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 ۲۳/۰۷/۲۰۱۶         ، عثمان تره کيډاکتر م
 

دریځ حقوقو نړیوالو د او وژنه ایزه دله ناتو د کی افغانستان په  
 پوری(  ژنوساید)  وژنی قوم تر څخه وژنی طالب د

 
وړاندې بحث سره تړاو لري لوستونکو ته « پښتون وژنې » الندې هغه تحلیلي مضمون چه اته کاله مخکې لیکل شوې او 
د یرغلګرو قوتونو د اجندآ په سر کې و او  « پشتون وژنه » کیږي. مضمون چه د آرشیف نه اخیستل شوې په داګه کوي چه 

 پخواني دوسیه لري. مضمون د اوسني بحث د متمم په توګه یقینآ ځینو سوالونو ته ځواب وایي .

ادونه  نیت لري چې  په افغانستان کې  ناټو  ښار کې د ناټو سرمشریزه غونده جوړېږی. ځیني  هېوپه بخارست 
زیاتره  جګړې  ته وهڅوي.  نړیوال حقوق  دغه افغان وژنه چې د ملګرو ملتونو تر بیرغ  الندې  تر سره کېږي، 

 (۱نسل وژنه ( په نوم یادوي. )« ) ژنوساید جنایت» د 
 

 د ژنوساید حقوقي شاخص: -لومړی
 ــ  د ژنوساید مفهوم : ۱

مه نېټه د ملګرو ملتونو ) م ، ۹م کال د ډسمبر په  ۱۹۴۸مخنیوي او ورسره د مقابلې کانوانسیون  په د ژنوساید 
مه نافذ شو . کانوانسیون  ژنوساید  ۱۲م کال د جنوري په  ۱۹۵۱م (  د عمومي اسامبلې لخوا تصویب او په 

ټول یا یوې  برخې  له منځه وړو هغه عملونه چې د یوې ملي، قومي، نژادي یا مذهبي ډلې د » داسې تعریفوي: 
 (                                                                                                                        ۲«. )په موخه  تر اجرآ الندې  راشي 

 شي یا د جګړې په وخت . دا مهمه نده چې  وژنه کلي  وي یا قسمي او د سولې  په وخت کې رامنځته 
کې شاملېږي په الندې  گورۍمه ماده کې  هغه عملونه چې د  ژنوساید د جنایت  په کټه  ۲کانوانسیون په خپله 

 ډول څرګندوي:             
 پورې د تړلو کسانو وژنه. گروپ ) ډلې(الف. په یو 

 ان رسول. ب. په یو ګروپ پورې د تړلیو غړیو، فزیکي او فکري بشپړتیا ته تاو
 ج. یوه ډله د هغه حالت تر اغېز الندې راوستل چې د کلي یا قسمي فزیکي له منځه وړل یې المل وګرځی.

 د. د یو ګروپ د زېږېدو او پنځېدو مخه نیول. 
 هـ. د یو ګروپ ماشومان بل ګروپ ته اجباري لېږدونه. 

م ګټه پورته شي د ژنوساید جنایت مطرح د پورتنیو پنځو مواردو  نه که یوازې د یو مورد، نه په یو وخت ه
 کېږي. 

په افغانستان کې د ناټو قواوو د ډول ډول وسایلو نه وار وار د نوموړو پنځو موردو څخه درې موردونه  )الف، 
 ویل کېږي کار اخېستی دی. «  طالبان»ب، ج (  د هغه کسانو په وړاندی چې 

 سیون اغېز:ـ په نړیوال حقوقي  نظام کې د ژنوساید کانوان ۲
 نړیوال قوانین د دوو نورمونو تر اغېز الندې دي: 

( : لکه د جنګي جنایتونو په اړه اصول . هر هېواد ګټه او وجیبه )دنده( لري Erga ommeالزامي نورمونه )  -
 چې الزامي نورمونه په بشپړه توګه مراعات کاندي. 

