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 ! تیجنا يګبل جن کاید امر
 

 
جګړې خواوې باید د پوځي او ملکي عملیاتو په بهیر د » مه ماده څرګندوي چه :  ۴۸کال کانوانسیون  ۱۹۴۹د ژنو 

 « .کې د پوځي او ملکې موسسو او وګړو توپیر وکړي. د جګړې موخې باید پوځي بنستونه او وګړې وي 
مه ماده کې ، د جنګي جنایت او بشریت ضد جنایت  ۸مه او  ۷په (  ۱۹۹۸اګست  ۱۷د سزا نړیوال دیوان اساسنامه ) 

په ارادي او شعوري دول د یو وژونکې او ورانونکې برید استقامت »     جنګي جنایت داسې تعریفوي :،   په بحث کې
هغې خوا ته ټاکل چه په کې د ملکیانو مرګ ژوبله حتمي وي. ملکي شته منیو او طبعي چاپیلایر ته نه جبران 

 «. ړ نه ويتاوان ورسیږي او د دغو ټولو په بدل نظامي السته راوړنه د پام و  کیدونکې
ې د حکم سره سم د بې پیلوته الوتکې بریدونه چه په کې ملکیان وژل کیږي د جنګي اساسنام د د سزا نړیوال دیوان

 جنایتونو په کته ګوري کې شاملیږي. 
پدې وروستیو کلونو کې د امریکایي بی پیلوته الوتکې ) درون( د زیاتو ولسي وګړو د مرګ المل ګرځیدلې او ورسره 

 نایتونه تر تولو لوړې کچې ته رسېدلې.جنګي ج
د ملکي تلفاتو او  ژوبلو  میاشت کېم کال د جوالي په  ۲۰۱۶د فتر ) یوناما (  په ملګرو ملتونو  په افغانستان کې د

 . خپره کړې کسانو لیست په الندې دول
 

 
 بی بی سی رادیو 

 راپور تفصیلي یوه په پېښو مهمو ځینو تلفاتو ملکي د کې بریدونو هوایي په ځواکونو بهرنیو د ساېت ویب آسیا تکې نن
 ۲۰۰۲ د ( عنوان لري او د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکي تلفاتو مهمې پیښېراپور) کړې. ګوته په کې
   شوي. ځانګړې ته پیښو کلونو ۲۰۱۵ تر نه

 : لوبولې رول کیدو رامنځته په جنایتونو جنګي د وا تلفاتو ملکي د الملونه څو
معلوماتو  لږو په اړه د  هدفلیري والي او د  . جغرافیایيد امریکا څخه اداره کیږي) درون (  بې پلوټه الوتکي   ــ

 . غلط هدف په نښه کوي آاکثر درون لرلو له وجي 
 چه غالبآ قاومي عصبیتونه ورباندې اغیز اچوي. ــ استخباراتي مالومات د سیمه ایزو پرسونلو له خوآ برابریږي
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په   چهــ د افغانستان په جګړه کې غچ اخیستنه د جنایتونو د ارتکاب تاکونکې المل ګنل کیږي. دا په داسې حال کې 
 .مه فقره ( په کلک الفاظ منع شویدي  ۳ه ، ماد ۳۳جګړه کې غچ اخیستنې د ژنو د څلورم کانوانسیون له خوآ ) 

یوازي د تیرو کلونو دوه مثالونو  ته  اشاره کوو تر څو چه د هغې په رنا کې د ارزګان نوې جنایت د پوهاوي وړ دلته 
 وي :

 ۶ماشومان او  ۱۰(  مه ۷کال د اپریل په  ۲۰۱۳)د ناټو او وسله وال مقاومت تر منځ په جګړه کې   په کنړ کېــ  ۱
 .ښځې ووژل شول

تنه یوه کورني ته  ۱۵کسان ښئي . د ده په قول  ۲۲پانه کې د پیښې د تلفاتو شمیر عبد القهار بلخې د خپل ټویټر په 
 . منسوب وو

