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 سپارل وقطر ته طالب بندیان
 لګوي د حقوقي ضوابطو سره اړخ نه

 

ل بل ) ؟ (د طالب بندیانو شپږ تنه چه خطرناکصبا  د کابل ادارې د اعالم له مخې
ي. نظربند( قرارنیسڅارنې الندې ) نيکور تر. دوي هلته کیږيقطر ته سپارل  شوې

ه، آسترلیا فرانس تورن دي. لوژد بهرنیو سرتیرو به و کسان ېځین دلې نه د بندیانو له
نوموړې هیوادونو د له خالصون سره مخالفت ښودلې چه د  بندیانو هاو آلمان د هغ

دې پ او ذیدخلو هیوادونو هباالخره کابل ادار تورن دي. لوپه وږ (سرتیرو) تباعوا
ه هیوادونو ت ذیدخلوچه بندیان د یو دریمګړې هیواد له الرې  کړلو موافقت باندې

 وسپارل شي.
نیو بهر د یادو هیوادونو د سفارتونو له الرې، دا چه ولې کابل اداره په نیغه بندیان

 ۲۸ دي. اساسي قانون په خپل مطرح هیوادونو ته نه سپاري د اساسي قانون بندیز
د افغانستان هیڅ یو تبعه په جرم باندې د متهم کیدو له امله بهرني : » ماده کې وایي

  . «.دولت ته نه سپارل کیږي.
وس ا له نیکه مرغه ي.اساسي قانون په دوه لسیزه کې د کوما په حالت کې قرار لر

بعث » ه ید بندیانو له برکته مصلحتاً او موقتاً د کوما حالت نه وزي. دېته بال تشب
 . یلي شوو« بعد الموت 

 ځان بیغم کړي. پدې کې شک نه جنجالد د بندیانو الس ورکړه چه  په ښه پلمهحکم کابل ادارې ته  یادد اساسي قانون 
یاسي د اسکلیت نه س باید د اساسي قانون نه یو اسکلیت پاته شوې. خو که سیاسي مصلحت غوښتنه وکړي نشته چه

 السوند جوړ شي.
د افغانستان او ذیدخلو هیوادونو تر منځ د مجرمینو د تبادلې د تړون نشتوالې د دې د حکم نه پرته د اساسي قانون 

  .شي ته ورګدهیواد له الرې تعامل  ګړېالمل شوې چه یادو هیوادونو د خپلو اتباعو سره د دریم
ه ترڅ ظالمانه واکمني پ هافغانستان کې د خپلد دغه واقعیت په نظر کې نیولو سره چه بهرنیو اشغالګرو ځواکونو په 

کې لسها وو زره افغانان وږلې، د طالب بندیانو په اړه د هغوي غوښتنه غیرموجه، د نړیوال حقوقو خالف او د 
  زورواکي او استعمار ناوړه فکري میراث شمیرلي شو.

 شوې. ته غورزول میدان ېلوب قطر، فرانسه او آسترلیا د اوسمهال په اصطالح توپ
اداره بندیان اشغالګرو هیوادونو ته  هکابل بی واکه، کاواکه او خائن د څه چلند کیږي. خومالومه نده چه د بندیانو سره 
و اشغال ی پدې مانا چه دا د هیوادونو په سیاسي تاریخ کې له نوادرو پیښو ګنل کیږي: .دي د محاکمې په مقصد سپارلې

و ته بهرنیان منسوبوي، الس تړلېبندیانو ته السپوسې اداره خپل اتباع د هغه جرم په ګناه چه یرغلګر  شوې هیواد
افغانستان په خاوره کې د خپلواکي د داعیې  ، نسبتي جرم دوي بندي افغان تبعهدي چه  ېک دا په کوم کتابسپاري. 

  .ويمتعلق  هته د سزا واک اشغالګرو ت متهم، خو ترسره شوې وي تر بیرغ الندې
ه چه یوازې د ګوتو پراوړي الندې تر قضایی پوښتنې  طالب بندیاند تعجب خبره دا ده چه فرانسه او آسترلیا هغه 

امریکا دېته  یانېوږلې. خو د فرانسې او آسترلیا د سیاسي قبلې ستر الرښود  شمیر فرانسوي او آسترلیایی سرتیرې
 وږل شوېو سرتیرو د دعوا نه تیر شي او د طالبانو سره روغه جوړه وکړي. ۲۵۰۰ وحاضریږي چه د خپل

 قوتونو واشغالګرد کې د دې په ځاي چه افغانان  هپه تأسف سره چه په افغانستان کې د یو مسئول واکمني په نشتوال
و پړه په تیرو ډ جنایتونمحکمې ته راکش کړي، بهرنیان په بیشرمي د خپلو قاتلو سر سزا نړیوال جنګي جنایت کاران

   فرانسه د وطن مدافعینو ته تروریست وایي او د بندیانو د خالصون سره مخالفت کوي. افغانانو باندې اچوي.
 

 یانپ

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/