 غیر الزامي نورمونه: لکه د بشر د حقونو پرنسیبونه. -
نورنبرګ د اساسنامې د شپږمې مادې له مخې د نړیوالو قوانینو ځینې تېروتنې یوازې هغه وخت د جنایت په بڼه  د

مطرح کېدای شي، چې د نورو جنایتونو لکه د سولې پر ضد جنایت یا جنګي جنایت سره تړاو ولري. اما ژنوساید 
انې جنایت ګڼل کېږي او د هغه نه د ده الزامي ) که د سولې یا جګړې په حالت کې وي خپلواکه )اتونوم( تېروتنه ی

Ega omme .بڼه لري ) 
مه ماده  د نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې د ژنوساید د  ۸( ۳د م ، م اساسنامه او د ژنوساید کانوانسیون )
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 مقابلې په مقصد خپل ټول امکانات په کار واچوي.
مه ماده ژنوساید جنایت ته ځانګړې کړېدي. د نوموړې  ۶د سزا نړیوال دیوان )س، ن،د( د خپلې اساسنامې 

د حذفولو اراده او د نوموړې ارادې مستمرې، منظمې او پالن «  کلي یا قسمي»اساسنامې په بنیاد ؛ د یو ولس 
 شوې تطبیق، د ژنوساید د جنایت جوړونکي عناصر تشکیلوي.  

ړه وژنه )ټول وژنه( د ژنوساید د جنایت د پېژندلو د اساسنامې د څرګندونو له مخې د خلکو بشپ«  س، ن، د» د 
یو حتمي معیار ګڼلی نشو. په بل عبارت دا الزامي نده، چې د یو ګروپ ټول غړي په  ډله ییزه توګه و وژل شي، 

ملیون انسانان و وژل شول.اما  ۶۰تر څو چې د ژنوساید جنایت مطرح شی . په عمومي دویمه نړیواله جګړه کې
 ي.  جوړوون یهودانو وژنې د ژنوساید د جنایت جوړونکی عنصر ملی ۶یوازې د 

 په هر حال ! د وژنې د کمیت معیار د ژنوساید د عاملینو د ارادې د ټینګوالي درجه ښیي. 
له مخې د (    Jurisprudenceد پورتنیو توضیحاتو په بنسټ د  نړیوالو قوانینو او نړیوالې قضایي رویې  ) 

 ې معیارونه تر السه کېږی: ژنوساید د تشخیص الند
 یو ـ د وژنې اراده  

 دوه ـ  د بل لوري څخه هیوال جوړول 
 درې ـ د یوه  ملي، قومي، نژادي یا مذهبي مغضوب واقع شوې ډلې شته والی 

 څلورـ د وژنې منظم پالن   
 پنځه ـ د وژنې استمرار

 کوو:موږ د لیکنې دویمه برخه د الندې سوال د ځواب په موندلو ځانګړی 
یا په افغانستان کې د ناټو د پوځي عملیاتو څخه رامنځته شوي انساني تلفات د ژنوساید د پېژندل شوي حقوقي آ

 معیارونو سره سمون لري؟
 په افغانستان کې د ناټو د ډله ییزې وژنې حقوقي ارزونه: -دویم

الس کې لرو، چې د هغو پر بنسټ  اوس د ژنوساید د تشخیص )ټاکلو( په اړه په کافي اندازه حقوقي معیارونه په
 په افغانستان کې د ناټو نظامي عملیات د نړیوالوقوانینو په رڼا کې تر ارزونې الندې راوړو .

