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 محمدآصف خواتۍ

   ملګرۍ ملتونه او افغان جنګۍ مجرمين                                               

ی اوبياهغه يدلۍ ولس باندې تيري وبۍ اوک ا پلۍ  ه  و کلو کې زموږ په جګ ه چې پدې وروستيو پن چې پدې  ه هغه 
ی يو دبل س اړوند و کي ره هي سر نه خوری ، او له بله پلوه روان حاالت دافغان دلويدي په ډله ايزو رسنيو کې ترستر

يزو  يی چې حتۍ کله نا کله دهيواد دبنس چارواکو او دهغې دبهرنيو حاميانو تر من ديوې واحدې ت الرې نشتوالۍ 
ی چې پراوسنۍ  ونه لری چې منطقا دا حالت ددې سبب شوۍ اوکي ستونزودحل په هکله کامال متضاد او مخالف دري

ولنيز باور ال نورهم ل اوکمزورۍ شی  ولتد ۍ ٠  له دا خبره طرح ک و  اغلۍ کرزۍ   موږ ددې شاهدان يو چې 
ی چې دا خبره  خه الس واخلۍ کوالۍ شی په پوره ډاډ سره په خپل وطن کې ژوند وک که وسله وال مخالفين له مخالفت 

ه خو  ل بيا تکرار ک ې مخکې دعاشورا په ورځ يو  و ور واکونو مشرتابه يې  ل په هيواد کې دميشته ايتالفۍ  هر
ې يې ده چې دوسله والو مخالفينو  ې او زياته ک خه د نادرست تعبير اوتفسير خبره ک اوامريکايی مسولينو دده دخبرو 

ی  ودلې خو کله ٠سره جوړ جاړۍ غيرعملۍ بري ون نه وو   تردې مهاله دملګرو ملتو مؤسسۍ پدې اړوند کوم غبر
يرې چې  کيلې ډلې او ولې  ې هغه منشور تصويب ک کوم چې دافغانستان په غميزه کې  ې مخکې ولسې جر و ور

تنو او سزا معاف دی او دا  ونې تورونه لګيدلۍ له قانونۍ تعقيب ، پو خه دسرغ چې په يوه نه يوه ډول له بشرۍ حقونو 
ې او پدام(( ام يې د  ودلو په خاطراخيستۍ دى ديوې )) نيوملې روغې جوړې او په هيواد کې دجګ کې اي ته دپاۍ د

ود چې  ون و وک داحق نلری چې دبشرۍ حقونو (( اعالميې په خپرولو سره سخت منفۍ غبر بيله قربانيانو نور هي 
ی  ونکې وبخ تيا سره٠)) خه سرغ وريدلې وطنوال دزړه خبره اوهيله  په ر ون کې دهرمظلوم افغان او    پدې غبر

او درلود يا لرۍ د   ده چېپرته وونکۍ اوجنګې جنايتکاران چې په هره ډله پورې يې ت خه سرغ دبشردحقوقو 
ه عدالت  و نورو ته دعبرت درس شی اوپدې تو ی تر  واب ورک ووړو  لووړ ندی او هرو مرو بايد چې دخپلو ک بخ

ندجنګې خو اصلې خبره دافغانستان روانوحاالتواواوسنيو واکمنوډلو ته ٠پلۍ شی  ر په کتنې سره داده چې هغه ډلې او 
وته  جنايتکاران چې نن مهال پر افغان ولس واکمن دی يا ونې  خه دسرغ ل شوې دی اودبشرۍ حقونو   واکمن ک

ی ه دامريکې دمتحده اياالتو لخواغوره شوۍ دی دنورو په پرتله دوۍ ته ډيره نيول کي ې تو انګ     دملګرو ملتو او په 
خه برخمن دی اودهغوې ده  ده نو بيا ولې داواکداران نشی کوالۍ او يا دا واک نلری چې   که داسې٠راړخيز مالت 

ه چارې تنظيم او پر مخ بوزی ؟ له يوې خوا يې دا ډلې پرته لدې چې دهغوې ماضۍ اوتيرو  پخپل هيواد کې پخپله خو
ووړوته وکتل شی اوله بلې خواد خلکو اراده په پام کې نيول شوې دبن کنفرانس ته راوبللې شوې او پر ولس    ویک

ل شوې خو بيا هغوۍ واکمنو  واکمنې ک يوالې مؤسسې اونورو  دعمل ابتکار او استقالل نلری او مجبور دی چې ددې ن
تنواوهدايتونو ته لکه دهغوې الس الندۍ کاتبان اومامورين ولو غو ه عمل  دولتونو  دی اودهغوۍ په خو  غاړه کي

