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  عثمان حيدری: رستندهف

  ٢٠١٨ می ٢١
 

 غيرنظامی افغان ١۶ اتل قی ئامريکا فسراادعای مضحک وکالی 
 غيرنظامی افغان را با خونسردی کشت در پی ١٦ در افغانستان ٢٠١٢ قاتل که در سال ئیامريکاتيم وکالی نظامی 

  .برگزاری دادگاه تجديدنظر ھستند

برای کاھش محکوميت وی مدعی شدند دليل » رابرت بلز «ی بريدمنړملگزارش داد که تيم وکالی » آرمی تايمز«

  . استفاده از داروھای ضد ماالريا بوده استئیامريکااين نظامی  غيرنظامی افغان توسط ١٦کشتار 

 کودک را با خونسردی ٩ زن و ٤ مرد، ٤ به روستای محل اقدامات قربانيان افغان رفت و "بلز" آنھا، زمانی که ۀبه گفت

ضد ماالريا ثير داروی أھا را سوزاند اين جنايت ھولناک را تحت ت  به ضرب گلوله کشت و سپس اجساد آنءتمام ابتدا

  .مرتکب شده است

  .با اين حال، دادگاه با رد ادعای اين وکال تصريح کرد که اين دارو ممکن نيست دليل چنين رفتار خشنی باشد

 از امريکا غيرنظامی افغان اعتراف کرد و براساس توافق با دادگاه ١٦ به کشتن ٢٠١٣ در سال ئیامريکااين نظامی 

  .اعدام نجات پيدا کرد

کرده و در   دادگاه تصريح کرد که در زمان حضور در افغانستان برای اضافه وزن استروئيد مصرف میۀلسوی در ج

 در نزديکی اين ئیمشروبات الکلی استفاده کرده و سپس به روستا» قندھار«واليت » بلمبی«حين وظيفه در پايگاه 

  .پايگاه رفته و اين کشتار را انجام داده است

المللی الھه از تمايل خود برای بررسی جنايات جنگی در   دادگاه بينڅارنوال» فاتو بنسودا«ش گفتنی است که چندی پي

 در اين کشور خبر داد اما اين موضوع انتقاد شديد واشنگتن را در پی ئیامريکاافغانستان از جمله جنايات نظاميان 

خود برای ثبت شکايت از وقوع جنايات جنگی سال گذشته اين دادگاه بخشی را در پايگاه اينترنتی جدی  ماه داشت و در

و نقض حقوق بشر در افغانستان ايجاد کرد و در يک مدت کوتاه بيش از يک ميليون شکايت نامه توسط مردم افغانستان 

  .در اين بخش به ثبت رسيد

شنگتن و ضعف وا - با اين حال بسياری از کارشناسان حقوقی و سياسی بر اين باورند که براساس توافق امنيتی کابل

 به دليل شکنجه و يا حتی کشتار ئیامريکاحکومت وحدت ملی دولت افغانستان امکان پيگرد قانونی نظاميان 

  .المللی وجود نداشته باشد غيرنظاميان افغان توسط اين دادگاه بين

  


