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دراڼ:ليکوال  م١٠/١٢/٢٠٠٧                سراج الحق ببرک زی 
 
 

 افغانستان او نړيواله جزايې محکمه
 

 د ِدنهاګ نړيواله  محکمه
International Court of Justice , ICJ  

  
ارکې  وکړه ١٨ کال د اپريل د مياشتې په  ١٩٤٦د  ه  نړيوالې  محکمې خپله لومړن ناسته د هالند په دن هاګ     . ني

اکل شوي دۍ    .د نړيوالې محکمي اصول او صالحيتونه  د ملګرو ملتو په منشور کي تصويب او 
دملي اسمبل او  . م  .دغه قاضيان د م . ت لري  قاضيان لري چې دوۍ د مختلفو هيوادونو تابعي١٥نړيواله محکمه 

ي  اکل کي ه کالو لپاره  ه سيمې  په . امنيت شورا له خوا  د پن اکلو کي بايدله جغرافيايې پلوه د نړۍ پن د قاضيانو په 
ي  هر دري کاله دريمه برخه قاضيان نوي . پام کې ونيول شي    .اکل کي
دوی بايد ناپېيلي او بې پرې پرېکړه .  خپل هيواد استازيتوب نه شي کول او پريکړې پرمهال د  قضيان د دعوې 

  .وکړي 
ې . م. د م  .نړيواله محکمه د ملګرو ملتو يوه مهمه برخه ده    .  د قانون تطبيقولو او قضائيه اور ګان  بلل کي

ي دولتونه يا حکومتونه  دعوه او يا عارض کېداۍ شي  وادونو بايد د م م منشور  په دغو هي. نړيوالي محکمي ته يوا
ول  .  د دوو هيوادونو  په شخړه کې  م م  نړيواله محکمه تر تولو لوړ پوړي اورګان دی. رسميت پيژندلي وي  د م م 

  .وکړي   اپيل   په نړيوالي محکمه کې غړي هيوادونه کولي شي
  :د نړيوالي محکمي دندې

ګړتوب کوالی شي ، په دې شرط چې دواړه هيوادونه   د م م  د دوو هيوادونو په کړکيچونو او شخړو    . الف کي من
تنه  د ګړتوب غو   .وکړي  من

نه  وکړي  .   ب   يړنه اوپل   .م م کولي شي په يوه پيژندل شوې جګړه کې د جنګې جرايمو په اړه 
انګړي محکمه  ،، د نړيوالوجرايم١٩٩٣له   و محکمه ،، په نوم  کال نه راهيسې  د جنګې جرايمو برخي ته يوه 

ې  ول جنګي جرايم په کې وړاندي کي  کال نه را پد يخوا  د پخواني ١٩٩١د بيلګې په توګه له . جوړه شوي ده  چې 
  .يوګوسالويا په جګړه  کي د جنګي جرايمو ترسره کيد نه 

خه يادونه  کال کې د افريقې په روانډا کې  ډله ايزي وژنې يا ولسي عامي وژني په اړه د روان١٩٩٤په  ډا  تريبونال 
  .کول  شو

ه د کلونو کلونو سرحدي شخړه په د ن هاګ کې هواره کړل شوه١٩٩٤په     .  کال کې د ليبيا او چاد هيوادونو ترمن
، چې بيا دغه ديوال  د نړيوالو منلو شويو  قوانينو   فلسطيني خاوره کې ديوال تېرولو کال کې  اسرائيلو  په٢٠٠٤په 

د  دغي فيصلې اجراء او عملې کولو ته د م م . ړيوالي محکمي له خوا  غير قانوني اعالن کړل شو پر بنس  د ن
که امريکا او د اسرائيلو متحدين په امنيت شورا . امنيت شورا په اکثريت کې پريکړي ته اړه شته  دا کار ناشوني دی 

  .کي الس بري دي 
  . مسلکي حقوقي نظريې ورکړې  دي ٢٥يصلې او  ف١٠٠  کالو کې ٦٠نړيوالې محکمې په دې  ورستيو 

  