ی  دقدرت په   قابليت نلری او يا داعتماد وړ ندی نو بيا يې ولې اوسنۍ چارواکې کارې وړتيا اودهيواد دمشرتابه که٠وک
اوونو  ينولۍ دی ؟ آيا دملګرو ملتو سازمان پدې نه پوهيده چې داوسنى واکمنۍ زياتره برخه دافغانانو دبيشماره ک ې ک

 دبن کنفرنس ته را وبلل او   نوبيا يې ولې ظلمونو ته ادامه ورکوی بيساره  عاملين دی اواوس هم دپخوا په شان پرولس
ه مالت نه برخمن دي؟ آيا د ملګرو ملتوموسسه داوسنۍ دولت  ل او نن مهال هم ددوۍ دبشپ پر ولس يې واکمن ک

خه کوم چې واکمنو لوبغاړو دکارنامو  ی داصلۍ او ۍ په وروستى لسيزه اودهغې نه مخکې ترسره ک  او دتيرۍ پي
ل ؟ دوژلو او دهغې ورانولو عاملين دی نه وو خبرچې پر ولس  وطنوالو٦٠٠٠٠د دپالزمينې   يې واکمن ک

يوالې مؤسسې ولې دبن دکنفرانس  اکنو پورې  دې ن ول خه چې تر  ې او ژمنې او دهغې جملې  يوشمير اساسۍ پريک
ولې وسله والې ډلې و دې په هيواد کې  لې تر اکنې ترسره شی بې وسلې شی عملې نک تينې آزادې  ددې بې  ٠  ر

ه مارانو  مسؤليته وسله والو ډلو په موجوديت کې اکنې وشوۍ چې زياتره دزور اوزرو خاوندانو،جګ  پارلمان ته 
ه ې ته الره پيدا ک يرو ولسې جر    اود پارلمان دمختلفوکميسيونومشرتابه ته ورسيدل او دپارلمان اوفرصت طلبه 

ه ې پکې خوندۍ  کو اوپدې تو ی چې يوازۍ ددوۍ اوددوۍ اړونده ډلو ې وک الۍ شی داسې قوانين تصويب اوپريک
وټ کې وسله ٠  شی وټ  ه دملګروملتوموسسې ولې پداسې شرايطوکې چې دهيواد په  ې تو انګ ولنه اوپه  يواله   ن

ې چې پايله يې دداسې پارلمان جوړول شول والو ډلواوزورواکانووروس اکنې ترسره ک ې ته  تۍ خبره کوله ولسې جر
خه دداسې قوانينو  يرۍ اوپه جنګې جنايتونو تورن کسان دی اوبيا دهغې  لې  چې غوڅ اکثريت يې په پرديو پورې ت

تنواو دافغان ولس دارادې ،  ى دغو ودتصويبولو هيله لری چې هغه دمتمدنې ن ندوې ویاوپريک ر  دا ٠واو هيلو 
اکنو (( ډلې چې په اصطالح د  ول ۍ)) آزادو اۍ لری  له الرې پارلمان ته الره پيدا ک ووړ  ، په حکومت کې هم دستر

ولنه  ی چې ووايی دوۍ په افغانۍ  ان ته دا حق ورک ی  و کي انونوکې يوازې دوۍ تر ستر او په سيمه ايزو دولتې ار
ولنې هراړخيز مالت هم ور سره دى نومنطقا اوقانونا کوالۍ شی چې کې دواک مشروعيت لری يوالې   او له بله پلوه دن

ت (( دهيواد دچارو د  ې لخوا وروستۍ)) ه سمبال ی چې دولسې جر   لپاره قوانين او منشورونه ترتيب اوتصويب ک
ه ه  (  پريک که چې د ي )دهيواد دمقننه قوۍ په تو اړين  وه خپلواک هيوا د پارلمان کوالۍ شیقانونۍ بنس لری دا 
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تنه راجع ٠قوانين جوړ او هغه دقانونۍ مراحلو دې تيريدو وروسته پلۍ او عملۍ شی   اوس دملګرو ملتوسازمان ته دا پو
اکنوپه  يوالې مؤسسۍ دپارلمانۍ  اکنو له الرۍ جوړ شوۍ دى چې دې ن ی چې که دافغانستان اوسنۍ پارلمان دآزادو  کي

ولنه او دملګرو  بهيرکېول  يواله  ې نه منی ؟ که چيرۍ ن اکونکۍ رول درلود نو ولۍ يې بيا پريک  اصلۍ ، پريکنده او
ی  ملتو سازمان اوسنې واکمنې ډلې يا په بل عبارت دافغانستان اوسنۍ دولت يو قانونۍ ، مشروع او خپلواک دولت 

