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

١۴ 
 تور او قومي جوړښت سره نااشنايي، الپراوايي او دوښمنيد افغانانو له ديني عقايدو، دود و دس

په افغانستان کي د ايتالفي لښکرو د مکررو بشري ضد او جنگي جنايتو يو بل مھم او اساسي عامل د افغانانو له ديني 

ي او نااشناي. عقايدو، فرھنگي رواجو او قومي جوړښت سره د ھغو نااشنايي، بي تفاوتي او حتا خصمانه چال چلن دئ

بې خبري پر خپل ځای، خو د خلگو د ديني اعتقاداتو، کلتوري ارزښتو او قبيله يي اړٻکو په وړاندي د پردو پوځيانو 

سپکاوي او خصمانه چلن بٻله شکه زموږ په استعمارځبلي او جگړو وران کړي ھيواد کي د بشري ضد او جنگي 

راسئ دا روښانه حقايق د ھغه برتانوي جگړن په ايميل . جنايتو له ارتکاب، تکرار او پراخوالي سره مرسته کړې ده

د  انگلستان د پوھنتون و يوه استاد او د دې ھيواد د ھوايي قواوو و يوه پادري، کي و لولو، چي له افغانستان څخه يې 

اطر و زه د امنيت او ټيکاو راوستلو په خ« :دی  داسي ورته کاږي. ته استولئ دئ (Dr Peter Lee)ډاکټر پيټر ليي

د داسي حکومت و مرستي او . داسي ھيواد ته را لٻږل سوئ يم، چي ھيڅ باور، عالقه او خواخوږی نه ورسره نه لرم

کومک ته را لٻږل سوئ يم، چي زموږ زياترو په باور به د امريکايي عسکرو تر وتلو وروسته، دوه کاله ھم دوام و نه 

ه مٻړه او د لومړني ښوونځی درې کوچنيان به مي له پالره بې که زه بيرته در نسم، نو مٻرمن به مي ل.کړای سي

  ٩٠».په داسي شرايطو او حاالتو کي زه و خپلي  سرښندني ته ھيڅ دليل او توجيه نه مومم. برخي سي

لکه څنگه چي د دغه برتانوي جگړن له سپين او برمنډ بيان څخه ښکاري، زموږ له خلگو سره د امريکايي او ايتالفي 

قيده يي، کلتوري او ژبنييو توپيرو او تضادو نه يوازي د عامو افغانانو، بلکي د چا خبره د ھغوی د سنگر د عسکرو ع

. په مقابل کي ھم و ډٻرو خونړييو او خواشينوونکو پٻښو ته الر ھواره کړې ده) مزدور وسله وال پوځ ( ملگرو

دو ايالتو د اوردو د اروا پوھانو يوې ډلي د اړونده په نامه د متح» د باور اوکلتوري بٻلوالي د بحران « پروسږ کال

افغانانو او امريکايانو له خورا ډٻرو کسانو سره د خبرو او مرکو له الري د دغه راز خونړييو پٻښو، دوښمنييو او 

د دې ډلي په رپوټ کي ويل سوي وه، چي افغان پوځيان، . کسات اخيستنو د عواملو په اړه څٻړنه او پلټنه وکړه

يکايي عسکر د بې رحمو، بې پروا، السوھونکو، مغرورو، ځان غوښتونکو او داسي ملحدو بدماشانو په توگه امر

بولي، چي ځانونه د عصري او پرمختللي ټيکنالوژۍ تر شا پټيي؛ حال دا چي امريکايي عسکر بيا خپل افغان 

د رپوټ . نو او قاتالنو يوه افراطي ډله گڼيھمسنگران د ډارنو، جاھلو، بې عقلو، غلو، الپکو، ټمبلو، چرسيانو، خاينا
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دا ډول خبري بٻله شکه د دواړو خواوو تر منځ د گټوري او بريالۍ « :ليکوال، وروسته په خپله تبصره کي کاږي

  ٩١» .ھمکارۍ شرايط نه برابريي

دي، چي د افغان د يرغلگرو لښکرو او افغان پوځيانو ترمنځ عقيده يي او کولتوري اختالفو دا موجبات برابر کړي 

په دې وروستييو وختو کي د دې . وسله وال پوځ منسوبين په زياتٻدونکې توگه پر پردو عسکرو مرگوني بريدونه وکي

. خونړييو حملو له کبله و امريکايي عسکرو ته الرښوونه سوې ده، چي ځانونه له افغان عسکرو څخه گوښه وساتي

    ٩٢».د ناباورۍ  پخوانی حالت نور ھم پسي کړکٻچن کړئ دئالبته، دې جالوالي د دواړو خواوو تر منځ  

زموږ  ھوښيار او سترگه ور لوستونکي پوھٻږي، چي د يرغلگرو لښکرو له خوا د لغمان واليت په الينگار اولسوالۍ 