 د وژنې اراده: – ۱
د وژنې اراده په ډاګه د هغه منظمې ورځنۍ مطبوعاتي اعالمیې له الرې څرګندېږي، چې د ناټو ویاند رسنیو ته 

 سپاري. 
تکبر نه ډکو اعالمیو کې د وژنې کلکه او ټینګه اراده او ورسره د وژل شویو کسانو په اړه کرکه په په دغو له  

«. تنه طالبان و وژل شول  ۵۰۰تنه ،  ۱۰۰تنه ،  ۵۰نن د ... په سیمه کې » ... دغو الفاظو باندې څرګندېږي : 
ۍ مطرح کېږي، چې سړی ګومان کوي چې سانۍ، بې پروایۍ، بې تفاوتۍ او بې مسوولیتآد وژنې اعالن  دومره په 

په ځنګله کې ځناوران ښکار شویدي. ځکه دلته وژنه، نه د نظامي عملیاتو د تېروتنې له کبله، بلکې په ارادي 
 توګه د یو ټاکل شوي مقصد په موخه مطرح کېږي.  

 له بل لوري څخه هیوال جوړول:  - ۲
رتکاب نه مخکې د جنایت عاملینو د خپل دښمن څېره د شیطان د تاریخ په اوږدو کې تل د ژنوساید د جنایت  له ا

 او هیوال په بڼه مطرح کړېده.
لویدیزوالو ته په کافي اندازه  تبلیغاتي اومه مواد برابر کړي دي . د « امارت»په دغه برخه کې د طالبانو شپږ کلن 

رځېده چې طالبان په عامه ذهنیت کې اسالم تر نامه الندې د معاصرې نړۍ د ارزښتونو سره دښمني، د دې المل وګ
 وټکول شي. 

په جنګ ځپلو سیمو کې پښتون، بالقوه طالب یانې بنسټ پال، تروریست او القاعده شمېرل شوی؛ ټول بګړیوال، 
ږیره وال او پټکي وال د بالقوه دښمن په توګه کتل شوي. د دوی وژل د تروریزم  پر ضد ائتالف سیاسي وجیبه 

 رنیو او کورنیو بشري حقونو د سازمانونو له هېڅ ډول احتجاج سره مخه نه شوه. وګڼل شوه، چې د به
پښتون د هغه سیاسي  نظام په وړاندې چې  د بهرنیو قوتونو په وسیله  –ځکه مخکې له دې نه چې  طالب 

حذف  افغانستان ته د سوغات په توګه وړاندې شویدى، خپل جنګي طاقت راغونډ او خنډ شي ، باید له صحنې نه
 شي. 

باید د پښتانه د اوږد مهالې واکمنۍ انساني پوتانشیل  په ماتېدو سره، الره د یو انعطاف منونکي حکومت جوړېدو 
 ته، چې د ګلوبالیزیشن د سیاسي او اقتصادي ازموینو د البراتوار بڼه ولري، مساعده شي.  
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 د یوه مذهبي، قومي مغضوب واقع شوې ډلې شته والی: - ۳
نکي فکر کوي، چې د ناټو د وژنې په اجندا کې یوازې طالبان د یوه مذهبي ډلې په صفت شامل دي نه ځینې څېړو

قومي اکثریت د یو قوم په حیث.  که موږ د وروستیو شپږو کلونو جګړه ییز واقعیتونو ته پام واړوو، دغه حقیقت 
یوه پراخه سیمه کې، چې  پښتانه چې وژنه د طالب له چوکاټ نه وتلې او د ژنوساید پروسه په چټکۍ سره په 

 اوسېږي دوام لري، ترمخې کېږي. 
په نوموړو سیمو کې د سپرلۍ پر موټرونو، د ودونو پر مراسمو او په سوله ییزو مظاهرو  باندې څو څو ځلې 

م کال د سپټمبر په میاشت کې  ۲۰۰۶بریدونه شوي، چې له امله یې په سلګونو بې ګناه افغانان وژل شویدي.  د 
فرانس » تنه طالبان وژلي، یو سپین ږیري  بزګر  ۱۵۰۰نه تر  ۵۰۰له، چې ناټو اعالن وکړ چې په هلمند کې د ک

تنه غړي، چې په کې ټولې ښځې او ماشومان وو، د  ۲۶ته )کاناډایي څانګې( وویل ، چې د هغه د کورنۍ « پرس 
 ناټو په بمباریو کې وژل شویدي. 

