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 ۰۹/۱۰/۲۰۱۶                                                افغانستان یحقوق – یاسیمرکز مطالعات س

 

تا امروز ۲۰۰۱از هفت اکتبر  ،یرانیسال و۱۵  

اثر اصابت  شهر نیویارک بر دوگانۀ مرکز تجارت جهانی دربرجهای  ،قرار موضع گیری رسمی دولت امریکا

. عامل ندفرو ریختانده شد ۲۰۰۱ سپتامبر ۹ طیارات ربوده شده توسط تروریست های سازمان القاعده به تاریخ
اصابت  پنتاگون که گویا به طیاره سومی می باشد. حال نامعلوم فروریزی تعمیر دگری که در آن نزدیکی ویران شد، تا

دولت امریکا این حرکت  .اثری از بالهایش پیدا نشده در حالیکه صرف سوراخ نموده ده باشد، ساختمان پنتاگون راکر
. در نتیجه به جای جنگ علیه آمریکا اعالم نمود ،حقوقی المللی و جنایت کارانه را بدون احترام به هر نوع موازین بین

نماید، اقدام به جنگ  برخورد متفاوت تفاوت قایل شود و ایتکارانهعمل جن نظامی و با این دو پدیده یعنی حملۀ آنکه
قضائی الزم است نه جنگ علیه یک  محاکمۀ در صورت جنایت ، تعقیب جنایتکاران و نمود. و این در حالیست که

به اینکه چه رسد  بدست نیامده که کدام افغان درین حملۀ دست داشته بوده باشد، هیچ سندی . عالوه برین تا کنونکشور
حقیقت انکار نا پذیر اینست که این ایاالت  کیلومتری آمریکا را مورد حمله نظامی قرار دهد. ۱۰۰۰۰ از فاصله های

ار نمود و سرزمین جنگزده را بار دگر به م افغانستان سوهای مرد هالقاعده را بر گرد طالب و متحدۀ امریکا بود که
 میدان جنگ های نیابتی تبدیل کرد.

را  رهبرش اوسامه بن الدن سازمان القاعده و آگاهانه بود که بوش دبلیو رئیس جمهورش جورج و لت امریکادو این
. با در جنگ ضد روسی به افغانستان فرستاد ،با آنها داشت همکاری دیرینه ای اقتصادی، سیاسی و سعودی عرب که

به تاریخ هفت  افغانستان اعالن جنگ داده وعلیه  جنایت متهم نموده، را به اوسامه بن الدن دولت امریکا آنهم
دست  . دولت امریکا از همین تاریخ به بعدحمله ای نظامی نموده ، افغانستان را اشغال نمود این کشور به ۲۰۰۱ اکتبر

، بود به انجام رسیده مصرفش طالبانی اش که تاریخ ۀالقاعد با وجود نابودی رژیم خود ساختۀ جنایت زده و به کشتار و
به کمک همکاران جانی بین  آغاز کرد. دامنۀ این جنایات که کشورما بدون هیچ نوع دلیل حقوقی به کشتار وجنایت در

قابل تذکر است که تمام  توسعه یافته و کماکان ادامه دارد. دولت امریکا صورت می گیرد همه روزه منطقوی المللی و
مهندسین ومتخصصین  ساختمانی، انی انجینیرشواهد حقوقی، تحلیل های سیاسی، تحقیقات علم اسناد و

دولت آمریکا خود حمالت تروریستی بر  بمگذاری ساختمان های بزرگ، گواه این حقیقت است که و نشانی آتش
با پیروی از سیاست دیرینه ای نیرنگ  برنامه ریزی نموده و۲۰۰۱یازده سپتامبر در برجهای دوگانه ای نیویارک را

 .یا بیرق غلط، بر کشور افغانستان حمله نموده است دسیسه یعنی فلس فالگ و

از همچون صحنه سازی ها  پر این کشور تاریخ این اولین و آخرین ترفند و نیرنگ دولت امریکا نبوده، بلکه
هنوز هم ادامه دارد. برای روشن شدن  جنایات جنگی است که بخصوص در جنگ جهانی دوم آغاز شده و و دسایس و

 :گرددمثالی از تاریخ بیان می بیشتر موضوع چند

تسلیمی  به بهانۀ پایان جنگ دوم جهانی در جاپان در شهر های هیروشیما و ناکازاکی پرتاب بمب های اتمی – ۱
 . که قبل از این تاریخ رسماً آمادگی اش را اعالم نموده بود.جاپان

را  حمله بر ویتنام را دستورامک نام آن کشور وزیر دفاع و رئیس جمهور آمریکا جانسن ۱۹۶۵ در ماه اگست – ۲
را حمله ای ویتنام شمالی بر کشتی آمریکائی در جزیره ای تانکین اعالم نمودند. بعدأ  این یورش دلیل صادر کردند.