 د نړيوالو جګړيزو جرايمو محکمه
International Criminal Court ,ICC  

   
اليې په پالزمېنه کې د ١٧ کال د جوالي مياشتي په ١٩٩٨ په  ه د اي  ممتنع رائيو په ٢١ د    منفې ،٧ مثبتو ، ١٢٠ ني

  .س کې دغې نړيوالې  محکمې ته  رائي وکړل شوي کارولو سره  د م م له خوا  جوړ شوي  د دولتونو کانفران
ه د يوې  لويې غونډي په لړ کې ال کال د جو٢٠٠٢د     . قاضيانو خپل کار پيل کړ ١٨ی په لومړۍ ني

  .سليک شو  ال دولتونو له خوا ١٠٠ دغه  نړيوال تړون په پيل کې  د 
سزا ورکولو هغه قربانيانو ته ، هغو پاتي شويو موږ هيله من يو چې دغه محکمه متهمينو ته په : ( کوفي عنان  ويل  
ولنې ته يوه  تسلي او يا  د  ته ، هغ متضررې   . صبر شې   زړه  

دي کړو چې هي يو واکمن، هي  موږ هيله کوو چې په راتلونکي کې جګړيزه مجرمين وډار کړو، هغه ورځ به  ران
و الندې کولو سره بې سزا پاتي نه شييو دولت ، هيچ يوه ډله ، هي يو پوځ  په نړۍ کې د بشري   ) .  حقوقو تر پ
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خه  ولې  حکومتونو پريکړه وکړه چې يوه نړيواله جګړيزه محکمه جوړه شي او دغه محکمه د نورو محاکمو  
  توپيرلري ؟ 

 کال د نوامبر په مياشت کې د دويمي نړيوالي جګړي له  پاۍ ته رسېدو نه شپ مياشتي  ورسته د جګړي ١٩٤٥د 
 ج پوړي نازي جرمنيان يې د نوررنبرګ محکمې ته ودرول ،  چې په دغو جرمونو  ٢٢ونکو يعني متحد ينو ګ

  .متهم و
  . پيل  ضد جنايات ، د يرغليزه جګړي  پر   ولسي عامه  نسل وژنې ، د بشريت

تني الندي وه  په مادو کې  د جزا له يوي خوا دغه جرمونه په هغه وخت کې د قانون . دا محکمه هماغه وخت تر پو
ونکيو يعني متحد ينو له خوا جوړ شوې  وه ،  چې بې پرې او ناپيلي  الندې نه و، له بلې خوا دغه محکمه د جګړې ګ

  .  محکمه نه بلل کېده 
خه ورسته  د م م ملي اسمبلي دا اړينه  ې تريبونال محاکمو  د دويمې نړيوالې جګړې او د نوررنبرګ ، توکيو پو

ته کړي وبلله  چې ي په دي وروستيو شلو ، ديرشو کلونو کې د نړۍ په .  وه خپلواکه او ناپيلي نړيواله محکمه رامن
ډيرو برخو کې ولسي عامه وژنې ، نسل وژنه ، توکميزه پاکونه ، جنسي تيري ، جنسي جرايم او د دغي جرمونو 

  . متهمين ، مجرمين او مسوولين محکمې ته بايد ودرول شي 
  ايمو محکمي دندې د نړيوالو جر

  .ډير ناوړه  زړه بوګنونکي  جنايات ، ولسي عامې وژنې يا ډليزې  وژنې . ١
  .د بشريت پر ضد جنايا ت . ٢
  .د يرغليزه جګړې  پيلولو په اړه خپل حکم صادرول . ٣

  .  د دغوجرمونو مسوول کسان د خپلو جرمونو لپاره  نړيوالې محکمه ته بايد ودرول  شي 
دي اړيکي لري  دغه محکمه له  دغه محکمه د م م جنګي جرايمو تريبونال د .  م م سره د همکاري تړون او ډيری ن

که دغه محاکم د م م له . پخواني يوګوسالويا  نړيواله محکمه او د روانډا نړيوالو جزايي محکمي سره توپير لري 
  .خوا د مخصوصو  قضيو او محدود وخت لپاره جوړ شوي وو 

