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 په امريکا کی انتقالی پړاواو د افغانی جنگی اسيرانو برخه ليک
 

هغه جنګياليوته چه د بهرنيو يرغلګرو ) ١٩٧٧( او د هغه ضميموی پروتوکول  ) ١٩۴٩( د جينوا دريم کانوانسيون 
کله چه نوموړی جګړه مار د دشمن الس ته : قواوو په وړاندی جنګيږی په کافی اندازه حقوقی مالتړ ور په برخه کړيدی 

  : د هغی جملی څخه. ولويږی، د جنگی اسير په توګه ورسره معامله او د ګڼ شمير حقونو نه برخمن کيږی 

  . لت ، د تعذيب نه مصئونيت ، څرګنده محاکمه ، د مدافع وکيل د ټاکلو حق او نور د ذمی برائت اصلی حا

د جينوآ دريم ( په يوه اشغال شوی هيواد کې د جنگی اسيرانو حقوق د اشغالگرو قواوو په واسطه تضمين کيږی 
  ) .  حکم ١٠۶او   ١٠۵ ، ٩٩ ، ٨۶کانوانسيون 

ونومول او دوی د هغو حقونو نه چه نړيوالو » نا قانونه جګړه مار  «   امريکا په عمومی ډول سره جنگی اسيران   
 کلونو په موده کی ندی منلی چه جنگی ډلو ته د نړيوالو قوانينو په بنسټ ٧امريکا د . قوانينو ورکړيدي بی برخی کړل 

  . باندی جنگی اسيرانو د حقونو څخه برخمن کړی 

 کلونو ٧ تنو څخه زيات کسان د ۶٠٠خو په بگرام کی همدا اوس د .  ندی  په کندهار کی د جنگی اسيرانو شمير معلوم 
په دوی باندی د شکنجی د ِاعمال خبر .  په دوی کوم تور ولګول شی  بی له دی چه په رسمی ډول. راهيسی بنديان دی 

  . مديا او مطبوعاتو ته الر موندلی ده 

په توګه وپيژاند »  نړيوال وسله والی منازعی   «  د ان جګړه نړيوال سره صليب د امريکا دريځ سره خالف د افغانست 
د هغی جملی څخه د دوی سره اړيکی  (  او د امريکی د دولت نه يی د توقيف شوی کسانو په اړه ځينی امتيازات

  . تر السه کړل ) برقرارول 

 د افغانی  مل تنظيم کړ چه په هغه کی کال کی يو دستور الع٢٠٠١ناتو په .  هم خپله الر د امريکی څخه جال کړه   ناتو 
 کته گوريو ٢دستور العمل په جګړه کی توقيف شوی کسانو په :  په ګوته کوی  جنگی اسيرانو سره د چلند څرنګوالی

  .  او پاتی کسان  وسله وال جنګی اسيران: ويشی 

  ندی  جينوآ د دريم کانوانسيون تر حقوقی پوښښ ال  جنگی اسيران په اتوماتيکه توګه د 

  پاتی کسان تر هغه وځته پوری د ناتو د قواوو له . د ځانګړی حقونو څخه برخمن کيږی 

  . خوآ ساتل کيږی چه د دوی حقوقی حالت روښانه شی 

 دستور العمل خالف ټول جنگی اسيران بی د کوم ٢٠٠١ د ناتو قوآ د خپل   :د ناتو دريځ د تيوری په بڼه پاتی شو 
  . ان حکومت ته د دغه واقعيت په درک سره چه دوی شکنجه يا اعدام کيږی، وسپارل مصئونيتی ضمانت څخه افغ

احتمال لری چه افغانی .  د امريکا نوی ادارې تصميم نيولی دی چه د گوانتانامو زندانيان د هغوی هيوادونو ته وسپاری  
  . زندانيان کابل اداری ته وسپارل شی 

  . ستان به د ننه په کندهار او بگرام کی ساتل کيږی اوسمهال افغانی جنگی اسيران د افغان 
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د بهرنی ميډيا له الری داسی ګونګسی اوريدل کيږی چه امريکا د افغانستان په داخل کی پرته د رسمی او څرګندو 
  . زندانونو نه ، پټ زندانونه هم لری چه يوازی د کابل استخباراتی اداری ته پته لګيږی 

انتقالی پړاو تل د سياسی زندانيانو د پاره د خطر نه ډک پړاو ګڼلی شو . ريکا حکومت بدليږی  نيټه د ام٢٠ د جنوری په  
  . احتمال لری چه په سياسی ډګر کی ماتی خوړلی واکمنی د پيښو په وړاندی غير اصولی او غير مسئوالنه چلند وکړی : 

  : و زندانيانو او جنگی اسيرانو د وژل کيدو شاهدان يو  په افغانستان کی لږ تر لږه دوه واره د انتقال په پړاو کی د زرګون 

  .  پرچم جناح ته د قدرت د انتقال په وخت کی په زرګونو زندانيان ووژل شول   د خلک جناح نه  ــ 