پورې( پېښو ته ، چې پکې  ۱۹نه تر  ۱۲د  یوازې د مارچ په میاشت کې د یوې اوونۍ     )( م ۲۰۰۸سږ کال ) 
 د مخ پر زیاتېدو وژنې پراختیا کچه بر بنډه کېږي، نظر اچوو: 

ــ  د سنګین په ولسوالۍ کې د ناټو د بمباریو له کبله شپېته تنه، چې اټکل پنځوس تنه یې  ملکي کسان وو، و 
 وژل شول . 

بي بي سي  راډیو د رپوټ له مخې په خوست کې دوه  ماشومان د خپل مور او شپږو  نورو ملکي افرادو  ــ  د  
سره د امریکایي قواوو له خوا وژل شویدي. عارف الدین د سرحدي لوا افسر، چې ماشومان خپل خپلوان  ګڼي بي 

څرګند کړي وجود نلري. بهرني  په سیمه کې هېڅ نښې نښانې چې د طالبانو حضور» بي سي خبلاير ته وایي : 
د پېښې د شاهدانو د یو بل سړي غږ د راډیو په څپو کې اورېدل «. ځواکونه راځي او خدای په جات وژني ... 

«. که بېګناه ولس د خوب په بستر کې شهیدان شي، موږ  د جګړې  لیکو ته ورننوزو .... » کېږي، چې وایي : 
 (۴اکبر نارې وهلې. ) را ټول شویو خلکو په یو اواز د هللا

ناټو د ژنوساید د پالن د تطبیق په اړوند، دومره د غضب، بې پروایۍ او تکبر په دریځ کې والړه ده، چې د زرګونو 
« خسارې د جبران» ملکي شهیدانو پاتې کسانو ته د نړیوالو قوانینو په مراعات په سلو کې یوه  ته هم د 

 موضوع  نده مطرح کړې. 
افغانستان کې د ننه پښتانه د یوه قوم په صفت د ناټو د غضب موخه ګرځېدلي مختلف الملونه لري. دا چې  ولې په 

له هغې جملې نه؛ پښتانه په قبایلي سیموکې اوسېږي. د قبیلوي جوړښتونو تر اغېز الندې دودیز او محافظه کار 
ړ وي د خشونت څخه ډ  غبرګون ذهنیت لري او د هغه راډیکال بدلون په وړاندې،  چې  بهرنیان یې تر شا وال

 ښیي. هغوى ځان د اسالمي هېواد د خپلواکۍ  د ساتلو رسالت لرونکى ځوا  ګڼي.  
د ژیوپولټیک ستراتیژیستانو په اند تر هغه وخته پورې، چې په قبایلي سیمو کې  د مېشته سرسختو ولسونو 

ز د ماسټر پالن د تطبیق لپاره زمینه  نه مقاومت مات نشي ، د یو السپوسی واکمنی د جوړیدو او د نفت او ګا
 مساعدېږي.  

 د وژنې منظم پالن: - ٤
پالن د ناټو د ستراتیژیستانو له خوا د موقوتو غونډو په ترڅ کې طرح کېږي. د پاکستان د ای، اس، ای دوه مخیز 

و او سویلي سیموکې د سیاست د پالن د طرح او تطبیق په اړه کلیدي  رول لوبولی دی.  د پالن له مخې په لویدیز
پښتانه  : باید  عادي ولس وژنه باید د قومي اکثریت د روڼ اندو د حساسیت د راپارولو المل ونه ګرځي

، شراب او کباب، نویو سندرو او نویو اتڼونو په  تکنوکراتان په ځانګړې توګه د حکومت په دننه کې  د څوکۍ
 هترین ذهني انحراف جوړوي. ب« ډیموکراسۍ لوبه ». د شی ساتل ونشه کې مصروف 

په  معرکه کې د ژبنیو اصطالحاتو تقابل )وروستۍ  مشاجره د پوهنتون او دانشګاه ترمنځ( چې نوښت یې د 
 په الس کې دی، مهم رول لوبوي.  د مثال په توګه بی بی سی بهرنیو راډیوګانو

