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 کی اور په جنګ د ماشومان بيګناه افغان
 

          ډير په بھير بھيدو وينی او وژنی انسان د پديخوا را لسيزو دريو د  کی افغانستان ھيواد ځپلي جنګ په زموږ
 ږيرو سپين ماشومانو ومومعص  د انسانان ملکی بيګناه زرګونه په  کی اور شوي بل پدی اوسه ،تر ده روان سره شدت 

  روان  پدی غاړې دواړې جنګ د چې سره خواشينی ډيره په دي، شوي قربانی جنګ پايه نا دی د ګډون په سرو تور او
.نکوي پاملرنه ته  ژوند  ماشومانو د بيا ه تير په خلکو بيګناھو ملکی د کی جنګ  

 
 کی  شرايطو جنګي  په او شوې Vسليک نيټه ١٢ په شتیميا د اګست د کال  ١٩۴٧ په چی کنوانسيون څلورم د  جينوا د
 وخت په عملياتو جنګی د چی غواړي نه خواوو دواړو  د جنګ د سره ضاحت و په اړوند په ساتنی ژوند د وګړو ملکی د

 په ساتنی د خلکو ملکی د کی  ګراف پره  دريم  په کنوانسيون دی د وکړي، پاملرنه ته ژوند خلکو ملکی د کی
  :راغلي اسیاړوندد

  مريضي د نه وسلی خپلی د چی شمول په غړو د قوتونو جنګي د نلري ونډه فعاله کی جنګ په چی څوک ھغه ھر(  
 کی پام په ملحوظاتو نورو او رنګ ، مذھبي جنسي، کوم  له بی دی کی شرايطو ټولو په ناخلی کار وجه په تسليمۍ يا او

)وشي چلند انسانی  ورسره   دی سره نيولو  
 

 د ماشوم د کی ١٩٨٩ کال په چی کی  مادۍ می٣٨  په  کنوانسيون د حقونو د کوچنيانو د ملتونو ملګرو د ھمدارنګه
  :دي  راغلي داسی دی شوۍ تصويب اړه  په حقونو

 پر واريو زمه خپلو د او احترام ته قوانينو بشری المللی بين ټول اړه په کوچنيانو د چۍ دي مکلف غاړی دواړه جنګ د( 
)وکړي پاملرنه  وي پاتی ګير کی جنګ په  چی ته  حفاظت  ماشومانو ھغه او افرادو ملکی اساس  

 
 ځي مخته نورھم  اړه  پدی بيا  پروتوکول د مياشتۍ د می د کال  ٢٠٠٠  د ملتونو ملګرو د  اړه په حقونو د ماشومانو د

  روغتونونه ښوونځي لکه بريښي ممکن شتون انوکوچني او وګړو ملکی د ھلته چی اھدافو ھغو پر بريد پوځي ھرھغه او
 او قوانين المللی بين شمير زياد يو شان په دی د ، کوي غوښتنه بنديدو د بريدونو داسی د او غندي  ځايونه عامه نور او

 جنګ د او  اچوي زور پاملرنې په ته ژوند وګړو ملکي او ماشومانو د کی جنګ په  يوی ھر چی لري وجود کنونسيونونو
 افسوس ډير د خو ، وکړي درناوۍ  ته قوانينو بشري المللی بين  دی کی وخت  په جنګ د  چی  غواړي  نه ډلو ښکيلو د

 Vندی  چی کيږي Vندی پښو تر   لخوا ډلو ښکيلو د جنګ د   مقررات او قوانين المللی بين ټول دا   نن  چی ده دا خبره
:کيږي وړاندې يی بيلګی څو يوازی  

 
 

 بيګناه ملکي تنه ١۵٠٠  ښار د  غزی د کی موده په يرغل ورځني ويشت دوه د  کال تير د پوځونه  نظامي لواسرائي د
 قوانينو  المللی بين ټولو د سره عمل  کارانه جنايت پدی اسرائيلو ، کړل  زخميان يی نور تنه ١٨٧٢  او عام قتل  انسانان