که امريکايي او ايتالفي يرغلگرو ! کي زموږ د معصومو خوندو وروستۍ مرگ ژوبله د څه شي استازيتوب کيي؟

له بٻوزلو او کړٻدلو خلگو سره د ھيواد، تاريخ، دين، کلتور او داسي نورو انساني ارزښتو يوه کوچنۍ گډه رشته زموږ 

دا جنايتونه له ورايه د . په داسي بې پروا او ُبزدالنه  جنايت الس نه پوري کوالی) به يې ( ھم لرالی، ھيڅکله بې 

په لمنليک کي وړاندي سوې ويډيو په َغَور ٩٣.يۍ په مانا ديھغوی د پرديتوب، بې باورۍ، بې مسووليتۍ او الپروا

پيلوټ په داسي حال کي چي له ځانه سره غزلي / د امريکايي ھيليکوپتر پايلټ. وگورئ؛ او په خپله قضاوت وکئ

ه وايي، د افغانستان په وردگو واليت کي پر ھغو بزگرانو ھيل فاير توغندي اوريي، چي د دوی په گومان د کوکنارو پ

   ٩۴.کرھڼه بوخت دي

د امريکايي او ايتالفي يرغلگرو تر دې بې مسووليتۍ او الپروايۍ پوري مي د روسي اشغالگرو د وحشيانه بې پروايۍ 

يوه لنډه کيسه را په ياد سوه، چي يادونه يې د استعمارگرو لښکرو د انساني ضد ماھيت او کرغٻړنو څٻرو واقعي 

وخت کي د مزدور رژيم د اوردو يوه افسر د کندھار د پنجوايي اولسوالۍ د د روسانو د اشغال په . تصوير ښيي

ده و ويل د يوه کلي اوسٻدونکي د روسي او . پاشمول په سيمه کي د روسانو او مزدور پوځ د گډو عملياتو کيسه کوله

 کلي ته څٻرمه په يوه .حکومتي قواوو تر عملياتو مخکي ال له کورو څخه وتلي او پر  نامالو خواوو يې مخه نيولې وه

انگوري باغ  کي د پاکو او زاللو اوبو د يوه ژور ارھډ تر څنگ خورا لوی واټرپمپ پروت ؤ، چي کليوالو بزگرانو د 

ناببره مي پام واوښت، چي يوه روسي عسکر د واټرپمپ پر .  وچکالۍ په وجه د باغ اوبولو دپاره کار ځني اخيستئ

په چغو او نارو مي ور وځغستل؛ او ھغه د دې . لو سره د ھغه د الوزولو ھڅه کولهشاوخوا د باروتي کڅوړو په ايښوو

که دغه روسي عسکر د دې خاوري له بٻوزلو بچيانو سره مشترک درد . انساني ضد ورانکارۍ مخه مي ونيوله

ي ژوند ته کينه، کسات اخيستنه او انسان.لرالی، ھيڅکله بې د داسي ظالمانه او وحشيانه عمل ھڅه نه وای کړې

بايد ھٻره نه کو، ھغه کسان چي د مشترکو . دغه يې ژوندي او روښانه مثالونه دي! الپروايي خو تور او سپين نه لري

وجھاتو په لرلو سره د خپلو وطنوالو او عزيزانو په وينو تويولو او کور ورانولو الس پوري کيي، تر پردو لښکرو ھم 

ل ھيڅکله د خپل وطن او وطندارانو و وينو تويولو، کور ورانولو او بې د زياتي کرکي او غندني وړ دي؛ ځکه خپ

زموږ له مظلوم اولس سره جنايتونه او ظلمونه په ھره بڼه او ھر رنګ د يرغلګرو لښکرو او . عزتۍ ته مال نه تړي

  .پردو مزدورانو کار دئ

 جنرال جان الن، پر امريکايي او ايتالفي په دې وروستييو وختو کي، په افغانستان کي د ناټو قواوو عمومي قومندان،

عسکرو د افغان پوځيانو او پوليسو د ھغو وسله والو گوزارنو په اړه، د خندا وړ تحليلونه وکړل، چي نن سبا يې د 

 بريدو عامه اذھانو د غولولو په مخسد د افغان پوځيانو د خوابدۍ او نارضايتۍ پر ځای د وسله والو مخالفينو د داخلي

ځيني داخلي بريدونه د روژې له مياشتي او غيرمعمولي دوبنۍ تودوخي سره ارتباط لري، « :ده و ويل. په نامه ياديي

  » .چي وسله وال افغانان له وږي، تندي، بدخويي او بې پروا عملو سره مخامخ کيي
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يسو پر روغتيايي او مزاجي حالت شک نسته، چي د روژې لوږه او تنده يا د گرمۍ زياتوالي د افغان عسکرو او پول

