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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 212/222/12        داکتر خلیل هللا هاشمیان
 
 

 بی اعتنایی قصدی ابر قدرت امریکا
 به قوانین بین المللی، میثاق ها و تعهدات اخالقی

 

 مترجم " س. خ. هاشمیان71 –نویسنده:  بروس ریچاردسن 

 5172 فروری 71

 یادداشت مترجم:
 

در دو  -فروری در پورتال وزین )تول افغانستان( خواندم  11این مقاله به قلم آقای )بروس ریچاردسن( را به تاریخ 

حت اگر چه ص –روز بعد، دوستان از کابل و اروپا ایمیل و تقاضا کردند تا مقالۀ )بروس( را به زبان دری ترجمه کنم 

سنگین را ندارد، اما به تقاضای دوستان محترم لبیک می گویم.  خوش شدم این مقالۀ مستند من توانایی و تحمل بار 

دلو و شکست سپاه شوروی از افغانستان نوشته  22این مقاله به مناسبت  -را ترجمه می کنم، زیرا به ترجمه می ارزد 

 شده بود:

 

باید مجازات شوند، مگر آنکه  نممنوع میباشد، بنابران همه قاتالباری گفته بود:" قتل یک جنایت  Voltaire))ویلتیر 

 آنها تعداد زیادی را با صدای موزیک و ترم به قتل برسانند..."

شوروی، شوروی ها یک دشمنی قدیمی را باالی ساکنین یک قریۀ دور افتادۀ خاک  -سالهای اول جنگ افغان  در

این قریه واقع در خط سرحدی شمال که در ارتفاعات بلند در امتداد سلسله کوه های  -وباره زنده ساختند افغانستان د

عظیم قرار داشته، به کوریدور )واخان( تعلق دارد. این گوشۀ نهایت شرقی افغانستان خط کامل سرحدی افغانستان را 

ت چین تشکیل میدهد، و در امتداد خود به سمت داشته،  سرحد شمال شرقی افغانستان را با دول تاجکستان دربر با

سرحد مشترک می سازد. نقشه کشان نظامی شوروی این گوشه را "بذله گنبد" ) Hunza)  )مغرب با گلگت و هنزه 

( Bazla Gumbat  نفر مردم قرغز سکونت داشتند که اتباع افغانستان  /12نامیده اند. درین قریۀ کوچک در حدود

 صعب المرور از طریق شکار و رمه داری تأمین می کردند. ت خود را درین کوهستانبودند و امور معیش

بود، مورد توجه ستراتیجیست های نظامی شوروی قرار گرفت تا سه  تیجیککه دارای موقعیت مهم سترا بذله گنبد

غال بذله گنبد می هدف را درینجا پیاده کنند. مهمترین هدف آن احاطه کردن چین از یک جناح بود که بعد از اش

خواستند یک پایگاه نظامی پرتاب راکت های اتومی در آنجا اعمار کنند. هدف دوم شوروی جلوگیری و ممانعت از 

ورود اسلحه به مجاهدین افغان از طریق این کوریدور و هکذا جلوگیری از ورود مسلمانان داوطلب جهاد از ایالت 

د. به منظور رسیدن به اهداف نظامی خود، مقامات نظامی شوروی غربی چین، سنکیانگ، به جهاد افغانستان بو

بی نفوس ساخته شود. بنابرین سپاه شوروی با قصاوت و بیرحمی بی  یکردند که این کوریدور باید کامالا استدالل م

 -Micro) نظیر، تمام ساکنین و نفوس قریۀ بذله گنبد واخان را قتل عام کردند و برای این کشتار از زهر کشندۀ

Toxinاین در حالی بود که این زهر کشنده از قدیم االیام توسط جوامع بین المللی  ضد بقای بشریت  -(کار گرفتند

خوانده شده و کنوانسیون جینوا که اتحاد شوروی عضویت آنرا داشت، استعمال این زهر مهلک را تحریم کرده و 

جینوا را تصویب کرده است. در اثر تطبیق این زهر  ممنوع قرار داده و پارلمان شوروی نیز تصمیمات کنوانسیون

کشنده توسط اتحاد شوروی باالی نفوس بی دفاع واخان، مرد، زن و اطفال قرغزی مدهش ترین شکل مرگ و قتل 

 عام را که در اثر انجماد خون صورت میگیرد، تجربه کردند. 

هزار مسلمان چیچن را  /22ل کردند وچهل هزار عسکر شوروی کشور چیچن را اشغا  1999و 1991در سالهای 

به اساس  تعریف منشور ملل متحد این قتل عام جنایت  -که نصف نفوس آن کشور را تشکیل می داد قتل عام نمودند
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دیگری بود که نه تحت تحقیق قرار گرفت و نه توسط آن مقامات بین المللی که مسؤول جلوگیری اینچنین فجایع بشری 

ازات داده شد، در حالیکه همه مجامع بین المللی طرفدار عدالت و حقوق بشر، این عمل میباشند، به شوروی مج

 وحشیانۀ اتحاد شوروی را محض تقبیح کردند.   

