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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ر   م٢٣/٠٧/٢٠٠٩                                                                      سعيد افغانی-  يدیصالح الـدين سـع ډاک
  

   کال کې د طالبانو د بنديانو ډله ايزه وژنه٢٠٠١په 
  امريکی نوی پاليسید او 

ی خبری( و لن   )يو 
   

ی چی په افغان لورو لسيزو کې هغه د ظلم او تعدی شپی او ور ه په دی تقريبا تيرو  ی تو ان ستان کې په 
ی کيدای شی د ډارونکو فلمونو لپاره مناسبی صحنی ویی تيرشو   .  او يا تيري

د انسانيت لوړو مدارجو ته شی هو انسان دغه اشرف المخلوقات د انسان او انسانيت د نيکی لياری په تعقيب کوالی 
ی او همدا اشرف المخلوق ترينی کندی ته ورسي ي ناوری د لياری په تعقيب د دنايت او پستی  ات انسان د بدی او 

ی ي   . وغور
   

ه وه او کوم عامل يی عمده او کوم يی فرعی وه دا بحث   دی په داچه په افغانستان کې ددی وضعی اصلی عوامل 
  .  جنايات عاملين خپله افغانان هم دیواقعيت دادی چه په افغانستان کې جنايات شوی او ددی. اړه دومره مهم نه وی

  
  .  او جن قصی اوږدی او زړه ماتوونکی دی زمون په هيواد افغانستان کې د جناياتو

  
 کال کې په د افغانستان په شمال کې د طالب په نامه د نيول شوو اسيرانو، ٢٠٠١  ددی جناياتو په سلسله کې يو هم په

روپي او ډله ايز  دا ډله ايزه وژنه تر هي عنوان او دليل الندی مبرر او جواز نشی  .ه وژنه دهبنديانو او زخميان 
  . جنايت ته بايد جنايت وويالی شی او په عدالت باندی بايد تاکيد وشی. موندالی

  
ی په جنوبی کې ووژل او زه دوستم يی دلته په مزار شريف  وک داسی استدالل کوی چه حقانی زما س کې که 

  . سته او انسانی خبر نه دهانتقام اخلم در
وک داسی استدالل کوی چه هغوی په هغه وخت کې او يا د خپل قدرت  اوس قدرت  کې ووژل او زه په وخت که 

  . انتقام اخلم درسته او انسانی خبر نه ده لرم او 
وک داسی استدالل کوی چه هغه قوم زما    . بر نه دهيی وژنم درسته او انسانی خ.... و واژه او زه ..... که 

  
ار نه شته ين ی مدرن قوانين د عدالت په تأمين تاکيد کوی د قصاص په عملی کولو  لی دين او د ن . د اسالم سپي

 اداری  اما دا عفوه د ورثی صالحيت دی نه د افغانستان د پارلمان او يا کوم بلی. ی عفوه بهتره ده د انتفام نهياسالم وا
  . او يا حاکم

د جزا مفهوم په انتقام اخيستلو کی خالصه کول . ده.... مرام تربيه، وقايه ، حق خواهی، تذکيه او د جزا نه هدف او 
ايه او نادرسته خبر ده   . ډير بی 

  
و ي ی چه د يو لحظی لپاره فرضی و غ   .را

  . د دفاعی خودی بحث د حقوقو او قانون د علم يو حساس، جالب او ظريف بحث دی
ه چه په  واکونه د افغانستان شمال  وای يا  او   اکس  د  ل کې کا ٢٠٠١فرض وک  سويليز سيمه -  دولتی او امنيتی 

ل شوی او تللی وه واکونو په اصطالح متجاوز او د اد. ته د خلکو د امنيت او د سولی نه ددفاعی په غرض لي  
ير او ونيو ؟!امنيت خرابوونکی  ولو ته وسپارل شیل دست  د بندی او اسير وژل د محاکمی  ون.  چه بايد د قانون من

او داسی قاتل چه اول کې مو د سولی او امنيت استازی وبوله ددی  . نه پرته په کوم قانون او رسم کی جواز لری
ه بايد محاکمه شی) د سوله ساتونکی ( خپل مقام  - عمل په اجرا    . د السه ورکوی او د قاتل او جانی په تو

يری لپاره  حتی د ناريه  د حقوقی لحاظه پوليس او امنيت مآمور حق لری د مشکوک، مظنون، او يا مجرم د دست
ه واخلی خه  د عدالت نه فرار کول غواړی او يا تجاوز متخلف  دضرورت په وخت کې چه   حق لری چی .وسلی 
ی و ومتخلف حق لری چه  .کوی پری ډز وک ویغتر پ و اما. ور ول په قانون کې خپل سرحد لری دا د پ   .  غور

و  ی تر  وک ستاسی په کور بی له اجازی ننوته تاسی حق لری چه حتی د ناريه وسلی په استعمال پری ډز وک که 
وی و و غور يد او بيا تاسی يی په سر الړی او پل  . دا د تاسی حق دی. يی د پ و و غور ډز پری   که متجاوز د پ

يری پ کوی ای يی بله مرمی وهی نو تاسی قاتل ياست نه دفاع کوونکی او د دست   . ه 



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب ش خود نويسنده ميباشد، نوشته ها به دو ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

تر عنوان الندی ډير خلک و نيول شول او .....  کال د افغانستان په شمال کی د تروريزم سره د مجادلی او ٢٠٠١په 
ناه خلک بايد محکمی ته سپارل شوی وای. قومی تصفيی و شوی ناه او بی  ای پ. بيا همدا با  له ايزه  ه ډاما ددی په 

ه په مزار شريف او په الرو کې ووژل شود دا عمل جنايتکارانه او . دا نه افغانی ، نه انسانی، نه قانونی رسم دی. تو
  . په هي دليل مبرر نشی لرالی

داچه د جرم شريک قوی وه او يا حاکميت اراده نه لرله دا متخلفين او مجرمين قانون ته وسپاری غير عادالنه او غير 
  .نسانی خبر وه او دها

؟ د ناجيانون د رياست جمهوری د متحدينو په !د شرم خبر خو داده چه همدا متهمين بايد د اوسنی د غربی دموکراسی 
مارل ک ه او لوړو دولتی او نظامی مقامونو کی  آخر خدای ته .  آخر مرګ خو حق دی او هر انسان مری .یـيـتو

    .ل شرم په کار دی. خو تلل لری
  

وروستی اعالمی ته چه په دی  باراک اوباما اغلی يس ئد جمهور رد متحده اياالتو د امريکی  د افغانستان خلک 
وری او د هغه نه استقبال کوی ه  ی د قدر په ستر   .هکله يی د تحقيق امر ک

   
ی و چه عدالت په افواهاتو نه تاميني دی چی دا مسأله د پ -شی سره له دی چه تور او سپين معلوم . مون پوهي ري

ولو ته وسپارل شی   . عادالنه تحقيق له لياری معلومه او متخلفين د قانون من
  

  و من اهللا التوفيق
ی   د حق دالری د کلتوری مرکز او د افغانستان د ستراتيژيکی مرکز په نمايند

ـــــر صالح الدين سعيدی   ١۵/٧/٢٠٠٩   ډاکــ
                

  


