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

١۶ 

  نتيجه

ي مو د استعماري دولتو له يرغلگرو جنگو او ناروا السوھنو سره د بشري ضد او د دې رسالې په بٻالبٻلو برخو ک

جنگي جنايتو د مستقيمو او نه شلٻدونکو اړٻکو په اړه اوږدې خبري وکړې؛ او په دې واقعيت و پوھٻدو، ھر وخت چي 

کو اولسو ظالمانه بريدونه استعماري دولتو د خپلو کرغٻړنو ھدفو د تحقق دپاره پر خپلواکو ھيوادو او ازادۍ غوښتون

کړي يا يې په کورنييو چارو کي ناروا السونه وھلي دي، ور سره جوخت د بشري ضد او جنگي جنايتو، بلکي سلو 

البته، بشري ضد او جنگي جنايتونه . نورو سياسي، اجتماعي، اقتصادي او فرھنگي ناورينو توخمونه ھم کرل سوي دي

ي عوامل او علتونه ھم لرالی سي، چي کله په خپلواک او کله ھم له دباندنييو عواملو پر دباندنييو عواملو سربٻره کورن

  ...سره په گډه عمل کيي

په دې شننه او سپڼه کي مو دا ھم وليدل، چي استعماري دولتونه په خپلو يرغلگرو جنگو ، ناروا السوھنو او پراختيا 

لومو خلگو ته د سر او مال پر سترو او نه رغٻدونکو غوښتونکو نخشو کي د نيول سوو يا ځبل سوو ھيوادو و مظ

تاوانو سربٻره د خپلو بٻوزلو خلگو و ژوند او سوکالۍ ته ھم ھيڅ پروا نه کيي؛لکه څنگه چي يې د ھمدغو ھدفو او 

او په عراق کي څلور زره  ) ٣/٢٢١(  يوازي تر دې دمه په افغانستان کي درې زره دوه سوه يوويشت مخسدو دپاره

د ټپيانو، ځانوژونکو او روحي ناروغانو شمٻر خو يې تر  ١٠٢.پوځيان له السه ور کړي دي ) ۴/٨٠۴( وه و څلوراته س

بٻله شکه، د خپلواکو ملتو د اشغالولو، اٻل کولو او لوټولو دغو ظالمانه جگړو او السوھنو د استعمارگرو . انده پاس دئ

که له حقيقته سترگي پټي نسي د روان نړيوال اقتصادي بحران، . دولتو پر اقتصاد ھم خورا درانه گوزارونه کړي دي

په تٻره بيا د غربي ھيوادو د اقتصادي نظام د ورځ په ورځ ويجاړٻدونکي حالت تر ټولو لوی او اساسي َسَوب ھم ھمدا 

والي، د متقابل ناروا او ظالمانه استعماري جنگونه دي، چي د بين المللي سولي او امنيت د ټينگښت، د ھيوادو د نيژدې 

باور د زياتٻدو، د کرھڼي، صنعت او سوداگرۍ د پراختيا او باالخره کاري فرصتو او امکاناتو د پيدايښت او ودي مخه 

يرغلگر جنگونه، نړيواله بې ثباتي، د لويو بانکو او مالي ادارو فساد، درغلي او الپروايي، اقتصادي فقر . يې نيولې ده

دې ټولو په گډه د د روان لوی او . نه گرده د ځنځير د حلقو په شان يو له بل سره تړلي دياو باالخره انساني ناورينو

يوازي د استعماري دولتو په چوپړ کي والړه ميډيا، . ژور نړيوال اقتصادي بحران له عمر زياتولو سره مرسته کړې ده
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نسانانو د ژوندانه د بربادۍ او خرابۍ دا مھم جنگ غوښتونکي او مافيايي ډلي ټپلي د نړۍ د ميليونو کړٻدلو او نٻستمنو ا

پر خوله نه راوړي؛ ځکه په جنگ، انسان وژنه او تورو معاملو کي داسي ) استعماري جنگونه ( او ټاکوونکی عامل

تصور وکئ امريکايي پوځ و . گټي وټي تر السه کيي، چي د سولي او ارامۍ په شرايطو کې په خوب ھم نسي ليدالی

ه افغان ترجمان ته د کاله څه باندي درې لکه ډالره تنخا ور کيي، چي د امريکا په تاوده بازار کې د ھغه تش  په نام

د يوه ساده او بٻچاره افغان ترجمان له دې تنخا څخه ! دا لکونه له کمه کيږي؟. کاله دٻرش زره ډالره نسوای پيدا کوالی

د امريکا پخواني دولتمشر، جورج . سانۍ اټکل کٻدای سيد امريکايي لښکرو د سرساموونکو خرڅونو اندازه په ډٻره ا