جګړه هغه وخت پیل شو چه لږ وخت مخکې یو امریکایي ملکي د طالبانو له خواه ووژل شو. امریکایي نظامیان د 
رې کړل چه په ترڅ کې یې هغه الس پو«   غچ اځیستنې» همدغه ملکي د وژلو په ځواب ، د غیر متحاربینو نه په 

 .  په کې ماشومان د جګړې د ویرې نه راټول شوې وو  کور په نښه کړل چه
د جینوآ د کانوانسیونونو په بنست ، د یادونې وړ ده که فرضآ مخالفین نوموړې کور د ډال په حیث کارولې وي ، بیا هم 

 یې د توجیه وړ نه ګنل کیږي.   بمباري
 

 
 
 دوی د مه ۲۴ په میاشتې میالدي درواني وړاندې څوورځې چې وایي اوسیدونکي ( کونړ ) ولسوالي مرورې  د » ــ ۲
 وروسته څخه  جګړې لنډې ددې چې واړول ورته یې تلفات او وشو برید باندې ګزمه امریکایي په کې سیمه په

 .وغورځول بمونه درانه یې ځایونو څیرمه په ته سیمې دجګړې او راوغوښتې الوتکې جنګې ځواکونو امریکایي
 چې شول واورول بمونه « کلسټر  » یا یي خوشه سیمه په دوی د داځل خوا له دامریکایانو وینا اوسیدونکوپه دسیمیزو

 کوچنیو همدې په راځي هم څړځایونه او الرې عمومي کروندې، ېک په سربیره سیمو میشت عامه له چې سیمې پراخې
 چاودیدونکو دې له تراوسه چې اوسیدونکو شمیرکې ګڼ په سیمې دې د ورځ تیره .شوې ډکې باندې ضدبمونو پرسول

 ورته ته څیزونو دلوبو نورو او قلمونو دغو  کې څوورځو په چې یي ویل او وکړ شکایت دي شوي متاثره څخه توکو
 قهروړو دغه .دي وژلي هم یي څاروي شمیر یوزیات او کړي ورپرې اوګوتې السونه ماشومانو دڅوتنو دوی د ینونوما

 ځکه .پیښوي ژوبله مرګ ته خلکو عامه یوازې سره شیندلو په بمونو ډول دا د چې کړل ګرم ځواکونه امریکایي  خلکو
 او کروندو خپلو ازاده په څاروي او ماشومان خپل غوندې دپخوا کوالی نشي خلک سیمې دې د اوس وینا په دوی د

 په یي ماشومان چې دي ورته ته قلمونو بمونه زیاتره شوي شیندل سیمه په چې ویل دوی  .ورپریږدي ته څړځایونو
 . شي کوالی رامنځته خطر حتمي اوژوبلي دمرګ پروایي بي داډول چې اخلي کې الس په لیدلوسمدستي

 صلیب دسره چې کیږي شمیرل څخه جملې له وسیلو وژونکو او وسلو دهغو  بمونه یي غونچه اویاهم یي خوشه کلسټر
 وړاندې په دبشر او جنایت جنګي ، استعمال او کول ذخیره ، تولید  خوایي له سازمانونو دنورونړیوالو حقوقو بشري او

 یي زیان زیاتره واړوي زیان ته لوري یوه دجګړې چې ځای په دې د استعمال بمونو داډول د چې ځکه .کیږي بلل جفا
 بدلوالی دام په مرګ د لپاره ساری هرژوندي د سیمه استعمال د  ټوله لپاره مودې اوږدې د او رسیږي خلکوته عامه
  ( سایت بر او لر ) «. شي

په کرات او مرات   ملکیانو نه غچ اخیستنې د جنګی جنایت د رامنځته کیدو المل شوېد   قضیه چه  پیښې ورتهد کنر 
 مه نیته په ارزګان کې تکراریږي . ۱۰. خو نوې پیښه  سږ کال د اکتوبر په  په نورو سیمو کې هم لیدل شوې

