣

  .پاملرنه نده كړی
  :  قضايی رويه چی زموږ د اوسنی بحث سره تړاو لری او امريكا د ھغه يو اړخ جوړوی، داسی دی

په . د امريكا په مالتړ حكومت كاوه›› سموزا‹‹ م كال پوری په نيكارګوا كی ١٩٧٩ تر ١٩٧٨د
جبھه كی راغونډ او د ›› ساند نيست‹‹ انقالبی اپوزيسيون د شوروی او كيوبا په مرسته په ١٩٧٨

ته ورسيد چه د امريکا د پيسی او وسلی » ضد انقالب « وار په اصطالح . سموزا حکومت لنګ کړ 
د جبھی د جوړولو نه وروسته د ساند نيست حكومت په وړاندی په بغاوت الس ›› راكانت‹‹په زور د 
  .پوری كړ

ته عارض او په امريكا باندی تور ولګاوه ) ب،ع،د(  ساند نيست حكومت، بين المللی عدالت ديوان 
  م كال د جون١٩٨٦ب ، ع ، د  د . چی د ترورستی بانډونو په واسطه په نيكارګوا باندی تيری كوی

 نيټه په خپله پريكړه كی ياغيانو ته د امريكا لوژستيكی ، مالی او د پوځی مرستی، په نيكارګوا ٢٧په 
  .باندی د تيری په نامه ونه پيژندای

ً  بنا د قضايی رويی په اساس د القاعدی سره د طالبانو لوژستيكی مرستی، كه ارادی بنه ھم ولری، 
  .ت د تعرض د توجيه په مقصد ونه كارول شیبايد په امريكا باندی د طالبانو د حكوم

.  م كال د اګست په مياشت كی يوه اليحه تنظيم كړه٢٠٠١ د م ، م د ين المللی حقوقو كميسون په – ٤
د اليحی له مخی . په اليحه كی د دولتونو د باندنی مسئوليت په اړوند يو شمير معيارونه وټاكل شول

يوی ډلی د فعاليت مسئول ګنل كيږی چی په ھغی  باندی د يو دولت ھغه وخت په خپله خاوره كی د 
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ًاو نھايتا د نوموړی ډلی د )  ماده٨(د صدور پياوړتيا ولری ›› امر او نھی‹‹او ) کنټرول(›› څارنی‹‹
  .وكړی چی په يو بل دولت باندی په بريد پای ته رسيږی›› الرښوونه‹‹ھغو عملياتو 

مشر ‹‹او ›› كنټرول‹‹، ›› امراو نھی‹‹ عناصر يعنی د دولتونو د بھرنی مسئوليت دری جوړونكی
  :د طالبانو او القاعدی په اړيكو باندی مطرح كيدای نشی›› توب

بر عكس دا القاعده وه چی .   طالبانو په القاعده باندی ھيڅ يوه اخالقی يا سياسی اتوريته نه درلوده
  .كله نا كله په طالبانو باندی خپل حكم چالوه

 حكومت د كمزورتيا المل داوو چی دوی له يوی خوأ زيات وخت د خپلو مخالفينو سره   د طالبانو د
 نړيوالی پيژندنی څخه د بی برخی توب له دركه د بھرنی اقتصادی په جګړه لګيا وو او له بلی خوأ د

ًبنا د طالبانو دولتی جوړښت بشپړ شوی نه وو او دوی په حقوقی لحاظ د يو . مرستی څخه محروم وو
  .منل شوی حكومت د درلودلو څخه بی برخی وو

 ډلی تر شأ ً  يو حكومت چه اصال حقوقی شتوالی نلری، څنګه كوالی شی چی د يوه ترورستی
  ودريږی او په يو بل دولت باندی د بريد مسئول وګنل شی؟

  : د مشروع دفاع حق د استفادی شرايط  –دريم 
  :د ھغی جملی څخه. د مشروع دفاع حق څخه استفادی، ځانګړی شرايط لری

ی دغه اصل د م،م په منشور كی ندی څرګند.  د بريد ضد تاوان بايد د بريد تاوان نه زيات نه وی– ١
  .شوی، اما په تعاملی حقوقو كی يوه منلی شوی  قاعده ده