اینکه گفته شود این عمل وحشیانه و خالف ارزشهای بشری اتحاد شوروی در ضدیت با قوانین و تعهدات بین المللی 

الیکه اکنون ما باید از خود بپرسیم اینست که چرا جنایت جنگی اتحاد شوروی قرار دارد، یک امر قبول شده است. سؤ

در مورد قبیلۀ قرغزی ها در بذله گنبد نه در اخبار پخش شد، نه تحت تحقیق و بازپرس قرار گرفت، و نه به اتحاد 

ه "جنگ علیه شوروی مجازات داده شد؟ آیا این وضع نه به به خاطری است که روسیه با جهان غرب در آنچه ک

سوپر  –تروریزم" نامیده میشود، شریک و همکار میباشد ؟ و یا شاید این واقعیت در بین باشد که کشور های قدرتمند

هرگز یا ندرتآ بخاطر تخلفات جنگی شان در مقابل کشور های کوچک ملزم قرار نگرفته یا مجازات نشده  -پاور ها

 اند ؟     

تهام داشتن اسلحۀ مخوف از قدرت برانداخت. یکی از الزامات متعددی که سبب صدام حسین را لشکر امریکا به ا

برکناری صدام حسین شد، استعمال زهر کشنده به مقال ُکرد ها)در کَردستان( بود...این همان اسلحۀ بیولوجیکی بود 

غانستان، امروز در اف –بود که لشکر شوروی در قریۀ بذله گنبد به مقابل ساکنین قرغزی  قبالا در واخان استعمال کرده 

چنانکه در مقدمۀ مقاله در مقولۀ ویلتر ذکر شده، یک ابر قدرت دیگر، یعنی امریکا، با عدم رعایت کامل از قوانین و 

تعهدات بین المللی، به تخطی مسلسل بسیار تعهداتی در افغانستان مصروف است که به اساس آن نوعیت و مقدار 

عزیرات و موارد استعمال آنها قانوناا محدود بوده، ولی سالح مذکور بدون رعایت سالمتی سالح مورد استعمال و نیز ت

استفاده از طیارات بی پیلوت و بمباردمان ها توسط طیارات نظامی که  -مردم بیگناه، مورد استعمال قرار می گیرد

 ذکر می باشد.  موجب قتل هزاران انسان بیگناه و مردم ملکی شده، تخطی روشن از تعهدات فوق ال

از قوانین بین المللی اینست که امریکا تعداد زیاد مجرمین جنگ بین المللی دوم را تحت محاکمه قرار  تخطی دیگر

تعداد زیاد مجرمین جنگ جهانی دوم را به خاطر همان نوع جرایمی اعدام کرد که اکنون همان جرایم طور  -داد

ستان صورت میگیرد. عالوتاا بسی سؤاالت حساس و قابل تدقیق به روزمره توسط قوای امریکا و)ایساف( در افغان

ارتباط عدم تطبیق  قوانین بین المللی به خاموشی سپرده شده، از آنجمله است طرز تعقیب و تحقیق یکنوع قانونی که 

گ ن جناصالا وجود ندارد، اما باالی شرائط جنگ توسط امریکا در افغانستان تطبیق می شود و برای مشروعیت ای

 11تبلیغات متعدد و مبالغه آمیزی شنیده میشود که گویا دوام این جنگ انتقامی است به ارتباط فاجعۀ  بیانیه ها و

همه کشور های جهان پذیرفته که نه کدام افغان و نه حکومت افغانستان  سپتامبر، در حالیکه این واقعیت عالم شمول را

اشته است. معهذا در نتیجۀ این طرز تلقی یک سیاست جینوساید و قتل سپتامبر  کدام نقشی یا سهمی د 11در فاجعۀ 

سکو و ام ها و استخبارات غلط از جانب معام مبتنی بر اهداف سیاسی  مشتمل بر پروپاگند، دروغ بافی ها، اته

فع دو به ن واشنگتن رویکار آمده که هدف آن محو و نابود ساختن پشتونها میباشد، و در این هدف روسیه و امریکا هر

و تقویت یک گروه استخدام شده بنام )شورای نظار( که در مجموع )اتحاد شمال( نامیده میشود، مصروف میباشند. 

نتیجۀ عملیات مشترک این گروه ها به ضد پشتونها همانا پروپاگند ساختگی و بی اساسی است که عملیات ضد بشری 

 خود را به زیر عنوان "تروریزم" می پوشانند.

لت پسندو اقانونی و عدیق و انجام فعالیتهای جنگی امریکا در افغانستان توسط یکعده مؤسسات معروف و سرشناس تطب

معروف جهان، یک جنگ غیر عادالنه، غیر واقعبینانه، مشکوک، فاقد تعریف قانونی قابل قبول، خوانده  انقانوندان

ی عالوتاا اتهامات باال -"جنگ تهاجمی"  شناخته شده است شده، و این فعالیتها در تحت قوانین بین المللی بنام یک 

یز پاکستان( میباشد، نامریکا که جنگ امریکا تخطی مسلسل و متداوم به حق تمامیت ارضی دو کشور )افغانستان و 

 وجود دارد.

 

 پایان

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

