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  Political  سياسی 

  
  کی تره روستار دوکتور  

  ٢٠٠٩ جوالی ٢٢  فرانسه، 

     
  تهښد ليلی

  

   !جنايت جنګی ساری بی کی سيمه په
  
   : حقوق  رانوياس  یجنگ د
  یدجنگ توګه په سريزی د یچ  وګ  الزمه  دلته  ،  مقصد په پوهاوی د ستروالی د يتجنا د کی دښته ليلی په
  . ووآ یادوني  و یآ  ار په  نويقوان  واليدن  هړا په  حقوقو د  رانوياس
 له  ديبا یمخ له پروتوآول ميددو)   کال م  ١٩٢٩،١٩٤٩،١٩٩٣، ١٩٢٥ ( ونونويکانوانس لورود ويژن د
    : یچ ده دا مانا  چلند  یدانسان .  یوش  چلند"  یانسان "سره رانوياس
 . یش یاندړو ته  بيصل سره  والين    ستيل بشپ  رانويداس  -١
 ويآورن  يی  احوال او  یوآ  آتنه  دنهيل سره رانوياس له  ناآله آله  یچ یش یاوآ بيصل سور والين -٢
  .  یورسو ته
   . یوش  یدرناو ته   آرامت او ايروغت  یكيفز رانويداس -٣
 . یش  ستليخ وانه   غچ نه رانوياس له -٤
  . یش نه  اعدام او  شكنجه  رانوياس -٥
 . یش ونه  ینيآزمو  یكيولوژيب  یوونكرن  یباند  پربدن  رانويداس -٦
 . یش ومارلګ ونه ته گاريب  یآ كويل  وينلوم په  یدجبه  رانياس -٧
 . یش لورآ حق  یمحاآم او  دفاع د ته  یدو -٨
 . یوآ نهګاستو یآ  مهيس  یلر وهي په  خه  یساح له  یګدج  رانياس -٩
 . یش  نه  قيتطب  سزأ  زهيي  لهډ  یباند  رانويپراس -١
  . یآ ترالسه هګ خه  یپالن ايروغت د ديبا  رانياس  وررن او  یپ -٢
 .یش  ليلو ته   وادونويه اي  مويس  خپلو  تيمصئون بشپ په  رانياس ديبا  ، وروسته وترشخ  -٣

یآ  لګ ړو  مجازات  اشد د او  تيجنا  یجنگ  آول  یبرخ یب نه  چلند  یدانسان  رانياس یجنگ   . ي
  

   : وګنل مقدم باندی عدالت پر امنيت ملتونو  روګمل
خه د سر  د ډله  ييزو قبرونو شتوالي چي په آي جنګي  اسيران ښخ شوي دي د بشر دحقوقو له عمومي اصولو 

وني بيلګي لي شو غ   .  ګ
 ١٢افغانستان  په دريو لويو ښارونو  آي د  عمومي منشي  اعالم  وآ چي )م . م  (د  م آال  آي ١٩٩٩ په 

اي  آوي اي  پر  خه  د کمسيونبشر له حقوقو  د .ارونكي  سر «  د اروپايي اتحاديي  دآي اړخ رئيس «  
ني  په   آي دخپلي اتحاديی  په په مياشت جوند  »فرانسيس ورتز ي د پل  استازيتوب دليلي دښتي  د وروستي  پي
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يوال سره صليب او يوال سره »  ګوردان بت«  مه ٨د جوالي پر . ليكونه استولي وو نه  ته غوښت )م. م (اړه  ن د ن
واب  ورآ چي  نه آي برخه نه شو اخيستي : صليب وياند  ي  . موږ په هيچ يوه پل ني  دنده د جګ زموږ لوم

و آي د ورك  شويو آسانو پاتي  آورنيو  ته مرستي رسول ديقربان و  او په جګ ته ښدا ويره . يانو ، ژوندي و ګ
ون د هغه  پر فعاليتونو باندي چي  له خلكو سره په آزاده  توګه  د  يوال سره صليب ګ نه  آي د ن چي په يوه پل

