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  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١٣  فبروری١٧
 

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

١٣ 

 ووليتي  او الپروايي د امريکايي او ايتالفي پوځيانو بې مس

امريکايي او ايتالفي دولتو د نورو استعماري تړونو په شان د افغانستان د اشغال له ھمغي لومړۍ ورځي څخه د حامد 

کرزي په ِاسمي مشرۍ د شمالي اتحاد پر مزدور حکومت پخه کړه، چي پوځونه، ُمخبران او قرارداديان يې په ټولو 

دا ټول ھغه څه دي، چي . قوانينو، عدلي او قضايي ادارو ته ھيڅ راز مسووليت نه لريشرايطو او حاالتو کي و افغاني 

په نامه ياديي؛ او له پخوانو زمانو څخه  (capitulation)په حقوقو او سياسي علومو کې د کپيچولٻشن يا کپيتالسيون

شرايطو کي د بين المللي حقوقو ځيني په داسي  ٨٧.د يرغلگرو دولتو د استعماري سياستو مھمه او نه بٻلٻدونکې برخه ده

 ، د يوه عمل د پٻښځی يا محل وقوع (lex domicilii)منل سوي قاعدې او اصول لکه سيمه ييز يا محلي قانون

، د واکمني محکمې (lex loci commissi)، دعمل د ارتکابځی يا محل ارتکاب قانون(lex loci actus)قانون

  . خپل مفھوم او ارزښت له السه ورکيي او داسي نور ټول (lex fori)قانون

د خواشينۍ ځای دا دئ،چي زموږ په ھيواد کي د اشغالگرو قواوو د بال قيد و شرط واک دايره په ھيڅ وجه له 

امريکايي او ايتالفي ځواکو د دې وياړلي ھيواد په پوځي اشغال ده؛ ځکه کپيچولٻشن يا کپيتالسيون سره د پرتلې وړ نه 

پلو پوځيانو د ھر راز جرم و جنايت د پلټني، تعقيب او محاکمې په برخه کي د مزدورو واکمنانو سره نه يوازي د خ

السونه او پښې تړلې دي، بلکي زموږ د بې پوښتني او بې دفاع اولس د حيات او ممات واک او اختيار يې ھم په الس 

 ھوايي ميدانونه له څه باندي يوولسو کالو گران ھيوادوال د سر په سترگو گوري، چي د افغانستان ټول. کي اخيستئ دئ

راھيسي د پردو لښکرو په کنټرول کي دي؛ د چا پالر دا پوښتنه نسي ځني کوالی، چي په الوتکو کي يې څه ځي او 

سربٻره پر دې له ھمدغو ميدانو څخه، شپه و ورځ، زموږ پر مظلومو خلگو، بمونه او راکيټونه اوريي؛ پر ! راځي؟

اجتو او نورو محرمو ځايو يې چاپې وھي؛ ځوانان او سپين ږيري يې سترگي تړلي، الس تړلي له کورو، دوکانو، م

کورو او کلو تښتيي؛ او په ھغو تورو محبسو يې ننباسي، چي زموږ په خپله خاوره کې د وطندوستو او خپلواکۍ مينو 

په خاطر زموږ پر بې گونا عزيزانو کله کله د تفنن او ساتٻري .افغانانو د اسارت او کَړولو دپاره جوړ کړي دي

نښانونه پخيي؛ مړي يې د اور په لمبو کي سوځي؛ پر وينلړلو مړو يې د کامرو و مخ ته بولي کيي؛ قصابانو غوندي 

لنډه دا چي له تروريزم او . يې سرونه، السونه او پښې پرې کيي؛ او د تحقير او سپکاوي په بڼه عکسونه ور سره اخلي
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ارزې تر پردې الندي زموږ په کړٻدلي او اسکٻرلي اولس داسي کانې کيي، چي د وحشت او افراطيت سره د مب

  . دي راغليبربريت په قاموس کي نه 

امريکايي چارواکي په تٻرو څه باندي يوولسو کالو کي د خپلو لښکرو د بشري ضد او جنگي جنايتو پر تور او 

، چي د کرزي پر مزدور او خاين حکومت د يو بل استعماري کرغٻړن ريکارډ سربٻره نن بيا بٻشرمانه ھلي ځلي کيي

ع کال وروسته ھم د خپلو پوځيانو د جرم او جنايت د پلټني، تعقيب، محاکمې او ٢٠١۴تړون په تحميلولو سره تر 

  . مجازاتو په برخه کي زموږ د امنيتي، عدلي او قضايي مقاماتو السونه و تړي

به د تٻر يوولس کلن اشغال په څٻر و يرغلگرو پوځيانو ته واک او ځواک ور دا تحميل سوي استعماري مصوونيتونه 

