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  محمد ھارون خپل شعشعی
 ٢٠١٣ جنوری ٢٣
 

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

۵ 

يتو کي د مربوطو دولتي ادارو او لوړو چارواکو لښکرو په بشري ضد او جنګي جنايرغلګرو د 

 الس لرل

تر سرليک الندي په خپله علمي مقاله » که موږ په ريشتيا سره دا نه يو، نو څوک يو؟: امريکايي وژني« ان ډيوالټ د

 -کي د امريکايي لښکرو په بشري ضد او جنګي جنايتو کي د متحدو ايالتو د مھمو دولتي ادارو او لوړو سياسي 

دا د « :دی کاږي.  اړه خوندور بيان لري، چي يادونه يې ګرانو لوستونکو ته بې ګټي نه دهنظامي چارواکو د ګډون په

اوباما، ھيلري کلينټن، پنيتا او جنرال جان الن دوه مخي او منافقت دئ، چي ځانونه د خپلو لښکرو له بشري ضد او 

کله چي . متحدو ايالتو د نظامي او خارجي سياست مستقيمه نتيجه دهدا جنايتونه د . جنګي جنايتو څخه بٻل او مبرا ښيي

 (John Yoo)او جان يو] د امريکا د پخواني دولتمشر، جورج ډبليو بوش، مرستيال  [ (Dick Cheney)ډيک چيني

ه او د شکنجې ژبپه خپلو خبرو او ويناوو کي ] د بوش د دولتمشرۍ په زمانه کي د لوی څارنوال د مرستيال معاون [

محبس امريکايي ساتونکي د داسي فاسد او غير انساني فکر  منطق کاريي، بيا نو دا څنګه ممکنه ده، چي د ابوغريب د

کي د »مي الی « په ويتنام کي د امريکايي قواوو قومندان، جنرال ويسټمورلنډ، ھم د ھغه ھيواد په! پيروي و نه کي؟

خو وروسته » موږ داسي نه يو«  تر قتل عام وروسته ادعا کوله، چيامريکايي عسکرو له خوا د کليوالو ويتناميانو

کَره اسنادو او شواھدو و ښوول، چي جنرال ويسټمورلنډ په خپله د جنګ د قواعدو په اړه و خپلو پوځيانو ته امر کړئ 

تانو تر واک په څٻر  چلن وکي، چي د کمونيس ؤ، چي له ھر ھغه ملکي ويتنامي سره د دوښمنو جنګيالييويا ويټکانګ

امريکايي او ايتالفي « :ډان ډيوالټ زياتيي» .يا داسي نورو سوله ييزو سيمو کي و موندل سي» مي الی « الندي

جنايتو و مرتکبينو او عاملينوته په کرٻټ کي د يوې خرابي يا وروستې مڼې بڼه  واکمنان کوښښ کيي، چي د دغه راز

ت په ايښوولو سره ادعا وکي، چي ګواګي بشري ضد او جنګي جنايتونه ورکي؛ او د بې واکه کسانو پر اوږو د مسوولي

 ٢٢».د دوی د عسکري او خارجي سياست زٻږنده نه دي
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راسئ يوه شٻبه په ويتنام او ابوغريب کي د امريکايي يرغلګرو د بشري ضد او جنګي جنايتو 

ان او جنګځبلي افغانستان، دردونکي واقعيتونه و يوې خوا ته پرٻږدو؛ او پر ځای يې د خپل ھيواد، ور

په تٻر يوولس کلن تاريخ کي د ځينو خونړييو جنايتو په اړه را والړو سوو پوښتنو ته د جواب موندلو 

کالی « اوله پوښتنه دا ده، چي د طالب واکمنۍ د نسکورٻدو په درشل کي د کندوز په . ھڅه وکو

د ! الرښوونه او بالفعل ھمکارۍ وسو؟کي د طالب اسيرانو وحشيانه قتل عام د چا په امر، » جنګي 

کي د طالبانو ډله ييز قبرونه څه ډول جنايتونه وه؛ او د چا په دستور او » دشِت ليلي« مزار شريف په

ايا د نړيوالو تلوٻزوني شبکو مستندو فيلمو په ډاګه و نه ښوول، چي ! ھمکارۍ تر سره سول؟

 نه يوازي د دې وحشتناکو او شرموونکو )خاصو يا ځانګړو ځواکو ( امريکايي سپٻشل فورسيز 

بشري ضد او جنګي جنايتو الرښوونه کوله، بلکي په کولو يا ارتکاب کې ھم مستقيمه او فعاله برخه 

