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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 ۲۰۱۶/۰۵/۰۹ آصفي خوشحال

 

 د بخښنې له نړيوال سازمانه څو پوښتنې

اورګانونو پر اعدام د محکوم شویو کسانو لیست تېره اوونۍ ولسمشر غني ته په داسې حال کې چې افغان قضایی 
چې پر اعدام د محکوم شوېو کسانو حکم  غوښتيښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشره خد بوسپاره؛ اوس 

په لړ کې ولسمشر غني وروسته له هغې چې وسله والو طالبانو په کابل کې خونړی برید وکړ او  .السلیک نه کړي
ډېر نور ژوبل شول، پر اعدام د محکوم شویو طالبانو د دوسیې د بیا څېړلو  ۳۰۰زیات کسان مړه او تر  ۶۰یې تر 

 زیات طالبان په اعدام محکوم شوي دي. ۵۰۰او د اعدام د حکم د تطبیق کېدو مسله مطرح کړه. ویل کېږي چې تر 
 

سازمان د رسنیو د  بخښنې د اسیا لپاره ده اعدام شي خو اوس دا ال نه ده څرګنده چې یاد طالبان به کله او چیرت
برخې مسوول عمر ورچ ویلي د اعدام د حکم د عملي کیدو پر صورت کې د داسې تېروتنې خطر شته چې بیا به نه 

د د اعدام سزا د تروریزم د مخنیوي الر نه ده، د افغانستان ولسمشر محم»ویلي د بخښنې نړیوالې ټولنې .جبیره کیږي
 «اشرف غني باید د اعدام حکم السلیک )توشیح( نه کړي.

 
په وروستیو کې د ماشومانو د برمته کولو پېښې ډېرې شوې دي او که د برمته شویو  دا په داسې حال کې ده چې

همدا .ماشومانو کورنۍ د سړي تښتوونکو غوښتنې ونه مني، نو د دوی ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي
او د صدام حسین د و راغونډ شوي د الریون په توګه د بغالن لسګونه تنه اوسېدونکي تیره ورځ هم په کابل کې 

صدام حسین هغه افغان ماشوم دی چې په وروستیو کې د څو تنو سړي یې کوله. قاتلینو لپاره د اعدام غوښتنه
د صدام حسین لپاره د عدالت  .وځړول شوپه دار  تښتوونکو له لوري له بغالن والیت څخه تر برمته کېدو وروسته

کړ دوی خبرداری ور له.دې پېښې په غندلو سره د قاتلینو لپاره د درنې سزا غوښتنه کو غوښتونکي الریون والو د
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځی وړاندې د .یې ونه منل شي، خپلو الریونونو ته به دوام ورکړي ېکه غوښتن

 .یو بل افغان ماشوم هم د سړي تښتوونکو له لوري وژل شوی وو اباسین په نوم
 

پر اعدام د محکومو کسانو پر دوسیو  د ولسمشر غني له لوری د السلیک اړوند د بخښنې نړیوال سازمان په داسې 
سلنه لوړه شوې ده. د  ۵۰حال کې غبرګون ښایې چې د راپورونو له مخې په په ټوله نړۍ کې د اعدامونو کچه 

تنه چې د اعدام په سزا محکوم شوي ول په  ۱۶۳۴ې سازمان د معلوماتو پر بنسټ؛ تیر کال په ټوله نړۍ کې بښن
دار ځوړول شوي دي. د راپورونو له مخې له چین او ایران وروسته پاکستان د اعدامونو له امله په نړیواله کچه 

ال په سلګونو خلک په کې په دار ځړول درېیم ځاى لري. همداراز سعودي عربستان هم هغه هیواد دی چې هر ک
 کیږي.

 
دغه طالبان، چې په  طالبانو د اعدام حکم السلیک کړی. ۱۱د پاکستان لوی درسیتز د  همدا څو ورځې وړاندې

د پاکستان د قانون پر ترهګریزو بریدونو تورن دي، د پوځي محکمې لخوا تر تړلو دروازو شا ته محاکمه شوي او 
دا طالبان پر هغه ښوونځي باندې پر برید باندې تورن دي، چې  بنسټ د پوځ لخوا یې د اعدام حکم هم صادریږي.