 د وژنې د پالن نورمهم تکي دا دي: 
 ې انشعاب رامنځ ته کول. د وسله والو مخالفینو په منځ ک - 
په پښتني سیموکې د جګړې د توجیه په مقصد پدې  موضوع باندې ټینګار، چې  اسامه بن الدن او انډیواالن یې  - 

 په قبایلي سیموکې پټ دي.
 په افغاني نظامي یونټونو باندې چې ډېرى د سیمې د بېوزلو وګړیو څخه ترکیب شویدي ګوزارونه :  - 

ونو کې د پرمختللو وسلو  د درلودلو څخه بې برخې ساتل شویدي. د دوی یونیفورم  المل پولیس په شپږو کل
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شوی، چې  په آسانۍ په وار وار د هوایي بمباریو موخه وګرځی . د هغو پولیسو شمېر، چې د نړیوال نظامي 
ور باندې پرې  سرونه» ائتالف له خوا وژل شویدي، د هغه شمېر څخه چې د وسله والو مخالفینو له طرفه یې 

 زښته زیات دي. ( إ« )شوي 
په غیر مساویانه جګړه کې د هوایي بمباریو په وسیله د مقاومت پوتانشیل د جګړې د اوږدېدو په مقصد،    - 

کمزوري ساتل او د مخالفینو د ټکولو تر پلمې الندې ملکي خلک وژل . د یادونې وړ ده ، چې ایساف او ناټو د 
او د وژنې د اوږد مهال پالن د الزام  پر بنسټ نه غواړي، چې  مقاومت په بشپړه توګه جګړې د دوام په مقصد 

 مات شي. 
د عیني شاهدانو په وینا داسې پېښه هم پېښه شوې، چې  مخالف قوماندانان )لکه د جالل الدین حقانی زامن( د 

 نړیوال نظامي ایتالف له خوآ توقیف او وروسته خوشي شویدي. 
 خلکو په وینا  ناټو وسله والو مخالفینو ته  د استخباراتي چینلونو په ذریعه وسلې استولې دي.  د ځینو سیمو د

م کال کې څو ځلې له وسلې  ډ  موټرونه، چې د شمال  له خوا سویلي سیمو ته روان وو د افغاني  ۲۰۰۶په 
او بهرنیو جګړه مارانو ونډه په امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول . تر اوسه پورې دا معلومه نده، چې د کورنیو 

 پېښه کې څومره وه. 
ـ  د جګړې د اوږدېدو په مقصد له  مخالفینو سره له خبرو اترو څخه ډډه کول . مخکې له دې چې موسی کال د 

( د مډیا له الرې د مخالفینو سره د خبرو اترو په فضیلت باندې، ۲۰۰۷بهرنیو پوځونو لخوا  ونیول شي )سپټمبر 
ه تسلیم شویو طالبانو هم پکې ګډون درلود، د رسنیو له الرې په کافي اندازه تبلیغات شوي و . د چې دولت ت

تبلیغاتو موخه دا وه ، چې وسله وال مخالفین مخکې له خبرو اترو څخه د خپل دریځ د ټینګولو په مقصد ځینې 
سره له دې، چې د وسله والو سیمې تر خپلې ولکې الندې راولي او د بمباریو کار آسان شي. بهرنیو قواوو 

مخالفینو د شاتګ څخه خبر و، موسی کال تر بمباریو الندې راوسته، چې له کبله یې په سلګونو  ملکي خلک و 
 وژل شول.  د موسی کال پېښې د ناټو قواوو د ژنوساید د پالن څخه په بشپړه توګه پرده پورته کړه.

نښتې ته لمن وهل  او د همدغه مقصد لپاره د ګوتو په شمېر وسله  ـ  د ځایي خلکو او وسله وال مخالفینو  تر منځ
 والو مخالفینو د شته والي له کبله ټول کلي بمبارول. 