کړي، چي په ډاډه زړه زموږ د بٻوزلواو مظلومو خلگو په سر، مال، ناموس، ديني عقايدو او دودونو بازۍ وکي؛ ځکه 

جزا نه گوري؛ حال دا ھيڅوک د ھغو قوانينو، عقايدو او دودونو درناوی نه کيي، چي په ماتولو او بې حرمتۍ سره يې 

دا . چي فردي او اجتماعي انتباه غوښتنه کيي، چي مجرمينو ته بايد د جرم د ارتکاب په ځای کي جزا ورکړل سي

که زموږ . ادعاوي ھم له بٻخ او بنياده ناسمي دي، چي يرغلگرو مجرمينو ته په خپلو ھيوادو کي جزاوي ورکول کيږي

 ډيسپليني -نو د روحي او دماغي ناروغانو نوم ايښوول يا د تش په نامه اداري د خلگو پر بې رحمو او بې پروا قاتال

جزاوو په ورکولو سره د ھغو له جرمي او جنايي ماھيته سترگي پټول، د انسانيت، عدالت او قانونيت مسخره کول نه 

  ! دي نو څه دي؟

اري يرغلو سره نه شلٻدونکی ارتباط لکه څنگه چي مخکي ھم يادونه وسوه، بشري ضد او جنگي جنايتونه له استعم

د استعماري جگړو او يرغلو تر کرغٻړن سيوري الندي د انساني ناورينو او بٻالبٻلو بشري ضد او جنگي جنايتو . لري

استعمارگران په دې واقعيت تر ھر چا ښه پوھيږي؛ خو ھيڅکله چورت نه په . پٻښٻدل، حتمي او ضروري خبره ده

 استعماري گټو د تحقق په الر کي د مظلومو خلگو ويني، اوښکي، بې عزتۍ او ډول ډول ھغوی ته د خپلو. خراپيي

ھغه څه چي و يرغلگر دولتو ته زيات ارزښت لري، په استعماري جنگو . مصيبتونه د يوې خاشې ارزښت ھم نه لري

مالتړ د تر السه کولو دپاره د دې ړانده او بٻدريغه . او تاړاکو کي د خپلو پوځيانو غوڅ او بٻدرٻغه مالتړ دئ او بس

تر ھر : دا ساتنه او ژغورنه په څو رنگه کيږي. مجبور دي، په ھره بيه او ھره وسيله د ھغو ساتنه او ژغورنه وکي

که دا و نه سوه، و .څه مخکي کوښښ کيي، چي د مجرمو پوځيانو پر جرم و جنايت له يوه مخه سترگي پټي کي

 او دماغي ناجوړانو او پيښو سوو انساني ناورينو ته د خطا او تٻروتني رنگ مجرمينو او جنايتکارانو ته د روحي

که دا ھم نه کٻدل، بيا نو د استعمار پلوه ميډيا په مرسته د خلگو په سترگو کي د خاورو پاشلو دپاره له ځينو . ورکي

  . تش په نامه اداري او وظيفه يي جزاوو څخه کار واخلي

ي د اشغالگرو پوځيانو د ھر ډول سرغړوني، جرم او جنايت د پوښتني او مجازاتو دپاره په دې ترتيب، تر ھغه مھاله چ

اغيزمن مٻکانيزم ځای پر ځای نه يي، زموږ د ھيواد په گډون به په ټولو اشغال سوو او بلواکو ھيوادو کي د ځايي 

ن، جنوبي کوريا، فيليپين او داسي جاپا.  بازار ښه تود ييناموس ھم د ناروا او ظالمانه معاملوخلگو پر سر، مال او 

  . نورو ھيوادونه يې ژوندي او روښانه مثالونه دي

  

  پر زھرجنو او بې اساسه اطالعاتو تکيه کول

په افغانستان کي د امريکايي او ايتالفي قواوو د بشري ضد او جنگي جنايتو يو بل مھم علت د ھغو په جنگي عملياتو، 

گرانو لوستونکو ته به ښه ور په ياد يي، چي . و بې اساسه اطالعاتو تکيه کول ديتالښييو او پلټنو کي پر زھرجنو ا

زموږ  پر وياړلي ھيواد د امريکايي لښکرو له پوځي يرغل سره جوخت، په استعمار پلوه ميډيا کي ادعاوي کېدې، چي 

. ه نخښه يا نښان نه خطا کييامريکايي پوځونه په افغانستان او عراق کي له داسي بمو څخه کار اخلي، چي ھيڅکله خپل
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ھمدغه راز اوازې گډي وې، چي امريکايي الوتکي په داسي  دوربينو او کامرو سمبالي دي، چي د مځکي پر مخ د 

د اوسنۍ نړۍ د ساينس او ټيکنالوژۍ و معجزه ډوله . وٻښته په اندازه کوچنی شی ھم لېدالی او عکاسي کوالی سي

