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 Human rights  بشر حقوق

  
  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١٣ جنوری ١۵
 

  په افغانستان کي د يرغلګرو لښکرو
  د بشري ضد او جنګي جنايتو حقوقي شننه 

١ 
  سريزه

 يا جمھور رييس ، بارک اوباما، د کندھار د پنجوايي اولسوالۍ د زنګاوات د الکوزو د امريکاد متحدو اياالتو دولتمشر

دا وژنه « :او نجيبان په کلو کي د امريکايي عسکرو له خوا زموږ د مظلومو کليوالو د وحشيانه وژني په اړه وويل

د امريکا د ١»...وب نه کييخواشينونکې او لړزونکې ده؛ خو د امريکايي لښکرو د لوړ او بې ساري کرکټر استازيت

موږ ټول « :دباندييو چارو وزيري، ھيلري کلينټن، د زنګاوات و نه بخښوونکي قتل عام ته د اشارې په ترڅ  کي وويل

په افغانستان کي د ناټو قواوو عمومي قومندان، جنرال جان الن، ھم په بګرام ھوايي اډه کي د امريکايي » .داسي نه يو

موږ ټول . دا کارونه زموږ استازيتوب نه کيي« : مجيد د سوځلو پر مھال ورته بيان کړئ ؤعسکرو له خوا د قرآن

تر دغو نه ھٻرٻدونکو جنايتو څه موده مخکي د امريکا د دفاع وزير، » .ھغه څوک نه يو، چي دغو عسکروکړي دي

د بدن له پرې سوو ) والو طالبانودوی په نظر وسله ( ليون پنيتا، ھم د کندھار په ميوند اولسوالۍ کي د عامو کليوالو

موږ ھغه څوک نه يو، چي « :غړو سره د امريکايي عسکرو د وحشتناکو او شرموونکو عکسو په باب داسي وويل

  » .تاسي يې په دې عکسو کي ګورئ

د امريکايي عسکرو له ع کال د مارچ پر شپاړسمه، ١٩۶٨غولوونکی عبارت وار دواره د » موږ ھغه څوک نه يو« 

) ۴٠٠( نومې سيمه کي د کوچنيانو، ښځو او سپين ږيرو په ګډون د څلورو سوو (My Lai)مي الید ويتنام په خوا 

 General)د اشغالګرو امريکايي قواوو د قومندان، جنرال ويليم ويسټمورلنډملکي ويتناميانو د وحشيانه وژني په اړه، 

William Westmoreland) له ھغه وخته تر اوسه ھر وخت او ھر چيري  په وينا کي استعمال سو، چي دا دئ

   ٢. تکراريږينه وحشتناکو بشري ضد او جنګي جنايتو پر مھالپه ھر استعمارځبلي ھيواد کي د يرغلګرو پوځو د 

 - ١٨٧٨ع، ١٨۴٢ - ١٨٣٩( انګرٻزي يرغلګرو په نونسمه پٻړۍ کي زموږ پر خپلواکه او سرلوړې خاوره دري پال

د دې ځنځير ماتوونکي ) کي يې( وکئ؛ او په ھر وحشيانه يرغل کېاو ظالمانه يرغلناروا ) ع ١٩١٩ع او ١٨٨٠

سره له دې يې ھر وار په بې شرمۍ او سپين . ھيواد و بٻوزلو او مظلومو خلګو ته د سر او مال درانه تاوانانه واړول

. اطر و افغانستان ته تللي ديسترګۍ سره ادعا کوله، چي برتانوي پوځونه د افغانانو د امنيت، ترقۍ او سوکالۍپه خ

 و خپلو )Joseph Chamberlain( جوزيف چمبرلٻن-ع کي د برتانوي استعمار نامتو ايډيالوګ ١٨٩٧په

