
 

 

 
 دنوشته از بصیر دهزا

 
 

 در افغانستان ُ معیار 
ی

 و پایداری قت صدا برریس جنایات جنگ
 و  ارزش های حقوق بش   ،وجدان به   جهان   جامعه  

 ن های بی   الملیلکنوانسیو 
 

ی الملیل  ملل متحد محکمه  دوم  هانی ج بعد از جنگ بر اساس  قرار های مختلفه ملل  نستتوابیر
 و یمبنی بر جرا قضایای  متحد 

ی
ی عد  م شدید جنگ  الملیل  مرتبط به نقض ول از کنوانسیون های بیر

 و جرایمی    ح حقوق بش  ص 
ی

  ق، علیه انسان و انسانیت را  در یوگوسالویای ساب ، ارتکاب جرایم جنگ
 آفTکشور آ

 
کمپوچیا را به برریس  کشور  ت پولپوت و ینگ ساری در می جرایم زمان حاک، ریقانی رواندا

ی جامعه جهانی در برابر  حبس های طویل و ابد محکوم گردیدند.  ویل  ه بگرفتند .  تعدادی  همیر
 رینالدو بگنیو آخرین رهیر دیکتاتوری نظایمبیل چییل  پنوچیت و جنایات شدید و وحشناک دیکتاتور ق

 در سالهای هفتاد و هشتاد  سالهای طوالنی خمویس  اختیار نمود. ارجنتاین 
  در ا

ی
که به کرات در وسایل   ۲۰۱۵ تا   ۲۰۰۵نستان در سالهای  غافاکنون موضوع جنایات جنگ

غیر اخالقی دولت  ر اثر فشار یافته اند، دارد  بجمیع با اسناد و شواهد  غیر قابل انکار  انعکاس  ارتباط 
ی  ایاالت متحده آمریکا  روی آن خاک پاشیده  شده ، چشم ها، گوشها و زبانهای   نهاد های میل و بیر

 زند. و بسته ساکر   ر،و کالملیل را   
الیانی  شدید جرایم  ا بخیر های تکاندهنده  و عکس العمل های  متفاوت در ارتباط   نظامیان آسیی

ی
جنگ

ی سالهای بدر افغانستان در  مرتبط ونگرانی های جدید ها تشویش  م نایس  از هم.   ۲۰۱۶تا  ۲۰۰۵ یر
ی نقوااز ی    ح  و غیر قابل انکار ص تخظی ، به نقض  حقوق انسانی  ی  انسیون ها و کنو  یر در سطح میل وبیر

ی الملیل و میل دفاع از حقوق   ی توجه جامعه جهانی ، نهاد ها که باید بدان  مکث و   است الملیل  بیر
 ر 

ی
بار دیگر  بر آن قضیه  بزرگ ا یکبش  و  مبارزه بر ضد عامالن ارتکاب جرایم بزرگ و شدید جنگ

 متمرکز ساخت. 
ی بمعه ااین قضیه با آنکه در ج  عکس العمل های  را  در محکوم کردن این جنایات  در نی لملیل  یر

با در مطابقت  ،نظامیان این کشور  ی  ها  تخظ روی تحقیق بیشیی تآکید بر   همچنان، داشته است 
ی الم  محتوای   لیل  مربوط به جنگ کنوانسیون های بیر

ی
ی  برجسته ، جرایم جنگ ی  را  نیر و حقوق  بش 

 موضوع از آب برون آید. جهات مختلفه  ، بیشیی و وضاحت انکشاف  با  تا  تهسو قابل  تطبیق  دان
الیا تا ناخیر  وهای ویژه این کشور در افغااست  ید کرده ئوزارت دفاع آسیی های نستان در میان سالکه نیر

نظایم افغان را کشته ۳۹ . م ۲۰۱۶تا   ۲۰۰۵  اند.  غیر
الیان  از  تن  ۹ند که سار  یمویل گنک و غیر قابل تثبیت  های  تازه گزارش

شمول یک به  ،رسبازان  آسیی
وها در افغانستان خودکش  کرده، زن   این نیر

ی
ویل هنوز مشخصات اند. پس از نش  گزارش جنایت جنگ

ی  انعکاس نیافته است  .  و نامهای این  افراد در هیچ سند و یا خیر



 

 

الیانی دست به خودکش  زده  نظا ۹عن اقو . اگر در دهن ایجاد نماید،  را تواند دو تعبیر این خیر می یم آسیی
بحیث یک جرم ارتکاب یافته  بلکه  دانست یل، بیان این امر است که جنایات  را نمیتوان احتماباشند 