د سياسي واکمنانو او استعمار پلوه مطبوعاتو دا لويي او لوړي ادعاوي څه عجيبي نه پرمختگو ته په کتو سره د امريکا 

برٻښېدلې؛ خو کله چي مو د امريکايي او ايتالفي طيارو له خوا د بې گونا خلگو عامي وژني او د بسيا کلو ھوارول په 

لي جنگي ساز و سامان په اړه له سترگو وليدل، په دې حقيقت ورسېدو، چي د امريکايي او ايتالفي لښکرو د پرمختل

د انگلستان د ټليلگراف  ٨٨.افراط او مبالغې ډک نکلونه، په واقعيت کي د استعماري لښکرو د تبليغاتي جنگ يوه برخه ده

د ھيلمند واليت په مرکز، لښکرگاه، کي د برتانوي لښکرو (Sean Rayment) ورځپاڼي دفاعي خبريال، شان رٻمينټ

د طالبانو د وروستي بريد د بيانولو په ترڅ کي د ھغي قرارگاه د ځينو  (Camp Bastion) قرارگاهاو ناټو پر عمومي

امنيتي امکاناتو او تدابيرو په باره کي په زړه پوري بيان ليکلئ دئ، چي د يرغلگرو لښکرو د تخنيکي پرمختگو و 

پر ټوله قرارگاه د پوالدو څو « :اسي راغلي ديد ده په رپوټ کي د. تبليغاتي ادعاوو ته د شک او ترديد په سترگه گوري

د . فوټه لوړ دٻوالونه راگرزٻدلي دي، چي د ھغو پر سر بيا درې پياوړي اغزن سيمان غزول سوي دي) ٣٠(دٻرش

چاودني د مخنيوي په مخسد د اغزنو سيمانو لرونکو پوالدي دٻوالو تر شا يو بل دٻرش فوټه لوړ دٻوال والړ دئ، چي د 

د دفاعي دٻوالو تر شا د مځکي سينسرونه، د اينفراريډ او حراراتي عکس .  ډٻره برخه راگرزٻدلئ دئقرارگاه پر

اخيستلو کامرې، خوځښت کشفوونکي آلې او داسي ځانگړی رادار ځای پر ځای سوي دي، چي له ادعاوو سره سم 

دا خبري او ادعاوي ټولي رشتيا که  ٨٩».ميلو واټن څخه د انسان يا الوتکي خوځښت کشف کي) ٢٠(کوالی سي له شلو

يې بيا نو طالب جنگيالييو څنگه وکړای سول، په خپلو کمزورو او وروسته پاتو وسلو پر دونه ستره، پياوړې او مجھزه 

قرارگاه وسله وال بريد وکي؛ او د څو امريکايي او برتانوي عسکرو پر وژلو او ټپي کولو سربېره د څه د پاسه دوو 

  !  په ارزښت شپږ ھرير جمپ جيټ الوتکي او نور عسکري تأسيسات له منځه يوسي؟سوو ميليونو ډالرو

شک نسته، چي يرغلگر دولتونه د اوسنۍ نړۍ په ډٻر پرمختللي جنگي تخنيک او ټيکنالوژۍ سمبال دي؛ خو له     

که يرغلگرو . پرمختللي جنگي تخنيک او ټيکنالوژۍ څخه د خارق العاده ځواک ھيله لرل، پوچ او بېځايه سوچ دئ

نه  بې د يوه عسکر پزه ويني . قواوو ھر څه په جنگي ساز و سامان حلوالی سوای اوس به ھر څه گل و گلزار وای

د يرغلگرو لښکرو پر ټول پرمختللي جنگي تخنيک او ... کېدله او نه بې ميليارډونه ډالر په اور کي سوځېدل 

راھيسي زموږ د بې گونا خلگو په وړاندي د وحشتناکو بشري ضد او ټيکنالوژۍ سربېره ولي له څه باندي يوولسو کالو 

جواب دا دئ، چي امريکايي او ايتالفي لښکرو زموږ د خپلواک ھيواد په څه ! جنگي جنايتو لړۍ ھمداسي روانه ده؟

اتو تکيه باندي يوولس کلن اشغال کي له ھمغه پيل څخه تر اوسه پر خيالي محاسبو، غلطو الرو چارو او زھرجنو اطالع

کړې ده؛ او دې ټولو عواملو په خپل وار سره د وحشتناکو بشري ضد او جنگي جنايتو و بيا بيا تکرار ته الر ھواره کړ 

شورای نظار، حزب وحدت او + جمعيت ( افغانان ټول شاھدان دي، چي امريکايي پوځونه د پخواني شمالي اتحاد. ې ده

د پخواني شمالي اتحاد د . نو په مستقيمه او فعاله مرسته و افغانستان ته ننوتلاو ځينو مزدورو پښتنو توپکيا) جنبش ملي 