د تصاحب «استعماري نخشو ته د انساني او مترقي پوښ په ور اغوستلو سره استدالل کاوه، چي د انګلستان امپراتوري
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پر اساس جوړه سوې ده؛ او ھغو ھيوادو ته » د وجيبې د منطق «  بلکي دپر اساس نه،» يا مځکو الندي کولو د منطق

تر شاوخوا يوې . يې امنيت، سوله او نسبي سوکالي راوستې او ال يې راولي، چي پخوا يې دا ښٻګڼي ګرسره نه پٻژندلې

 ھمدې استعماري نظريې پٻړۍ وروسته دا دئ په نسبتاً بٻله بڼه د اوسنييو امريکايي مشرانو په ويناوو کي د چمبرلٻن د

 (  مادلين البرايت-پراخ انعکاس ګورو؛ د مثال په توګه د امريکا د متحدو ايالتود دباندييو چارو د پخوانۍ وزيري

Madeleine Korbelová Albright ( امريکا د نړۍ يوازنۍ ستر او پياوړی « :په يوې وينا کي داسي لولو

واکمن ملت ته دا واک ورکړئ دئ، چي د امپرياليزم ښه او ګټوره بڼه پر ملت دئ؛ او دې استثنايي ځانګړتيا و دې ځ

د عراق په  ظالمانه جنګ کي د خپلو پوځيانو د ستايني په   د امريکا اوسني دولتمشر، بارک اوباما،».مخ بوزي

بانۍ نه د پخوانييو امپراتورييو پر خالف، موږ د مځکو يا زٻرمو ترالسه کولو په خاطر قر« :مراسمو کي وويل

  . ٣».موږ ځکه دا قربانۍ ورکوو، چي دا کار پر ځای او پر حق دئ. ورکوو

په دې ترتيب ګورو، چي د استعماري نخشو مدافعان او مزدوران د خپلواکو ملتو و بې رحمانه اشغال، ځبلو او لوټولو 

ګرو لښکرو پر تورو او کرغٻړنو ته په يوه او بله بڼه د ښٻګڼو، معقول او برحق کار په سترګه ګوري؛ او د خپلو يرغل

د سولي، امنيت، ترقۍ او ) نزد( د دوی په نٻز. جنايتو د تٻروتني، ناپامۍ، ناروغۍ يا خورو ورو پٻښو نومونه اٻږدي

په خواشينۍ سره د روښانه حقايقو د مسخ کولو . سوکالۍ سپيني ماليکي چيري او بشري ضد يا جنګي جنايتونه چيري

  . وسه جاري دهاو تحريف دا لړۍ تر ا

 په دې لنډه، خو ھر اړخيزه ليکنه کي د حقوقي اسنادو او منطقي داليلو په وړاندي کولو سره زباتوو، چي د بې ګونا

افغانانو، په تٻره بيا د ډيورنډ د منحوسي او مردودي کرښي په دواړو خواوو کي د سرلوړو او خپلواکۍ مينو ) ګناه(

تنه، ناپامي، ناروغي يا خورې ورې پٻښي نه، بلکي د امريکايي او ايتالفي لښکرو پښتنو عامي او پرله پسې وژني تٻرو

ھغه وحشتناک بشري ضد او جنګي جنايتونه دي، چي زموږ پر خپلواک او وياړلي ھيواد د ھغو له ظالمانه يرغل او 

عمارځبلې مٻنه کي د يوولس کلن اشغال سره نه شلٻدونکي اړٻکي لري؛ او تر ھغه وخته به جاري يي، چي په دې است

نړۍ او سيمي د استعمارګرو دولتو، ګاونډييو ھيوادو او مزدورو ډلو ټپلو استعماري يرغلونه، تپل سوي جګړې او 

له لومړۍ او دوھمي نړيوالي جګړۍ څخه را نيولې بيا تر ويتنام، افغانستان، عراق، ليبيا، . خاينانه السوھني رواني يي

ي د دغه راز بشري ضد او جنګي جنايتو مخه نده نيول سوې؛ او نه يې څوک د سوريې او فلسطين پوري، ھيچير