  .تماس پر بنس يي جوړوي  منفي اغيزه واچوي 
يوال سره صليب ته اجازه ور نه آ چه )م  . م(  !   په هر حال    به د ناپيليتوب او محرميت  له اصولو سره سم ن

ي  ي  په اړه  د يوي محكمي  په  وړاندي  شهادت ادا آ  دبشري   ) م. م  ( د » ماري روبنس « ميرمن . د پي
جنايت  پر وړاندي  بايد هي  ډول  د بشريت ضد :  ته وويل ) فرانسيس ورتز( حقوقو  د عالي آمشنري  ويانده 

ه  آي اخته دولتونه  دي هپارد قضيي   د .زغم موجود نه وي   موږ په دي ډاډه  يو چي  د.  اصلي مسئوولين په پي
ني  په هكله صادق دي    .د امريكا  دولت به ورته دري ولري . افغانستان دولت  د تيرو جناياتو د پل

د انتقالي حكومت  له خوا د  .  وو نهسره سم له واقعيتونو تقالی حکومت په اړوند د ان خبره » ماري روبنس « د
ني  په اړه هي يو اغيزناك ګ ي د پل او تر  هغه وخته پوري چي په جنګي  جناياتو تورن  . نشو پورته ام پي

ني  په وپكيان او جنګساالران په حكومت آي واآمن وي ي  د پل  اړه  هيله  مندي غير د آابل حكومت له خوا د پي
  .                              واقعبينانه ښكاري 

 او وو  یالند  اغيز   تر  سياست د  امريکا د   یپور   یانداز   زياتی تر  هړا په   قضيی د   افغانستان د  )م ، م(  
 ، م(  .  درلود نه  سياست   طرفانهبي   ترمن   لوډ افغانی  متخاصمو  مختلفو د یغوند  كاامري  لكه   )م ، م(  . ید
  درلود  واك  کی   حكومت  انتقالی    په او وو  تورن جناياتو  جنګی په  چه سره  آسانو   هغو له   ړيکیا   )م

   . وو  ړوال  پربنس  باور   دمتقابل او   دوستانه
  ديبا یچ  یجابويا دا  طيشرا افغانستان د «   :وو ويلی   یميابراه لخدر ، استازی پخوانی ) م ، م ( د کی کابل په

  .   »یش  لګو  مقدم  یباند  عدالت پر   تيامن او  یباند  وم پر پرابلمونه  خلكو  ويدژوند
   . ک برخه ورپه  تيمصئون ته نو تكارايجنا   یجنگ  هګتو ندهګر په   خبره   دغه 

ولی پامه د واقعيت دغه ابراهيمی لخدر   یمنطق یدونكيليب  نه   سره بل  له وي  عدالت او  تيامن صًالا چه وو غور
     : ینوليتأم  شو نه  پرته تيامن له  عدالت او  پرته  عدالت له  تيامن ږمو . یلر  یكړيا
ی د جنايت د یآ  افغانستان په    خوا له  تكارانويجنا   یجنگ   هغو د  تيامن او  سوله پوری هاوس تر وروسته نه پي
   : یوآ  پاملرنه ته  مثال   یالند  هړا  ید په  .ید یدليتت  خه   دعدالت یچ   ید   یالند  ښواګ تر
 له  ٣٠ په  دسمبر د   آال م  ١٩٩٧ په یمخك نه   )م ٢٠٠١ ( یفاجع  یوروست  د کی  تهښد  یليل یهمدغ په

  تفاوته یب  یوازي نه  یآ برخه  دغه په   )م ، م(  او  ولنه  والين . شول  عام قتل اتيز  خه انسانانو ٢٠٠٠
ه تر ل خه آسانو تورنو د  یبلك  ، شول یپات  په توبيغ د ونوحكومت   راتلونکی د )  یليخل ( يی  تن يو  ل