ـ  د افغا نستان په ملیشیایي جګړه کې د مخالفینو جبهه څرګنده نده اما سره له دې ناټو د ډله ییزې وژنې له وسلو 
ه کار اخېستل کېږي، ګټه پورته کوي )تورناډو اروپایي او  رافال څخه، چې زیاتره په نړیواله جګړه کې ور څخ

 فرانسوي جنګي الوتکې خپل لومړنۍ ازمایشي عملیات په افغانستان کې پیل کړل(.  
کسان و وژل شول، په رسنیو  ۶۰م کال( د سنګین د ولسوالۍ پېښه، چې پکې اټکل  ۲۰۰۸نېته ) ۱۸د مارچ په 

 ه. اما په همهغو شپو او ورځو کې د درې تنو تبتیانو د وژنې غوغا جوړه شوه. کې په کافي اندازه منعکس نشو
 
 پرله پسې او سیستماتیکه وژنه:٦، ٥
په افغانستان کې په »د م. م. عمومي منشي ، عمومي اسامبلې ته د یو رپوټ د وړاندې کولو په ترڅ کې وویل:   

مه د ګرمسیر په ولسوالۍ  ۷سږ کال د مارچ په  (.۲۰۰۸)مارچ « کسان وژل شویدي. ۸۰۰۰م کال ،     ۲۰۰۷
 هوایي بریدونه  تر سره شوي دي.  ۵۷کې 

کال(  په  د امریکا او  ۲۰۰۸د کندهار په شاوخوا کې په یوه اوونۍ د مارچ له درېیمې نه تر نهمې نېټې پورې ) 
 بریدونه(.  ۱۷۱۶۰هوایي بریدونه شویدي. ) په کال کې  ۳۳۰انګلستان له طرفه 

 ته برخه ده.د انساني تلفاتو واقعي شمېر هېچاته معلومه ندی. دا د ناټو د ژنوساید د پالن یوه پ  
 انساني ضایعات د هغه څه، چې په رسمي توګه خپریږي  زښته زیات دي. 

زره  ۴۰۰۰م کال په دشت لیلې کې د طالبانو د ډله ییزې وژنې )اټکل ۲۰۰۱د امریکا دفاع وزیر په « رمز فیلډ»
موږ د خطرناکو انسانانو سره مخ یو. دوی د جګړې اسیران ګڼلی نشي. هغوی د »ن( په درشل کې وویل: کسا

نړۍ په کچه روزل شوي بې رحمه او خطرنا  قاتالن دي. د دوی د شر نه باید بشریت و ژغورو.  نړیوال قوانین 
عمل آزادي نشو   د د تحقیقاتو په اړهموږ ته بندیزونه )محدودیتونه( رامنځته کوي، چې د هغه په احترام  باندې 

 ( ۵) «درلودلی.
د وژل شویو کسانو شمېر داواقعیت په ګوته کوي، چې د سیمه ییزو وګړیو، چې د پردیو نظامیانو له حضور »

 (۶« )سره بالقوه مخالف دي د ایساف نظامي عملیات د بشپړې بې تفاوتۍ په بڼه تر سره کېږي.
په کلي کې سهار وختي د ناټو په : » ای په جات وژنې ته په اشارې سره داسې وایيد هلمند یو بزګر د ناټو د خد
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 (.۷( )۲۰۰۷)جون « ګزمه باندې ډزې وشوې، کلى د شپې په لسو بجو تر بمباریو الندې راغی
م کال( د ژیړۍ په  ۲۰۰۶د عملیاتو په ترڅ کې )اګست او سپټمبر، « مدوز»د کاناډایي  ځواکونو په وینا د »

طالب جنګیالي وژل شویدي. داسوشیتد پرس د رپوټ له مخې د ناټو  ۱۵۰۰نیولې تر  ۵۰۰الۍ کې له ولسو
تنه )د  ۱۳چورلکې د شپې په  دوو بجو د اشرو )کندهار( په کلي باندې د راکټ ډزې وکړې. د کلیوالو په خبره 

چې هېڅ نښې نښانې نشته چې  څلورو ښځو په ګډون( و وژل شول. اسدهللا خالد د کندهار والي رسنیو ته وویل،
 ( ۸« )طالبان په کلي کې د وژل یا ژوبل شویو کسانو په منځ کې وي. 