واهد بود که مقامات نظایم تلقی نمود که از یک زاویه دیگر باید قابل برریس باشد.  حالت دویم این خ
الیا میخواه دهند تا در  ایل  و گویا غیر قابل برریس جلوه مه را ماستقضی د نو سیایس حکومت آسیی

  زمینه استماع شاهدان را غیر ممکن سازند.   برریس حقوقی یک نتیجه  
 جزانی
ی  در داخل رسز جرایم مرتبط بر  بدون شک این قضیه  حقوقی   و خالف حقوق بش 

ی
ی   شدید حنگ میر

ت گرفته است،  بمانند  ناخن افغانستان  صور ن ارابر شهروند افغانستان دارای حاکمیت میل  و در ب
ی نمیتوان باالی آن خاک پاشید و  آسیب،  درد و رنج آنرا  بر ارزش های میل افغانستان حق  ، خونیر

، غممردم افغانستان  در برریس عدالتمند  و انده و همه آالم  انه این قضیه  و آسیب های بزرگ روانی
ی نایس  از این  سلسله  اده های  کشته شده  ) خانو  آن آسیب دیده های مستقیم  ر ب تجنایازنجیر

 نادیده گرفت . را  سطیح و گان( 
الیا    و معذرت خوایه وزارت دفاع آسیی

ی
منده گ افات و اظهار رس  صورت   ها رسانه طریق از که   با اعیی

ه نی  یک سلسله  از دیدگاه  حقوق و برریس، گرفت  ی افغ از  زنجیر تان  و نساارتکاب جنایات در رسزمیر
سد و ظنه نمان ملل متحد و سازمان نظایم ناتو  ساده  آنهم تحت  چیی ایساف ساز  یک اکتفا  بر  ر نمیر

ی الملیلرفع مسئولیت ، خوایه  معذرت  . آن دولت نمیتواند باشد   بیر
،  و درد های نایس  از جنگ به انواع  آالم  ز چهل سالر بیشیی اافغانستان د م قرار معلوم  مردم مظلو 

ی ، تظلم تنظیم های جهادی و یزم ور ر ت  و ضد حقوق بش 
ی

ی الملیل و جرایم شدید جنگ منطقوی و بیر
ی در نزده سال اخیر آنان طالبانی قرار گرفته اند .  و کشور اعضای ناتو و   ۴۷ تزیر سایه  موجودی نیر نیر

فمند، هد  قتل هایاز جمله  ، آسیب های بزرگ وانسانی ن ملل متحد ایساف سازماهای  حافظ صلح 
زور گونی زورمندان وابسته  و ارتکاب جرایم   ،رسمایه های میل،  فساد، اناریس  سیایس و اجتماعی  غارت
ی  ید شید   و ضد حقوق بش 

ی
     .  اند  متحمل گردیدهرا ، جنگ

کشور های     دهه اخیر به یگ از اکت های زیر بیان این واقعیت تلخ است که  افغانستان در چهار ف
ین ق   بعد از جبار بزرگیی

ی
 دوم جهانی به حساب میآید.    نگنی جنایات جنگ

  در سالهای  جنگ   -
ی

از کشتار های مردمان  ،و دولت  وقت تنظییم میان گروه های  جرایم جنگ
. در  ملیک تا   بدون کدان پروسه عدیل و قضان 

این زمان هم حمایت گران تروریزم  و  مجازات صحرانی
خموش   انسانهای زنده های و پوست کردن ها شیدن نها  حنی بر چشم کآ یمدافعان  جهانی و منطقو 

در ارتکاب جرایم   نمیخواهد صورنی   در این قضایای حقوقی  به هیج  نویسنده  و دهان بسته بودند. 
 
ی

 را قایل گردد.  تفاوت آ و استثنجنگ
وهای آمریکان  در سال مح -      ۴۲که جان در قندوز   " ز به بیمارستان "پزشکان بدون مر  ۲۰۱۵له نیر

ده ای انجام را گرفت، صیحتن از جمله اعضای کادر  ه راه این مید میگرفت که در نیاب تحقیقات گسیی
 . پروسه خشک گردید. 