  یالند بيتعق يیقضا تر  تيجنا  ستر دغه  یآ وخت  همدغه په آه.    لآ برخه  ورپه هم  مکافات کی ورکولو
  .یوا  نه یشو  تكرار به  ناورين  یتښد یليل د  ، وای یشو  ولين
یندګر  خه مثال یپورتن له  دغه .  یش  ړال  پرمخ هګتو  یمواز په سره  عدالت له ديبا  تيامن  او سوله یچ  ي

 یب  خهور  افغانستان  یچ  یلر نه وجود  ليدل  يه . ده یشو رسول  سرته یآ آوسوو او روندا په  پروسه
  .  یش یتپا یبرخ
ته د ناورين کال م ٢٠٠١ د چه  بولو وړ يادونی د ی لس کيدونه رامن  نمبر ١٣٨٦ شورآ امنيت د وروسته ور
ی  نوموړی د. شو صادر هکيپر يوال بنست په پريک ) م ، م (اًءبن . وک رغلي یباند افغانستان په ئتالفا نظامی ن
يوال د       .لری مسئوليت داړون په جنايت جنګی د کی ن په ائتالف ن
  

   : ساتنه قبرونو ييزو دله د
ی ه ترڅ کی  په وخت آيافغانانو د مقاومتهغه  ډله  ييزو قبرونو چي د   جنګي  يا په کی رامن  شوي دي ،  د جګ

ي  ل آي  ،  د مليدله ييزو قبرونو. اسيران ښخ  شوي دي ، د جنګي  جنايت آارانو  د جرم  يوه مهمه بيلګه ګ
 دغو هديرو په مذهبي  لحاظ  د زيارت   .مقاومت  او د هيواد  د اصلي بچيانو د اتل والي  يوه لويه نمونه ده اسالمی

 مرجع به وي  نواميسو  د ساتني  په خاطر د امتثال يو اي او په سياسي  لحاظ  د راتلونكي  نسلونو  لپاره د ملي
                                       .چه بايد تر خاورو الندی الدرکی نشی 

ي   کرات او مرات په پهی دلو تپلوپه هيواد  آي د شوروي تر يرغل وروسته جنګ    ډله ييزي وژني  الس پوري  آ
انو په دوره آي ، د مجاهدينو په وخت  آي ، د طالبانو په واآمني  آي او د طالبانو  تر سقوط  و سد آموني.  دي

  . ودی دی ی جنايت بيلګی موجګروسته  د جن
يوالو قوانينو السليك آوونكي: الف  و ، د افغاني جنګي اسيرانو په بي  و  شوروي دولت سره له دي  چي د ن

اني د شوروي  د نظامي  واحدونو د . رحمانه  وژلو تورن دي  ي  ن په دغه  مرحله آي د ډله  ييزو قبرونو ن
ي په شاوخواآي يا د زندانونو په نژدي  سيموآ بهتره  به دا وي چي په يوه مناسب . ي  موجودي وي نظامي ه

خه  تر السه شي    .وخت آي د ډله  ييزو قبرونو نقشي له روسانو 
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ه  يوه ډله ييزه  هديره چي په آي ١٨   م آال  د مارچ  ١٩٩٦     د ل  شوي وو د ٨٠٠  ني ي  ښخ  آ  م
  .ديوالي  آي آشف شوه  غون په ن٨١يت آي د آمونيستي  نظام  د جنايت  د سند په توګه   په ننګرهار  وال

ه  اخته شو په زرګونو  انسانان ووژل  شول د مجاهدينو د :  ب حكومت په وخت  آي چي  افغانستان په آورني جګ
و  دشت  برچي  افشار،( ، په  دغه وخت آي جنګي  اسيرانو د وژلو  احتمال  د نورو سيمو په پرتله د آابل په جګ

ي آي زيات لي)    .دل آي
ه  ليك له مخي د ٢٠٧  د عمومي  اسامبلي  د  )م. م (  م آال آي د١٩٩٥ په    ي پريك ي  )م.م (  مي ګ انګ  يو 

ي او په دي  باب دي  مستند راپورونه  ي ونيو و  خه  سرغ آميسيون  بايد  په افغانستان  آي د بشر د حقوقو 
ي  ي د امنيت  شورا د عمومي منشي له الري  د )م. م (برابر  او د ه غوره نه . ته وړاندي آ خو قضيي عملي  ب

