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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئخپله ليکنه له رالي

  

ه                                   رحمت آريا: ژباړه   ٢٧-٠٢-٢٠١١  ني
                        

   ز کال٢٠١١تأريخي لنډېزونه، درېمه برخه، 
  بروس ريچارډسن: لېکوال

  د نړېوالې سولې او نړېوال عدل په الره کې اوږدمهالې هڅې
 

لواله په دې باور شوه : تو محاکمد نورمبرگ د جنگي جنايا له دوهمې نړېوالې جگړې وروسته د سوبمنو هېوادونو 
واکونو  لوالې ) [Axis powers(چې د محوري  خه د تر سره ]  ژ-آلمان، جاپان او ايتاليا د  له رسمي چارواکو 

ه هماغه لومړيو کې ويل چې د د نورمبرگ د محکمو قاضيانو پ. شويو جنگي جناياتو حساب او کتاب اخېستنه اړېنه ده
که همداسې يوه جگړه وه چې د نورو بې شمېرو بدورگو  ولو ستر جنگې جنايت دی؛  يرغلگرې جگړې پېل تر 

ه نازيان اعدام شول، ورپسې په آسيا کې . اورپکو له غاړو ېې پړي وشلول په نورمبرگ کې لس تنه لوړپوري مخک
کېل . ياتو د محاکمو د غونډو له الرې اعدام  شول تنه جاپاني رسمي چارواکي د جنگي جنا٩٣ په جنگي جناياتو کې 

هغه کسان چې يا تسليم او يا ژوندي نېول شوي ول، اعدام نه شول؛ دوی هغه کسان ول د جنگي جناياتو د جرم د 
کولو او کړولو او د بشريت  ي او ملکي وگړو پر وړاندې د وهلو،  پر وړاندې د پېلوونکو د شريکانو په توگه د پو

ولوژنې په گډون ېې د جنگي جنايتو جگړه پېل کړې وه  United Nations) :[ ئ وگور. ملکي وگړو او د سرتيرو د 
War Crimes Commission: Law Reports of Trials of War Criminals, London, ٩-١٩٤٧).[   

  
ه مه ٢٠١٠[ د اکتوبر مېاشت وه  : يرغلگره جگ ه  ز کال د اکتوبر شپ چې امريکايي الوتکو د کندهار د ]  ژ–نې

ول کلی ېې په داسې ٢۵ارغنداب د سېند پرغاړه پروت د تاروک کالچې په نامه يوه کلي باندې  نه بمبونه ووَرول او   
ه هم پاتې نه شوه يي چې په دغه خونړي حمام کې ډېرو بې گناه . توگه په هوا کړ چې د کلي ن لومړن شمېرې 

په روانې خونړۍ جگړې کې دا ډول له خرته وتلي تکتيکونه نه يوازې له .  شتمني او ژوند له السه ورکړکليوالو خپله
قاعدې دباندې وحشت دی بلکه په وروستي تکتيک کې مو ولېدل چې د ملکي وگړو ژوند او شتمني ته د نه پاملرنې په 

ي او په کليو ه وړل پای کې بې شمېره کلي يو په بل پسې له بېخه نړول کې ای له من  کې له دېره کليوالو سره يو
ي ل بيا . کې ولو غړو په من کې يو  ولنې د  په ارغنداب باندې بريد د نړېوالو مشرانو، نړيوالو قاضيانو او د بشري 

په افغانستان کې د امريکا د يرغلگرې جگړې غير قانوني توب او د هراړخيزه وحشت د کره کتنې ستر درمند ته اور 
  ]      (Spencer Ackerman, Wired.com ,٢٠١١ ,Afghan Post, January) :[ئ و گور. اوهواچ

  
 ز کال کې د وژل شويو کسانو ٢٠١٠ ز کال په پرتله په ٢٠٠٩ زکال يو گزارش وايي چې د ٢٠١٠د ملگرو ملتونو د 

