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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 

 ۲1/۰۶/۲۰1۹            مرکزنوڅېړ زوییمهیاو س کویژېد سترات
 

 د څېړلو سره مخالفت جرمونون کې د جنګي په افغانستا
 یوه حقوقي ارزونه

 

 
 

ږ ګران هېواد افغانستان کې د درېېو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده او نه یوازې د هېواد مادي او معنوي متأسفانه زمو
ې کړنې ترسره شوي دي چې د انساني کرامت، شتمنۍ یې له منځه وړې بلکې د جګړې ښکېلو خواو له لوري داس

سره په بشپړه توګه خالف او  اسالمي شریعت، د بشردوستۍ نړیوال قانون او نړیوالې جنایي محکمې له اساسنامې
نسودا ېټول جنګي او د بشریت پر ضد جنایتونه دي، په دې وروستیو کې د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالې فاتو ب

(Fatou Bensouda)  له نړیوالې جنایي محکمې څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا
کمې د څېړلو د مخنیوي په اړه وضاحت ورکړي ځکه دغې څارنوالې پخوا له نړیوالې جنایي مح مونوجر يد جنګ

 دې وڅېړل شي او په اړه یې جرمونهغوښتي وو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا ترسره شوي جنګي 
  باید نړیواله جنایي محکمه عادالنه پریکړه ترسره کړي.

 کوم دي، په افغانستان کې د امریکایانو له لوري تر سره شوي جرمونه، ددې جرمونو د څېړلو لپاره جرمونهجنګي 
امریکا څه دریځ لري دې پوښتنو ته  ړهد نړیوالې محکمې صالحیت او مسؤولیت څه دئ او د محکمې د غوښتنو په ا

 دې اوونۍ په تحلیل کې ځواب ویل شوی دی. د
 

 دي؟ جرمونهکوم  جرمونهجنګي 
 په الندې ډول دي: جرمونهد ملګرو ملتونو د منشور له مخې جنګي 

  .مل چې د سولي پر ضد ويـ هر ډول جګړیز او تیري کونکی ع1
 .پر غیر نظامیانو باندي ېهر قوم او قبیل ـ بي رحمانه ظلمونه د۲
 .، د خلکو کوچول، په ډلییزه توګه په زندانونو او نورو ځایونو کې د خلکو اچولېوژن ېـ ډله ییز3

 :په دې ډول په نښه شوي دي رمونهمادې په اساس جنګي ج د اتمېد نړیوالې جنایي محکمې د اساسنامې 
 په موخه ترې ګټه نه اخیستل کېږي.  وـ د هغو اموالو تخریب چې نظامي اړتیاو1
او هغه اشخاصو سره چې په خپله خوښه تسلیم شوي وي ناوړه چلند او د هغوی او نورو اشخاصو  بندیانود جنګي  ـ۲

 لیکو کې جذبول.په اجباري ډول د جګړې په 
 ـ دښارونو، کلیو، بي دفاع ساختمانونو چې نظامي اهداف نه وي بمبارول یا پري حمله کول.3
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 .توپونو او موادو کارول چې زیات ضرر لري ـ داسې اسلحو،۴
 .ـ جنسي تیری۵
 .ې نور، بي رحمانه شکنجه ورکول او داسوژبـ د انسان پر جسم او ځان باندي تاوتریخوالی په ځانګړي توګه ۶
 

 په افغانستان کې د امریکایانو لخوا تر سره شوي جرمونه
م کال نه چې امریکایانو په افغانستان کې خپل نظامي حضور پیل کړ له هغه وخت نه یې په افغانستان کې  ۲۰۰1له 

دوی  يمالولې او اوس یې هم استعخپل نظامي وسایل او اسلحې د امتحان په پار د افغانستان په خاوره کې استعمال کړ
په افغانستان کې په ودونو، جنازو، مسجدونو، روغتونونو، کلیو او بانډو کې هغه اسلحې او بمونه اسعتمال کړل چې 