ه   .                آ
كل ٣٠  م آال آي  د دسمبر پر ١٩٩٧د طالبانو په واآمني  په :   ج ه ا  اسير طالبان د سيالو  ډلو له  ٣٠٠٠ مه ني

دغه  بي ساري جنايت   د .رل شولخوأ  ووژل شول او په ليلي  دښته  آي په يوه  ډله  ييز قبر آي خاوروته وسپا
ي( تورونه پر پهلوان ملك او خليلي  ي ) دواړه دشمال  دائتالف غ ني په مقصد  )م  .م (   .لګول  آي  دقضيي  د پل

اآه چي  مشري يي د  ني دوام و ١٤تر . پر غاړه وه » شون  يون « يو آميسيون  و  و وروسته  چي پل  ور
كل . داليلو له آبله  تر نن پوري معلق  پاتي شوه  مومند دوسيه د نامعلومو   د طالبانو  تر سقوط وروسته بيا  ا

يوال  نفره اسير طالبان د شمال٣٥٠٠ ه   او ن واآونو له  خوا ووژل  شول ، چي په همدغي ليلي دښ   ائتالف د 
  .آي په ډله  ييزو  قبرونو آي ښخ  شول

  راتلونكي  محاآمه موږ دي ته اړ آوي چي د ډله  ييزو قبرونو  په اړه    په افغانستان  آي د جنګي  جنايتكارانو
و او وروسته  د هغوي دساتني  لپاره ترتيبات ونيسو  ني تر سره آ ول ملي قلمرو آي  پل ي په  زما په اند . لوم

اي  آي اي  پر  ي  اداري په واسطه  چي د حكومت په تشكيالتو آي  انګ  .  ي تر سره شيدغه  آار بايد د يوي 
ني  چي په واقعيت  آي د جنګي  جنايت آارانو په  اړه  د اسناد او مدارآو  د  د ډله  ييزو  قبرونو په اړه  پل

وپك  تر  ه  ولري او د  ولولو مانالري ،  دا ايجابوي چي حكومت بايد ملي ب   . الندي نه ويواکمنیرا
يوال سره صليب  په همكاري  په فعاليت  پيل آوي دغه اداره چي د يوي نظامنامي !  په هر  حال     پر بنس د ن

ي  يز مطالب په آي شاملي ا ولري چي الند يني  بنس   :             بايد د آار يوه اجن
ول  افغانستان  آي د ډله  ييزو قبرونو د جغرافيايي موقعيت د ژونديو او عيني  شاهدانو په مرسته چي -١   په 

  .پوري شته دي راجستر آول هرو مرو تر اوسه 
ي  دوسيه  جوړول -٢ انګ ي  .  د هري هديري لپاره يوه  په دغي دوسيي آي د امكاناتو  په حدودو آي بايد د پي

رګنده  شي  رنګوالي   يو شمير ، د شهيدانو هويت او د هغو د سياسي  عاليقو  ه،  د م   .ني
ولو ډله  ييزو قبرونو فلمونو  او ويدويوي -٣ وچي  آه تورن آسان قبرونه تاواني آوي  د  ونه اخيستل ، تر  آاس

ه وړي  ، اسناد يي موجود  وي    .او يايي له من
  .  د بين المللي  سره صليب  په مرسته  د ډله  ييزو  قبرونو د ساتني په اړه امنيتي  جدي ترتيبات نيول -٤

يواآونه په افغانستا او ناتو " ايساف" وروسته له دي چي د  اي  شول ، افغانستان  پي اي  پر   د  تهن  آي 
يوالو سياسي  معيارونو ي  ن خه  آتل آي هيواد آي جنګي  جناياتو ته د همدغه  بهير له مخي په . له زوايي 