و او ماشومانو ده، همدا شان د   ز کال کې د ماشومانو په ٢٠١٠په  ز کال په پرتله ٢٠٠٩په من کې لوړه شمېره د 
ي فعاليتونو کې زياتوالي او د .  په سلو کې زياتوالی راغلی دی۵۵وژنه کې  د ملگرو ملتونو دغه گزارش په پو

يي چې په جگړو پورې د اړوندو بې پرواييو په پايله کې د تاوان  امنيت د کچې له بده بدتره کېدلو ته نغوته کوي او 
ولو ستر کچه ما يتر  د همدغو دوه وو کلونو په لړ کې په جگړې پورې د اړوند وحشت . شومانو ته ور په برخه کې

توني شمېرې ١٧٩۵په لړ کې  پيان شوي دي، مگر دا شمېره د وژل شويو ماشونو له ر  تنه ماشومان يا وژل او يا 
که د ډېرېو وژل شويو ماشومانو د شمېرې گزارش له دې امله ن ه ده  ې ه دی ورکړل شوی چې جگړه خه خورا 

 ,١٤ The Washington Post, February): [ئ وگور. پلو سيمو ته د جگړو د دوام له امله السرسی گران وو
٢٠١١).  [  

   
وک کوالی شي د  وي ٢٠٠١ او ١٩٣٩آيا  پر افغانستان باندې د امريکا :  ز کلونو تر من پرتله له پامه لېرې وغور

منيو له پای وروسته يرغلگره جگړه ک ک هغه  جگړه وه چې د نورمبرگ محکمې ، د دوهمې نړېوالې جگړې د د
  .   او د راتلونکو جگړو د منخنېوۍ لپاره، د حساب او کتاب اخېستې په اډانې کې منع شوې جگړه وبلله

  
ې لپاره داسې يوه حقوقي قضيه چې له قانوني اړخه ېې دفاع نه شي کېدای  اياالتو د امريکا د متحده:  د جگ

و ٢٠٠١لوړپوړي چارواکي د   ز کال له برېد مخکې پوهېدل چې افغانستان په هې ډول نه امريکا ته او نه د امريکا گ
ه  ته کړی دی ، هغوی ال هماغه وخت پوهېدل چې په افغانستان کې د القاعدې شتون عمالً  له من ته کوم گواښ رامن

ه پوهېدل چې نه د هغه مها ز کال د سپتامبر د مېاشتې په ٢٠٠١ل افغان دولت او نه کوم افغان، د تللی دی، هغوی 
ېزې ونډې پرته ، کومه فعاله ونډه لوبولې ده مگر همدا امريکايي لوړپوړي چارواکي ول چې د . برېدونو کې له نا 

جن درېز ورکړ، د بې رگندو اصطالحاتو په استر کې يو گوا لگې په توگه افغانستان نوم ته ېې د ډېرو ويروونکو 
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ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

من اسامه بن الدن کوربه دی ؛ هغوی : ويل کېدل  افغانستان په السوند ډول د لوېدېزې نړۍ د وېروونکي مير
و د طراح  او د القاعدې د مرستيالو ډلو د جوړوونکي په نامه تورن کړ د . افغانستان د سپتامبر د يولسمې د پې

 پر افغانستان د  کېدونې بريد په اړه د همداسې اصطالحاتو کارول واشنگتن بيروکراتان له هماغو لومړيو ډاډه ول چې
وله نړۍ که به د شور او ږوږ  ولو ملي او نړيوالو گوتنېونو مخه نيسي او همدا اصطالحات دي چې په  دي چې د 

ل گام انگازې را وپاروي، هغوی پوهېدل چې يرغلگر ميلتياريسم، او د راتلونکي غچ اخيستنې په الره کې د هر ډو
انته يوه قانوني اډانه غوره کړي، او پر افغانستان باندې برېد به ددوستانه اصطالحاتو په پو کې را  اوچتېدل به 

خه د داسې اصطالحاتو په » جگړې« د » ترهگرۍ پر وړاندې « او د » ـيوي جگړهئوقا« : وپېل شي لکه  له نامه 
ولو ې دا اور به سبا د  ويپو کې دفاع کول چې گ  The Laws of War: A): [ئ وگور.  کورونه وسو