 ۴٣٧ غزی د پرخyف  اړوي پاملرنه غاړو ښکيلو د جنګ د ته ندژو  اوماشومانو وګړو ملکی د  چی  کنوانسيونونه او
 زياتو د نړي د  عمل غاصبانه دا اسرائيلو د ، کړل برخی بی څخه ژوند د  بيرحمی په ھم ماشومان معصوم بيګناه تنه

 د اوس مداھ ، شوې غندل کلکه په چارواکولخوا د  کميسيون د حقونو دبشري ملتونو ملګرو  د  ھمدارنګه او ھيوادونو
 د جنګ د  سرغړونه اسرائيلو د کی جنګ په غزی د  څو تر تلی سفر په  ته سيمی يوپyوی حقونو بشری د ملتونو ملګرو
 کومه به څيړنه  پyوی دی د چی دا اما  کړي برابر ته چارواکو ملتو ملګرو راپور يو ھکله پدی او  وڅيړي  نه قوانينو
 کی راتلونکي به دا  ورسيږي ته پای نتيجی کومی له  بی    به څيړنو  ورته  نولسګو  نورو لکه يا او ورکړي نتيجه

  .شي روښانه
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 کلونو ديرشو د پاملرنه نه غاړو،  د جنګ د ته ژوند  ماشومانو د  بيا تيره په او  وګړو ملکی د کی ھيواد  ګران  په زموږ
  د وګړي بيګناه ملکی مليونونه  کی موده په کلو لسو د پوځونو يرغلګرو شوروي ، ده روانه راھيسی

 ته مارو جګړه داخلی  وار وروسته نه شورويانو د ، دي رسولي  شھادت په ګډون په ږيرو سپين او ماشومانو ښځو
 شپيتو د ښار د کابل د چی ونکړ  پاملرنه ھيڅ  ته قوانينو  المللي بين  کی جنګونو په  ښار  کابل د   ھم ھغوي چی ورسيد

.دۍ ثبوت څرګند يو خبرۍ دی د خپله په وژنه افرادو ملکي زرو  
 

  په  ھم اوس بھير وينوبھيدو د کوچنيانو بيګناه  د بيا تيره په او انسانانو ملکي د کی ھيواد زموږ چی   خواشينۍ ډيره په
 د کبله له بمباريو ړندو د قواوو خارجی د انسانان ناهبيګ زرھاملکی  په کی کلونو څو تيرو په  ، ده روانه  سره چټکۍ 

 د دولت د  مخکی موده څو کی بولوک باV په وVيت فراه د  يوازی دي، رسيدلي شھادت په کی سيمو مختلفو په ھيواد
 پدی چې دي شوي وژل کی نتيجه په بمباريو د امريکايانو د  وګړي ملکی  تنه ١۴٠ مخی له احصايی د ھيات پلټونکی

 مرګ ته ھغوی او بمبارول خلکو بيګناھو ملکی د ، دي شامل نارينه ٣٣ او ښځی ٢۵ ماشومان کوچنی ٩٣ کی جمله
  .دی عمل  خyف پر کنوانسيونونو  المللی بين ټولو د  اړه په  حفاظت د خلکو ملکي د  کی وخت په جنګ   اړول ژوبله

 معصومو ھيواد د  بيا تير په او وګړو ملکی  مظلوم پر ھيواد ید د ھم والو وسله مخالفو  دولت د  برسيره بھرنيانو د
 يوی د کی حمله يوه په والو وسله مخالفو د کی  خوست   مخکی اونۍ درۍ ھمدا کړۍ ندی رحم  کوم باندی کوچنيانو

  کی مبول سرو په  جنګ د  ځای يو سره پyر خپل  د ځوانان تنکی دوه او ماشومان بيګناه کوچني  تنه  دری  کورنی
:شوي توضيح  بيل بيل  لخوا واياندويانو  د  غاړو دوو د جنګ د  څرنګوالی تراژيدی  دی د ل وسوزيد  