 نظامی آمریکا بر ویتنام بنشر رسیده بود . ثابت شد که این اتهام آگاهانه در مدیای آنوقت برای ذهنیت سازی حملۀ

. بر اثر ثابت شد  کشتار جمعی که بعدأ غلط به بهانه ای داشتن اسلحۀ ۲۰۰۳در سال  آمریکا به عراق حمله ای – ۳
این حمله بیشتر از یک و نیم ملیون عراقی شهید و سه ملیون عراقی دگر در داخل و خارج این کشور آواره شده و آن 

می دهند. عراق که اینک مانند سوریه و سرزمین به کام جنگ چنان فرو رفته که تا هنوز مردم عراق قربانی 
افغانستان به تلی از خاکستر تبدیل شده، بر اساس دسائس امریکا و انگریز حاال در آستانۀ تجزیه قرار گرفته، جنگ 
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های فرقه ئی و مذهبی در آنجا بیداد می کنند و ثروتهای مادی و معنوی این کشور به یغما میرود. همچنین دولت 
عربستان سعودی، اسرائیل، ترکیه و شیخ نشینان عرب سازمانهای متعدد اسالم سیاسی و تروریستی امریکا با کمک 

رامثل داعش، جبهه النصره، احرار شام و غیره در سوریه کمک مالی و نظامی کرده و در قتل سوریها و ویرانی آن 
 کشور مستقیماً دست دارد.

تمام  آمریکا، ناتو و دولت که را به اثبات میرساند قیقت تلخاین ح نمودی از خروار مشت واقعیات به مثابۀ این
به  تجاوز نظامی نموده ها بین المللی بر کشور ۀموازین قبول شد شان خالف تمام اصول و طرفداران جانی جهانی

 ادامه میدهند. گسترده به جنایات جنگی ی آزاد،خودو تصرف بازار ها سیاست های جیوپولیتیکی خاطر

 :بایست بر مسائل ذیل تأکید گردد مااز دیدگاه 

شرکایش  نظامی آمریکا و افغانستان باید این حملۀ دمتمام مر تمام نهاد ها، احزاب، دانشمندان، روشن اندیشان و  -۱  
نظامی ـ صنعتی مجتمع  ۀاز پروژ جزئی و پایه گذاری شده ۲۰۰۱ یازده سپتامر  که روی دسیسۀ بر افغنستان را

یند. عالوه برین باید تأکید گردد که افغانها محکوم نما ست،بخصوص آمریکاجهانی  سرمایۀ
برنامۀ از قبل طرح شدۀ دولت  وشکست طالبان والقاعده دست نداشته در آمریکا ۲۰۰۱ سپتامر ۱۱ جنایت در

امی غرب از با این دیدگاه موافقیم که عدم مداخله، خروج نیروهای نظ و امریکا بود. بنابران با قبول این واقعیات
 کشور، با قطع جنگ و استقرار صلح رابطۀ مستقیم و اساسی دارد.

خطر جنگ اتمی را سبب  ضد بشری اش، صلح را در جهان تهدید نموده و آمریکا با سیاست های جنگی و دولت -۲
 .میشود

 قابل محاکمه می باشند. آمریکا وشرکای جرم شان ، متکی به نوعیت جرم و جنایت دولت -۳

 بدوش دارند. در کشور هائی که تجاوز نظامی کرده اند، غرامات جنگ وعواقب آنرا مسؤلیت پرداخت -۴

تحقیقی مبنی بر اینکه حمالت  –از جامعه ای حقوقدانان افغانستان وجهان درخواست میکنیم تا اسناد علمی  – ۶
نه جنگ علیه آمریکا ، به جهان  بوده در آمریکا یک عمل جنایت کارانه ای غیر افغانی  ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱تروریستی 

ارائه دهند ، وبدین اساس حمله ای نظامی بر افغا نستان را از نظر حقوقی جنایت ثابت نموده ومجرمین اصلی را 
 معرفی نمایند .

، پاکستان و آمریکا دولت جنایتکار جنگی وادامه دهنده ای سیاست های گلبدین حکمتیار به عنوان قصاب کابل و – ۵
تقاضای  مصؤنیت قضایی داده نشود بلکه نظر به حجم جنایاتش و بخصوص نظر به در کشور نه تنها برایش رانای

 مردم کابل، این جالد بدنام تاریخ، به محاکمه سپرده شود.
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