ي  پاملرنه  اړول  شوي ده  د اروپايي اتحاديي آي  اړخی  چي د افغانستان په اړه  په دغه برخه آي . انګ
  د اروپايي پارلمان  په ١٢  م آال د جون ٢٠٠٢ د ،  وو» فرانسيس ورتز« مخك ښكاري او مشر يي 

يوال سره صليب او ي  ډله  ييزو  قبرونو په اړه )م  ،  م (استازيتوب  له ن ه چي دليلي  دښ خه  غوښتنه  وآ  
ني  پيل او د هغوي د ساتني آلك تدابير ونيسي    په مي مياشت  آي د بشر د حقوقو يوه  کال م٢٠٠٢د . پل

پور  او د مزار شريف د ډله  ييزو  قبرونو په اړه  يو مقدماتي  راپور  خ) پي ، ايچ ، ار (ن ، جي ا او ،  امريكايي
ه چي ډيره   نه  وآ خه  د هغو  سيمو د ساتني غوښ ولني او له افغاني مقاماتو    يوالي  په هغه  آي يي له ن

ي  دي واييچ"  جان افمان " .جنايتونه په آي واقع شوي دي   « موږ  آرزي  او  : ي نوموړي  راپور يي برابر آ
 ليكونه استولي وو چي په آي د ډله  ييزو قبرونو دساتني غوښتنه  ته ) د امريكا د فاع وزير ( »دونالد  رمز  فيل 

واب  را نك همانګريزي و اآمنانو.  تر اوسه هيچ يوه پايله تر السه نه شوه . شوي وه    . زمون غوښتني ته 
ندي نيول  توګه  تر هغه وخته پوري تر نظارت  الظمهموږ ته داد ورک  چي  ذيعالقه  سيمي په من)  م ، م  (يوازی

ني  پروسه  جنايي تحقيق د حقيقيت پيدا آوونكي  آميسيون يا د نوموړيو  دواړو  ( شوي دي چي دعدالت لوم
  . رامن ته شي )  پروسيجرونو مخلوط 

ه٩  داآتوبر پر  کال٢٠٠٢  په  دغي پروسي  )  م ، م : (ه   عملي  بنه  غوره آ تر يوی اندازی پوری مه ني
ني  په مقصد يو پالويتصميم ونيو چي په اسما «  د ميرمن   هيواد آي د ډ له  ييزو  قبرونو  د شتوالي د پل

  .په مشري افغانستان ته واستوي» جهانگير
 پي ، ايچ  (د.  په ليلي دښته  آي د ډله  ييزو قبرونو د قصدي تاواني آيدو خبره راپورته شوه م کال کی ٢٠٠٧په  

ه  سيمي )،آر ه  د طبيعي عواملو   يوه پالوي په بي باد ، (  ته الړ  او تر تحقيق وروسته يي اعالم  وآ  چي پي
    ؟ ؟ ؟له آبله رام ته شوي ده...)  باران 
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   !کی دښته ليلی په
 تر دسمبر د نه  ٢٩ له نومبر د کال م ٢٠٠١د یمخ له راپور  ثقه د "  يوزويکن  "لیمج یمشهور يکاامر د

  تهښد ليلی په او  شول ووژل واسطه په دقواوو  دوستم د  طالبان  یشو  اسير رهنف  ٣٥٠٠ كلا یپور  یلوم
   .  شول  یآ یالند خاورو تر  ګهتو  ايزه  لهډ په  کی

ه په مرکزی آسيا  کی د تورکانو په واسطه د  )  م ١٩١٥اپريل (  ارمنيانو د عام وږنی نه   مليون ١،٢ پي
ی     . وروسته بيساری ګنل کي

يد  ړو  پاملرنی د باندی د او ننه د افغانستان د لپاره یدد يتجنا  ګیجن ترس دغه   ، ميتاسال ، نيتافغا د  چه وګر
  سيالو خیم له   ونت يو د چه ید له  وروسته طالبانو   یشو اسير  ، خالف پر حقوقو  يوالون د او  يتبشر

   . شول ووژل  لآ تسليم  انونه ته  واآونو
ی د اما   په ليلي دښته  آي د ډله ييزو قبرونو آشف په بي ساري   : لری المل بل  پاملرنه بهرنيانو د وړاندی په پي