د مثال په ډول د ننګرهار والیت په اچین ولسوالۍ کې د بمونو د د هغه استعمال د نړیوالې ټولنې لخوا منع شوی دی 
 دې ډول بمونو د استعمال تود هر کلی هم وشو.  ا دمور استعمال چې د ملي یووالي حکومت لخو

د ننګرهار په توره بوره،  استعمال راکتونه GM-13د او  Daisy cutter, cruse, AGM missileډول دهمدا 
د هلمند په مارجه، کندهار په میوند او ډېری داسې نورو سیمو کې د دوی له لوري استعمال شوي او اوس هم 

  استعمالیږي.
 

 ته د رسیده ګۍ واک لري؟ رمونوواله جنایي محکمه کومو جنړی
کال  م ۲۰۰۲ د هالنډ په هاګ کې، دInternational Criminal Court (ICC )د جنائي جرمونو نړیواله محکمه 

په جوالی میاشت کې جوړه شوه. د دغې محکمې اساسي دنده دا ده، چې د دغې ادارې د تاسیس له نېټې راوروسته 
وادونو کې جنګي جرمونه، ټولوژنې، د بشر ضد جرمونه او نورې ورته قضیې وپلټي. نوموړې اداره په غړو هې

کلونو پورته وي او د تورنو کسانو رسمي  1۸یوازې د هغو حقیقي افرادو د جرمونو قضیې څېړي، چې عمر یې تر 
 پوست او مرتبه هم د دغې محکمې په صالحیتونو څه اغېز نه لري.

هېوادونه غړي دي. د نړۍ له مهمو هېوادونو څخه چین،  1۲۲محکمه کې د افغانستان په شمول د هاک نړیواله 
کال کې، په روم کې د  1۹۹۸روسیې او امریکا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي، که څه هم په 

 دغې محکمې غړیتوب نه دی اخېستی. دغې محکمې اساسنامه السلیک کړې؛ خو ال یې هم د
میالدي کال د فبرورۍ له لسمې نېټې سره  ۲۰۰3نېټه چې د  ۲1هجري لمریز کال د دلوې په  13۸1افغانستان په 

سمون لري دا اساسنامه السلیک کړې ده او دا چې هغه مهال افغانستان پارلمان نه درلود نو د افغانستان امضاء پرته 
 اصل کړی دی.له دې چې تصویب شي د اعتبار وړ ګڼل شوې او غړیتوب یې ح

 قرار لري رمونهد نړیوالې جنایي محکمې د اساسنامې په پنځمه ماده کې د محکمې تر صالحیت الندې څلور ډوله ج
 چې په الندې ډول دي:

 

د  او یا ټوله برخه ل چې د هغه په واسطه یوه برخهد شپږمې مادې په اساس هر هغه عم: مونه/ د نسل وژنې جر1
 دېته نسل وژنه وایي.  د نابودی سبب شي مذهب اوملت، قوم، نژاد 

که هر هغه عمل چی هغه د غیر نظامیانو پر وړاندې تر سره کیږي که هغه قتل دی، : مونه/ د بشریت پر ضد جر۲
 دی. ونهپه غالمی نیول دي یا هم د خپلې خاورې شړل دي دا دې بشریت پر ضد جرم

برخو باندې وېشلي چې دلته یې قصدي وژنه،  ۲۶تقریبا په نړیوالې جنایي محکمې جنګي جرمونه : مونه/ جنګي جر3
 یله بندیانول او دېته ورته اعمال د بېلګې په ډول راوړلی شو.شکنجه،د کورونو ښارونو او کلیو بمبارول، بې دل

خو د هېوادونو د اختالف نظر د موجودیت  ددې جرم نه یې مطلب ارضي تمامیت د هېواد دی: مونه/ د تجاوز جر۴
 امله یې په اساسنامه کې نه دی تعریف کړی. له