Documentary History, Leon Friedman, Random House, ١٩٧٢).  [  
  

ه هر اړخېزه جگړه هم پېل  : تأريخي اډانه د جگړې له پېل سره جوخت، امريکا د شکمنو ترهگرو پر وړاندې يوه پ
کولو او ې جگړې په لړ کې ېې د وهلو  ته کړه، د همدې پ  کړولو بېالبېل تکتېکونه پلي کړل، پ زندانونه ېې رامن

و . کړل، او د نېشه يي توکو د مليشاوو مالي مرستې ته ېې راودانگل په دې توگه امريکايي ولس ېې د درواغو او چلو
کاره کړه، بشپړ حقيقت ېره ور تيا يوه نيم مخېزه  کيل او هغوی ته ېې يوازې د ر و په ډنډ کې را  ورک د سري

ه چې د امريکا دولت په . وو ه چې د هيتلر دولت ٢٠٠١هغه   زکال کې د درواغو پر بنس تر سره کړل او هغه 
ې پربنس توپير ١٩٣٩په  وک به ورته د کومو اخالقي توجيهاتو او د کومی قانوني ادا  ز کال کې تر سره کړل، 

ې پولند ې پلمه کړې وه چې گ آيا د گشتاپو . ي سرتيرو پر جرمنې باندې بريد کړې دیومومي؟ نازي دولت هم په چلو
کولو  کولو / د وهلو  انگړی / تعذيب او د سي آی اې له پلوه د گومارل شويو قراداديانو د وهلو  تعذيب  ترمن کوم 

ارونو باندې د نازيانو د هوايي بمبارد باران  وپايي بې شمېره ار » carpet bombing« توپير شته؟ که پر اروپايي 
ملکي وگړې ووژل نو په افغانستان کې هم د هوايي بمبارد باران بې شمېره ملکي افغان وگړي ووژل، آيا د دواړو 
والي له اړخه کوم توپير شته؟ ډېري امريکايان اوس په دې اند دي چې  ې جناياتو ترمن د جنايت د کچې د لوړوالي او 

ېرې د شکمنو جنگي جناي ې  ېرې دي چې په کانگرس کې د بوش د ادارې مخک تکارانو په نامه ونوموي، دا هغه 
واک ورکړل شو او راوپارول شول دواړو اړخونو له يو بل . ېې د دواړو گوندونو د استازو له پلوه مرسته وشوه، 

ته کړه چې د اور لمبو ېې د زرگونو زرگونو انسانانو ژوند واخېستل ش و سره په الس ورکولو داسې يوه شخړه رامن
ي . اود مادي تاوان د طيف پراخوالی ېې دومره لوړ دی چې د چا په گومان کې به راهم نه شي دې يوه لسېزه کې نې

 :Documents on the Laws of War): [ئ و گور. چې د هراړخېزې قصابې او وېنې بهونې لړۍ دوام لري
Second Edition, Edited by Adam Roberts and Richard Guelff, Oxford University Press, 

١٩٩٥-١٩٩٤).    .[  
   

ول د عدل انکار دی ن ول جنگي جنايتکاران له : د عدل  رگندوي چې که  د امريکا د جنگي جنايتکارانو ککړ تأريخ 
تېدلي، مگر ډيري جنگي جنايتکاران د نړيوالو مشرحو قوانينو او کنوانسيونونو له هغو منگولو  خه نه دي ت عدل 

تېدل . ي دي چې د امريکا متحده اياالتو په خپله د همدغو قوانينو او کنوانسيونونو په پای کې السليک کړی دیخه ت
 حقوقي اقداماتو –سره له دې چې په پخوانيو تأريخي ريکارډونو کې د امريکا د رسمي چارواکو پر وړاندې د قانوني 

ې نه شته خو يو کال وړاندې د انگلستان نامتو قاضي،  د حقوقي ]  Certified Queen’s Council[د  کومې ن
اعالن وکړ چې کېدای شي د بوش د ادارې شپ تنه رسمي چارواکې د ] Philip Sands فيليپ سندز[ چارو پوهاند 