ه  آي د يوه ن  بشر د حقودتوګه  ان  ته د دي  په خاطر راواړوله  چي په پي يوالو  سازمانونو  پاملرنه  و د ن
 د ، خوآ له  یولن بشری یوالين د چلند چال ونوواآ  يیكايامر د     : وو بهرني  هيواد   مسئوليت  مطرح  

ته تشويش اړوند په یونسرغ د نويقوان والين ی رامن شلو آالو آي د  آه نه په افغانستان آي  په تيرو .  وو ک
هغه  په شان په زرګونو  جنايات شوي دي ، چي  جنايتكاران  نه يوازي  دا چي مجازات شوي  نه دي بلكي مكافات 

  .په برخه شوي ديهم ور 
 Special( واآونو يیامريکا د  وخت په دانعقاد  ونت د مغلوب او غالب د  قول په  نيوزويک په ليلی دښته کی د 

Forces   (دلود حضور نفرو  ١٢ .  
یخپر  ژبه یفرانسو په چه  قول په  يینشر " يپلوماتيکد لوماند " د  يو ) هګ په  دسپتمبر آال م  ٢٠٠٢ د   (ي
ی پاته  محفوظ  آبله له  يلودال  امنيتی د  نومونه شاهدانو نورو او قوماندان د کی مضمون په   (ماندانقو  )  کي
يتوب يی  ترمن  مليشی او  دطالبانو چه ګ   شمال  ینور مال او مالفضل  یاستاز  طالبانو د : يیوا  آاوه  من

  ، یآ   تسليم  ته واآونو يوالون  يا ملتونو روګمل  یوسل خپلی ید حاضر  طالبان چه وآ  يزاندړو ته  اتحاد
 او  يکايانامر ، محقق ، محمد عطا ، دوستم.   شی  برابر  تضمينات  يتیئونمص  مناسب ته  یدو چه  شرط ید په

 یب چه ید له  وروسته  رانياس مقاومت د  دآندوز  چه شو  ونيول  تصميم  باالخره.   وو حاضر  هلته  يزانانگر
ی   وسلی   وسپارل ته ملتونو  روګمل ید  بهرنيان نور او  یغ  یدالقاعد   .شی واستول ته سيمو  خپلو ، کي
  . لآ  تسليم   انونه   یمخ له  یموافق  غهدهمد طالبانو   .شی
 په .  فروون ٨٠٠٠ یدو .  شميرل  يو يو  طالبان یشو  اسير  کی  »ينیز  قلعه « په ما «  : یندوګر شاهد بليو 
  څتر  دغه  په. درلود هن اوت  هي  يی سره  یګج له چه وو  شامل هم  تانهپ  آندوز د ريشم  ګ کی  یهغو
  امنيتی هيوادونو  خپلو نيانبهر شمير  يو او شول  آزاد کی  بدل په  پيسو د  ينی  ، يدلتوت  اسيران   ينی کی

  ٢٧ د چه شول  پاتی  نفره  ٣٠١٥  يوازی.   وو  يبغا نفر  ٥٠٠٠ کی مجموع په.   شول  وسپارل ته مقاماتو
 د خوا له  ينودمحافظ  یباند تينرونوآان په کی  الره په.   شول واستول ته محبس شبرغان  واسطه په  تينروآان
 لآ خښ ونوقبر  يزوا  لهډ په کی  تهښد  ليلی په جسدونه  بيايی چه شول ووژل  اسيران  ول  كلا  آبله له زوډ

  .  » شول
  ژمنه او كارهښ  خواښينی  خپله سره  يدواور په  فاجعی د  ګهتو  يفاتیتشر په رئيس  حكومت  انتقالی د وخت د
ی د چه  هوآ يی  پورته امګ  اغيزناک  هي  هړا په  پلتنی د ضيیدق اما  .تاکیو یپالو يو به   لپاره  يقدتحق  پي
 لیاص کونکی مالت بهرنی او وپكساالران کی  حكومت  لیانتقا  په  چه  وو دا  يلدل  يدر  منفی  ددغه  . نشو