ميليارډ ډالره اټکل کړئ  ) ۶٠ -  ۵٠(  شپٻته -ډبليو بوش، د افغانستان او عراق د جنگو عمومي لگښت گرسره پينځوس

د ؤ، چي د امريکا په دولتي بودجه کي د مچ وزر ښکارٻدئ؛ حال دا چي د بين المللي څٻړنو دپاره د براون پوھنتون 

( ع کال يوې څٻړني په دغو دوو ھيوادو کي د امريکايي جنگو خرڅونه څلور اعشاريه څلور٢٠١١واټسن اينسټيټوټ د 

ټريليونه يا څلور زره څلور سوه ميليارډ ډالره اټکل کړي دي، چي د ټپي سوو پوځيانو د روغتيايي خدمتو  ) ۴/۴

 جوزيف - د امريکا نامتو اقتصادپوه. ي ديخرڅونه او د افغانستان د بياجوړولو مرستي گرده ځني وتل

ټريليونه يا دوه زره دوه سوه ) ٢/٢( يوازي د عراق د جگړې خرڅونه دوه اعشاريه دوه) Joseph Stiglitz(سټگليټز

البته، د تٻري او اشغال دا ټول خرڅونه له ھغو پور سوو او  ترگرده پور کٻدونکو پيسو څخه . ميليارډ ډالره بولي

ع کال د ٢٠١٢ټريليون ډالرو څخه د ) ۶/۴( ع کال په مارچ کي له شپږ اعشاريه څلور ٢٠٠٣چي د ورکول کيږي، 

   ١٠٣.ټريليونو ډالرو ته رسٻدلي دي) ١۶( اکټوبر تر اولي پوري و څه د پاسه شپاړسو

رډ ډالره په دې ترتيب گورو، ھغه ھيواد چي د بيل کلينټن تر دولتمشرۍ پوري يې په دولتي خزانه کي په سوو ميليا

لږ څه په َغَور !  پيسې زٻرمه وې، اوس څه باندي شپاړس ټريليون ډالره پوروړی دئ(surplus)مازاد يا اضافي 

ايا دا مالماتونکي پورونه او دا ستر اقتصادي بحران د متحدو ايالتو له استعماري جنگو او ناروا السوھنو ! سوچ وکئ

  ! سره ارتباط نه لري؟

ول په دې روښانه حقيقتو ښه پوھٻږي؛ خو د افغانستان د ظالمانه اشغال له دوام، د ليبيا له د سليم عقل خاوندان ټ

وحشيانه يرغل، د سوريې له خونړييو السوھنو او د نړۍ د ډٻر نورو ھيوادو، په تٻره بيا ايران پر ضد د تبليغاتي او 

غو لوٻديځو شريکانو نه يوازي په روانو اقتصادي جنگ له تيارييو څخه په ډاگه ښکاري، چي متحدو ايالتو او د ھ

استعماري ماجرا غوښتونکو کي له خپلو انساني تلفاتو او سترو مالي تاوانو څخه ھيڅ پنيات نه دئ اخيستئ، بلکي تر 

د دې جنايتکارانه بې پروايۍ علت بٻله شکه دا دئ، چي د استعماري جگړو انساني . پخوا يې نور زور ور کړئ دئ

 خسارات، طبيعي اثرات او باالخره دردونکي سياسي، اجتماعي او فرھنگي عواقب گرده د دغو تلفات، اقتصادي

موږ ټول گورو، چي د جنگ او تٻري په ھره جبھه کي . ھيوادو د بٻوزلو او نٻستمنو خلگو په تقدير کي کښل سوي دي

ل کيږي؛ له کار او روزگاره دوی د ھمدې بې وسو او بٻوزلو خلگو ويني توييږي؛ لوړي ماليې د دوی له جٻبه اخيست

شړل کيږي؛ د ھري ورځي په تٻرٻدو سره د دوی بشري حقوق او ټولنيز تأمينات محدوديږي؛ اعتراضي غونډي او 

مظاھرې د دوی په وينو لړل کيږي؛او د ډٻرو نورو اقتصادي، فرھنگي، اجتماعي او سياسي کړکٻچنو اصلي قربانيان 

ھر وخت او ھر چيري د استعمارگرو جنگو او السوھنو لگښتونه او . و نتلي خلگ ديھم يوازي او يوازي ھمدا خوار ا

جنگو او اقتصادي بحرانو کي د ھيڅ په دې يرغلگرو . مصيبتونه د ھمدې غريبو او مظلومو خلگو پر اوږو پراته دي

تور يا نورو سياسي دولتي يا حکومتي مشر، ھيڅ وزير يا سفير، ھيڅ جنرال يا کوټوال، ھيڅ پارلماني وکيل، سنا