چې د یادې اساسنامې د پنځمې مادې په اساس نړیواله جنایي محکمه  ید جرمله ډلې یو هم جنګي مونو د پورتنیو جر
 ته د رسیده ګۍ واک لري او کوالی شي چې مرتکبین یې مجازات کړي. جرمونو دې ډول 

 

 یکړې تطبیق کېدای شي؟یا پر امریکا د نړیوالې جنایي محکمې پرآ
پر دولتونو باندې د نړیوالې جنایي محکمې د اساسنامې د احکامو د تطبیق له حیثه موږ د نړۍ ټول دولتونه پر درې 

 ډوله وېشو
: هغه هېوادونه دي چې اساسنامه یې امضاء کړې او هم یې د خپل هېواد په پارلمان کې تصویب کړې ده. دغو لومړی

توب ترالسه کړی دی او د محکمې بشپړ غړي ګڼل کیږي چې فعالً د دې هېوادونو شمېر هېوادونو د محکمې غړی
 هېوادونو ته رسیږي چې پر دوی باندې اساسنامه مطلقاً د تطبیق وړ ګڼل کیږي. 1۲۰
: هغه هېوادونه دي چې تر اوسه یې دا اساسنامه نه امضاء کړې او نه یې تصویب کړې ده. دا هېوادونه د دویم

په متعلق په مطلق ډول هېڅ مسؤلیت نه لري او د اساسنامې احکام پر دوی باندې د تطبیق وړ نه دي.  اساسنامې
یواځې په یو صورت کې ددې اساسنامې احکام پر دوی باندې د تطبیق وړ ګڼل کیږي چې دوی په خپله خوښه د یوې 

 یواځې په هماغه مشخصه قضیه کېمشخصې قضیې په برخه کې د اساسنامې احکامو د تطبیق غوښتنه وکړي نو بیا 
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د اساسنامې احکام پر دوی باندې د تطبیق وړ ګڼل کیږي او دغه هېوادونه په هماغه مشخصه قضیه کې د اساسنامې 
 احکامو منلو ته مجبوریږي.

 : بین البیني هېوادونه دي، یعنې دا هغه هېوادونه دي چې اساسنامه یې صرفاً امضاء کړې ده ولې تصویب کړېدرېیم
یې نه ده. دا هېوادونه د پرنسیب له لحاظه د اساسنامې په مقابل کې کوم مکلفیت نه لري ولې سره د دې هم د دې لپاره 
چې د اساسنامې د تصویب لپاره یې یو پړاو تکمیل کړی دی نو ددې لپاره چې فعالً د دوی موقف روښانه نه دی نو 

کېدو تر وخته مکلف دي چې د اساسنامې د عمومي پرنسیبونو که غړیتوب ترالسه کړي او که نه د موقف د روښانه 
یا روحیې مخالفې کړنې او اعمال ترسره نه کړي. البته کله چې ددې هېوادونو موقف روښانه شي نو له دوه حالته به 

 خالي نه وي.
نو په  نه کړيیا دا چې دوی به له غړیتوب نه صرف نظر وکړي یعنې اساسنامه به په خپلو پارلمانونو کې تصویب 

 دې حالت کې بیا له دې قید نه په اینده کې خالصیږي او غیر غړو هېوادونو په قطار کې راځي.
یآ دا چې دوی به دا اساسنامه تصویب کړي نو په دې حالت کې دوی بیا غړي ګڼل کیږي او د اساسنامې احکام او 

 تطبیق کیږي. قواعدو ورباندې مکمآل
الې جنایي محکمې اساسنامه په پارلمان کې نه ده تصویب کړې بلکې یواځې یې امضاء امریکا متحده ایاالت د نړیو

