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 Human rights بشر حقوق

  
  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١٣  فبروری١٠
 

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

١١ 

:د انساني کرامت پر خالف جنايتونه  

ُجزء ) ٢١(فقرې په يوويشتم ) ب (  جزا د بين المللي محکمې د روم اساسنامې د اتمي مادې د دوھم پاراگراف د د 

دغه رنگه، د دې . کي د انساني کرامت پر خالف جرمونه، په تٻره بيا د سپک او تحقيرانه چال چلن يادونه سوې ده

فقرې په دوه ) ب ( و د اتمي مادې د دوھم پاراگراف د فقره ا) ز ( اساسنامې د اوومي مادې د دوھم پاراگراف په 

ُجزء کي د جنسي تٻري، جنسي مريتوب، جبري فحشا، جبري اوميدواره کولو، اجباري شنډولو او ) ٢٢(ويشتم 

جنسي زورزياتي د نورو ډولو په اړه صريح يادونه سوې ده، چي گرده په واقعيت کي د جينيّوا د څلورو کنوانسيونو 

البته، د انساني کرامت د درناوي مسأله د خپل لوړ او اساسي . دريمي مادې سخته سرغړونه گڼله کيږيد مشترکي 

د بشر د حقوقو . ارزښت په خاطر د بين المللي حقوقو په ډٻرو نورو معتبرو اسنادو او وثايقو کي ھم درج سوې ده

 سند په توگه په  خپلو ډٻرو مادو کي د نړيوالي اعالميې د بشري حقوقو د خوندي کولو او تضمين د خورا معتبر

ماده کې د انساني کرامت او ) ١( انساني کرامت د تعظيم او تکريم بٻالبٻل اړخونه بيان کړي دي؛ مثالً په لومړۍ

مادې په وروستۍ برخه کې، په روښانو ټکو، داسي  ) ۵( د پينځمي . حقوقو د برابرۍ موضوع تصريح کړې ده

» .ھيچا سره بايد داسي چال چلن و نسي، چي د ھغه په وجه يې انساني مقام کښته سيله « : سپارښتنه کړې ده

د مدني او  ٧٢.باالخره د ھمدې اعالميې په اتلسمه ماده کي د فکر، وجدان او ديني  آزادۍ ُحکم پٻشبيني سوئ دئ

 د ډيسمبر پر شپاړسمه ع کال١٩۶۶دا کنوانسيون د ( سياسي حقوقو په اړه د ملگرو ملتو بين المللي کنوانسيون 

ھم په جال جال مادو کي د انساني کرامت د ) ع کال د مارچ پر درويشتمه نافذ سوئ دئ ١٩٧۶تصويب سوئ؛ او د 

ماده کي راغلي دي، چي له ھيچا سره بايد د  ) ٧( د دې کنوانسيون په اوومه . درناوي بٻالبٻل اړخونه بيان کړي دي

فقره کي حتا له بنديانو او توقيف سوو کسانو سره ) ١(  د لسمي مادې په اوله د دې کنوانسيون. سپکاوي چلن و نسي

جينيوا څلور سره کنوانسيونه ھم ھر يو جال جال د انساني د  ٧٣.ھم د بشپړ انساني او محترمانه چلن الرښوونه سوې ده

ې  څلورو کنوانسيونو په د. ژوند او انساني کرامت د مصوونيت يا خونديتوب و ارزښتناکي مسألې ته بٻل سوي دي

ع کال د اگست د دولسمي نٻټي څلرم ١٩۴٩گډه، په تٻره بيا د جگړې پر مھال د ملکي وگړو د ساتني په اړه د 

د دې مفصل او ھر اړخيز . اساس او تاداو ايښئ دئ کنوانسيون، په واقعيت کي د بين المللي بشردوستانه حقوقو
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فقره کي ھم د انساني کرامت پر خالف د ھر شرموونکي او سپک چال چلن ) ج ( مادې په  ) ١( کنوانسيون د اولي 