برعکس، په . واکمنانو اوالدونه نه دي وژل سوي يا ټپي سوي او نه يې و ھيڅ راز اقتصادي گټو ته زيان رسٻدلئ دئ

دغه راز استعماري جگړو او اقتصادي بحرانو کي د استعمارگرو دولتو و سياسي مشرانو ، پوځي واکمنانو ، د 

که يو .  صنعتي کمپليکسو برخه والو او اقتصادي مافياوو ته تر بل ھر وخت زياتي گټي وټي په الس ورځي- نظامي
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څه ځير سو له ورايه گورو، چي ټول استعماري يرغلونه او تاړاکونه په حقيقت کي د ھمدغو شخصي، گروھي، 

په دې خبرو د ھر چا سر . دپاره کيږيولو گوندي او باالخره انحصاري گټو د ترالسه کولو، خوندي کولو او پراخ

که السوھني، يرغلونه او جنگونه نه يي د امريکايي او اوروپايي شرکتو و انسان وژونکو وسلو ته به خالصيږي،

د نړۍ و لويو انحصاري شرکتو ته به تٻل، قيمتي ډبري، فلزات او نوري طبيعي ! چيري او څنگه بازارونه پيدا کيږي؟

او باالخره په اشغال سوو او اٻل سوو ھيوادو کي به د مزدورو نظامو او ! ه کمه ځايه برابريږي؟زٻرمي څنگه او ل

ايا دا واقعيتونه گرده نه ښيي، چي يرغلونه، السوھني او !  نورو استعماري پروژو و تحقق ته څنگه الر ھواريږي؟

ساني ضد وسايلو څخه کار اخيستنه په خپله له دې ان. اشغالگرۍ د استعماري نظامو د پايښت مھم او اساسي وسايل دي

. و داسي انساني ناورينو او مصيبتو ته الر ھواريي، چي بشري ضد او جنگي جنايتونه يې يوه کوچنۍ برخه ده

اوبوغريب، بگرام، گوانتنامو او په افغانستان، عراق، ليبيا، يمن، سوماليا، سوريې او داسي نورو ھيوادو کي زړه 

لمسوونو شرموونکي او جنگي جنايتونه ټول د استعماري دولتو د يرغلگرو جگړو، السوھنو او لړزونکي بشري ضد 

   .پيداوار دي

امريکا او متحدينو له تروريزم او افراطيت سره د مبارزې تر درواغجن پوښ الندي په افغانستان، عراق، يمن، 

کړل؛ او په ځينو نورو کې د پيل کولو پالنونه سوماليا او ځينو نورو ھيوادو کي استعماري يرغلونه او جنگونه پيل 

جوړيي؛ خو موږ او نړيوال ټول شاھدان دي، چي استعمارگرو دولتو د تروريستي او افراطي ډلو ټپلو د ځبلو او 

کابوکولو پر ځای په واقعيت کي و ھغوی ته د وحشت او افراطيت ښې ورشوگاني پرانيستې؛ او ترگرده يې و نورو 

د چرگو او چوغکو ويني تويول دونه . ليبيا او سوريه يې تر ټولو روښانه مثالونه دي. وچو ته غزييھيوادو او نورو 

اسانه نه دي لکه د بې گونا او بې دفاع انسانو ويني، چي شپه و ورځ د دين، مذھب، قوم، ژبي، سياسي او ايډيالوژيکو 

ه تٻرو څه باندي يوولسو کالو راھيسي د کرزي، زموږ په وران او جگړو رټلي ھيواد کي ل. اختالفو په نامه بھيږي

فھيم، خليلي، اسماعيل، دوستم، محقق، سياف، عبداله، ضيا مسعود، معلم عطا، امرهللا او داسي نورو جنايتکارانو، 

ايا په ټولو امکاناتو د دې بدنامو څٻرو او ! غاصبانو، غلو او جاسوسانو سياسي، پوځي او مالي مالتړ په څه مانا دئ؟

ايا په افغانستان او داسي ! سيله او پلوي په بشري حقوقو، اولسواکۍ او عدالت ډرۍ وھل نه دي؟نايتکارو ډلو ټپلو ج

نورو استعمارځبلو ھيوادو کي د دغه راز بې رحمه جنگي ډلو ټپلو، شرمٻدلو معامله گرو، غلو او غاصبانو واکمنول 

مگر و دغه راز بدنامو !  ټولو لوی بشري جنايت نه دئ؟او ھر اړخيز مالتړ په خپله د امريکا او متحدينو تر