نړيوالو قوانينو تر سيوري الندې په نړېوالې کچې د تعذيب او د يرغلگرې جگړې د پيل په تور د جرم له اعالن او 
و .  شينيولو سره مخامخ ونکو د هڅو په پرتله، د قانون د نه پلي کېدلو، د قانون د الس او پ د جنگي جناياتو د پل

ونو لکه ناتو او ملگرو ملتونو ته وراوړي چې د امريکا د متحده  نه، نړيوالو بنس ولو ستره اندې پرېکېدنې پړه او  تر 
ول اړخونه ېې په پام اياالتو ميليتارستي پاليسيو ته ېې په لوی الس او گوماني ډ ول الره پرانيستله او د نړيوال قانون 

  .   کې ونه نېول
  

ون انگه کې د : د هسپانېې محکمې دغو کسانو ته گوته نېولې ده  : د هسپانېې محکمه او د عدل ل د پاليس په 
ار] ,Douglas Feithډگلس فيث [ امريکا د دفاع د وزير پخوانی مرستيال  البرتو گنزالس  [ نوال ، د امريکا لوی 

Alberto Gonzales[ د عدليې د وزارت پخواني قانونپوه ، ] جان يووJohn Yoo [ واک ، د امريکا د وسله وال 
د بوش د ] . David Addingtonديويد ادينگتن [ مشر ديک چيني قانوني سالکار -ستر درستېز او د مرستيال هيواد

ي] ”.Bush Six“بوش شپ [وقي کړيو کې په لنډون د ادارې دغه شپ تنه رسمي چارواگي په حق . په نامه يادې
ارنوال،  و واړو رسمي چارواکو د قضېې واگې هسپانوي   Judgeقاضي بالتسړگارژن [ هسپانوي محکمې د شپ

Baltasar Garzon [د هسپانېې د سترې محکمي قاضي القضات . ته سپارلي دي ] االز والسکوEloz Velasco [
اکلي چې آيا محکمه کوالی شي د ١١ زکال د مارچ ٢٠١١ د محکمې ته ه  ه وروست نې د ډلې ] بوش شپ[  نې

پروړاندې د عدلي تعقيب چارې پرمخ يوسي، دوی د بوش د هغه مهال د ادارې قانونپوهان دي چې د نړيوال قانون په 
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کولو لپاره د -ماتولو او د يرغلگرو جگړو او وهلو لوستونکي .  د جوړولو په تور، تورن ديتوجيهاتو » قانوني«  
 حقوقي –چې په دې اړوند د نورو تأريخي بېلگو موندلو ته لېواله دي کوالی شي د هسپانېې د محکمې د هغو قانوني 

ول کړي چې د چيلي د پخواني ديکتاتور  پر  ] Augustus Pinochetآگستس پينوشي  [ گامونو په اړوند مالومات را
 .    اعالن کړی وووړاندې ېې د جرم 

د هسپانېې د محکمې دغه گام په داسې وخت کې اوچت شو چې پخواني هېواد مشر جيورج دبليو بوش سويتزرلند ته د 
ېزو حقونو مرکز  ود کله چې پوه شو د بشر د بنس کی کې  Center for[خپل کېدوني سفر پر پالن هغه مهال د پای 

Constitutional Rights [ېزو حقونو اروپايي مرکز او په برلين کې  Berlin-based[ ديره د بشر د بنس
European Center for Constitutional and Human Rights [ غواړي د هغه پر وړاندې د کــََړونو او

د پخواني هېواد مشر پر وړاندې د قضاوت او قانوني گام اوچتولو شمعه د هغه . ورونو په تور د جرم اعالن وکړي
ورولو د رسمي اجازې پر د خپل اعت راف او کړوړو پر ستنې والړه ده چې په ملي تلويزيون کې ېې د کــََړولو او 