ګړې مسوؤلين اوهغه خلک چې ولسي خلک د خپلي سيمي نه کډواليو ته مجبوروي ، دغه کسان يا پس له دې  د ج
خه نه شي خالصيدی المجرمين د خپل هيواد د ملي استقالليت ترچتر    .ندي له جزا 

ان نشي احساسوالی  ای کې مصؤن او ډادمن  پس له دې به د جګړې مجرمين دوه .  د جګړې مجرمين په هي 
ي چې د حساب ورځ شته اود  خپلو واري فکر  وکړي چې خپل پالنونه عملي کړي اوکه نه ؟ په دې بايد وپوهي

ي     .جرمونو لپاره به خپله مجرم شخصآ محکمې ته دري
  . ولو که ولس او يا د حکومت مشر يا د  ولسي جرګې غړي  هم وي 

ولس کاله مخکې په جګړيزو جرمونو باندي ن  چې يوالهمدا اوس په دن  ها ګ کې د اته  بوسنيايي او سربې جنرا
  .متهم وو، نړيوالې محکمي ته ودرول شوي دي ، چې دا لړي دوام لري 

ون وکړي   د عراق دکتاتور صدام حسين په .  دغه د نړۍ محکمه بايد چي په نړی کې د ترسره شويو جنګي جرايمو ل
م په نړيواله محکمه کې محاکمه شې ، له يو خوا  امريکايان نه غواړي چي صدا. دغه محکمه کې محاکمه کيدای شي 

ران په خپله امريکايان اوسي ، له بلې خوا دوی  په خپله  ډاري ي چې   دوی غواړي چې د  دغي محکمي   ډايرک
  .پرعراق باندي د يرغليزي جګړي په تورخپله متهم نه شي 

  کوم جرمونه بايد محکمې ته وړاندي شې ؟   .  الف
ولني د ناوړو ، له  وحشت نه ډ کو جناياتو ، زړه دغې  محکمې ته  حکومتونه نه  بلکي يو کس يا سړی چې نړيوالي 

ي  لی  وي  ورپيژندل کي  ، مادو  کې د جرمونو ٨،٧،٦دجنګې جرايمو د قانون په  . بوګنونکو جرمونو مسوول ګ
خه   را په  کال د جوالی  مياشتی له لومړۍ  نې٢٠٠١دغه قانون د . تعريف شوې  دی   خه نافذ او دغه  وخت   ې 

ني کوي  پرکې پر بنس نړيوالي محکمي ته .  دې خوا د جرمونو پل د م م امنيت شورا لخوا د م م منشور  د  اووم 
ني دنده سپارل  کيداي شي     . دپخوانيو جرمونو د  پل

ي په بله معنا د غې  محکمې ته هغه کسان يا جګړېيزه جرمونه چې پخوا  هم ت   .ر سره شوي  وي ،  وړاندي کي
ي     .دغې محکمې ته د ترهګرۍ او د مخدره توکيو د  قاچاق جرمونه نه وړاندي کي

    له  نورو محکمو سره همکاري .ب 
اي کړي  لومړيتوب ملي محاکم لري ، نړيواله جګړيزه محکمه هي وخت نشې کوالي چې د ملي محکمي حيثيت پر 

ي نړيوالي جګړيزې  محکمې .   هغه وخت کولې  شي خپل کار پيل کړي ، کله چې يوه ملي محکمه په دې ونه تواني
  .او يا نه غواړي خپله عمل وکړي 

ه تللې وي او يا ډير وخت فعاله نه  يوازي هغه وخت عمل کوي چې يو دولت يا هيواد کې دولتي قضايې سيستم له من
  .او قضايې اوسني حاالت  د بېلګي په توګه لکه په افغانستان کي د عدلي . وي 

  .په دې شرايطو کې نړيواله جزايې محکمه رابلل کيداي شي 
ي چې عمل وکړي ؟ .  د    کله د نړيوالې محکمې شرايط پوره کي
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کله چې جنکې جنايت د تړون السليک هيواد په خاوره کې تر سره . کله چي يو هيواد دغه تړون السليک کړي وي 
  . شوي وي  