   ٧۴.د مخنيوي بيان راغلئ دئ

په  راسئ اوس نو د ھمدغو مھمو او معتبرو بين المللي اسنادو په روڼا کي وگورو، چي امريکايي او ايتالفي لښکرو

 .لن کړئ دئتٻرو يوولسو کالو کي زموږ د رټٻدلو خلگو له انساني کرامت سره څه چ

پټ نه دئ، چي امريکايي او ايتالفي پوځونه له تٻرو يوولسو کالو راھيسي د ) افغانانو او نړيوالو( دا حقيقت له ھيچا

افغانستان په گوټ گوټ کي، شپه او ورځ، زموږ د مظلومو او بٻوزلو ھيوادوالو پرکورو ناڅاپي چاپې وھي؛ داسي 

 دروازې په بمونو او نورو چاودونکو موادو الوزول سوي؛ او له ھغه مثالونه ھم لږ نه دي، چي د خلگو د کورو

ايا په داسي شرايطو او حاالتو کي، چي پردې . سره جوخت د تراھگرو عسکرو جوپې وکورو ته ور ننوتلي دي

له عسکر د بالوو او لٻوانو په څٻر، د شپې په نيمايي کي، د ملکي خلگو وکورو ته ور توييږي؛ او د کورنۍ د غړو 

فزيکي تالښۍ څخه نيولې بيا تر بورجل و غوجل و تاخانې و پسخانې و اشپزخانې پوري په ھر څه کي بې شرمانه 

پلټني کيي، مظلومو افغانانو ته د انساني کرامت، شخصي مصوونيت، محرميت، د ديني عقايدو او اولسي دود و 

والي اعالميې او د بين المللي حقوقو د ډٻرو نورو ايا د بشر د حقوقو د نړي! دستور د درناوي په نامه څه پاتيږي؟

معتبرو اسنادو د الرښوونو او سپارښتنو له مخي، څوک دا حق لري، چي د اړوند ھيواد د واکمنو عدلي او قضايي 

مقاماتو بې رسمي اجازې د چا وکور يا نورو محرمو ودانييو ته ننوزي؛ او د اوسٻدونکوپه گډون يې په ھر څه کي 

ايا د کوچنيانو، ښځو او نارينه وو تراھول، سپکاوی او بې عزتي، څه ښکرونه يا لکۍ !  پلټني وکي؟تالښۍ او

ايا د مسلمانانو د مقدس ديني کتاب په توگه د قرآن مجيد بې باکانه سوځل، د وسله والو مخالفينو يا کليوالو ! لري؟

يوالو نښان پخول، د وژل سوو کسانو د بدن د غړو افغانانو د مړو سوځل، د ساتٻري او تفنن په خاطر پر بې گونا کل

پرٻکول او له ھغو سره د ملنډو او سپکاوي په بڼه عکسونه اخيستل، د وژل سوو کسانو پر اجسادو بولي کول، د 

لسو کالو پر ماشومانو جنسي تٻری او داسي نور وحشيانه جنايتونه د مظلومو افغانانو و انساني کرامت ته د 

که کرزی، فھيم، خليلي، سياف، عبدهللا، قانوني، ضيا !  د درناوي او پتمن چال چلن څرگندوی دي؟اشغالگرو لښکرو

 اتمر،  مسعود، معلم عطا، دوستم، محقق، اسماعيل خان، گيالني، مجددي، ارسال، غني احمدزی، احدي، سپنتا،

رم او جنايت په سترگه نه گوري څه جاللي او د استعمار نور ميراثخواره د خپلو بادارانو و دغه راز عملو ته د ج

عجبه خبره نه ده؛ ځکه د دوی په وجود کي له کلونو راھيسي د افغانيت او انسانيت روح مړه سوې ده؛ خو 