 اور  او وشيندل پطرول جان هللا عزت او جان اسدهللا جان، ستار پر طالبانو والو وسله چې وايي وياند والي د پکتيکا د  ( 
 والي د پکتيکا د ...   ده سوې رامنځته کې پکتيکاوVيت په شپږمه په دغبرګولي کال ١٣٨٨ د پېښه    .واچولو ورته يې

 او) حقمل(نادر حاجي ولسوال پyر خپل له ستارجان کلن نھه او جان اسدهللا کلن اووه جان، هللا عزت کلن پنځه وايي وياند
 په وو، تللي لپاره اخيستلو موجا نويو او سامان لوبو د ته بازار ولسوالۍ خيلو ديحی سره سفير او پھلوان وروڼو  دوو

 .کړل سوري سوري ګوليو په وړاندې پر دماشومانو يې ورور او پyر چې شول ګير کې کمين په  والو وسله د کې واپسي
   »پاڼه يب و لراوبر«  ...)   

   :بيانوي داسی  پيښه او  مني نه توضيح  دا  بيا واياند ډلو والو وسله  مخالفو د مګر  

 د خوا له طالبانو د ښته،نوو  جګړه ترمنځ نادرخان او طالبانو د چي وو، نيولئ کمين ته نادرخان سوالول طالبانو  (
  .وو سوي وژل پکښي ماشومان او اخيستئ اور موټر وو، سوئ ټک راکټ د موټر پر ولسوال

 پر کړئ، مقاومت يې امنوز ځوانانو دوو او ساتونکي يوه ورسره او نادرخان چي ويلي ورته قومندان ايز سيمه دوى د ...
) ...  .وو سوي وژل کبله له ډزو د کي ناخبرۍ په مھال پر مقاومت د دمخه اور تر کوچنيان او وې سوي ھم ډزي موټر

   »پاڼه ويب لروبر د« 

 کی نتيجه په حملی راکټي  ماشومان بيګناه  معصوم دا  که  چی ده دا  ده څرګنده چی څه ھغه اما  وي  څه ھر واقيعت که
 المللی بين ټولو د  کی  جنګ  په   وژنه  دوي د کی حاVتو دواړو په   کی،  باران په دګوليو  وروسته يا او وي څوي

 پاملرنه   زيات چانه دھر  ته ماشومانو  دين مقدس اسyم د  برسيره قوانينو المللی بين د   دی عمل خyف پر قوانينو
 په ھغه د ماشوم کوچني يو ناڅاپه چی وو تلی ته  رکوع ص محمد ضرتح ورځ يو  د چی راغلي کی کتابو په   کړی

 ص پيغمبر حضرت د  خپله په ماشوم څو تر نشو جيګ نه رکوع له ھغه تر پيغمبر خدای د  کښيناست کی  غاړی مبارک
 معصوم  زموږ  چی ګورو موږ ورځ نن مګر  وو  مھربانه داسی  ته ماشومانو ص رسول خدای د شو، ښکته  نه  شا د

 او  پيرزوينه   ساری بی يو  لخوا څښتن لوی د  ته انسان ژوند کيږي، اچول ته کندی مرګ د  بيرحمۍ پداسی ماشومان
 .واخلي بيرته نه انسان ژوند شوی ورکړل چی  لري حق دی د  ذات ستر ھغه  يوازی  دی امانت
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  دی د  ته خپلوانو  نژدی او ) وي پاتی نديژو څوک نور که  ( غړو پاتی کورنۍ ويرجنی   دی د   زه  کی آخر  په
 غواړم  جميل صبر   رهدربا  له  خدای لوی د کبله له شھادت د پyر او ځوانانو تنکي  دوه ماشومانو  دريو د کورنۍ

  آمين.

    وژني      د بهرنيانو نه به څه ګيله كوونه داسى  موچى مسلمان

 