ناوړه اغٻزه ښندالی سي؛ خو دا واقعيت ھم و ھر پوه او عاقل شخص ته د پوھٻدو وړ دئ، چي پر امريکايي او 

ً د روژې په  ايتالفي عسکرو د افغان پوځيانو او پوليسو د زياتٻدونکو وسله والو يرغلو اصلي او اساسي علت قطعا

د دې خونړييو بريدو اصلي او اساسي علت د ھيواد په څه . ودوخه او سړښت کي نه دئلوږه او تنده يا د ھوا په ت

باندي يوولس کلن اشغال، د پردو پوځيانو په انساني ضد او جنگي جنايتو، متکبرانه چال چلن او باالخره د ھيواد د 

 وسله وال پوځ د عسکرو او پوليسو  اقتصادي مافيا له جنايتو، ظلمو، فساد او بې عدالتييو څخه د افغان-واکمني سياسي

دا خبره له شکه وتلې ده، چي د افغان وسله وال پوځ زياتره عسکر او . په ژوره کرکه او مرورتيا کي نغښتئ دئ

پوليس ھم اوس د پردو لښکرو او خپلو خاينو زورواکانو له چپه او راسته غوبلو څخه و پزي ته رسٻدلي دي؛ د ھري 

د افغانستان کړٻدلو خلگو . خپلواکۍ غوښتونکې او اشغال ضد روحيه ال پسي غښتلې کيږيورځي په تٻرٻدو سره يې 

غوندي د افغان وسله وال پوځ د عامو عسکرو او پوليسو په زړونو کي ھم دا ژوره کرکه په واقعيت کي د ھغو کوټل 

د بې گونا افغانانو . اړتيا لريسوو دردو او نامٻندييو انعکاس دئ، چي د وچ پٻلوزي په څٻر و يوه کوچني بڅرکي ته 

وحشيانه وژنه، قرآن سوځنه، پر مړو بولي کول، د مړو سوځل، د مړو د بدن د غړو پرٻکول، پر کوچنيانو جنسي 

تٻري، په سپو داړل او ترھول، د يرغلگرو لښکرو او مزدورو واکمنانو د ظلم، فساد او بې عدالتييو په سوو نور ناروا 

د . بڅرکي يا کټليسټ په توگه و دغه راز وژونکو گوزارونو او خونړييو پٻښو ته الر پرانيزيعملونه په حقيقت کي د 

دې استدالل له مخي نو پر اشغالگرو پوځيانو د افغان وسله وال پوځ د منسوبينو وژونکي بريدونه او گوزارونه ھمٻشه 

 او کارنامو کي د دې خپلواک او سرلوړي ملت وياړلو حماسوپه دې . د طالبانو او نورو وسله والو مخالفينو کار نه دئ

سرتٻري » .چي په تنگ سي، نو په جنگ سي« :زموږ خلگ بې ځايه نه وايي. ټول مړني او زوړور بچي ونډه لري

 د افغانانو د خپلواکۍ .افغانان نور د پردو او مزدورو واکمنانو و جنايتو، ظلمو او فساد ته الس تر زني نه کښٻني

  .دپالني و دې لوړي او پياوړي روحيې ته بايد ھيڅکله د ټوکو او مسخرو په سترگه و نه کتل سيغوښتني او ھيوا

په خپله ليکنه کي يادونه کيي، د شرم او خواشينۍ ځای دئ، ) Tom Engelhardt( لکه څنگه چي ټام اينگلھارټ

فغان پوځ سره د خپلو عسکرو پر گډو چي د سپيني ماڼۍ او پينټاگان مشران يوولس کاله وروسته، په ھغه ھيواد کي له ا

  ٩۵.چيغي وھلې» ازادولو« عملياتو او گزمو بنديز لگيي، چي دوی يې په ډٻر وياړ د

د مزدور وسله وال پوځ له ليکو څخه د عسکرو او پوليسو پرله پسې تښته، د دردٻدلو عسکرو او پوليسو له خوا پر 

ټ گوټ کي د عامو خلگو احتجاجي غونډي، الريونونه او داسي اشغالگرو پوځيانو مرگوني بريدونه، د ھيواد په گو

اوس ھغه وخت را رسٻدلئ دئ، چي . نور ټول په گډه د يرغلگرو او مزدورو حاکمانو د ناکامۍ او بربادۍ زنگونه دي

 ناکامۍ پوچوالي او  نظامي واکمنان په څرگنده د خپل ناروا او ظالمانه يرغل پر- د امريکايي او ايتالفي لښکرو سياسي

اعتراف وکي؛ او زموږ په ځنځير ماتوونکي ھيواد کي د نورو بشري ضد او جنگي جنايتو د مخنيوي؛ او د جگړې په 

 .چارو َغَور وکياور کي د خپلو پوځيانو او پيسود بٻځايه سوځولو په خاطر د ژر تر ژره وتلو پر الرو 

  ــــــــــــــــــــــــ
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