    زندان  ګونتانامو ِبه
Guantanamo Bay  

خه ، چې  دوی د القاعده سازمان  او يا د طالبانو   له تو  هيوادنو  لوي ه  کل له  پن سوونه ډير بنديان ا  شپ
ايونو کې نيولي دي  لور نيمو . حکومت پوري تړلي کسان دي ، امريکايانو په افغانستان کې او يا نور  دغه کسان د 

ي اډه ګونتانامو کې بې  له کوم ثبوته او ثابت جرم ، بي له کوم مدافع وکيل او بي له کلونو راهيسې د امريکې  په پو
خه په ډير سختو حاالتو کې بنديان دي  دغو خلکو ته  د ژنيوا کنوانسيون پر بنس د .  کومي عدلي قضايې پريکړي 

ولنه هک  پک ده ،  وله نړيواله   دوي په ډير ناوړه  او له  زغم نه په وتلو جنګي بنديانودري په  نه منلو سره ،  
ي ،  . چې د هر بشردوسته انسان غوصه راپاروي  شرايطو کې ساتل کي

د ول شول او يا په بګرام او يا  د وخت په تيريدو سره له  سلو نه ډير افغانان او نور وګړي بيرته خپلو هيوادو ته ولي
ي نورو هيوادو کې په همدي شرايطوکې الدرکه ساتل    .کي

ي  هم کسان  وو ، چې د نيول کيدو پر مهال دوي ال تنکې  د خوشي شويو بنديانو په من  کي   اتلس کلن عمر نه 
  .وانان وو 

من . په حقيقت کې د امريکي دفاع وزارت پنتاګون د بنديانو پيژندنه او دقيقه شميره نه په ډاګه کوي  هر بندي ته د د
ي او ل  کي ير ک ي سرتيري په    . همداسي  چلند ورسره کي

ولي نړۍ ، اروپايي هيوادونو  او اروپايي ولسي جرګي ، م م ، د  بشري حقونو د  د بوش پر اداره او پنتاګون باندي   
و واري په کلکه او نيغه ګوتنيوني کړي ، چې دغه په خپل سرجوړ  و ار نړيوالي ډلې او داسي نورو سازمانونو  

اي  بايد وتړل شي شوي جنګي تريبونال او ني    . د پل
  .اروپايې مشرانو د ګوانتانامو د تړلو لپاره پر ولسمشر بوش زور اچاولی دې  

ي د امريکي ستري محکمي پريکړه وکړه چې دغه جنګي تريبونال د  ي ليکل کي امريکي همدا اوس چې دا کر
  . ندان غير قانوني  اعالن کړ اساسي قانون مغاير، د ژنيو کنوانسيون مخالف دی او ورسره يې  دغه ز

د بوش ادارې  او امريکي ته د ستري محکمي د دغي پريکړي په اوريدو، د ترهګري پرضد جګړه کي ستره ماتې په 
د امريکايانو  دغه عمل د نړۍ په قضايې . ندي راغلی دی  البرخه شوې   او پنتاګون د ستري محکمي تر فشار 

  .عدالت کې يو تور داغ پاتی شو 
ه وکړه چې د بوش حکومت  د ژنيوکنوانسيون  دن ووارې ه ې او د بشري حقوقو سازمانونو  ړيوال سور صليب کمي

وي   خه راوګر اکنوکې د واک بدلون . له  سر غړونې  اوس د بوش حکومت په سپتمبر کې  د ولسې جرګې په 
چې د خپل حکومت دد فتر ميزونو وينې او احساس وي  او غواړي چې د جنګې جرايمو قانون نوی تعريف کړي ، 

خه وژغوري   نې او محاکمو    .ترشا ناست مجرمين له  نړيوالې جزايي پل
  .د امريکې په تاريخ کې يو کال بې له جګړي نه شو موندلي . امريکايانو ته جګړه يو نورمال حالت دی 

ه وړلو جګړي ، په التينه امريکا کې د سي) هنديانه ( د سروپوستو  ني ، په دوو نړيوالو   ای اېد له من  جزايي پل
   جګړو کې برخه اخيستنه ، د ويتنام جګړه ، بيا د جليج جګړې ، د يوګوسالويا جګړه ، او د افغانستان جګړې يادوالی

