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 اعالمیه

 بررسی جنایات جنگی افغانستان را  ، کمٔه جزائی بین المللیمح
 !ندانستلت عداتأمین به نفع  در شرایط کنونی

 

تحقیقات  جزائی بین المللیۀ محکمڅارنوالی  ۲۰۰۶را حاصل نمود. در سال  جزائی بین المللیۀ محکمعضویت  ۲۰۰۳ن در سال افغانستا

 ۲۰۱۷در سال  جزائی بین المللیمحکمۀ څارنوالی رئیس بنسودا فاتوخانم . افغانستان آغاز نموددر بشریت علیه مقدماتی را مورد جرایم 

نظر خواهی  جزائی بین المللیۀ محکمعلیه بشریت توسط جنایات به ظنونین ماز قربانیان درمورد ضرورت تحقیق و محاکمه  ت تافگرتصمیم 

. مواصلت نمود جزائی بین المللیۀ محکمقریه به څارنوالی  ۲۶فامیل و  ۱۶۹۰، فرد ۶۰۰۰شکایات مستند ۀ محدود در جریان چند هفتکند. 

خواستار  ( ۲۰۰۳)سال جزائی بین المللیۀ محکم دراین کشور عضویت جنایات انجام شده در افغانستان بعد از قربانیان ریب به اتفاق اکثریت ق

بنا به مشکالت ۀ حقوق بشر فارو داخل کشور و کمیتی حقوق بشر سازمان هاشدند.  جزائی بین المللیۀ محکمبررسی این جنایات توسط 

  ۲۰۱۷در نوامبرسال . اما این مدت تمدید نشد تعین شده برای تقدیم شکایات شدندخواهان تمدید مدت موجود در افغانستان و عملی تخنیکی 

یق ۀ آغاز رسمی تحقضمیمۀ درخواست اجاز، و کیفیت قابل مالحظه بود کمیتاز لحاظ که  رانظرخواهی ه های شکایات و دوسیخانم بنسودا 

 ۲۰۱۹اپریل  ۱۲پرد. قضات این دیوان بتاریخ س جزائی بین المللیۀ محکم "همقبل از محاکبررسی دوم دیوان " بهافغانستان جنایات جنگی 

ئی و قابل سمع بودن قضیه تکمیل همه شرایط ازلحاظ صالحیت قضا"با وصف انکه چنین تصمیم گرفتند: ماه غور و بررسی  ۱۸د از بعیعنی 

أمین عدالت است قضات " مانع توضع کنونی"در مورد اینکه چرا  ". أمین عدالت کمک نخواهد کردبه ت"تحقیق یک " وضع کنونی" در است

 ۲۶فامیل و  ۱۶۹۰، فرد ۶۰۰۰قربانیان یعنی توسط  همکاریابراز آمادگی برای " صحبت میکند. اما قضات عدم همکاری طرفهای درگیر"از

 اتخاذن مینویسد که قبل ازن افغانستاۀ تحلیلگراشبکان رتحلیلگیکی از مدیران ویت کالرک کخانم نادیده می انگارد. ۀ خویش در محاسبرا قریه 

، ندآن شامل باشدرها  امریکائیکه یای اقضتعقیب ۀ را، درصورت ادام آنرسونل پو  جزائی بین المللیۀ امریکا محکمۀ این تصمیم ایاالت متحد

ۀ محکمڅارنوالی رئیس دا بنسوه از خانم پس گرفته شدن ویزاز وا ۲۰۱۹اپریل  ۱۲مؤرخ . نیویارک تایمزبود تهدید نمودهرات به وضع تعزی

گرفتن چراغ سبز از مبنی بر رد درخواست خانم بنسودا ۀ امریکا خبر داد. حدالت متایاۀ توسط وزارت خارجریل پا ۴بتاریخ  جزائی بین المللی

پ مواجه شد. دونالد ترامپ ۀ ترامبا استقبال ادار، که برای قربانیان یک فاجعه است، ۲۰۱۹پریل ا ۱۲بتاریخ  دیوان بررسی قبل از محاکمه

مشاور امنیت ملی و جان بولتن  را یک پیروزی بزرگ برای سیاست بین المللی ایاالت متحده خواند جزائی بین المللیۀ محکماین عقب نشینی 

مز همان )نیویارک تایاپریل را دومین روز خوش در زندگی اش دانست ۱۲ جزائی بین المللیۀ محکمسرسخت ترامپ ویکی از دشمنان 

ساخته خفه  قبل ازآغاز رسمییکبار دیگر یک ابرقدرتتحت فشار، افغانستانبرای قربانیان عدالت داعیهٔ  میتوان گفت کهبدین ترتیب  . شماره(

 شد. 