  . مخنيوي وس لري

په اوله برخه کي د بشري ضد او جنګي جنايتو حقوقي مفاھيم شنل سوي . ليکنه په څلورو برخو کي تنظيم سوې ده

 لښکرو د بشري ضد او جنګي  د روم اساسنامې د احکامو له مخي د امريکايي او ايتالفيدي؛ په دوھمه برخه کي

 د امريکايي او ايتالفي لښکرو ځيني بشری جنايتو و متشکله عناصرو ته ځغلنده کتنه سوې ده؛ په دريمه برخه کي

ضد او جنګي جنايتونه د روم اساسنامې له مسجلو احکامو سره پرتله سوي دي؛ او په څلرمه برخه کي د دغه راز 

د طرحه سوو موضوعاتو په اړه تر ځينو تيوريکو، مقايسه . ګٻزو اوږدې خبري کيږيجنايتو پر بٻالبٻلو عواملو او ان

يي او تحليلي بحثو وروسته د ليکني و نتيجې ته رسيږو، چي د ټولو څٻړل سوو مطالبو ُکلي او عمومي تصوير 

  .وړاندي کيي

  

  :لومړۍ برخه

  د امريکايي او ايتالفي لښکرو بشري ضد او جنګي جنايتونه

په لومړۍ برخه کي و دې ارزښتناکي حقوقي پوښتني ته جواب وايو، چي د مظلومو افغانانو پر خالف د د ليکني 

امريکايي او ايتالفي لښکرو جنايتونه د څه داليلو له مخي تٻروتنه، ناپامي، ناروغي يا خوري ورې پٻښي نه، بلکي په 
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دي؟ خو  (War Crimes)ي جنايتونه او جنګ(Crimes against Humanity)بشپړه او دقيقه مانا بشري ضد

دې پوښتني ته تر جواب ويلو مخکي ګټور، بلکي ضروري ګڼو، چي د ځينو معتبرو حقوقي اسنادو په روڼا کي د 

بشري ضد او جنګي جنايتو د حقوقي مفاھيمو په اړه څه نا څه تيوريک مالومات وړاندي کو تر څو درانه لوستونکي د 

  : و ناسموالي په باره کي په خپله روښانه، ازاد او عيني قضاوت وکيشنل سوو موضوعاتو د سموالي ا

ع کال ١٩۴۶د ( او توکيو) ع کال د اکتوبر تر اولي پوري١٩۴۶ع کال د نومبر له شلمي څخه د ١٩۴۵د (د نورمبرګ 

قوقي اسنادو کي د جينيّوا يا ژنيو په کنوانسيونو او ځينو نورو معتبرو ح د محاکمو پر اسنادو سربٻره د) مه٢٩د اپرٻل 

بشري ضد او جنګي جنايتو په اړه پراخي خبري سوي دي، چي ټول يې په ګډه د وسله والو شخړو او منازعو په بين 

 له دې کبله چي په دې وروستييو لسيزو کي د نړۍ له ګوټ ۴.المللي حقوقو کي د ارزښتناکو سرچينو په توګه کاريږي

پٻښو او حاالتو د بشري ضد او جنګي جنايتو تعريف، متشکله عناصر، ګوټ څخه د جګړو او تصادماتو بٻالبٻلو 

ډولونه، جزاوي او ډٻر نور جزييات ھم تر ډٻره حده بدل کړي دي، بٻځايه نه ده په دې لنډه ليکنه کي يوازي په ھغه 

اړه يې جامع احکام ارزښتناک حقوقي سند ِاسِتناد وکو، چي د بشري ضد او جنګي جنايتو د بٻالبٻلو ډولو او حاالتو په 

اساسنامه  ھغه (International Criminal Court)دا نوی سند د جزا د بين المللي محکمې. تسجيل کړي دي

دولتو له خوا ) ١۶٠(دا اساسنامه د يو سل و شپٻتو.  په نامه شھرت لري(Rome Statute)ده، چي د روم اساسنامې