خه را په د ې خواد دريوسوو نه ډيرو وسلوالو شخړو کې برخه اخيستې . شو  امريکايانو د دويمي نړيوالي  جګړې 
  . ده 

ًو الندې کړی  دی   تر سره شوي اعمال د بشريت پرضد . په ډيروشخړو کې  يې د  بشر نړيوال قانون  مات او تر پ
  .جنايات دي  

ان کوڼ او کوږ اچولی دی  واشنګتن د دن  هاګ تريبونال ته په ډيره  . امريکي د نړيوالوجزايې محکمې په برخه کې 
.   نه  دي چې نړيوال بشري قانون او مقررات ومني او پلي  يې کړي شکې سترګه ګوري او په خپله  هي  ډاډمن

ي عملياتو لپاره نړيوال مصؤونيت غواړي  په بل عبارت  هر دول . متحده اياالت  خپلو سرتيرو ته او د خپلو  پو
کولو ته ازاد ليسنس غواړي  ي عملي. وهلو  اتو باندي که داسي نه شي بيا امريکايان په بوسنيا کې د م م په پو

  . بنديزونه لګوي  
  

ای تنه  يا خاص  وارلس غړي تراوسه په يو خوله د امريکې دغه  غو .  او امتياز نه  مني  د نړۍ امنيت شورا 
ي او په دې اند دي که چيري د ن هاګ نړيوالي محکمې  هغه پرنسيب پلی کړ، چې واک په  قانون  امريکايان ډاري

لي  ويستله شوه ، بيابه نو دغه پسي نه چې قانون په  واک پسي ه د فوال دو پ  روان وي او د واک او قانون ترمن
و پر ضد وي   .پرنسيب  د امريکې د سياست او ګ

  .د جورج بوش حکومت دوه  واري  يو يو کال امريکايي وګړ اوسرتيرو ته  مصؤونيت  واخيست، د بل کال پته نشته 
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  اکم افغانستان ، نړيوال قوانين او مح
و او د ملګروملتوو په  ولني  کې خپل کور،  په د يپلوماتيکو ه افغانستان په نړيوال کلي او نړيوالي مدني 

ای او  ملي او نړيوال اعتبار السته راوړل غواړي  په همدي وجه بايد  د افغانستان بهرنی . چوکاټ کې خپل 
و ته خ انه ، په نړيوال نورمونو برابر او ملي ګ افغانستان اوس يو وار بيا  ډير نړيوال . اص پام ولري سياست رو

  .            سليک کړی  دی  القوانين  او د جنايې نړيوالې محکمي تړون  يې هم 
په افغانستان کې  تل پاتي سوله او . د جنګې جنايتکارانو محکمه په افغانستان کې سوله ، ثبات او امنيت تامينوي 

خه بهر ناشونې دي امنيت د قضايې عدالت له پلې ولنه کي د بدل او غچ اخيستلو کلتور.  کولو  ژوندي ال په افغاني 
  .ره ده  الجزايې عدالت د وژنې پر وړاندي د غچ اخيستني د مخنيوي يوه . دی 

  .که جګړييزه مجرمين محاکمې ته ونه سپارل شي ، د اشونې ده چې خلک په خپل سرغچ اخستلو ته اړ شي 
نه د نه د جزايي محکمي نه .  عدالت له  تامين نه ورسته يوازي او يوازي  قربانيانو پور اړه لري د مجرمينو بخ بخ

ل  ؟  ه لپاره وبخ وک د  ې چې چا  ولنه . مخکې ، دا پته نه لګي قربانيان بايد مجرمينو ته اجازه ورکړي چې په 
ربانيانو ته اجازه ورکړي په تولنه کې دا چې نن مجرمين په واک کې دي او دوي ق. کې له دوي سره ژوند وکړي 

  . دا حالت يو افغان ته د زغم وړ نه دی  . ژوند وکړي 
ول هيواد کې به اساسي مثبت بدلونونه  که چيري جنايت کونکې او د بشريت ضد مجرمين محاکمه شي ، په 