په نيو يارك كی د ) زره زياته وژنه٦٠د (په افغانستان كی د تروريست ضد ائتالف انسانی تاوان 
  .څخه شل برابره اټكل شويده)  زره وژنه٣(ترورستی بريد 

›› لنډ مھاله احتياطی‹‹ په  د م،م د منشور له مخی تر بريد الندی نيول شوی دولت بايد يوازی– ٢
  ). ماده٥١(اقدام الس پوری كړی 

اقدام تر ھغه وخته پوری دوام مومی چه امنيت شورأ وروسته د ›› چټك او احتياطی‹‹   نوموړی 
بريد د واقعيت د ثبوت نه د تيری الندی دولت په ځای د تعرض سره د مقابلی ډول ټاكی يعنی په 

  .اړين اقدام الس پوری كوی
نيو يارك د پيښی په اړه د امنيت شورأ د م ، م د منشور په بنسټ باندی د تروريزم سره د مقابلی   د 

كی خپل چمتو والی څرګند كړ او امريكی ته په افغانستان باندی ) ١٣٦٨(په موخه په يوه پريكړه ليك 
  .د بريد اجازه وركړه

شو او ›› يكه تاز‹‹ړه د جګړی د ډګر   امريكا وروسته له دی نه چه د امنيت شورا اجازه تر السه ك
  .ھيڅ كله م ، م ته د خپلی جنگی تحركاتو د څارنی اجازه ور نه كړه 

او د يو ) ديوان د جنګی جناياتو په اړه پريكړه كوی(  امريكا د سزا نړيوال ديوان غړيتوب نلری 
دا كار ددی . یتړون له مخی د كابل حكومت څخه د خپلو عسكرو د مصئونيت ضمانت تر السه كړيد

المل شوی چه نوموړی ھيواد په جنګی عملياتو كی په خپل سری تورن شی او د جګړی د حقوقو په 
  .وړاندی بی تفاوت اوسی

  . بريد ضد موخی بايد د يو بل ھيواد د خاوری انضمام او يا د ھغه د سياسی نظام لنګول نه وی– ٣
  .ندی مراعات شوی) سياسی نظام لنګول(   د افغانستان په اړه د باندنی قاعدی وروستی برخه

  د امريكا حكومت په افغانستان باندی مخكی د بريد نه د يو لړ اعالميی د خپرولو په واسطه په ډاګه 
  :د ھغی جملی څخه. خپل نيت چی د طالبانو د حكومت نسكورول وو، څرګند كړ

نی د بنسټونو د ورانولو  اعالميه د طالبانو د واكم٢٠ م كال د اكتوبر ٢٠٠١د جورج بوش د  -
 .په اړه

 . اعالميه د نيو يارك ورته پيښی د مخنيوی په اړوند١٣د اكتوبر  -
 . وينا د طالبانو د واكمنی د لنګولو په برخه كی١٢د اكتوبر  -
په افغانستان كی د نوی حكومت د جوړيدو د بند او بست :  ، د كولن پاول وينا٢١د اكتوبر  -

 .په اړه
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نه ›› اغيزمنتوب‹‹ دفاع مشروع حق اصولی بنه غوره كړی، بايد بريد ضد د  ددی په خاطر چی– ٤
›› اقتضايی غچ اخيستنی‹‹عملی بنه ومومی او د ›› چټكی‹‹په ھمدغه دليل باندی بايد په . برخمن وی

  .د جذباتو څخه لری وی
تنی روحيه  وينا كی د طالبانو د نظام څخه د غچ اخيس٧ م كال د اكتوبر په ٢٠٠١  د جورج بوش د 

  .په كافی اندازه غبرګون موندلی وو
ً  بنا امنيت شورأ كله چی د امريكی د دريز په پلوی پريكړه كوی، د مشروع دفاع حق اصل، د غچ 

شرط، د نړيوال پيچلو اوسنيو اړيكو د ›› چټكتيا‹‹اما د بريد ضد . اخيستنی په يوه وسيله بدلوی
د يوه نظامی ستراتيژی ټاكل او د پوځی : ی نه ښكاریواقعيت په نطر كی نيولو سره ، دومره عمل
  .يونتونو ځای پر ځای كول وخت ته اړتيا لری