 تنه ووژل شول. ۱۵۰تیر کال په کې شاو خوا 
 

دی  نو کله چې په ټوله نړۍ هر کال په زرګونو کسان اعدام کیږي؛ هلته بیا د بخښنې نړیوال سازمان چیرته ورک
چې په افغانستان کې پر اعدام محکومو د بشریت ضد مجرمانو )وسله والو طالبانو( له اعدام سره غبرګون ښایې او 

 چین، سعودي عربستان، ایران او او پاکستان ته چوپه خوله دی؟
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د بښنې  کله چې په افغانستان کې د وسله والو طالبانو له لوري هر کال په لسګونو صحرایې محکمې ترسره کیږي؛
 نړیوال سازمان ولې غبرګون نه ښایې؟

کله چې په افغانستان کې د اباسین ځاځي او بغالني ماشوم صدام حسین وحشي قاتالن دغه تنکي ماشومان له تیغه 
 تیروي؛ ولې د بخښنې نړیوال سازمان غبرګون نه ښایې؟

نوی زیږیدلی ماشوم په منځ دوه پړکه بیلوي؛ ولې د بخښنې نړیوال کله چې په ننګرهار کې د داعش وحشي غړي 
 سازمان غبرګون نه ښایې؟

کله چې د هیواد په بیالبیلو والیتونو کې وسله وال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو له تنکیو سربازانو سرونه 
 غوڅوي؛ د بخښنې نړیوال سازمان ولې غبرګون نه ښایې؟

په سلګونو بې ګناه کورنۍ د غم په ټغر کینوي، کله چې په پل محمود خان  کی شهیده ه شاکله چې طالب وسله وال پ
کې په سلګونو بې ګناه خلک شهید او ټپیان کوي، کله چې په یحی خیلو کې د لوبو په میدان کې د سپورت اتالن په 

ورنیو روژه ماتی په وینو وینو لړي، کله چې د روژې په مبارکه میاشت کې په ارګون ولسوالۍ کې په سلګونو ک
ماتوي او کله چې د هیواد په ګوټ کې هر هیوادوال مو بې ګناه له ژونده بې برخه کیږي؛ د بخښنې نړیوال سازمان 

 ولې خپل غبرګون نه ښایې؟
 

دا څنګه د بشر حقونو څخه د دفاع او بخښنې سازمانونه دي چې زمونږ د بې ګناه وینې تویدنې اړوند چوپه خوله 
 ا په صحرایې محکمو کې زمونږ قرباني هیوادوال بشر نه دی؟ دي؟ آی

 آیا د سړي تښتونکو ښکار شوي تنکي ګالن ماشومان اباسین ځاځی او صدام حسین بشر نه دی؟
 آیا د وسله والو طالبانو له لوري له تیغ تیر شوي زمونږ د امنیتي ځواکونو سربازان بشر نه دي؟

وسله والو طالبانو په ځانمرګو او بمي چاودنو کې شهیدان او ټپیان شوي هیوادوال او آیا د هیواد په ګوت ګوټ کې د 
 بشر نه دي چې اړوند یې د بشر حقونو مدافعین غږ نه پورته کوي؟

 
که څه هم د یادو طالب بندیانو په اعدامولو سره به د دوی په ترسره شویو بریدونو کې شهید او ټپي هیوادوال ونه 

به د هغې مور، پالر، ناوې او شاه د زړه تسل به وشي چې د طالبانو په ځانمرګو بریدونو کې رغوي خو کم تر کمه 
یې خپل اوالدونه او د کورنۍ غړي له السه ورکړي دي. که چیري د افغانستان ولسمشر اشرف غني د بخښنې 

ه بې رحمه بریدونو کې د وژل نړیوال سازمان په غوښتنه له خپل دریځه په شا شو نو دا به یې د وسله والو طالبانو پ
 شوي او ټپي شویو افغانانو په حق کې ظلم کړی وي او لیرې نه ده چې له ولسي غبرګون سره به مخ شي. 

په پای کې د بخښنې له نړیوال سازمان او د بشر حقونو له مدافعینو بنسټونو هیله کوو چې په دې ډول یو طرفه 
ته لمن ونه وهي او د بشر په توګه زمونږ د مظلوم ولس حقونه تر پښو قضاوتونو سره زمونږ په هیواد کې ګډوډۍ 

 الندې نه کړي.
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