ولنه   پلي  ته شې او سړي اوبه به پر افغان جګړه  را( رامن ه د اوږدي جګړې روحي  باندي ) ومه يا غمي
   . تويې شي

ي چې زموږ  بې ګناه ، بې وزلو  کونډو ،رنډو،  ولنه کې هغه وخت رغي پونه زموږ په  د ديرش کلني جګړي ژور 
  .يتيمانو او شريفو هيوادولو مجرمين او قاتلين يوي نريوالي محکمې ته وسپارل شي 

که دغه محاکم ډير سياسي او په کې د  بډو افغان ولس د هيواد په قضايې او عدلي اورګانونو نا ب اوره شوي دي، 
بل دا چې د حقوقي پوهي د نشتوالي سره مخامخ دي ، خپلواک نه دي ، ناپييلي قاضيان او په . اخيستل عامه خبره ده 

  . نړيوالو نورمونو برابرمحاکم په افغانستان کې وجود نه لري 
يوه محکمه چې . ، ناپييلي محکمه د نړيوالو قاضيانو له خوا جوړيدای  شي د افغانستان لپاره يوه عادالنه ، خپلواکه 

وک عتبار نه کوي  افغانستان په خپل  ديرش کلنو ناورينونو کې له . سياسي ناپيلي نه وي ، د هغې  په عدالت هي 
وريدلی دی   خه ډير    .قانون اود  فعاله عدلي او قضايې سيستم له نشتولي 

ولنېز عدالت او د بشر د حقوقو پر اصولو  والړ  وي ، ګام نن بيا موږ  د ي و ولسواکه دولت په لور چې بنس يې پر 
  .اخلو 

موږ افغانان د بشري ضد جناياتو ميراث چې د تيرو حکومتونو او وسلوالو ډلو له خوا  تر سره شوي دي،  په خپل 
يادت  بشري ضد سرغړوني ، زورزياتې ، بې په دغه دوه نيمو لسيزوکې ډير ز. پالرني هيواد کې نشو زغملي 

تونو ويجاړ ول او نور تر سره شوي ، چې دا  ولنيزو او فرهنګې ارز عدالتي ، د هيواد  مادي او معنوي وران ، د 
ي ليکي    . ول  زموږ د تاريخ توري پا

ان وژنې معنا لري  ل اود  ي هيرول د افغان ولس لپاره زهر   موږ نن خپل راتلونکې د . د تاريخ دغه توري پا
خه بهر نشو جوړولي    . خپل تير تاريخ 

د افغانستان اسالمي جمهوريت سياست  د بشرۍ حقوقو د سرغړونو ، جنګې جناياتو او د بشريت  ضد د جرمونو په 
و چې خپل اورګانونه يې له دغو پيژندل شويو مجرمينو يا سرطاني ُغدو  هکه تر هغه د اعتبا وړ نه دی خه  تر 

  . له دې نه مخکې  د هيواد عدلي ، قضايې او اداري سيستم ولس ته د اعتبار او منلو وړ نه دی . پاک کړي نه وۍ 
ي ينګيدل او له  سزا نه د مجرمينود  معافيت کلتور  بايد پای ته ورسي   په افغانستان کې د قانون د حاکميت نه 

خه سرغړونه د تيرو دورو جګړو په .  او نا خوالو د کورنېو او بهرنيو جګړو ګډ خصوصيت و د قانون له  حاکميت 
خه د مجرمينو د معافيت د ستونزي سره مخامخ شو، په خواشين سره بايد وويل شي چې  د  پايله کې د هيوادله  سزا 

واک کې پاتي ده    .دوی  يوه لويه برخه تر اوسه په حکومتي واک او 
رخ پله په زندان کې په ډله ييزو ق ای دي د  ای پر    .برونو کې د زرګونو سياسي، ملي مخورو افغانانو مړي 

ار کې عامي وژنې د کرکي نه ډ ک او زړه بوګنونکې جناياتو محاکمه ١٩٩٢د   کال د ارګ يا مرګ جګړې په کابل 
  . غواړي  