  : د ملی واكمنی د اصل څخه تيری–څلورم 
 م كال ٢٠٠١( نمبر پريكړه ١٣٨٦  په افغانستان باندی د امريكا د بريد په درشل كی، د امنيت شورا 

 سولی او امنيت د پاره د يو خطر په توګه اعالم او د ھغه ، تروريزم د نړيوالی )١٩  او ١٨د نوامبر 
نوموړی پريكړی څرګند كړه چی د تروريزم سره مقابله . په وړاندی د قواوو استعمال مجاز وګنه

د احترام په چوكاټ كی ، تر ›› ځمكنی بشپړتيا‹‹او ›› خپلواكی‹‹،››ملی واكمنی‹‹بايد د افغانستان د 
  .سره شی

د دولتونو د خپلواکی او د ھيوادونو د ملی واکمنی حق د احترام په خاطر امريکی ته   د م ، م منشور 
  .د يو بل حکومت لنګولو حق ورنکړ 

  امريكا دا حق تر السه نكړ چی په كورنی جګړه كی د يوی ډلی په مالتړ او دبل لوری په دشمنی 
  ).ه مرستی ته اشاره شويدهدلته د طالبانو د زپلو په موخه ، شمالی تلوالی سر. (دريز ونيسی

د م ، م مخكنی سر منشی په دی باندی چی امريكا حق نلری چه د موجوده كړكيچ ›› كوفی عنان  ‹‹
سره په ) پايپ الين(په ګټی اخيستنی سره د طالبانو حكومت چی د امريكا د اقتصادی پروژی 

  .مخالفت دريځ كی واقع شويدی، لنګ كړی ، ټينګار وكړ
، عمومی اسامبلی ته د خپلی كلنی راپور د وړاندی كولو په ترڅ كی ٢٤سپتامبر په   كوفی عنان د 

وويل چی امريكا ته د نيو يارك د پيښی له كبله رارسيدلی تاوان، دا حق نه وركوی چه د تروريزم 
په يوی تلويزونی پروګرام ›› ای،بی،سی‹‹دی د . سره د مقابلی په پلمه په ھر عمل الس پوری كړی

د م ، م مخكنی ... ‹‹:د يو سوال په ځواب كی وويل›› ديان سوير‹‹ه امريكايی خبريال كی د يو
كه طالبانو دغه غوښتنه ته ھركلی نه . پريكړه طالبانو ديته اړكوی چی بن الدن م ، م ته تسليم كړی

  .››تونواما د سياسی نظام بدلون د افغانانو كار دی نه د بھرنيو قو. وايی تر تعزيراتو الندی به راشی
د امريكا او انګلستان په وړاندی د نړی په كچه د مخ په زياتيدونكو اعتراضونو په ›› كولن پاول  ‹‹

امريكا د خپلو ګټو د دفاع په خاطر ھر كله ‹‹: ځواب په افغانستان باندی د بريد په درشل كی وويل 
  .››چه ضرورت ووينی په يوازيتوب به اقدام وكړی

د م،م د ځينو غړيو د نيوكو او د نړيوالو اعتراضونو سره سره بی له دی چی        امريكا او انګلستان 
 م ، م ته اعالم ٧بين المللی حقوق او د افغانستان ملی واکمنی حق ته احترام قايل شی د اکتوبر په 

  .کړل چه  په  باندی د نظامی عملياتو د پيل اراده لری
د افغانستان ملی و اكمنی نقص او نړيوال حقوق د دولتی   د لويديځو متحدينو د بريد په نتيجه كی 

  .حاكميت تر واك الندی راغی
  .  امريكا د نړيوالو حقوقو په استناد، داحق درلود چی بن الدن پسی افغانستان ته لښكر وليږی

اما د نړيوالو . تورن تر توره بوره پوری تعقيب او توقيف كړی او د طالبانو د تحريك سره وجنګيږی
انينو له مخی د د طالبانو حكومت د منځه وړل او د ھغه په ځای د بريد كوونكی په خوښه نوی قو