ی همزمان اعالم کردند برخی م»  به الهه اعزام کرده است تا را ایندگانی دولت آمریکا نمکه  نابع خیر
ی الملیل ابراز کنند.  عدالتمایل توسط دادگاه حتااین کشور را از تحقیقات  نگرانی   هم  قبل از این بیر

ی سال ا  ت ۲۰۰۳های دادستان این دادگاه بارها به بدرفتاری نظامیان آمریکا با زندانیان افغانستان بیر
 . «اشاره کرده بود ۲۰۰۵

ی الملیل آنعدالت سازمان یت صالح»   آمده است،آن گونه که در اساسنامه بیر
ی

ی ه برسیدگ  جنایات بیر
 را شامل یم شود. جنگ آمریکا در افغانستان  

ی
یت و جنایت جنگ ،جنایات علیه بش  الملیل ، نسل کش 

تروریسم ان در حادثه یازده سپتامیر و مقابله با به بهانه دخالت برخی گروه های افغ 2001که از سال 
 همراه بو سال گذش 15آغاز شد ، در بیش از 

ی
 «است. ه دته با جرایم مختلف جنگ

 نر بر اساس تحقیقات و یافته  -
یس )پانوراما( دولت و ارتش بریتانیا متهم نر های یک برنامه تلویزیونی

وهای نظایم این کشور "رسپوش"  اند که بر کشتار شهروندان عراقی و افغان شده به دست نیر
 اند. گذاشته



 

 

ور  13برریس نش  یک برنامه تلویزیونی هالند بتاری    خ   -   م.  هنوز بدون برریس و نتیجه    0132 یفیر
ی  باقی مانده است.   گیر

افغانی االصل که پرده از یک سلسله به شخیص با اسم " ابراهیم. الف "  میشود  قضیه مربوط 
وهای مخقی استخبارات وزارت  دفاع هالند دریک واقعیت ها برمیدارد که خودش و بدستور نیر

تن افغان در داخل   12 یگحذف فز در وسه عدیل و قضان  تسلسل از قتل های مخقی و بدون پر  
مشابه در کشور قربانی  جنگ و   مقضایای دیگر ارتکاب جرای . ودها  «. افغانستان نقش داشته است

 جنایات 
تروریزم منطقوی  ، بل توجیهاقیر در افغانستان آسیبدیده از جنگ ِو قتل های هدفمند و غ بدون شک 

ی الملیل  و بالخره قابل ، جدی  موضوع  ،ظایم  و بیدفاع کشتار ها و اذیت فزیگ شهروندان غیر ن   و بیر
ی الملیل  عدیلتعقیب و  تحقیق وسیع     میباشند . در سطح میل و بیر

 ژنیو کنوانسیون های چهارگانه  
ی

 و منع ارتکاب جرایم جنگ
ی

در مراحل مختلف    مربوط به حقوق جنگ
ی ها و ارزیانر نبعد از  و   نزدهم و دو جنگ جهانی اول و دوم   در قرن انه  جنگ های وحشیتیجه گیر

ی الملیل 38ماده از آنجاسیکه تکمیل تر و انسانی تر شده اند.  بصورت  عدالت  اساسنامه دیوان بیر
ی الملیلخاص  هیچ ، رف به میان آورده استاز مسآله حقوق بش  دوستانه حبش   در مورد حقوق بیر

ی الملل به اندازه حقوق بش  دوستانه  بخش  ک از ی به عبارت ، طرح نگردیده است مهای حقوق بیر
ی الملیل اسایس ترین و مبتدای  دیگر یم توان گفت حقوق بش  دوستانه   است .  بخش حقوق بیر

 نه در مورد قربانیان جرایمتاهدف از طرح موضوع این است که چرا این دید بش  دوسنی و یا بش  دوس
 
ی

 تبعیض و استثنآ بدان دیده میشود؟ ت،تفاو  ا قابل تطبیق نیست و ب   در افغانستانبزرگ جنگ
امون ما مکنی گذرای بر کنوانسیون های چهاگانه ژنیو اگر  ی پیر وعیت جنگ  ،جنگقوانیر و منع   ، مش 

 
ی

ی کنفرانس ددوازده  میان  ۱۸۶۴و ننمائیم ، کنوانسیارتکاب جرایم جنگ هر ژنو ر شکشور در نخستیر
موافقت یم کنند که رسبازانی که در جبهه زخیم شده اند را جمع آوری نمایند و به آنها کمک های  

  ۱۸۶۴کنفرانس   وای محتکنوانسیون دوم در ژنو نشست کرد و در   ۱۹۰۶در  قرارداد  پزشگ برسانند. 
یه نهاد های تجدید نظر شد و   و خیر