   هغی د او  ياتوجنا  ګیجن په  دواړه.  وو  موندلی  تيمشروع  یالر له  ګیجر  يیدلو  قدرت  یدو د . وو واآمنان
 ولډ دهر  هړا په  قبرونويزو ا لهډ د  چه  وتوانيد دوی.  وو  تورن  وږنی  يزی ا لهډ په  تیښد  ليلی د نه  جملی له

 له  فهيم  ( ! )مارشال  يروز  دفاع د  شورأ  دنظار  مخی له  منطق  همدغه  د .  ونيسی مخه  قتحقيق
 منكر  خه والی تهښ له قبرونو  يزو لهډ د کی تهښد  ليلی په اصأل کی  څتر په  مرکی  يوی  د سره ستانوليژورنا
   .شو پاتی معلق موضوع کی وخت هغه په بنًا) .  ٢٠٠٢،٢٢ اگست د لوماند  . (شو

  

   : تيولؤمس حكومت د  كايامر د
 يی مخه له چه  هړا په بهير د خبرواترو  دهغه  شوملي  ازبك او طالبانو د"  لدفي رمز دونالد"وزير ددفاع  يکاامر د

  او نيانچچ ،یغ  یدالقاعد کی  انستانافغ په چه  یو به  یا  دتأسف" : وو  يلیو  لآ تسليم  انونه  طالبانو
ی په  خه  اترو خبرو  له نور  ستیدترور کی هيوادونو  نورو په کی نتيجه  په او شی  آزاد سره اخيستنی  ګ

یو  مرتكب  اعمالو   .  » ګر
  رهلپا  اخيستنی  دغچ  کیمخ جنګيالی ائتالف شمال د چه وشوه کی  يطوشرا  هغو په خبره نامسئوالنه  دغه 

  .  لدرلود  لیچمتوا  ذهنی
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  ١٦٠ تر نه  ١٥٠ د  کی کانتينر  هر په  ورسيد ته  محبس  دشبرغان  آاروان يوم د  کی کانتينرو په  چه آله
 عیمصنو چه  نه ید له  مخکی  چه وويل  خلكوته  سيمی د انيئيکاامر کی وخت ید په.   وو بار  جسدونه  یپور
  ) .  ٢٠٠٢ تمبر،پس ، يپلوماتيکد لوماند ( شی یلر نه   یا دغه له    يدبا  واخلی عكسونه يودم  میږسپو
 له  يانپو  يکايیامر   یپور  ٤٠ تر  خه   ٣٠ له  كلا  کی  تهښد  ليلی په  شهادت په  دريور د   کانتينر   يوهد

  . وو  یايو  سره  افغانانو
يدلی  المل   وژنی د يا)   يیوا شاهدان چه لكه   (یولر  ونګ   کی وژلو په اسيرانو د   عمًال يکايانامر آه  يا  ګر
 حاالتو  وړوا  یدر  دغه په  ، یآ  ندی  مخنيوی  اعمالو وژنكو د دنورو سره  حضور په  صحنی د  یهغو  آه
ی  لګ  تورن  ياتوجنا  جنګی د کی    . کي
ی د   خوأ یيو له کی  هپي  دغه په   مقامات  یئيکاامر!    حال هر په  د آخو  بلی اوله  هګتو په  اړخ يود  جګ

   . یلر  هړغا په  مسئوليت  حيث په ضامن او دشاهد  وندت  تسليميدو د  طالبانو
 یک نظر په  تيواقع  دغه د  ، ) وايی شاهدان سلګونو چه نګه  (یو   یشو خوا  له شويمل  ازبك د  وژنه آه 
 د جنايت نوموړی د بايد ، کيده لګ  متحد   نظامی  امريکا د  کی وخت په  یيپ د یشيمل  یړنومو چه  سره ولوين
ی مرسته کی برخه په پلتنی د توګه په اړخ يو  عواقب جنايت شوی ترسره د او ووايی واب ته سوالونو    ، وک