سرلوړي افغانان او خپلواکه نړۍ ټول دغه کرغٻړن عملونه د يرغلگرو لښکرو نه بخښوونکي بشري ضد او جنگي 

بشر ي « سي، په لمنليک کي د وړاندي سوو اينټرنيټي پاڼو په ليدو سره دگران لوستونکي کوالی . جنايتونه گڼي

  ٧۵.د منافقو مدعيانو د وحشيانه عملو په باب، قضاوت وکي» قانون واکۍ « او» اولسواکۍ « ، »تمدن « ،»حقوقو 
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 يوازي د تش په نامه د امريکايي چارواکو له خوا د قرآن کريم د سوځلو او افغان مړو د بې حرمته کولو و مرتکبينو ته

اداري او وظيفه يي جزاوو ورکول، ټول د دې واقعيت ښکارندوی دي، چي امريکايي او ايتالفي دولتونه اصالً د 

مظلومو افغانانو پر ضد د خپلو ايله جاري لښکرو و بٻالبٻلو جنايتو ته د جرم او جنايت په سترگه نه گوري؛ ځکه ټول 

ه اداري او ډيسپليني جزاوو په ورکولو سره د ھغو د کرغٻړنو عملو له جرمي او گورو چي مجرمينو ته د تش په نام

لکه څنګه چي دا نن  ھم په نړيواله ميډيا کي د افغانستان مٻشت امريکايي پوځيانو د . جنايي ماھيته سترگي پټيي

له ناچارييه د خپلو که  ٧۶.شرمناکو جرمي عملو له جنايي ماھيت څخه د سترگي پټولو په اړه خبرونه خپاره سول

لښکرو پر بشري او جنگي جنايتو اعتراف ھم وکي، سمدالسه په ټگۍ برگۍ سره د ھغو و مرتکبينو او شريکانو ته د 

تر څو په دې توگه د خپل استعماري يرغل پر انساني ضد ماھيت پرده . روحي او ذھني ناروغانو رنگ ورکيي

 جسدو بولي کول، د مړو سوځل، د مړو د بدن د غړو پرٻکول او د خلگو و عقايدو ته سپکاوی، د مړو پر. واچيي

داسي نور وحشيانه جنايتونه ھيڅکله د تنزيل مقام، اضافه خدمت، خشره کارۍ، د قطعې د حبس، شفاھي يا تحريري 

خطرناک دا . تأديب يا له ځينو حقوقو او امتيازاتو څخه د بې برخي کٻدو په اداري او وظيفه يي جزاوو نه تالفي کيږي

بشري ضد عملونه د مرتکبينو د ساده غفلت يا ِاھمال نتيجه نه، بلکي د ھغوی د پياوړي مجرمانه روحيې زٻږنده دي؛ 

واقعيت دا . د مجرمينو په توگه جدي معامله وسيځکه يې نو بايد له طراحانو، عاملينو، معاونينو او شريکانو سره ھم 

و مسلمانو ھيوادو سربٻره د غربي ھيوادو په جزايي قوانينو او قضايي پر افغانستان ادئ، چي دا کرغٻړن عملونه 

توپير يوازي دا دئ، چي د لوٻديځو ھيوادو واکمني ډلي دا وحشيانه . رويو کي ھم خطرناک جرمونه گڼل کيږي

پر خالف عملونه د خپلو خلگو پر خالف  لوی جنايتونه، خو د استعمار ځبلو ھيوادو د بې دفاع او بې پوښتني اولسو 

دا انساني ضد چلن په حقيقت کي د » يوه بام او دوو ھواوو« د اشغالگرو دولتو د. ساده او معمولي خطاوي گڼي

څه موده . ھغو د ھغه کرغٻړن استعماري سياست يوه برخه ده، چي له پٻړييو پٻړييو راھيسي تر نننه جاري دئ

و ھغو کارکوونکو ته بشپړ . اې. آی. ه نه يوازي د سيد اوباما ادارې تر درو کالو څٻړنو او پلټنو وروستمخکي 