ته کې ژ٢٠٠١په  پي او تسليم  کال د  نومبر په مياشت کې د افغانستان په شمال کې د شبرغان په ليلې  د وندي ، 
خول او په اوسپنيزو تابوتونو، په پو ينري قبرونو کې ايسارولو او د ډله ييزې وژنېو الشوي جنکې اسيران  دي کن

دي شوي دي  نې  مهال ران نې او پل تنې ګړوې ول . پو په دې اړه مستند فلمونه اونړيوالو محاکمو ته دقيق  اسناد را
  .شوي دي 

ود بې دفاع جنګې زند خه  . لو هيوادونو کې بشري ضد جنايت دیانيانو وژل د نړۍ په  له دويمې نړيوالې جګړې  
  .ورسته  د جرمنې او جاپان جنراالن  د  همدې جناياتو په امر ورکولو  اعدام شول 

ي  په افغانستان کې به  دغه ککړ خ   .لک  خپل حساب ته خامخا ورورسي
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ونه خپاره کړي دي په دې اړه د بشري حقوقو لپاره د م د افغانستان لپاره د عدالت . لګروملتوو عالي کميساري رپو
تمن رپوټ جوړکړی  دی ، چي د لومړي  يړنو پايلو او د عيني شاهدانو شهادت الپروژه يو ډير خورا  ارز س د 

ولي شوي دي  ارنې خپلواک کميسون د تيرو جګړيي. بيلګي په کې را زو او بشري ضد د افغانستان د بشري حقوقو د 
ول کړي دي     .سرغړونو په اړه د افغان ولس غ او اسناد را

ېړنه تر سره  شوې ده  خه سرغړونو او د هغه د مسؤولينو په هکله يوه    . په همدې ډول د بشر حقوقو حقونو 
يړني نه دي پيل شوي او له افغان ول خه د سرغړونو په هکله  س  سره دا چې ولي تر اوسه د بشري  حقوقو 

لي پاتي په دريدلي او پ پو واب بايد نور مسؤول کسان ورکړي  د عدالت پلي کول اوعدالت راوستل په    . دي ؟  
ه کړی  دی  ن  رامن   . د دولت په اړه د ولس ناهيل او ژورې  بې اعتمادۍ ورو ورو يوو ا

ه رول  لوبولی  ش نيګولو کې   ي او د امنيت په پراخوالي کې مرسته د جنګې مجرمينو محاکمه کول د امنيت په 
   .ملونه ديالنيتي او بي ثباتي اصلي جنګې جنايتکاران همدا اوس د بي ام. کوي 

خه لري کړی شي  واک    . د سزا له ورکولوسره به مجرمين له اوسني واک او 
لو په هيله له جګړييزو سرغړونکواو م ولنې  تر اوسه د ترهګري ضد جګړي د  ګ خه مالتړ نړيوالې   جرمينو  

وکېو د بشرۍ حقوقو د سرغړونکو ګومارل د هغوې د جنايتونو تائيد دی  . کړي دی   خه .  په لوړو  د بن د تړون 
خه ډکه پرمخ بيول شوی  ده    . ترننه پورې  د قانون حاکميت پراختيا پروسه ډيره ورو ورو او له خنډونو 

ه خه په  ه اخيستلي شي افغانان د نړۍ له پوهې او تجربو  ولنې .  توګه ګ د افغانستان لپاره بايد د افغانيت او افغاني 
خاصو دودونو سره سم د حقيقت موندلو کميسيون د نړۍ د نور هيوادنو په شان  لکه چې سهيلي افريقا ته جوړ شوی ،  

  .جوړ شي 
  

و تړون  خه   ٢٦په افغانستان کې دنا نګي جرايمو تړون  السليک کړی دی    هيوادو د نړيوالو ج١٩ غړيو هيوادو  
اروپايان  به خپل رول  په افغانستان کې   ډير غلط ولوبوي او د ترهګري ضد جګړه   به يو تور  اړخ  ولري  ، د .  