مګر افغانان نه پوھٻږي، چي د دې چنګٻز ډوله جنايتو برخه والي جنګي ډلي ټپلي د يرغل له . لرله

  ! و ايتالفي لښکرو الس پر نامه نوکران نه دي؟ھمغه پيل څخه تر اوسه د اشغالګرو امريکايي ا

زموږ ويښو او دراکو ھيوادوالو ته به ور په ياد يي، چي يوولس کاله مخکي، د امريکايي او ايتالفي لښکرو د ظالمانه 

، او ملګرو يې له )Jonathan Idema(يرغل په پيل کي، د امريکايي ځانګړو قواوو پخواني غړي، جانتن ايډيما

له ھيچا څخه پټه نه  ده، چي د امريکايي . سره د مبارزې په نامه په کابل کي خصوصي محبس جوړ کړئ ؤتروريزم 

لښکرو دې بې رحمه قراردادي به د خپلو امريکايي ملګرو او پخواني شمالي اتحاد د جنګي ډلو ټپلو په مرسته، انسان 

ر څخه خلګ برمته کول؛ او په ھغه پټ خصوصي تښتوونکو غوندي، د افغانستان له ګوټ ګوټ، په تٻره بيا کابل ښا

زندان کي بې ډول ډول شکنجې او تعذيبونه ورکول، چي په واقعيت کي د ھمدغو امريکايي اشغالګرانو په امر او 

کله چي د ايډيما او ملګرو د خصوصي محبس د شکنجو او تعذيبو رسوايي په نړيوالو . الرښوونه جوړ سوئ ؤ

په کابل کي د . مريکايي مقاماتو په چټکۍ سره د ھغه او ھمکارانو له ملګريتوبه نټه وکړهمطبوعاتو کي خپره سوه، ا

محکمې په وړاندي د جانتن ايډيما او ملګرو له اعترافاتو څخه له ورايه څرګنده سوه، چي د امريکايي او ايتالفي 

ي زندان، شکنجو او ټول لښکرو مشران او د کابل د مزدور حکومت چارواکي د ھغه په انسان تښتونو، خصوص

که نه نو ايډيما او نور امريکايي ملګري يې لٻونيان نه وه، چي له  کور او کھوله .کرغٻړن حساب و کتاب پوره خبر وه

زرونه کيلومتره ليري، په خپل خرڅ او خپلو امکاناتو د القاعدې، طالبانو او نورو سياسي مخالفينو په نيولو او شکنجه 

ايا دا عقالً او منطقاً ممکنه وه، چي ايډيما . ته خدايي خدمت وکي. اې. آی. ي لښکرو، خاصتاً سيکولو سره و امريکاي

او ملګرو يې و امريکايي مقاماتو ته ډول ډول بنديان او اطالعات په الس ورکول، خو سره له ھغه ھم له دوی سره 

. ه حضور کي ادعا لرله، چي د امريکايي ايفايډيما د محکمې پ! ھيڅ راز سياسي، سازماني او مالي اړٻکي و نه لري؟

  ٢٣.له خوا يې نيول سوي اسناد او مدارک ګرده د دغه راز اړٻکو ښکارندوی دي. آی. بي

ته . اې. آی. که امريکايي او ايتالفي چارواکو د ايډيما په بشري ضد شکنجو کي الس نه لرالی، نو څنګه يې و سي

ا د دوی په اصطالح شکمنو تروريستاتو څخه د اعتراف اخيستلو يا مالومات اجازه ورکوله، چي له نيول سوو کسانو ي

که .  څخه استفاده وکي، چي د انساني ځورَوني يا شکنجې يوه پٻژندل سوې بڼه ده*ټولولو په مخسد له واټر بورډينګ

جنايتو ته د رضايت سر امريکايي او ايتالفي مقاماتو د خپلو پوځيانو او استخباراتي کارکوونکو و بشري ضد او جنګي 

چي ( نه ښوروالی، بيا خو يې د اعتراف اخيستلو، مالومات ټولولو او نورو استخباراتي ھدفو دپاره د خلګو برمته کول

ھم بايد په زغرده غير قانوني او غير انساني عمل ګڼالی؛ حال دا چي موږ ټولو د سر په ) دوی يې رنډيشن بولي 
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في ھيوادو استخباراتي سازمانو له تروريزم سره د مبارزې تر غولوونکي پوښ الندي، سترګو وکتل، د امريکا او ايتال