 موږ په سلګونو ورته پېښې لرو، چې د ژنوساید بڼه لري. اما  دلیکنې حدود د نور تفصیل ګنجایش نلري. 
ړاندې زیات تلفات ورکوي، سره له دې چې ملېشې د وسلې له درکه بې وزله دي او د ناټو د مډرنو وسلو په و»

خو وژنه د اشغال په وړاندې د مخالفینو د لیکو د پیاوړتیا په یو المل بدله شوې ده. د همدغه واقعیت په نظر کې 
چې د افغانستان د جګړې د ډګر نه نوی لندن ته راغلی و، وویل چې  Ed Butlerنیولو سره انګلیس ډګرمن 

 ( ۹« )کلونو پورې دوام وکړي. ۲۰جګړه به تر 
 د ژنوساید د  جنایت په اړوند ذیصالح محاکم:  -دریم 
 ـ نړیوال محاکم:  ۱

د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته کله، چې ژنوساید حقوقي تعریف وموند د هغه د مقابلې په اړوند نړیوالې 
 محکمې جوړې شوې. د ژنوساید د جنایت ذیصالح محکمې لنډ مهالي او تلپاتې  جوړښت لري.

د نازیانو د جنایتونو   .لنډ مهالې محکمې د ځانګړو قضایاوو په اړه د یوې ټاکلې مودې لپاره جوړې شویدي - الف
په موضوع باندې د نورنبرګ محکمه، د یوګوسالویا او روندا د ژنوساید په اړوند د سزا نړیواله محکمه له هغې 

 ډلې څخه دي. لنډمهالې محکمې د ملي محکمو ځای نیسي. 
م کال کې جوړه شوېده. دا دیوان د ژنوساید په  ۱۹۹۸یمي محکمه د سزا د نړیوال دیوان تر نامه الندې په دا -ب 

اړه هغه وخت غونډه کوي، چې ملي محکمې د هغه جنایتونو په اړوند کمزوري او بې صالحیته ثابتې شي، چې د 
دیوان د ملي محکمې پر ځای نه م کال د جوالی د لومړۍ نېټې څخه وروسته رامنځته شویدي. دایمي  ۲۰۰۲

 مطرح کېږي.
 
 :  ملي محکمې - ۲
ملي قانون د نړیوال  .پدغه حالت کې تقنیني  قوه د نړیوالو حقونو اصول د ملي قانون په جوکاټ کې منعکسوي  

قانون په تړاو د نړۍ په کچه عمومي بڼه غوره کوي او د جنایتونو په اړوند د پرېکړې صالحیت مومي. د یاد 
ي پروسیجر له مخې د بلژیک، سویس، کاناډا او فرانسې محکمو ځانته دا صالحیت ور په  برخه کړی، چې د شو

ژنوساید په اړوند پرېکړه وکړي. البته کله چې د نړۍ په کچه د یو ځواکمن سازمان لکه ناټو حقوقي مسوولیت 
 اندې نه تطبیقېږي. قانون په زور واکانو ب:  مطرح کېږي، زموږ  بحث تیوریکي بڼه غوره کوي

  
 نتیجه
په افغانستان کې د ناټو په ډله ییزه وژنه کې د ژنوساید ټولې حقوقي جوړونکې پرزې را غونډې شوې دي ،  -

کوم  چې په ترڅ کې یې طالبان د یوې مذهبي ډلې او پښتون ولس د یو قوم )اتني( په صفت د ژنوساید قربانیان 
 ګڼل کېږي. 