نند دعوت به  یم رساصیح  هان  که کمک های  های کمک رسانی
 اری شدند. همک

یها از جنگ اول جهانی  ۱۹۲۹در سال     در ایندر ژنو تشکیل شد سوم کنفرانس  یعنی با نتیجه گیر
 بود  واردی مورد تصویب قرار گرفت م کنوانسیون

ی
ان جنگ  ند. که در باره اسیر

رد تصویب دول  مو   ن جنگ دوم جهانی در ژنو کنوانسیون چهارم پس از به پایان رسید    ۱۹۴۹در سال 
 گرفت.   قرار 

ی و  ی الملیل  مربوط به حقوق کقابل دقت و تذکر است که در تمام قوانیر بش   نوانسیون های بیر
 دوستانه  و من

ی
 . و وجدان نسان :  ند خییل ها متبارز ابا اهمیت دو اصل  ع جرایم شدید جنگ

ی د  تجیل ارزش های  کهدر عرص مدرنو اکنون  ی یی ر اکحقوق بش    کشور ها  چشم ها را خیر  یت قوانیر
 
ی
ُ استاصل زرین  ر دو هتطبیق و ادای مسئولیت از امید و توقع از ، میکند ام به کرامت انسان  : احتر

به صداقتمندانه  تعهد همچنان جدان  بش  دوستانه  و حرمت به حق حیات  و داشیر  و تبارز و 
ی  که نویسنده در   جدان  ل و این اص ی  همیر اجرای صادقانه تعهدات دول را به    هدفنوشته  و در همیر

ی و برریس حقوقی و ارزش های حق   در افغانستان ، جنایا  ق بش 
ی

 در یک پروسه عدالتمندانه ت جنگ
 ا مینماید. تقاض

ی  ،حقوق  ، ی    ع قرار دارد شاف رس انکدر یک سیر و  اکنون که جامعه جهانی   و حرمت به آزادیهای بش 
یعیم  جهانشمول و حافظ صلح و امنیت جهان  ک سازمان ف یاهدا رس خط در ان و انسانیت انس

وریقرار گرفته است ملل متحد  انی و بالخره حفظ ارزش های  حرمت به کرامت انس انسانی و ، ،  صی
ی ، ایجاب میکند که  جامعه بجهانشمول   ی  جهانی و دول ش  الملیل خود  متعهد به کنوانسیون های بیر
نی مسجل در صمم و  صادق باشند.  نباید  همه حقوق  انسا، میو تعهدات خویش جد در تطبیق  



 

 

ی  فقیر و یا کشور های که  با هم در تضاد و تفاوت دیدگاه ها و اهداف الملیل در کشور های  اسناد بیر
 ق نمایند. آ   تطبیاستثن تبعیض و  ،، ارزش های متذکره را با تفاوتمنطقوی و بینالملیل قرار دارند 

 و انکشاف  بیشیی دامنه و  وسعت این جرایم  بزرگ  و بخاطر  وضاحت  
ی

حقوق  ضد و شدید جنگ
ی  یک پروسه عدیل  و قضانی  الزم بر باز ساخیی ی و همچنان تخاد تدابیر نکات نظر و   اید ب ،بش 

وع و حقوقی خواست ها ی    : .  زیر را جدی مطرح نمود  مش 
الیانی  ب مسآله ارتکاب جرایم.   ۱   نظامیان آسیی

ی
و ارتکاب چند رسباز  ه احتمال قوی تنها به عمل جنگ

نمیتواند محدود گردد.  قریب به واقعیت تلقی میگردد که مقامات باال رتبه نظایم و استخبارات نظایم  
الیا از موضوع آگا روی کدام   یه  قبیل داشته اند.  این سوال مطرح میگردد که حکومت آسیی

 ؟ند سال این موضوع را پوشیده  نگهداشته اند. وزارت دفاع آن کشور در یط چ ملحوظات 
مساری بزر یک الوتن برریس وسیع این موضوع  که  ع ال و مدافع حقوق  گرس  را متوجه دستگاه لییر

الیا میسازد ، باید  موضوع را د ی بش  آسیی   تعقیب  جهتر سطح پارلمان آنکشور مورد برریس  و متعاقیر
  ارجاع نمایند. شور آن ک عدیل و قضانی نهاد های به عدیل 

این جنایات به حیث یک خواست باید پرداخت غرامت به آسیبدیده  گان اصیل  نایس  از ارتکاب 
وع و حقوقی  به بحث و تصمیم جدی گرفته شو   د. مش 