جنايتکارانو ته د ديرشو ميليونو مظلومو افغانانو د ژوند واگي سپارل و لٻوانو او شرمښانو ته د رمې له سپارلو سره 

 تصور ايا د دٻرشو ميليونو پتمنو او نجيبو افغانانو په حق کي تر دې لوی او خطرناک بشري جنايت! مترادف نه دي؟

ايا زموږ تاريخي ھيواد د دې جنايتکارو او خاينو ډلو ټپلو په لٻونييو غوبلو کي د مځکنۍ بشپړتيا، ملي ! کٻدای سي؟

که د امريکا او متحدينو توپ و ټانک نه وای، کرزي او ! واکمنۍ، سياسي خپلواکۍ، عدالت او پرمختگ مخ ليدای سي؟

ه بدل کي له پردو جاسوسي سازمانو څخه توري پيسې اخيستالی؛ او د نورو مزدورانو به څنگه د خاينانه معاملو پ

تاريخي شٻرپور په گډون به څنگه په سپينه ورځ زموږ د ھيواد ميليونونه جريبه دولتي او شخصي مځکي د مزدورو 

ه ولي د باالخره که د امريکايي او ايتالفي لښکرو کرغٻړن سيوری نه وای نن ب! زورواکانو له خوا اولجه کٻدالی؟

خاينو او جنايتکارو واکمنانو له شامته په درست ھيواد کي د ناامنۍ، مخدره موادو، غال، فساد،  لوږي، بٻکارې، 

دا د چا گونا ده، چي زموږ وياړلي ھيواد، گران افغانستان، ! بٻکورۍ، بٻَغَورۍاو شلو نورو ناخوالو محشر جوړ وای؟

ايا ھر څه د امريکا، متحدينو او ! نړۍ له ټولو ھيوادو څخه لومړۍ مقام گټي؟نن د مخدره موادو په توليد او فساد کي د 

ايا دا ټولي بالوي او مصيبتونه له يوه ځايه نه دي ! مزدور رژيم پر جنايتو، خيانتو او بې کفايتييو شاھدي نه ور کيي؟
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، فساد او بې کفايته واکمنان او ايا قاتالن، جالدان، غاصبان، غله، جاسوسان، د مخدره موادو سوداگران! نازل سوي؟

  !  نور بدو بال ټول په يوه او بل رنگ د استعمار په لکۍ نه دي تړلي؟

په دې ترتيب نو ھر څوک گوري، چي په افغانستان، پاکستان، عراق، يمن، سوماليې، ليبيا، سوريې او ځينو نورو 

 ً البته، د .  د يرغلگرو دولتو پر اوږو پروت دئھيوادو کي د روانو انساني ناورينو او بدمرغييو مسووليت مستقيما

له تروريزم او افراطيت « استعماري جنگو او السوھنو دا وحشتناکه لړۍ په دغو ھيوادو کي پای ته نه رسيږي؛ ځکه

په واقعيت کي د درستي نړۍ د سوکه سوکه الندي کولو او په لوٻديځو او مزدورو ھيوادو کي د پوليسي » سره جگړه

تر ھغه مھاله، چي په نړيوال ډگر کي د قواوو انډول په اوسنۍ بڼه . اوستلو او مزبوتولو غوولونکې پلمه دهنظامو د ر

. دوام ولري، د استعماري ځواکو له خوا به د نړۍ پر خپلواکو ھيوادو د وسله والو يرغلو سلسله ھم ھمداسي روانه يي

ن خو څه چي روسيه او چين غوندي لوی او پياوړي دولتونه خوارځواکي افريقايي ھيوادونه، کيوبا، وينزويال او ايرا

ھر ځای به مځکه د بې گونا انسانانو په . يې ھم له شيطاني السوھنو او حتا ښکاره حملو څخه خوندي نسي پاتٻدالی

کۍ وينو سره کيږي؛د ورانۍ او تباھۍ لمبې به و اسمانو ته پورته کيږي؛ د سولي، امنيت، ازادۍ، بشردوستۍ، اولسوا

دا ټولي خبري به يو په يو د عمل جامه اغوندي،که د نړۍ ... او ټولنيز عدالت اوازونه به په ستوني کي خپه کيږي

خپلواک دولتونه، ويښ، روښانه او سوله دوسته قوتونه گرده په يوه وجود او يوه اواز له ھمدې شٻبې څخه د 

ني فاجعو پر خالف د نه ستړي کيدونکي او پرله پسې مبارزې استعمارگرو دولتو او بٻالبٻلو تروريستي ډلو ټپلو د انسا

  . په گډ مورچل کي و نه درٻږي؛او په سرښندنو سره د زور او وحشت د خدايانو مخه و نه نيسي

  ــــــــــــــــــــــــ
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