د قربانیانو شمېر د ژنوساید اغېزمن عنصر ګڼل کېږي نه  جوړونکى عنصر؛ د انساني تلفاتو شمېر د ژنوساید د   -
 عاملینو د ارادې ټینګوالی څرګندوي.   

په پیل کې طالبان د یوې مذهبي ډلې په  توګه د ژنوساید موخه ګرځېدلي وو. خو په تدریج سره د ژیوپولتیکو  -
 ې طالبان د قومي اکثریت د مذهبي او  قبیلوي مخالفینو په لیکه کې واقع شول. الملونو تر اغېز الند

پېړۍ په پرمختللې مډرنې نظامي ټکنالوژۍ  ۲۱د افغانستان په اوسني غیر عادالنه او نامساوي جګړه کې د   -
والو یې د ډلې سره مخ دي. د ژنوساید موخه هغه ولس دی، چې لویدیځاو قومي سمبال پوځ د بې وزلې مذهبي 

کاله کېږي چې  ۳۰.  فت څخه په ژغورولو کې تر یو نیم میلیون څخه ډېرې قربانۍ ورکړې ديآکمونیستي  
 افغانان د پردیو په ګټه استعمالېږي او وینه ورکوي. 

ناټو د مخالفینو د مغلوبولو لپاره نه جنګېږي. هغه پالن لري، چې وسله وال مقاومت په فزیکي لحاظ له صحنې  -
 حذف کړي. له همدې کبله د مخالفینو سره د خبرې اترې څخه ډډه  کوي او جګړه اوږدوي.  څخه
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 د کابل اداره له ناټو سره په خپله همغږۍ کې د افغان وژنې په پروسه کې ستر مسوولیت لري. -
ې خپل ـ اوږد مهالې افغان وژنې د نیویار  له پېښې څخه وروسته وقایوي جګړه او له تروریزم سره د مقابل

ژنوساید د ستراتژیک او ژیو پولتیک سیمه ییز  ماسټر پالن په جوکاټ کې  .لومړنی منطق له السه ورکړى دى
 اجرا کېږي. 

 په افغانستان کې جګړه او ژنوساید د سولې او ډیموکراسۍ په نامه د ملګرو ملتونو تر بیرغ الندې ترسره کېږي.  -
توان نلري، چې ناټو په افغانستان کې د ژنوساید د ارتکاب په تور محکمې ته راکش کړي.   اوسمهالافغانان  -

Réal Politique .هم موږ ته دا اجازه نه راکوی 
مګر افغانان د تروریزم او ژنوساید د بېګناه قربانیانو په توګه په ټینګه غوښتنه لري، چې  ناټو دې هغه پرېکړه   

         جګړې ته د سولې له الرې د پاى ټکى کېښودى شي.او ستراتیژي خپله کړي، چې 
 ۲۰۰۸فرانسه . مارچ 

 
 متن سره تړلی توضیحات :

 ـ د افغانستان په غمیزه کې د ژنوساید قربانیان مذهبي او قومي ډله ګڼل کېږي. ۱
یې وکړې، د په خپل لومړنۍ هلې ځلې چې د ژنوساید د تعریف په مقصد  م ، م  ۱۱م د دسامبر په ۱۹۴۶ـ په  ۲

م کې سیاسي ډله د تعریف څخه د  ۱۹۴۸سیاسي ډلې وژنه هم د ژنوساید جنایت په توګه وپېژاند . اما په 
شورویانو د غوښتنې له مخی وویستل شوه.  شورویان ویره لرله چې د ستالین جنایات د ژنوساید تر نامه الندې 

 رانشي. 
ړې د حقونو د تنظیم په موخه په ژنو کې السلیک ( چې د جګ ۱۹۴۹ – ۱۸۶۴ـ د هغو تړونونو لړۍ )  ۳

 شویدي.
 م  ۲۰۰۸،  ۱۹ـ بي بي سي د مارچ  ۴
 م  ۲۰۰۴،  ۱۰ – ۹ـ لوماند، د مې  ۵
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