   .ومنی
  
   :جهينت

ي  دتحقيق  په اړه  جدي نه   پخوانی حکومتد امريكا   دجوالي  تر  نه ٣٠د جون د کال  ٢٠٠٢په  : وو   د پي
ني نيتی پوری د امريکايی  قواوو له خو ي  باندي بمباردمان  آلوم  د ارزګان  پر يوه  آلي د واده پر يوي غون

پيان يي درلود ١١٨ وژني  او ٤٨ چي  ،وشو ني  په اړه  يي جدي ګام   امريكا.    ي  د پل نه يوازي دا چي د پي
 باندي  ) م.م  ( پر)   م آال ٢٠٠٢،  ٢٢د اګست پر (  لوماند مياشتني  خپروني  په قول  پورته نه آ ، بلكه  د

فشار واچول چي خپل تحقيقي راپور چي په آي د امريكايي مقاماتو  مسئووليت  په ګوته  شوي و ، مديا ته ونه 
  . سپاري

ی په  کلو کی په عزيز آباد او باالبلوک کی د امريکا د بمب٢٠٠٩  او ٢٠٠٨په  اريو له کبله په سلګونو بيګناه وګ
  . قضيه مسکوت پاتی شو . شهادت ورسيد 

ی چه کله چه د امريکا اوسنی حکومت په افغانستان کی د جنګی جنايت کارانو د محاکمی نه د قراينو نه  رګندي
 د  په افغانستان کی  کوم چه موضوع.خبری کوی زياتره پاملرنه افغانی لوری ته اړوی نه امريکايی مسئولينو ته 

  . پرسيالو دلو باندی سياسی فشار اچول ګنلی شو موخه يی ی  بهير کی مطرح کيپاين پهانتخاباتی کام
خو سره له دی ، افغانان هيله لری چه د افغانی او بهرنی جنګی جنايت کارانو د محاکمی داعيه دسياسی افزار په 

  :بنه پاتی نشی 
په مرسته د افغانستان د جنګی جنايت ) م ، م ( وليت په لور د حرکت دعوآ کوی د  د امريکا نوی حکومت چه د اص

  :کارانو د محاکمی د پاره دری الترنتيفونه  مخی ته لری 
ی    .    ــ  د افغانستان  د ننه زمينه برابرول  چه امکان يی په لند مهال کی نه ليدل کي

يوال سزآ ديوان  ه صادرولی  ديوان په هغه قضاياوو باندی( ته وړاندی کول     ــ  د تورنو کسانو دوسيی ن پريک
ته شوی وو  کال٢٠٠٢شی  چه د جوالی د    ) .  نه مخکی  رامن

  .  محکمه جوړول  » اد هوک «     ــ   د  يو 
و چي  لور آال تير شو  تر    آال د جوالي د ډله  ييزو  ١٩٩٥  د چي د بوسني   په دي بريالي شو) م ، م (  

ي  » راپور «وژنو په باب يو رسمي    . وړاندي آ
ه  ی ) م ، م ( ناّ  لری چه  د  دريو لسيزو په تيريدو سره گخو افغانان  انګ د جنګی جنايت کارانو په اړه د  يوه 

  . . .  محاکمه  خو د تخيل په آسمان کی چکر وهی  . راپور د تنظيم نه دده کوی 
 غوښتنه تينګه په . لرو هيله  اقداماتو عملی د او وايو هرکلی ته دريز اوسنی حکومت د امريکا د ! حال هر په  

 محور یالملل نيب وهي په  یمحاکم یراتلونک د کارانو تيجنا ګیجن تولو د افغانستان د  هيپ یتښد یليل د چه  کوو
   . شی بدل

  
   :يادونه

ی د کی دښته ليلی  په چوکات عمومی مضمون د . وو شوی تنظيم  ) ٢٠٠٢ سپتامبر  ( روستهو  نه وخت ل نه پي
     .وشو کتنه سره له ورباندی سره نيولو کی نظر په حاالتو نوی د

   »یپا                «                                                       
  