ین المللی حقوق بسازمانهای  ،یتی و اعتراض وکالی مدافعباعث نارضا جزائی بین المللیۀ محکم "همقبل از محاکبررسی دوم دیوان "تصمیم 

أیوس کننده خواهد اظهار داشت که این فیصله برای قربانیان جنایات بسیار مخانم سیما سمر شد.  و فعالین حقوق بشر در افغانستان و جهانبشر

ا دادن بقضات " : ۀ بزرگی به قربانیان نامید. وی گفتر بخش عدالت انتقالی دیده بان حقوق بشراین تصمیم را ضربمدیگهه پریت سن-پارامبود. 
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میفرستد که آنها میتوانند در پناه عدم  ناقضین وعاملین جنایات پیام خطرناکی به ، به دول با محکمههمکاری عدم ایفای مکلفیت انتخاب 

اپریل این  ۱۲ۀ فیصل جزائی بین المللیۀ محکمآشنا با گونیل میتراکس یک عالم سویسی جا دهند. همکاری خود را بدور از دسترسی قانون 

این اد شباهت دارد. خود محکمه تعریف کرد. وی گفت: " از لحاظ حقوقی این به خودکشی زیاین محکمه توسط محکمه را تخریب اتوریته 

یت از آن بحیث رعاملین جنایات علیه بشپ آن را برای خود پیروزی بزرگ مینامد و سایر ۀ ترامدارؤلیت ها است که اۀ مسکنند تسلیمی گمراه

 . استفاده خواهند کرد جزائی بین المللیۀ محکم مودل مقاومت در برابر

  

و تأمین امنیت أل امکان پیاده ساختن تحقیق عدلی عم ی دولت افغانستانعدم همکارو جنگ در افغانستانشدت فعلی  درشرایطبا وصف آنکه  

این مشکل درمناطق نا امن و تحت کنترول طالبان به مقیاس بیشترموجود است. اما  ورا دچار مشکل میسازد جزائی بین المللیۀ محکمپرسونل 

ادارۀ  توسط  هدیدتفشار واعمال درخواست آغاز تحقیق رسمی جنایات افغانستان رد برای زۀ اصلی قضات تحلیگران به این نظر اند که انگی

از محاکمه شدن  ی کهقدرتهای بزرگ تحت فشار افغانستانبرای قربانیان ۀ عدالت این نخستین بار نیست که داعیپ است نه چیز دیگر. امتر

چانس مطرح شدن در اه گهیچافغانستان  تربیونالتشکیل خواست . ذاشته میشودگ، کنار شان هراس دارندهای مزدور گروهاعضای یا واتباع 

نیروهای  حمایت ازوفرانسه بخاطرتان سگلان، ، ایاالت متحدهروسیهیعنی  شورااین چهار عضو دایمی حد را نیافت زیرا شورای امنیت ملل مت

برای نخستین باردرتوافقات بُن تحت فشار بین المللی    مخالف طرح این موضوع در شورای امنیت بودند. در افغانستان خویش مزدور

تایج نختم طالبان( و تأمین عدالت انتقالی صحبت بعمل آمد. خلق وپرچم تا )از گذشته سیه کاررسیدگی به جنایات جنگی رژیمهای  رورتضاز

بخشی از بود. و محاکمۀ جانیان جنگی مؤید ضرورت تطبیق برنامه عدالت انتقالی هزارقربانی  ۸خواهی کمسیون مستقل حقوق بشراز  ظرن

ۀ به بهان عدالت را  مینأملت برای ت خواستجنایات توسط کمسیون مذکور مستند سازی شد. اما حامد کرزی در هماهنگی با ایاالت متحده 

 . خبری نیست ، دخواهد آمبمیان و قانونیت ی که فکر میشد به بهای عدالت از امنیتم تا ایندنکه حاال .نادیده گرفتامنیت 

ناد مع آوری اظهارات شهود و اسان جکات خویش از عدم امحدر توضی" را به نفع عدالت نمیدانند و در وضع کنونی"تحقیق ، اگرچه قضات 

و  ۀ این محکمهی پیچیدروسیجرهاپبا در نظر داشت میکنند، اما صحبت ، دولت افغانستان و طالبان مکاری ایاالت متحدهدر شرایط عدم ه

، روشن این محکمهدر اجندای کاری قربانیان افغانستان عدالتخواهی ن مجدد رفتگرار چشمم انداز ق، انکشافات در داخل و خارج از افغانستان

افغانستان بررسی جنایات افتادن تعویق به ، ردر داخل کشو به جنایات جنگیرسیدگی فقدان چانس در شرایط  گردی از جانب. به نظر نمیرسد

 گمیدهد که فرهنو حقوق بشراین امیدواری را ۀ جنگ ناقضین قوانین بشردوستان ، بهآینده های نا معلومبه  جزائی بین المللیۀ محکمتوسط 

گفته است خانم فاتو بنسودا زارش نیویارک تایمز، گبه ادامه دهند. کماکان ادامه می یابد و آنها میتوانند به جنایات شان بدون مانع معافیت 

ر نموده که عواقب اظهاختم داستان نیست. یعنی باالی این موضوع کار از سر گرفته خواهد شد. خانم بنسودا محکمه این اپریل  ۱۲ۀ فیصل

به  ۀ تحلیگران افغانستانخانم کیت کالرک مدیر شبک امات ممکنه توسل خواهد جست. وده و به اقدامانمارزیابی تحلیل وریل را پا ۱۲ۀ فیصل

مستقل ومبرا از ۀ ئیو قوۀ قضاحکومت و برای ایجاد یک  أیوس شدمیدواری نمیکند. به هر حال نباید مابراز اوعده ها عملی شدن همچو 

 . أمین عدالت امیدوار بودآنزمان میتوان به تفقط نمود. جد وجهد  افغانستان در  و سایرعاملین جنایات پرچم وخلق، بقایای جنگساالران
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