ودله ت گوته کې   . ورکړې د من
 

د بوش د ادارې د هغه مهال چارواکي د قانوني ذره بين د کره کتنې او د جرم د شوني اعالن تر گواښ الندې هم دي 
ت راوستلې ديچې په افغانستان او عراق کې ېې ي دا هغه جرم دی چې نړيوالو ...... رغلگرې جگړې په خو

قوانينو، کنوانسيونونو او تړونونو ستر جرم بللی دی، همدا قوانين ، کنوانسيونونه او تړونونونه دي چې په جگړه کې د 
رنگوالي واکمني کوي/ متحاربو خواوو ترمن د عدلي تعقيب پر تگالرې / کېلو امريکا ته همدومره . ....ميتود او 

. په خپله د نوموړو قوانينو، کنوانسيونونو او تړونو په پای کې يو السليک کوونکی هېواد دی..... ويل بس دي چې 
 The Laws of Armed Conflict, A Collection of Conventions, Resolutions and Other): [ئ وگور

Documents, Dietrich, Schindler, and Toman, Geneva, ١٩٨٨).  [  
  

ونه ي غ تنه کوي  : نا همغـ ونه هم د عدل غو   : الندني بنس
  

 Amnesty International U.S.A نې نړيوال سازمان   د امريکا د متحده اياالتو د بخ
 Bill of Rights Defense Committee ه  د حقونو د د فاع د منشور کمې
 Fellowship Council for National Interest  ولنه و لپاره د ملگرو ډلو    د ملي گ
 Fellowship for Reconciliation ولنه   د پخالينې لپاره د ملگرو ډلو 
 United for Peace and Justice د سولې او عدل سازمان  
 Velvet Revolution on Reconciliation 
 Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) 

 
نگ نورې پرېمانه پخوان تأريخي د پورتنيو ياد و شويو نړيوالو حقوقي قضيو، عدلي تعقيبونو او سرچينو د يادولو تر

ېدالی  بېلگې هم شته هم چې د بوش د کابېنې او د اوباما د اوسن ادارې پروړاندې د جرم د اعالن بنس او بېلگه گر
ېې توجيه ورکړې او له قانونه پورته داسې کړه شي؛ دواړو ادارو يرغلگرو جگړو ته الس اچولی ، بشري کړاو ته 

اوس په نړيوالې . وړه ېې تر سره کړي چې هې منطق، قانون او اخالقي چوکاټ ېې نه ننگه کوالی شي او نه ېې دفاع
کی  ه نور د پای  خه دفاع وکړي او پر هغه  ې الرې  ولنې پورې اړه لري چې د هسپانېې د محکمې له مخک

دي چې يوازې ي  او يوازې د امريکا د متحده اياالتو او تش په نامه د آيساف د محدودو قطعاتو د غړو له پلوه له ک
  . بلوسنې په نامه نومول کېدای شي» بالعوض« اندازې د وتلې او نه سکېنده کيدونکې 

    
نگ د ان افغان مقاومت تل او له ډېرو لرغونو وختونو راپه دېخوا ددې هېواد د ملي خپلواک د غور  مشال په توگه 

ر نبي مصداق عالمانه  ايي چې د افغان نوميالي لېکوال او ژورناليست ډاک رگند کړی دی، له دې امله امريکا ته  را
رمصداق يو وخت لېکلي ول  ول « : کيو ته ېې له هماغو لومړيو پام کړی وای؛  ډاک ول افغانان طالبان دي او نه  نه 

 Afghanistan, Political Frailty and External Interference, Dr. Nabi): [ئ وگور» طالبان القاعده
Misdaq, ٢٠٠٦).[  

 
کي په پام ونېسو، د  ور،  امريکايي ايډيالونو ته يو پېغور دی، که موږ همدا  لنډه دا چې يرغلگره جگړه او بشري 

يئزجگړې پر وړاندې د نړيوالو غبرگونونو، د نړيوال قانون او کنوانسيون د ج   . ـياتو شرحې ته هې اړتيا نه لېدل کې
 
  پای

 بروس ريچارډسن 
 

  