 قاري یوسف احمدي ) د طالبانو ویاند ( ته غوږ نیسو :
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چې   وټ اړوند درویشانو سیمه کې امریکایي الوتکو د ملکي خلکو په تجُمعد مرکز ترینک  تیره ورځ د ارزګان» 
 هیوادوال په شهادت ورسیدل.  تنه ملکي ۳۰ په کې وو بمبار وکړ چې له امله یې  کلیوال سپین ږیري او ماشومان

ک دغه جنایت وروسته له هغه ترسره شو چې عامو کلیوالو خلکو د مزدورو عسکرو له یو تسلیم شوي کنډ
 نه وو وړي او دلته پریښودل شوي وو.  جالونه، اوسپنې او ځینې هغه شیان انتقالول چې طالبانو له ځانه سره  څخه

هیڅ مجاهد په دغه ځای کې شتون نه درلود، بلکې ټول متضررین عام   د بمبار په مهال د احتیاطي تدابیرو له مخې
 کلیوال خلک وو.

یاد وحشت په قصدي ډول په ملکي خلکو ترسره شوی ترڅو د کابل ادارې د عسکرو د ماتې اوناکامۍ غچ له عامو 
 خلکو واخیستل شي.

دا په داسې حال کې د ه چې وړمه ورځ هم امریکایي الوتکو د ننګرهار په شیرزادو ولسوالۍ کې یو کلی بمبار کړ چې 
 «.او ماشومان هم په کې وو شهیدان او ژوبل شول چې ښځې   ډیر عام کسان ۳۰ له امله یې له

په وروستي پیښه کې د پام وړ تکې دا ده چه  وسله وال مخالفینو ته د عسکرو د یو کندک  د تسلیمیدو څخه وروسته 
مریکایي ځواکونو د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې د اسیمه بمبارد کیږي. ورته پیښه په هلمند کې هم رامنځته شو: 

 تنه زنداني عسکر یې وژلي ۲۲. نو هغه زندان بمبار کړی چې د افغان ځواکونو بندي سرتیري په کې ساتل کیدل طالبا
 (۲۶- ۰۸ – ۲۰۱۶  . ) 

په وروستیو وختونو کې هغه پروسه چه په کې حکومتي عسکر طالبانو ته تسلیمیږي امریکائیانو ته په ویره اچولې ده : 
خیزه جګړه     ) مقاومت ، کابل حکومت او امریکا ( په دوه اړخیزه جګړه ) که دغه پروسه وده وکړي ، درې اړ

مقاومت او امریکا ( بدلیږي. امریکا دیته اړ کیږي چه په جګړه یا سوله کې د جګړې بل اړخ ګتې د پامه ونه 
 غورځوي. ژر سولې  خوا ته الره خالصیږي.

په خورا زیاتو او ناوړه جنګي جنایاتو  یزم د تش په نامه جګړې تر عنوان الندېرد ترو په افغانستان کې امریکا 
. د نړي په کچه کوم مرجع چه د امریکا د وحشتونو مخه ونیسي وجود نلري.امریکا د سزا نړیوال دیوان کې ښکېل دی

اقتضایي لند » یا   «ادهوک » د یو  . د امریکا د جنګي جنایتونو د څیړنې په مقصد ملګرې ملتونهغړیتوب نده منلې 
د   کال۱۹۹۳او د روندا او تانزانیا نړیوال جزایي محکمه  م کال د ۱۹۹۴ پدي لړ کي د)   محکمه  «مهاله 

د محکمي د جوړیدو د جوړیدو وړتیا نلري. دلیل یې دا دي چه (  یوګوسالویا جزایي محکمه د مثال په توګه یادولي شو
  چه امریکا په کې د ویتو حق لري. پریکړه د امنیت شورآ له خوآ صادریږي

بنآ د امریکا د خودسریو په وړاندې مقابله یوازې د افغانانو په غاړه وي.د جګړې په حالت کې هغه هم یوه الره لري : 
یزه اړول. یعنې د جګړې په جبهاتو کې وسله وال مقاومت پیوستون پروسې ته چتکوالې دري اړخیزه جګړه په دوه اړخ

  م کال ۲۰۱۶فرانسه ـ د نوامبر دوهمه ـ «. پاي » ورکول. 
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