که څه ھم د . ع کال د جوالی پر اوله نافذ سوې ده٢٠٠٢ د ع کال د جوالی پر اوولسمه تصويب  سوې؛ او١٩٩٨د 

ځينو نورو بين المللي مؤسسو په شان د دې محکمې اداره ھم د ځواکمنو غربي دولتو په الس کي ده؛ خو سره له ھغه 

تر اوسه ) د امريکا متحده ايالتو(نړيوال مدافع » عدالت « او» قانونواکۍ « ،» ډيموکراسۍ « ،»بشري حقوقو« ھم د

ځينو نورو لوٻديځو دولتو که ظاھراً د دې محکمې رسمي غړيتوب تر السه کړئ ھم . د ھغې له غړيتوبه ډډه کړې ده

تر ھغه وخته، چي په محکمه کي يوازي د . دئ، خو په عمل کې و ھدفو او صالحيتو ته درناوی او اعتنا نه کيي

نه دولتو جنګي مجرمين و محاکمې ته بٻول کيږي؛ او زموږ د بٻوزلو افريقايي ھيوادو يا ځينو په اصطالح نافرما

عصر تر ټولو بې رحمه جنګي جنايتکاران لکه اريل شرون، نتنياھو، بوش، چيني، بلٻر او داسي نور ازاد ګرزي، و 

. دغه راز محکمې ته د خپلواکي، بې پرې او عادالنه محکمې خطاب کول، له انصاف او حقانيت څخه ليري خبره ده

ه له دې ھم، روم اساسنامه  د بشري ضد او جنګي جنايتو د بٻالبٻلو حاالتو د پٻژندني په اړه د بين المللي بشري سر

  : حقوقو تر ټولو نوی او ګټورسند بلل کيږي ، چي دلته يې تر دوو بٻلو عنوانو الندي، د ځينو غټو ټکو يادونه کوو

  

  بشري ضد جنايتونه) الف 

د دې « :مادې په لومړي پاراګراف کي، بشري ضد جنايتونه داسي تعريف کړي دي) ٧(مي روم اساسنامې د خپلي اوو

د الندي عملو په مانا دي، چي د ملکي خلګو پر خالف د يوه » بشري ضد جرمونه« اساسنامې د ھدفو او مخسدو دپاره

  :پراخ او سيستماتيک شعوري بريد د يوې برخي په توګه، ارتکاب سوي يي

  قتل؛وژنه يا ) الف 

  ورانکاري؛) ب 

  مريی کول؛) ج 

  د خلګو تبعيدول يا جبري لٻږدول؛) د 

د بين المللي حقوقو له اساسي قواعدو څخه په سرغړوني سره د خلګو بندي کول يا له جسمي ازادۍ څخه د بې ) ھـ 

  برخي کولو نور سخت او ربړونکي شکلونه؛

  شکنجه يا ځورَونه؛) و 
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يا د دغه ) عقامت(، جبري اوميدواره کول، جبري شنډول )ءفحشا( ، جبري بدلمنيجنسي تٻری، جنسي مريی کول) ز 

  راز جنسي زورزياتي نور شکلونه؛

لکه څنګه چي د دې مادې په (د سياسي، نژادي، ملي، قومي، کلتوري، مذھبي، جنسي عواملو او انګٻزو له مخي ) ح 

و له مخي، چي په دغه پاراګراف کي د مندرجو جرمو دريم پاراګراف کي تعريف سوي يا نورو ھغو عواملو او انګٻز

د يوې ځانګړي ) او يا د دې محکمې تر واک الندي جرمو په تړاو په بين المللي حقوقو کي ناجايز پٻژندل سوي دي

