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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۷۱/۱۷/۲۱۷۲       الحق ببرک زی ځدراڼ : سراجژباړن

 

 شته برکسل کېپه   کاپينو یوه امنیتي رپوټو جرایمود جګړیزو
 نهالګمینه څیتونګ ویبپا رته دفرانکفو

 بوګه فدریکه: لیکواله

  

ټ او یو ډیر پخوا لنادر نادري  د شوي کمیشنر کړل  ګوښه  له دنديکمیسون  خپلواک دو د بشري حقوندافغانستان 

 .مخه  ونیسي یدلور د سانسو د دغې رپوټدی  . دی مجبور دی چمتو شويهکله  د جنګې جرایمو په  وټرپځانګړي 

  افغانستان کې په اساني هغه څه چې ،ورپیښ هم شي  که ده ته څه .تصادف ته پریښي نه ديخپل ي ادري هیچ ینادر ن

 ،کړيالسوهنه  برخو کې ځینو په   رپوټنکې د دغي چاودیدو ا که د ده ځای ناستي پریکړه وکړي،سره شوني دي او ی

او ډلیزو  د جنګي جرایمو له همدي کبله نادري  .روښنایي ته راوستل شيیاتو سره جز هر څه له بالخره پای کې بهپه 

 .هد ایښودلي کې خپل سیال په یودفتر دیوه کاپي  په برکسل کې و نیا السوند وژنواسناد

 

حقونو دبشري د هیواد نادري . اړم دوی له ستونزو سره مخامخ کړمځکه زه نه غو ،مد دوی نومونه نه شم کولي چې واخل

کې  اوونۍکله چې ده په تیره  .وایي، دی داسي ډیره ګټه  پورته کړي  هم ده دی، ده له دغي دندي څخهکارپوه  یو ټکړه 

تر دې دی  .خبري وکړي اوواخلي خه بر کانفرانس کې ن انستیتیوت یبرلین ته سفر درلود، تر څو دی په برلین کې داسپ

نده ګمارل شوي  وو. نادري سم نه په  کمیشنر  د خپلواک کمیسیون ددافغانستان د بشري حقونو په رسمي ډول مهاله 

خبر  ده ته په رسمي ډول ، دی وایي تر اوسه دی او که نه شړل شويڅخه دندي ي کمیشنر ، چې دی د خپليپوهیږي

 کاري موده پای ته رسیدلي ده چې د نادري  رسمیس څخه مخکې ولسمشر کرزي اعالن وکړو،. د کوکړل شوي نه دی

په یوه خوله  مرستیاالنو او نږدي مشاورینو سره  خپلو دوو ولسمشر ددهیواد . دوه ورځې مخکې وږدیږينه ا  هاو نور

سیمه ایزو  .وازمیل شولیر زور  رخه کې ډبد ده په  . سړی له خپلي دندي وشړيچې دغه مزاهم  ګوټنیونکې  ،شوي وو

 .وګواښل شو ف وله خوا په کالشینکوسړی یو د څنګه نادري چې  ،رسنیو ولیکل

 

  ټلوالهملي ضد   سیاست  په وړاندېخبرو اترو  دسولې او پخالینې

ډلیزو  ، موجرایجګړیزو  نادري له کلونوکلونو څخه د ،رانه غيتوګه ه ناڅاپ په  و خبرکیده ګوښنادري د څخه له دندي 

د  جنګې جرایمغانستان کې  دغه فا ،و باندي کار کوينمنټو یا السونداکوډ بشري حقونو څخه سرغړونو په  او د وژنو

مبر په میاشت کې د دغي رپوټ پایلي سډ داسي انګیرل کیده چې د .تر سره شوي دي کالونو کې ۲۱۱۷څخه تر  ۷۷۱۱

 . رسمآخپري شوي ويباید 

 چارواکوپوړي لوړ شمیر  ګڼ په رپوټ کې د حکومت   چې ځکه دی،او نندریز دغه رپوټ خورامهم له سیاسي پلوه  

دی د  ولسمشر مرستیال محمد قسیم فهیم، د ساري په ډول د .امه یاد شوي دينومونه  د قاتلینو او مجریمینو په ن

ورن ت او جنګې جرایمو باندې ووژن وپه ډلیز دی دکابل ،خپور شوي نه دیچې تر اوسه رپوټ کې  ملګروملتونو په یو

 .خبري کیږي  باندې وستوپه را نږدي ملګريد  د قسیم فهم  په اړه د نادري ځای ناستي   ،نه ده خبره  . دا تصادفي دی

باندي  الونو کې په توکمیزو وژنو او جګړیزو جرایمولکریم خلیلي د هیواد ولسمشر دوهم مرستیال  هم په نویمو کاعبد

او  رانو باندي ډلیزي وژنې یاسجنګې په کال کې د طالبانو  ۲۱۱۷تم  په درستیزوال رشید دس . د ملي اوردو متهم دی

، چې د رپوټ د خپریدو م، زه پوهیږزما ورستي چار وي رپوټ ، چې دغهیمزه هیله من  .ي ديترسره کړجګړیز جرایم 

 .. نادري وایيکمیسیون غړي نشم پاتي کیدلي زه د څخه ورسته ،

 سرغړونو بشري حقونو د واو دجنګې جرایم مهال  پهورنیو جګړو پرک دن دغه  کساچې  ،ده نه ه دا کومه نوي خبر 

 لکه فهم یا دوستم  دغه کسان  .وخت کې یوځل بیا رابرسیره  کیږي په یو ناسمدغه  تورنونه یا اتهامونه  .تورن دي  باندې