  .حكومت ټاكل د نړيوالو حقوقو او مشروعيت د اصل نه خالف كار دی
  :د افغانستان په ملی واكمنی باندی تيری د دی المل وګرځيد چه

 .  د مقابلی په ډګر بدل كړینړيوال نظامی ائتالف افغانستان د سيمه ايزو سياالنو سره  -
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د افغانستان څخه د خپلی نوی وسلی د آزموينی د يو بی خاوند البراتوار په توګه ګټه پورته  -
 .كړی

  ).توراندو دوله آلمانی الوتكی لومړی ځل د افغانستان په جګړه كی و آزمايل شوی( 
 .د افغانستان په د ننه كی زندانونو جوړ او افغانان په كی زندانی كړی -
يعنی په جنګی . د ھوايی او ځمكنی بمباريو په وسيله په زرګونو بيګناه افغانان ووژنی -

 .  جناياتو الس پوری كړی
يږی چه  په ځينو مواردو كی نړيوال حقوق خپلی طبعی سرچينی ته چه دھغه په  ندګر څونهيښدپ  

: ، شاتك ته اړشوی دی بنست با ندی ددولتونو ترمنځ اړيكود زورداستعمال په اصل با ندی والړوو
 .دقواوو په واسطه د دولت حيا تی ګتی تآ مين په بين المللی اړيكو باندی دروند سيوری اچولی دی

پروګرام تر زيا تی اندازی پوری د بين المللی موسسا تو اود ھغی جملی ›› ُبی پلی عدالت‹‹د  -
 نه د م،م دحقوقی الزاما تو نه د باندی جريان موندلی دی 

دامر ( ›› صالحيت‹‹ او)په ځا نګړی تو ګه دامنيت شورآ په برخه كی(›› جوړښت‹‹ م،م  د  -
نوموړی كمزوری نړيوال نظا می ائتالف ته : له درکه په كمزور دريځ كی قرارلری ) اونھی صدور

كړی اودافغانی زندانيا نو په اړه د بشرد حقوقو د افغانستان الندی دا جرئت ورپه برخه كړ چه 
 .جګړی په اړوند دجګړی دحقوقو څخه سرغړونی وکی موازينو اود

په افغانستان كی دنړيوالی نظا می ائتالف دمشروعيت كمزوری د دی ال مل ګرځی چه  -
دنوموړی ائتالف، نظامی عمليات چه په كی په زرګونو افغانان وژل شو يدی ، حقوقی بنست څخه 

                                                              .    َان تر دی چه ورته جنګی جنايت ويلی شو. بی برخی شی
ھغه سياسی نظام چه د طالبانو د حكومت د قھری لنګيدو نه وروسته دبھرنيا نو تر څارنی او  -

ولكی الندی جوړی شوی په يوه پياوړی حقوقی دريځ كی قرارنلری، چه سا تنه يی د وسله  وال مقاو 
 .  شرط  په دول مطرح شی مت سره دخبرو اترد مخكنی

كله چه د بھر نيو قواوو حضور تر زيا تی اندازی پوری د ا صولونه به  دباندی وشميرل  -
لكه بمبارد اودكوكنارو په كرھنه باندی د سم شيند لو تر الس (شی، د دوی  ځينی  ورانونكی  اعمال 

 .دتوجيه وړنه ګنل كيږی ) الندی پروګرام
نړيو ال نظامی ائتالف چه په ا فغا نستا ن كی د خپل  راتګ سره داصولونه سرغړونه كړيده؛  -

 ھيڅ كله دقا نون واكمنی پيغام  افغانانوته نشی استولی 
 بله چه دھغه په محوركی طالبان دبھر نيوقواووسره  د ملی حا كميت د تآمين په مقصد  مقا -

 .قرارلری په حق سره مقا ومت   ګنلی شو
په  تينګه ھيله كيږی چه نو موړی مقاومت چه دبنست پالو جذباتو په كنده لو يدلی دی دمتمد  -

  . دكا روان سره يو ځای شی››  اعتدال او اصولو‹‹ نی نړی د
   م٢٠٠٧ ، ١٨د اكتوبر. فرانسه 
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