بېالبېلو جنگي ډلو استازو او خواخوږو د خپلو وطن پلورونکو خوش خدمتييو په بدل کي د دې فرصت تر السه کئ، 

 ادارو کي ژوري منگولي ښخي چي په ټوله دولتي دستگاه، په تېره بيا د ھيواد په وسله وال پوځ، امنيتي او استخباراتي

 امنيتي حاالتو د پخواني شمالي اتحاد و بېالبېلو ډلو او نورو پردو - له پردې اشغال څخه را پيدا سوو سياسي. کړي

مزدورانو ته د تنظيمي، قومي، قبيله يي، ژبني، سمتي او داسي نورو دوښمنييو او اختالفو پر بنسټ د کسات اخيستني 

د ھيواد په گوټ گوټ کي زرونه خپلواک، سرلوړي او باغروره . ړل، چي تر اوسه ھم دوام لريپراخ امکانات برابر ک

پښتانه له القاعدې او طالبانو سره د کومک او ھمکارۍ په تور و امريکايي او ايتالفي قواوو ته و سپارل سول؛ او دا 

ه لکۍ تړلو مخبرانو، ترجمانانو او په تېرو يوولسو کالو کي د استعمار پ. کرغېړني معاملې تر اوسه رواني دي
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مشاورانو و خپلو پردو بادارانو ته د ناسمو او زھرجنو اطالعاتو په ور کولو سره داسي بالوي لنگي کړې، چي له شامته 

يې په سوو کوچنيان، ښځي او زاړه په وينو و لړل سول؛ د کړٻدلو او اسکېرلو کليوالو د بېوزلۍ کوډغالي په کنډوالو 

ې گونا عزيزان يې سترگي تړلي، الس تړلي و محبسو ته واستول سول؛ او کلونه کلونه يې په سختو کړاونو واوښتي؛ ب

  . او شکنجو کي تېر کړل؛ او زرونه نور ال تر اوسه په دې دردناکو شرايطو کي شپې او ورځي سبا کيي

ره د بٻالبٻلو ھيوادو د وروڼو قومو په تر ھغه مھاله چي د استعماري سياستو طراحان د خپلو استعماري گټو د تحقق دپا

منځ کي د نفاق او شقاق توخمونه کري؛ او د بٻالبٻلو قومو او قبيلو پر خالف د يوه خاص قوم، قبيلې، مذھب، ژبي يا 

. جنگي ډلي ټپلي ننگه کيي، تر ھغو به د بشري ضد او جنگي جنايتو لړۍ ھم په پوره جوش او خروش کي روانه يي

چيري به د پښتانه، تاجک، اوزبک او ھزاره؛ چيري به د . ق، ليبيا او سوريه يې ژوندي مثالونه ديافغانستان، عرا

، )ُکرد( مسلمان او عيسوي يا مسلمان او يھودي، چيري به د ُسني او شيعه يا ُسني او علوي؛ چيري به د عرب او کورد

نامه د وروڼو قومو او قبيلو تر منځ و چيري به د شمال او جنوب يا شرق او غرب او چيري به په دې يا ھغه 

د وخت او زمان له غوښتنو سره سم به پر ځينو د بشردوستانو، . رنگارنگ شخړو او دوښمنييو ته لمن وھل کيږي

ډيموکراټانو، ليبراالنو، ترقي غوښتونکو او پر ځينو نورو د تروريستانو، وحشيانو، افراطيونو، سرکښانو، القاعدې، 

مزدوري او جنايتکاري ډلي ټپلي په بٻالبٻلو نومو او عنوانو په غٻږ کي نيول . نورو ټاپې لگول کيږيطالبانو او داسي 

د . کيږي؛خو د استعماردوښمنو قوتونه په ځبلو کي به له ھيڅ راز بشري ضد او جنگي جنايت څخه مخ نه اړول کيږي

پښتنو پر سر د باپيلوټه او بې پيلوټه جنگي ډيورنډ د منحوسي کرښي و دواړو خواوو ته د سرلوړو او خپلواکۍ مينو 

  . ماشينو ورځني گوزارونه د دې واقعيت څرگند ثبوت دئ

له ھغو جنايتکارانو، جاسوسانو، غلو، غاصبانو او ډول ډول وطن پلورونکو څخه بله څه توقع کٻدای سي، چي د پردو 

ھغه اشغالگر پوځونه به ولي په ! ل سوي يي؟ الوتکو او کروز توغندييو په زور د واک پر ګدۍ کښٻنو۵٢لښکرو د بي

خپل وار سره د ھغو مزدورو جنايتکارانو او خاينانو په خوله زموږ کورونه او کلي په وينو نه لړي، چي د دوی د 

  !استعماري نخشو د تحقق په الر کي له ھيڅ راز خيانت او جنايت څخه ډډه نه کيي؟
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