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 تانویها عسکر بر صد

 به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان محاکمه می شوند

 2016فبروری  2مؤرخ  - منبع: افغانستان نیوز
 

های نظامی در دوران فعالیت و سوء رویه  ، شکنجه، اذیت و آزار مردم ملکیاین اتهامات شامل قتل های غیر قانونی

در مواقع نفر افغان در طی ده ها فعالیت نظامی  52 است ، عساکر مورد مؤاخذه متهم به قتل افغانستانبرتانیه در

 .بوقوع پیوسته 2013و  2011. این جرائم بین سالهای اندمختلف 

 166 که اتهامات اده و هراس دارد که بر رسی این دوزارت دفاع برتانیه این اتهامات را مورد باز پرس قانونی قرار 

مگون به ه ،درب ثبت شکایات فزونتر را در دوران اشتغال نظامی برتانیه در افغانستان بگشاید قضیه است احتماالا 

 .هواقعۀ که در عراق در زمان فعالیت نظامی این مملکت ثبت گردید 15000

 پروردگان دامانکه   ناگفته مانده،، هزاران دیگر نهفته و از افشاء چنین جنایات چنین بر می آیدبا نهایت تأسف 

حتی در ممالکی که برای حیوانات حقوق تعیین شده و  ، عدالت اجتماعی  و آزادی ،دموکراسی و مدعیان حقوق بشر

جرمنی که حد اقل تحصیالت یا یی، انگلیس، فرانسه و یکا، سپاهی امریهای حمایت از حق حیوان موجود استسازمان 

و اطالعاتی در اختیار شان بوده   مکتب عالی را دارند ودر محیط فضل و دانش بزرگ شده همه وسائل ارتباط جمعی 

و  انداختندهمین که تفنگی به شانه ، از آزادی، حق آدمیت آگاهی کامل دارند و تأریخ اوطان خود را خوانده اند

ر د چگونه تغییر شخصیت داده حالت جنون انگیز روانی را اختیار نموده رزار شدند،و روانۀ کا نیفورمی پوشیدندوی

 چنین جنایات می شوند. مرتکب با نهایت بی رحمی  و قصاوت قلب  برابر انسان بیگناه و بی دفاع 

 اگر مردم قاره های دگر چنین کنند آنها را وحشی خطاب نموده تروریست می خوانند

 ،ر اروپایی و امریکایی برای تأمین داعیه های بس بزرگ انسانی چون مبارزه با تروریزمدر حالی که این عساک

دموکراسی و عدالت اجتماعی  سوق گردیده اند. شاید جنگ و شرائط میدان جنگ، خون و آتش از انسان متمدن موجود  

 و کلیه ارزش های آدمیت را از بین ببرد. دد منشی بسازد.

 به هر اسم و رسمی که باشد.هزاران نفرین به جنگ  
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