  ډلي يا عامو خلګو ازارول؛ 

  د اشخاصو جبري َتريتم کول؛) ط 

  ؛)اپرټايډ/ اپارټايټ( نژادي جال ساتنه) ی 

لمللي ډګر کي نور ورته جرمونه، چي انسان ته لوی عذاب يا د وجود و فکري يا جسمي روغتيا ته جدي په بين ا) ک 

  ۵.زيان رسيي

دلته يوازي د . د اوومي مادې په دوھم پاراګراف کي د لومړي پارګراف د ټولو مندرج جرمو تعريفونه بيان سوي دي

  . ي د دې ليکني له مضمون سره نيژدې ارتباط لريلومړي پاراګراف د ھغو دوو حقوقي تعريفو متن را اخلو، چ

فقره کي پر ملکي خلګو عمدي بريد و داسي تګالري ته ويل سوئ دئ، چي په لومړي ) الف(راګراف په اد دوھم پ

که په ساده  .پاراګراف کي پٻشبيني سوي عملونه، د يوه دولت يا سازمان د پاليسۍ له مخي، څو واره ارتکاب سوي يي

، د اوومي مادې په لومړي پاراګراف کي درج سوي جرمونه يوازي ھغه مھال بشري ضد جنايتونه بلل ژبه و وايو

  :دغه دوه متشکله عناصر تحقق ومومي) کي يې(کيږي، چي په  ارتکاب يا کولو کې

سوي  د ملکي وګړو پر ضد مندرج جرمونه بايد د يوه دولت يا يوه سازمان د پاليسۍ يا تګالري  پر اساس ارتکاب -

يا يې د يوه حکومت يا ډيفاکټو ) که څه ھم د دغه راز دولتي يا سازماني پاليسۍطراحان رسماً نه يې پٻژندل سوي(يي

  .واکمنۍ له خوا وکولو ته اجازه ورکړل سوې يي يا يې پرکولو سترګي پټي سوي يي

  ۶.اني څو څو واره ارتکاب سوي ييي.  بايد پراخه او سيتماتيکه بڼه ولريجنايتونه د ملکي وګړو پر خالف ډول ډول -

فقره کي د اشخاصو د » ط « د  جزا د بين المللي محکمې د روم اساسنامې د اوومي مادې د لومړي پاراګراف په 

  : فقره کي، داسي تعريف او تفسير سوې ده» ط « جبري تريتم کٻدو موضوع د ھمدې مادې د دوھم پاراګراف په 

يوه دولت يا سازمان په وسيله، اجازه، مالتړ او رضايت د اشخاصو د نيولو، بندي د اشخاصو جبري تريتم کٻدل د « 

کولو او تښتولو په مانا دي، چي وروسته يې اوږده موده له قانوني مصونيت څخه د بې برخي کولو په مخسد، د بندي 

 ياني شخص په پيل کي د يوه ٧».کٻدو له ابالغ او د ژوند او ځای ځايګي په اړه له مالومات ورکولو څخه ھم ډډه کيږي

دولت يا سازمان په وسيله، اجازه، مالتړ يا رضايت نيول کيږي؛ بندي کيږي يا تښتول کيږي؛ او بيا يې له قانوني 

مصونيت څخه د بې برخي کولو په خاطر پر بندي کٻدو خوله پټيږي؛ او حتا د ژوند او ځای ځايګي په اړه يې له 

   .يږيمالومات ورکولو څخه ھم نټه ک

 پر دې روښانه حکم سربٻره، له نن څخه څلور شپٻته کاله مخکي، د بشر  جزا د بين المللي محکمې د روم اساسنامېد

ماده کي ھم د خپلسر نيولو، توقيفولو يا شړلو د مخنيوي په باب خورا صريح ) ٩( د حقوقو د نړيوالي اعالميې په نمه

ھيڅوک بايد له « :و غړو ته په لنډ، خو څرګندو ټکو داسي الرښوونه کييدا ماده د ملګرو ملتو و ټول. بيان راغلئ دئ

  ٨».خپلسر نيولو، توقيفولو او شړلو سره مخامخ نسي

_____  
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