په سوو بې ګونا خلګ، له خپلو ښارو او ھيوادو څخه و تښتول، چي ځيني يې دوري ھوري تر څو مياشتو وھلو، ډبولو 

ايا امريکايي چارواکي د نړۍ . او راز راز شکنجو وروسته د بګرام او ګوانتنامو په بدنامو محبسو کي و موندل سول

او افغانستان له ګوټ ګوټ څخه د خپلو استخباراتي کارکوونکو او پوځيانو په دغه ډول انسان تښتونو او شکنجو خبر 

يوه مجاز او قانوني عمل  او نورو استخباراتي شبکو و واټربورډينګ ته د. اې. آی. ايا سي! نه وه يا تر اوسه نه دي؟

!  ايا د بګرام او ګوانتنامو په محبسو کي له کلونو کلونو ناست افغانان پر خپلسر راوستل سوي دي؟! په سترګه نه کتل؟

ايا دا انسان تښتوني، شکنجې، نامالومه بندونه او توقيفونه، پټي محکمې او پټي پرٻکړي ټول د امريکايي او ايتالفي 

 نظامي مشران چي - ايا ھغه سياسي! وی نه دي؟ھيوادو د سياسي مشرانو د مجرمانه روحيې او رسمي پاليسۍ څرګند

تر اوسه په بګرام او ګوانتنامو کي د افغانانو د بندي ساتلو پلوي کيي، په افغانستان يا نورو استعمارځبلو ھيوادو کي د 

دردونکې خو ال دا چي په دې ! خپلو يرغلګرو لښکرو له بشري ضد او جنګي جنايتو څخه ځانونه مبرا ښووالی سي؟

ايا تر . کاله دئ) ١۶( انو کي حتا ھغه مراھق کوچنيان ھم شامل دي، چي منځنی يا اوسط ُعمر يې ګرسره شپاړسبندي

نامالومي مودې د بګرام په تورو کوټو کي د دغو معصومو افغان کوچنيانو بندي ساتل د بشري حقوقو له ټولو منلو بين 

ايا ھمدا يوه فقره د امريکايي او ايتالفي اشغالګرانو د ! المللي موازينو او معيارو څخه ښکاره سرغړونه نه ده؟

د ھمدغو داليلو له مخي ؤ، چي د ! مګر بشري ضد جنايت څه ښکرونه او لکۍ لري؟! محکوميت دپاره کافي نه ده؟

ډبليو بوش . کواللمپور د جنګي جنايتو محکمې د يوې تاريخي پرٻکړي په کولو سره د امريکا پخوانی دولتمشر، جورج

او د ھغه د حکومت ځيني غړي لکه د پخواني دولتمشر مرستيال، ريچرډ ډيک چيني، د دفاع پخوانی وزير، ډانلډ 

رمزفيلډ، د بوش پخوانی سالکار، البرتو ګونزالس، د ډيک چيني پخواني سالکار، ډٻويډ اډينګټن، د دفاع د وزير 

خوانی مرستيال، جی بايبي، او د پخواني لوی څارنوال د مرستيال پخوانی سالکار، دوھم ويليم ھٻنس، د لوی څارنوال پ

د امريکا د ايلنوی د پوھنتون د بين المللي حقوقو استاد او د ٢۴.معاون، جان چون يو د جنګي جنايتو په کولو ْګَرم وبلل

 په يوه (Prof. Francis Boyle) پروفيسر فرانسيس بويل -کواللمپور د ټرايبيونل د څارنواالنو د ډلي مشر

تلوٻزوني مرکه کي يو پال بيا په ټينګار سره تکرار کړه، چي بوش او بلٻر د عراقي اولس په جٻنوسايډ او د سولي او 

يوه ورځ به ھرومرو د . موږ ھر ځای په دوی پسې يو. بشريت پر خالف جنايتو کي د الس لرلو له کبله محکوم دي

     ٢۵.په الس ورسيقانون و منګولو ته 

المپور تر محکمې وروسته، په جنوبي افريقا کي د اپارټايډ رژيم زړور مخالف او د نړيوالي سولي نوميالي د کول

ورځپاڼه کي د يوې مقالې په ترڅ »ابزرور« ھم د برتانيې په ) (Desmond Tutuمبارز، سراُسقف، ډيزمينډ ټوټو