سیسه دجوړوونکې  تنه دوی اوس په یوه سیاسي  ف .رفي کويعپه دیره مینه سره د لږکیو توکمونو مشران م ونه ځانچې 

تر  .په خلکو کې  ویره خپروي  جهي وه خبرواترول  پخالینې داو  ز حل ی. دوی دطالبانو سره د سولالس پوري کړي دی

په دغه ډله کې د دوستم سره د  .وړاندې کړيپه څیر الترنتیف یودځای کرزي حکومت په د ونه ځانخپل څو چې دوی 

د کنفرانس غړي  برلین کنفرانس ته  دغلي وو. ورکنفرانس ته فتنه جوړونکې  د برلیندوه نور مشران    لواليشمالي ټ

د شمالي ټلوالي مشران  .وچښي ګهیځ  چاي سره  په هوټل کې د مشرانواو تورنو   جګړمارود  چې  ،اجازه لرله نادري 

ډیري  ته  کابل او واشنګټندغي ناستي . ښتل شوي ووانو په بلنه راغوامریکایي سناتورجمهوري غوښتونکې د دریو 

یوه سیاست په وړاندي  ینېاو پخال حکومت د سولې سته د کرزي  ددغه ناځکه . ښني او  زړه بدګې رامنځته کړي دیاندی

 .ې توکمونه په انذوا کې ساتل کیږيچې لږک ،تور لګويملګري دوستم  او د ده  .وهناسته 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

 پرته رو امنیتي امتیازاتوموټر او نودمرمي ضد 

دغه الر به دغه هیواد سره  ،په شا کیدلخبري اتري څخه  نې طالبانو سره دسولې او پخالی د توکمي الملونو له امله  د

   .والړ  دی داسي یو سیاست  په وړاندې  نادري د .مرسته ونه کړيکومه  هیڅ 

. دغه ، ځکه چې طالبانو په موږ ظلم کړي دیوږ له طالبانو سره سوله نه غواړو، که خلک وایي، چې منادري وایي  

ترسره کړي په نور باندې ډلو غړو همداسي جنګې جرایم  د چې د دوی  ،کړي واضع ډول ثابت  رپوټ به دوی ته په 

 .والي ګاللي ديتاوترخ دوی هم ډیر ظلمونه او ،دي یدليټولنې څخه چې طالبان را پاڅد هغي  .دي

.  په سره مخامخ کولي شيیو جدي ګواښ   د بشر د حقونو فعالین د خبرې  دغه نورمال او جوتي په افغانستان کې 

دینو د مجاهپه دغه رپوټ کې  د بشري حقونو سازمان هم همداسي یو رپوټ خپور کړي وو.کال کې د امریکا  ۲۱۱۱

                                                                                                                                                                                                                               : وویل ته ډیر بد رد غړي  ل فعاد افغان  دبشر د حقونو د مجاهدینو مشرانو و څخه نوم اخیستل شوي وو،شرانم

  پهد وژلوتوپکمارو  ،چې زما نوم د جنګساالرنو ،ل شولملګروملتو او د ناټو له خوا مالومات راکړ د، ماته  د حکومت

د مرمي باید  داځل دیانځاي کې پټ وو. د ملګروملتو په یو پټي کورني سره دري ورځې نادري  له خپل .لست کې دی

ه کمیسیون  له دندي ګوښ دبشري حقونو د ت ا. دغه امتیازژوند وکړي  پرتهوسایلو څخه  ساتونکواو امنیتي د ،ضد موټر

 .نور نشتهورسته کیدلو څخه 

 

 ډیري بدي خاطري 

په ړه  دمالومات هڅې او د خونړي تور تاریخ په ااوفعال  بشر دحقونو کارپوه سفیرانو د  په کابل کې دلویدیځ سفارتونو،

ځکه  .دي سم وخت نه وخپرول درپوټ  ددغي ،ډیپلوماتانو په اند لویدیځوالو  ځینو. دزړه نا زړه مرسته کولهراټولو کې 

 .و اترو په بهیر کې پرمختګ شوي دیخبر سولې اوس له طالبانو سره د

بهیر  پخالینې  ملي پوټ د سولې اودغه ر اټ کېاو په همدي چوکچې همداوس  ،دی، دی وایي په بل  اندبیا نادري 

په یوه هم نه   توکم اویو  په و پر خلکو ظلمونه النوره کړندي  کولي شي، دغه رپوټ خلکوته ښیي، چې جنګې جرایم ا

 .لريسیمه پوري اړه 

   .خپور شيبرکسل کې   یا په کابل او ،کله او څنګهچې دا رپوټ به  ،مالومه نه ده داتراوسه 

چې ده په کال مرکز  فیفا  او رني ټاکنو خپلواکه دد افغانستان لپاره  پالن لري  میز ټولوي اوخپل د لیکلو نادري اوس 

په  .ینه ش کولي نادري  په دغه برخه کې هم څوک خوشحاله  .وباسيبنسټ ایښودلي دی له افغانستانه کال  ۲۱۱۲

له ټاکنو ولسمشري  د  د کال  ۲۱۱۷ په څخه . کرزي له دغي دفتريترسره کیږ ولسمشري ټاکنې کال کې بیا د  ۲۱۷۲

 .درغلیو کې مرسته وکړه په  ټاکنو د  کله چې دغي دفتر .ډیره بده خاطره لري بهیر څخه 

                                                       

 پای

  
 