تني الندي راشي که دوي  په دي برخه کې عمل ونه کړ ي  تونو سيستم به تر پو والو اعتبار او د ارز   . لويدي
ت افغان دولت او نړي ولنه  بايدافغان ولس ته داس ملي استراتيژي جوړه کړي  چې د قربانيانود  حقوقو درن واله 

د بشري ضد جنايتونو د قربانيانواو زيانمو شويو پيژندنه او هغوی ته پاملرنه يوه . وساتل شي او روحي ارامه شي 
  . بيړن ارتيا ده 

خه د  واکونو  و  ولنې او نا تونکې دي ، چې ژر تر ژره د بشرۍ حقوقو  د افغانان د نړيوالې   مرستو غو
. سرغړونکو ، جګړييز،  تورنو کسانو نيوال پيل او دوی  په نړيوالې  جګړيزه محکمې کې محاکمې  ته ودرول شي 

واکمن شوي دی   تلي او  وپکوالو په حکومت او په خپله سيمه کې ډيرغ د دوی  نيوال د . که جنګې مجرمين او د 
ي د بشر ضد مجرمينو په الس او واک کې دي .  حکومت له وسه وتلي خبره ده افغان دوي . د دولتي واک اصلي کر

ه او محاکمي ته ودرول شي  خه ګو ولنه کې عدالت تامين شي او .  بايد د خپلو دندو  چې په دي توګه په  افغان 
خه د معافيت لړی   پای  ته رسيدلې او مجرمينو ته دا وخت نور   ورنه افغانانو ته دغه باور پيدا شی  چې له سزاوو 

  .س پور کړي  الکړل شي چې په نورو سرغړونو 
و خه د . ندې  شوي  ال د افغانستان د ډيرو خلکو بشرۍ حقوق  د جګړو په بهير کې  تر پ دوی  د دغو حقوقو 

  .محروميت ستر قربانيان دي  
  :لنډيز

و په مشري د افغانستان او و چې د نا سن نا امنيو ډيريدلو ستنونزې  په بشپره توګه نه وي هوارې  شوي ،  نه تر 
  .افغانستان  او نه نړۍ سوله ليدلي شي 

د افغا نستان   بهرنی نړيوال سياست  د ننګونو سره مخامخ دی ، د ا فغانانو دلومړيتوبونو پر بنسب  بايد خاص پام 
اغلې کرزی ورستې وينا چې حکومت يې د ا.وشي   او د فغانستان  په ډيرو برخو کې د بشر د حقوقو په ساتلو  د 

  . دريو لسيزو پر مهال  جګړييزو مجرمينو  په نيولو  کې پاتې راغلي  او  دغه ککړ کسان محکمي ته نشي دروللې
ت او  ژر تر ژره  په هيواد کې د بشريت ، کرامت ، قانونيد کرزی حکومت  بايد. دي  ي  افغانان  يې ډير ناهيلي کړ
  .  الره نړيوالي محکمي ته هواره کړيحاکميت  د اعادٌه لپاره     

ان   هب  په دنړی   جنګې مجرمينو  لي  ، ايا په افغانستان کې نوره مٌصون او ډادمن  نشي احساسوال اي کې 
  عدالت نشته ؟ 

ول افغانان خپل هيواد ته   .لومړی خه  دغه زندان بايد وتړل شي . راوستل شي  بايد چې د ګونتانامو له بد نام زندان 
و هيواد ته راستانه کړل .  خه افغانان په خپلو ديپلوماتيکې ه همداسي د نړۍ په ګوټ ګوټ  کې  له نور زندانونو 

  .شي 
ول او په جنګې جرمونو ککړ کسان محکمي ته ودرول شي .  دوهم  په افغانستان کې . د جګړييزو مجرمينو اسناد را

و درجنه  کسان  د محاکمي ملي نظر دا  رګندو جنګې جنايتکارانو  دی  چې د جګړو په بهير کې افغان ولس ته د 
ه لري    .تطبيقي ب
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 د دسامبر په مياشت کې پر افغانستان  د پخوانې شوروي اتحاد يرغليزه جګړه  او د جن تاوان  ١٩٧٩  په .دريم 
تل شي موضوع  دی له   اوسن  روسيه سره مطرح شي ، د يرغل روسيه بايد د خپلو . يزې جګړې تاوان دي  وغو

نه وغواړي   خه بخ    .جنايتونو او بشري ضداعمالو لپاره له  افغان ولس 
   

 پای
 