( ، جورج ډبليو بوش او د برتانيا پخوانی حکومتمشر)جمھور رييس ( کي يادونه وکړه، چي د امريکا پخوانی دولتمشر

کي ) دينھاخ ( ع کال کي پر عراق د خپل پوځي يرغل له امله د ھالنډ په ھٻګ ٢٠٠٣، ټوني بلٻر، بايد په )صدراعظم 

دغو دوو مشرانو د عراق د ډله ييزي وژني د :  کړې دهده زياته. د جزا و بين المللي محکمې ته حاضر کړل سي

د ده په نظر پر عراق تٻري، د ھري بلي شخړي او . په باب و خپلو خلګو او ګرده نړۍ ته درواغ وويل(WMD)وسلو

 ٢۶».جګړې په پرتله، نړۍ له ستر ګواښ سره مخامخ کړې ده

ي، چي د خپلو پوځيانو په بشري ضد او جنګي ھو، امريکايي سياسي او عسکري مشران ھيڅکله په ښکاره نه واي

جنايتوکي ونډه لري؛ خو کله چي د دوی سياسي او پوځي تګالره وکتل سي، بيا نو د عقل او شعور خاوندان په اسانۍ 

قضاوت کوالی سي، چي د يرغلګرو دولتو سياسي او نظامي مشران تر څه حده په دغه راز  جرمو او جنايتوکي 

کابل، کندھار، ننګرھار، خوست، کونړ، پکتيکا ( امريکايي لښکرو زموږ د ھيواد په ځينو واليتوھمدا اوس . ښکٻل دي

کي د خپلو مزدورانو داسي پټي ملٻشې جوړي کړي دي، چي د کابل د مزدور حکومت  تر چوکاټ او ) او داسي نورو
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زدوري ملٻشې نه يوازي په ھيواد کي دا م. څارني دباندي، د امريکايانو د سپٻشل قواوو په امر او قومانده کار کيي

د دې . دننه، بلکي کله کله د ډيورنډ تر کرغٻړني کرښي آ خوا ھم د خپلو امريکايي بادارانو په ګټه حملې او غوټي وھي

  ٢٧.مزدورو ملٻشو په ھر راز جرمو او جنايتو کي د امريکايي او ايتالفي قوتو مستقيم الس دئ

 زنګاوات کي د کوچنيانو، ښځو او سپين ږيرو په ګډون زموږ د بې ګونا افغانانو د پروفيسر جٻمز پيټرس د کندھار په

امريکايي پوځ او « :کي کاږي»د اولسي افغانانو وژنه او د اوباما پرده اچَونه « وحشيانه قتل عام په اړه، په خپله مقاله

 وژني وروسته د شواھدو او مدراکو د نست د اوباما جرمي رژيم په کندھار کي د اولسو کليوالو افغانانو تر بې رحمانه

کولو، د حقايقو د سرچپه ښوولو او عدالت د مخنيوي دسيسه وکړه، چي دا ټول تورونه په واقعيت کي د جنايي تعقيب 

  ٢٨».او استيضاح داليل دي

 په نيويارک ټايمز کي ليکلي دي، )Jo Becker and Scott Shane(جو بٻکر او سکاټ شٻن

ھغه، په تروريستي ضد چارو کي له . ايښئ دئ» د وژني ليست « انه سره د انسانانوچي اوباما له ځ

 سره تر سال مشورې وروسته په خپله د خلګو د )Brennan. John O( جان برٻنن-خپل سالکار

برٻنن، د بوش په اداره کي په شکنجو، پټو محبسو او فوق العاده رنډيشن يا . وژني په اړه پرٻکړه کيي

د جون پر پينځلسمه په ډاګه ) ع ٢٠١٢( اوباما د روان کال . ونو پٻژندل سوئ شخص ؤانسان تښت

ومنل، چي اداره يې په يمن او سوماليا کي د مخالفينو په وژنه کي مستقيمه برخه لري؛ په داسي حال 

  ٢٩».کي چي متحده اياالتونه له يوه ھيواد سره ھم په جګړه بوخت نه دي

ي د وړاندي سوو شواھد او داليلو پر بنسټ په څرګنده ګوري، چي د زموږ ويښ او آګاه لوستونک

امريکايي او ايتالفي لښکرو په بشري ضد او جنګي جنايتو کي د جزا د بين المللي محکمې د روم 

دواړه ) رسمي پاليسي او پراخوالی ( اساسنامې د اوومي او اتمي مادې تسجيل سوي متشکله عناصر 
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