ر کال له خپلې امضاء هم تیر شو او فعالً د نړیوالې جنایي محکمې غړی هېواد نه ګڼل کېږي نو ځکه ېکړې ده ولې ت
اد دی چې د نړیوالې پرې د دغې محکمې هېڅ ډول حکم د تطبیق وړ نه دی. د یادولو وړ ده چې امریکا هغه هېو

جنایي محکمې د جوړېدو پرمهال یې مخالفه رایه ورکړې وه او دلیل یې دا وو چې دا زموږ د ملي حاکمیت سره په 
ټکر کې ده. دا سمه ده چې د نړیوالې جنایي محکمې احکام په دغه هېواد نه تطبیق کېږي ولې که چیرې دوی د 

دې محکمې د صالحیت الندې جرایم ترسره کړي نو بیا په دوه حاالتو  نړیوالې جنایي محکمې په یو غړي هېواد کې د
ته رسیده ګي وکړي اول ـ کله چې غړی هېواد محکمې ته شکایت وکړي  مونوکې محکمه کوالی شي چې دغو جر

 م دا چې د محکمې څارنوال قضیه محکمې ته ارجاع کړي. دا چې افغانستان د محکمې مکمل غړی هېواد تریاو دو
دی کړی خو په دې وروستیو کې د محکمې  اوسه یې د امریکایي پوځیانو له جنګي جنایتونو محکمې ته شکایت نه

نسودا غوښتنه کړې ده چې د امریکایي پوځیانو جنګي جنایت دې په افغانستان کې وڅېړل شي چې ېبفاتو څارنوالې 
ب دالیل یې ډیر زیات دي خو دلته د هارورد د حقوقو نه تعقی متأسفانه د محکمې لخوا دا موضوع نه ده تعقیب شوې، د

 ( دالیل رانقلوو چې نوموړی دغه دالیل وړاندې کوي:Alex Whitingمکتب د پروفیسور )
 نړیوالې جنایي محکمې یې اغیزې. د امریکایانو سیاسي نفوذ او پر .1
و کې همکاري ونه کړي او پر افغان دولت فشار واردول تر څو له نړیوالې جنایي محکمې سره په دغه څېړن .۲

 د دې څېړنو سره مخالفت وکړي.
رې دې څېړنو ته ادامه ورکړي نو خپل مالي امکانات ېد امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا ګواښ چې که چ .3

 به پر دې محکمه ودروي.
ه وندیزد امریکایي حکومت له خوا ګواښ که چیرې دې څېړنو ته ادامه ورکړي نو د محکمې په قاضیانو به بن .۴

 1ولږوي او امریکا ته د راتګ ویزې به ورنکړي.
 دپای خبره

د څیړلو سره د سپینی ماڼۍ د جدي مخالفت څخه خو دا ښکاري چې امریکایي پوځیانو په افغانستان  جنایتونود جنګی 
 څېړلترسره کړي دي او دغه هېواد له دې ویره لري چې که چیرې دا جنایات و ونهکې په پراخه کچه جنګي جنایت

شي نو امریکا به ورسره بدنامه او پوځیان به یې د محاکمې میز ته کش کړی شي له همدې امله په خپل ټول توان په 
 دې محکمه فشار واردوي چې یادې څېړنې ترسره نشي او تراوسه پورې دا کار بریالی دی.

ایاتو د څیړلو په خاطر د عدالت د خو آزادې نړۍ ته دا په کار ده چی د افغانستان د خلکو غږ واوري او د دی جن
نړیوالې محکمې حوصله افزایي او مالتړ وکړي. هغه هم په داسې حاالتو کې چې په ظاهره افغان جګړه مخ په 

وځیان طالبانو سره د موافقې نه پس، په بشپړه توګه افغانستان نه ووځي. د انصاف پختمېدو ده او شاید امریکایي 
ایان دې د افغانستان څخه د وتو څخه دمخه، دلته د تویو شویو وینو او شویو جنګي تقاضا خو همدا ده چی امریک

 جنایاتو حساب نړیوالو ته ورکړي.
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