تونو ته چې موخ و اونو ايی چې دهغوۍ هغوه ت وى درناوۍ هغوۍ ته  ينګ يکاو  ه يې په هيواد کې دسولۍ او
اکنې  ی اودهغۍ په عملۍ کولو کې الزمه مرسته او همکارۍ ونه سپموی اوکه داسې نه ده نوبياولې پارلمانې  وک
خه په قاطعيت دفاع کوي،او  ه تبليغوی داوسنې دولت  ودپلۍ کيدو په تو داوسنې دولت دبرياوو اودبن دکنفرانس دپريک

کوي؟موږ دلته ديوه پارادوکس سره مخامخ يو پدې په ونه ددې دولت مخالفين په بيرحمى سره  وپو   هيواد کې ميشت دنا
خه هراړخيزمالت کوی ولنه داوسنې دولت  يواله  يرې جنګۍ  معنۍ چې ن ى او  واکمنې ک  خوبيا ددې دولت 

ې يې نه منی  ی او دپارلمان پريک ولنه اوسنۍ دولت مشروع اوخپلواک دولت  که چيرې ن٠جنايتکاران  يواله 
ی شميرۍ و ته درناوۍ وک ولو پريک ه چې په هيواد کې ٠  پکارده چې دهغۍ  ې وروستۍ پريک  که چيرې دولسې جر

ې متمرکزې شی  ))  ملۍ روغې جوړې(( د ولې ه په موخه نيول شوې ده بايد چې دهغې دپلې کيدو په خاطر
ۍ چې په دېپرته به اوسنۍ ک اودهغې کيچن حالت کې به  کيچن اوجنګۍ حالت او مرګ اوژوبله ادامه پيدا ک ک

ونې اوبيګناه خلکووژنه رنګه چې هرومرواو بيله شکه جنګې جنايتونه ،دبشرې حقونو نه سرغ و   ادامه مومی  پدې پن
ندو جنګې جرمونو،پر بشرۍ حقونود تيريو ، دبيګناخلکو دوژنو ر ورونوشاهدان يو نو کلو کې موږ ددې ډول   او

يکاو واکمن شی   غوره کوۍ چې نور نو په هيواد کې داسې الرو چارو فکر او هغه به خاوندان به په دسالم عقل سوله او
ت په صورت کې کيداۍ شی ينګ اکنې  قانون چې دسولې د ين شی اوهغه مهال داسې  ترسره شی چې   پلې او عدالت 

تينې استازۍ پا هلته یدخلکو ر انوته الره پيدا ک او هغه وخت ممکنه ده چې هغه قوانين چې  رلمان اومحلۍ شورا
ۍ وو، تنو سره يې سمون نه درلود پر نيمګ ولنې دغو ه يې لرله او ديوې متمدنې  هغۍ  غيردموکراتيک او ملۍ ضد ب

ه دهغۍ له سره نظر واچول شی او په هغۍ کې الزم تغييرات اوبدلونونه راوستل شی چې دولسې جر ې وروستى پريک
واکمنو دولتونو چې دافغانستان په روان  ٠خه نشۍ مستثنۍ کيداۍ ولنې ديو ل مالحظاتو له امله او  يوالې  که چيرې ن

و پر بنياد اوسنۍ ډلې پر بهير خه هراړخيز مالت کوی  بشپ کنترول لری دخپلو  پکار ده  ولس تپلې دی اودهغوې 
ه زموږدهيواد ترل ې دې هم په پام کې ونيسی اوچې ل پلۍ هيواد کې    ه  په هره ممکنه الره چې وی پدې جګ

ی  امونه پورته ک تينۍ او عملۍ  ې دپاۍ ته رسيدو په خاطر ر مساله   اوس اوس زموږ دخلکو لپاره يوازينۍ٠دجګ
ت لری ت دۍ چې ورته حياتۍ ارز ينګ کور  هغه په هيواد کې دسولۍ  يکاو ، هغوۍ غواړۍ چې  ته يې سوله او

ايی  ولنې ته  يوالې  ورونواودهيواد دورانۍ اوتباهۍ شاهدان نه وی ، ن و نورنو دخپلو عزيزانو دمرګ او  راشی تر
پل شوۍ ولس يدلې او واب ووايی  چې زموږ د ک تنې ته مثبت    ٠ دې غو

ت    په درن
   ميالدۍ کال دفبروری مياشت٢٠٠٧د

 