، ځوَرَونه او وژنه )rendition(برأت ور کئ، چي د بوش د ادارې د واکمنۍ پر مھال د بې گونا خلگو په تښَتَونه 

کي ښکٻل وه، بلکي حتا دونه يې ھم و نه کړای سوه، چي د راتلونکو وختو دپاره د بنديانو د شکنجې او تعذيب د 

د ډٻري خواشينۍ ځای خو ال دا دئ، چي د اوباما ادارې د مظلومو . يوي په مخسد يوه کوچنۍ پرٻکړه وکيمخن

و محکمې ) جان کيرياکو ( ھغه ايجينټ. اې. آی.  مسوولين نه، بلکي د سي افغانانو او عراقيانو د شکنجې او تعذيب

( د شکنجه کولو) ابو زبيده (  د بنديانوله خوا. اې. آی. ته و لٻږلئ، چي په يوه تلوٻزوني مرکه کې د سي

او . اې. آی.  د شکنجې او تعذيب و مسوولينو ھيڅ نه ويل او د سي٧٧ .رسمي پاليسي رسوا کړې وه) واټربورډينگ 

محاکمه کول په خپله د څه حقايقو  استخباراتي سازمانو د کرغٻړنو سياستو د رسوا کوونکو -نورو امنيتي 

ايا دا تور او ظالمانه سياست په څرگنده نه ښيي، چي د اوباما اداره ھم بوش ادارې غوندي د ! ښکارندوی دئ؟

 ! معصومو خلگو په شکنجه او تعذيب کي بشپړ الس لري؟
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کي مينو افغانانو د نٻک سلوک په کشکي د امريکايي او انگرٻزي لښکرو اوسنييو مشرانو له پردو اسيرانو سره د خپلوا

اړه د خپلو نٻکونو کتابونه او يادښتونه لوستي وای؛او د ھغو له مخي يې د افغانانو د عظمت او صالبت په باره کي 

 Florentia/ Wynch)وينچ  سٻل/  فلورينشيا- مٻرمن سوچ کړئ وای؛ مثالً د جنرال سر ھنري رابرټ سٻل

Sale)) ١٨ - ١٧٩٠۵ع ٣(ٻدي سٻل ، چي په ل(Lady Sale)مشھوره وه، په خپل ارزښتناک تاريخي اثر  ) په

کي، په ډٻرو روښانه ټکو، د انگرٻزي پوځ د قومندانانو او ) ۴٢ - ١٨۴١افغانستان کي د ناورينو ژورنال يا پٻښليک، 

وزارې يادونه سياسي مشرانو له يرغمل سوو ښځو سره د وزير اکبر خان او نورو افغان مشرانو د ښې او محترمانه گ

سره له دې چي موږ په واقعيت کي د جنگ اسيران وو؛ خو اکبر خان ھمٻشه د قدرمنو مٻلمنو په نامه « :دا کاږي. کيي

    ٧٨».زه اعتراف کوم، چي زموږ سره ښه چلن کٻدئ. يادولو

  

يکايي اشغال او د جنگ او تاوتريخوالي پر ټولو خونړييو پٻښو سربٻره ھيڅکله دا نه دي اروٻدل سوي، چي د امر

مزدور رژيم وسله والو مخالفينو د چا مړی سوځلئ يي يا يې پر جنگي اسيرانو او يرغمل سوو کسانو جنسي تٻری 

ايا له دې ټولو ... کړئ يي يا يې د سپکاوي او اھانت په توگه د پردو عسکرو يا نورو مخالفينو پر مړو بولي کړي يي

افغانان ھم په ډٻرو برخو کي تر تش » بې فرھنگه « او» وحشي«  گومان خبرو څخه دا نه مالوميږي، چي د دوی په

ښايي د ھمدې اسالمي او افغاني . يرغلگرو لوړ انساني او اخالقي معيارونه لري» بشردوستو« او» متمدنو« په نامه 