 تنه جنگی اسيران د اوسنی حکومت سره ۴٠٠٠ کله چه اوسنی حکومت د طالبانو د امارت په ځای نصب شو، اټکل   ــ 
  :  ډلو او بهرنيانو په وسيله په بيرحمانه ډول ووژل شول مؤتلفو جنگی

په  ( کې د يو قوماندان)  په ګڼه   م آال د سپتمبر2002د  (   خپريږی  چی په فرانسوی ژبه نشريی" لوماند ديپلوماتيك "
 يی   ترمنځ  اومليشو  چی د طالبانو ) پاته شوی   محفوظ  له آبله  داليلو دامنيتی  مضمون آی دشاهدانو نومونه

 وآړ چی   ته وړانديز  اتحاد  شمال  مالفضل اهللا او مال نوری  استازی  چه د طالبانو  وايی  آاوه د قول څخه وساطت
 ته   چی دوی  په دی شرط  آړی ،  تسليم  نړيوالو ځواآونوته  ملگرو ملتونو يا  خپلی وسلی  حاضر دی طالبان
 حاضر   هلته  او انگريزان  دوستم ، عطامحمد ، محقق، امريكايان . شی   برابر  تضمينات  مصئونيتی مناسب

 سيمو ته   خپلو  آيږی   له دی چی بی وسلی  وروسته  د مقاومت اسيران  د آندز  شو چی  ونيول  تصميم  باالخره .وو
 له   موافقی  طالبانو د همدغی . شی   ملتونو ته وسپارل  دی ملگرو  او نور بهرنيان  غړی د القاعدی. واستول شی 

  .  آړل  تسليم   ځانونه  مخی

 چی له مخی يی   خبرواترو د بهير په اړه  دهغه  مليشو  د طالبانو او ازبك "دونالد رمز فيلد" دفاع وزير  د امريكا 
 غړی،   آی د القاعدی  چی په افغانستان  به وی  ځای د تأسف« :وو    ويلی  تسليم آړل  ځانونه طالبانو
 هيوادونوآی د   نتيجه آی په نورو  شی او په  سره آزاد  اخيستنی  په ګټی  څخه  خبرو اترو  نور له  او چيچنيان

  . »  وګرځی   مرتكب تروريستی اعمالو

 ائتالف جګړه  آی وشوه چی د شمال  شرايطو  نامسئوالنه خبره په هغو دغه
  :  درلود او د بهرنيانو شين چراغ ته يی انتظار ويسته  چمتوالی  ذهنی  لپاره  اخيستنی  دغچ  مخكی مار

  .  جنگی اسيران د القيدی او ماجراجويی ښکار شول ۴٠٠٠

وی کورنيو  په هر حال په دغه سيمه کی د بی ساری او ستر جنگی جنايت چه د ملګرو ملتونو تر بيرغ الندی تر سره ش 
  . د جنگی اسيرانو نه غچ اخيستنی روحيه پخپل حال پاتی ده . او بهرنيو سياسی لوبغاړو تر اوسه پوری په قدرت کی دی 

 کلونو کی َان يو سوال ٧ بهرنيو ځواکونو او د هغه مؤتلفو جګړه مارو افغانی ډلو ټپلو ته د ليلی دشته د جنايت په اړه په  
په وروستيو وختو کی د جنايت بيلګی په افغانستان کی .  بهرنی مرجع له خوآ ندی مطرح شوی هم ، د هيڅ يوه کورنی يا

  . د ملګرو ملتونو د حضور سره سره له منځه تلی دی 

 دا احتمال شته چه په امريکا کی د واکمنی د انتقال په پړاو کی د اصولو سره دشمنی او د بی بازخواستی واکمنه    
  . يگناه افغانی جنگی اسيرانو د تلفاتو المل وګرځی روحيه يو ځل بيا د ب

 کيدای شی چه د افغانستان د بشر د حقونو کمسيون ، د نړيوال سره صليب په مرسته د ټولو هغو زندانيانو ليست چه د  
  . افغانستان په زندانونو کی شپی ورځی تيروی د ميديا له الری خپور او کاپی يی د مقاومت کړيو ته وسپاری 
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 مدياتيک او مطبوعاتی پوښښ جنگی اسيرانوته مصئونيت ور په برخه کوی او د دی المل ګرځی چه د بوش اداره په  
  .  نه کار واخلی   سره پخپل چلند کی د احتياط »بی قانونه جګړه مارو « اصطالح د 

بريد څخه چه د انتقالی پړاو طبعی  افغانان هيله لری چه افغانی جنگی اسيران د امريکا د نيو محافظه کارانو د وروستی  
د نوی چلند چه د اصول او عدالت پر بنست باندی والړ وی ) اوباما (ګواښ ګڼل کيږی، وژغورل شی او د نوی ولسمشر 

  . مخ شی 

 افغانان د امريکا د نوی ولسمشر نه غوښتنه کوی چه دافغانستان د کړکيچ په اړوند د بوش د جګړه ايز سياست سره  
کړی او د ملګرو ملتونو د منشور او نړيوالو قوانينو پر بنسټ باندی د جګړی د پای سياسی الری چاری ولټوی مقاطعه و

  »  پای  «. 

  