ان و افراد غیر نظایم که به قت ایایقض تمایم .   ۲  و موضوع خذف فزیگ اسیر
ی

ل رسیده و جنایات جنگ
ید در یک  پروسه  عدالتمندانه  در سطح میل و اجسمانی و روانی قرار گرفته اند، بیا مورد اذیت های 

ی الملیل  به برریس گرفته شو   د. نبیر
یسیون با صالحیت سازمان  ملل یک  کمبعد از تحقیق توسط ، هر گونه پروسه عدالتمندانه .  ۳

ی الملیل به ، متحد    متحد ارجاع گردد.  و محکمه عدالت سازمان ملل سازمان عدالت  بیر
ی ، برریس، تحقیق  و پروسه عدیل و قضانی .  ۴ ی الملیل متگ بر اصول و قوانیر عمدتن کنوانسیون  ، بیر

امون  حقوق جنگ و برریس جنایات شدید ژ های چهارگانه    جننیو پیر
ی

د.  ، گ  صورت گیر
و  ناید از حقوقدانادارک و دالیل مستند الزام  ب، جمعآوری اسناد ، میسر در پروسه  تحقیق، بر  .  ۵

ی  ی مستقل  افغان نیر  د. شو  خواستههمکاری متخصصیر
ی هسپانیانی  ۱۹مضونیت های ارتکاب جرایم مشابه  در همه  .  ۶ ، سال اخیر  توسط نظامیان آمریکانی

ابه  که در های جرایم مش  دوسیهروشن و در سطح دول متذکره نیر باید  باید  یش  هالندی و انگل
دوباره باز گردیده و تا سطح ، رات در  رسانه های  این کشور ها  از آب برون شده اند سالهای اخیر به ک

 ایجاد کمیسیون های پارلمانی به برریس گرفته شوند.  
ز منابع  داخل افغانستان و یا  در سطح انفرادی  ا شدن همکاری  های مخقی  ثابتدر صورت .  ۷

ایط مقدمانی ارتکشهروندان افغانی  د   باید  ر  ایجاد رس 
ی

 جزانی   دوسیه هایاب این جرایم شدید جنگ
 قرار گیر 

 د. نتحت جرایم ضد امنیت  میل  افغانستان  باز و در یک پروسه عدیل و قضانی
کنوانسیون های متذکره  باید دولت افغانستان خود را موظف و    ۷۰ماده  ۴بند در مطابقت با .   ۸

کمه خاص داخیل را ایجاد و موضوع را به برریس عدیل و محیک برای برریس موضوع      مکلف بداند تا 
د و آن بدلیل اینکه جرم در داخل قلمرو افغانستان ارتکاب یافته و قربانیان   گیر

غیر   امجرایم مردمقضانی
 اند.  مظلوم افغانستان نر دفاع  و  ، نظایم 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 منابع که در این مقاله از آنها استفاده گردیده است: 
 

  گزارش تلویزیون ۱ هالند  تحت نان پاول ان   
 http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1325934 . ۱و یتمن

۲ . مقاله بصیر دهزاد     تحت عنوان جرایم سیایس حذف فزیگ   در سایت وزین آریانی  
http://www.ariaye.com/dari9/siasi2/dehzad3.html 

ی الملیل، صفحه رسیم صدای آمریکا  ۳۰ عقرب    در افغانستان از محکمۀ بیر
ی

۳ .  تقاضای تحقیق جرایم جنگ
۱۳۹۶ 

۴ .  ممانعت لندن از تحقیقات در باره جنایات نظامیان انگلیش در عراق و افغانستان. رو زنامه فارس  زبان   
 کیهان سال ۱۳۹۸، شمار ه ۲۲۳۳۲

ی فار یس از نش  ات انیی    ی میی
ی

ی جنگ و  منع ارتکاب جرایم جنگ ۵ . کنوانسیون های چهارگانه ژنیو در مورد قوانیر
 .  ننی

 . ننی ی هاتلندی ، برگرفته از سایت های انیی ی الملیل ، میی  ۶ .  اساسنامه دیوان عدالت بیر
الیان  ، صفحه 

وهای ویژه اسیی نظامیان افغان توسط نیر ی غیر ۷ .  درخواست محاکمه و غرامت به خاطر 'کشیی
 نر 

ننی ۲۰۲۰نوامیر  ۱۹  نر یس انیی  
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