تر  )eyYvonne Ridl(دود و دستور له برکته ؤ، چي برتانوۍ ژورناليستي او سياسي مبارزي، ايوّون ريډلي 

ع کال کي اسالم و مانه؛ او له ھغه وخته تر اوسه په خپله خوښه ٢٠٠٣کاله عيسويت وروسته په ) ۴۵( پينځه څلوٻښت

ايوّون ريډلي، ھغه ژورناليسته ده، چي د طالبانو د حکومت پر ټينگ خبرداري . ھر ځای بشپړ اسالمي حجاب اغوندي

) ٢٨( ع کال د سيپټمبر پر اته ويشتمه ٢٠٠١ان ته ننوتلې وه؛ او د سربٻره، بې ويزې، په افغاني کالو کي و افغانست

سره له دې، چي د طالبانو مشران په . نٻټه د طالب چارواکو له خوا د ننگرھار په دور بابا اولسوالۍ کي ونيول سوه

 څخه يې د ھغو ورځو کي د امريکا او برتانيا د پوځي يرغل له سختو گواښو سره مخامخ وه؛ او له ھر پردي شخص

لوی خطر احساس کاوه؛ خو پر دې ټولو حساسيتو سربٻره يې ايوّون ريډلي تر ځينو لنډو پوښتنو او پلټنو وروسته، په 

په دې وروستييو وختو کي د نيويارک ټايمز پخواني خبلایر، اوسني خپلواک  ٧٩.ډٻر احترام  او عزت له بنده ازاده کړله

تلوٻزون سره په يوه مرکه کي » آر ټي «  د روسيې له )Jere Van Dyk(ک  جيري ّوان ډاي-ژورناليست او مؤلف 

د امريکايي لښکرو د استعماري نخشو د رسوا کولو تر څنگ د پښتنو د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو، وياړلو دودو او 

 ورځني بند په )۴۵( ده له طالبانو سره د خپل پينځه څلوٻښت. داسي نورو تاريخي حقايقو په اړه اوږدې خبري وکړې

که څه ھم زه د طالبانو په بند کي وم، خو سره له ھغه يې ھمٻشه يوه قدرمن مٻلمه غوندي، په ډٻر عزت « :اړه و ويل

  ٨٠».او درناوي، گوزاره را سره کوله

  

 د زړورو او خپلواکۍ مينو افغانانو په وياړلي تاريخ کي له يرغمل سوو غليمانو سره د دغه راز لوړ انساني چلن

دا پرتمين مثالونه په حقيقت کي نه د دې يا ھغي جنگي ډلي، بلکي د دې وياړلي خاوري د ټولو . مثالونه خورا ډٻر دي

او )  معنوي( ننگيالييو بچانو د مړاني، غرور او مناعت ښکارندوی دي، چي ھيڅکله د يرغلگرو لښکرو له مانوي

 - او حاالتو کي ھم د يرغلگرو لښکرو ځيني سياسيپه داسي شرايطو. اخالقي انحطاط سره د پرتلې وړ نه دي

  د )Major General David Hook( بريد جنرال ډٻّويډ ھوک- عسکري مشران لکه د بياروزني د پروگرام مشر

خپلو لښکرو پر تور او کرغٻړن ريکارډ سربٻره د مخالفو وسله والو ډلو د بشري ضد او جنگي مجرمينو د محاکمې 

فينو د محاکمې ادعا خو بايد ھغه مظلوم او غملړلي افغانان وکړي، چي بې گونا او تعدا يې له ھره  د مخال٨١.خبري کيي
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لوري په سر، مال او ناموس بازۍ سوي؛ او ال تر اوسه کيږي، نه ھغه يرغلگر پوځونه، چي په افغانستان او درسته 

  . سيمه کي د خونړييو حاالتو او وحشتناکو جنايتو علت العلل گڼل کيږي

______ 
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