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جګړه اود جګړې قانون
6.11.2015
د جگړې د فلسفې  -دجګړې د معنا ،علتو نو  ،د انسان او جګړې تر منځ د اړیکې په ابب راز راز
نظریېې وړاندي شوې دي .ددی لیکنې خمه د جګړې د فلسفې را س پیړل نه دي .زه غواړم دلته د
جګړ ې پر قانون تکیه وکړم او د افغانس تان په جګړه کې د ښکیلو خواوو پاملرنه ددوی هغو سرتو
انساين ،اخاليق  ،امیاين او حقويق مسو لیتونو ته چې ورپه غاړه دي  ،را و ګرځوم ،پرته هل دې چې کوم
اړخ ته د مالمتۍ ګوته ونیسم.
ښاکره ده چې ددې خونړۍ او هل رازونو ډکې خشړې هر لوری د جګړې لپاره خپهل هبانه لري او یوازې
په دی دلیل چې وویل يش " په سوهل یک خری دئ " هل جګړي الس نه اخيل مګر داچې د جګړې او
س یاست په دګر کې د یو لړ ترخو واقعیتونو لکه ماتې خوړل او ای قطعي بن بست رسه خمامخ يش او
دې نتیجې ته ورسې چې د جګړې هل الرې خپلو خمو ته نيش رس یدالی.
اوس چې د سولې لر لید ډیر تیاره دی او د جګړې دواړو خواوو د د پو ځي برای په هیهل دجګړې دګر
تر پخوا ډیر ګرم کړیدی ،اړینه ده چې مه دولت او مه طالبان خپلو انساين ،امیاين او اخاليق مسولیتونو ته
ځری يش او بشي قانون په لککه اوبشپړ ډول مرا عات کړي چې لږ تر لږه د دغه مغ لړلې جګړې او ميل
انورین او ورانۍ کچه را ټیټه يش.
په هیواد کې ورورستیو خونړیو نښ تو وښوده چې ددواړو خواوو د جنګیالیو او ای په هغوی پورې تړلو
کسانو خلوا د بشي قانون نه رس غړونه د بشي قانون هل رسي کرښي او د انسانیت هل پويل وزي
(وځي).

دجګړې قانون څه ته وايی او رسه کرښه یېې کومه او چریته ده؟
د جګړې قا نون ( )Jus in Belloچې په رمسي السوندونو او حقويق رس چینو کې د بشي حقوقو
) ) Humanitarian Lawای بشي قانون په نوم راغیل دی ،دیو لړ حقويق نورمونو اوضوابطو ټولزیه

(مجموعه ) ده چې د نړیوالې ټولنې خلوا د جګړې د مصیبتونو د اکبو کولو او مکولو په خمه جوړ شوي ،منل
شوي او د اعتبار وړ (انفذ) دي .بشي حقوق په جګړه یک پریو لړ ځانګړو کړنو ،الرو چار او وسلو
بندیز لګوي.
بشي حقوق ( ) Humanitarian Lawد نړیوالو ( بنی املليل ) حقوقو ځانګړی او خورا همم څپریک
ګڼل کیږي.
ځینې کسان او په ټوهل یک عام ولس د بش د حقوقو )  ( Humans Rightsاو بشي حقوقو
)(Humanitarain Lawتر منځ تفکیک نيش کوالی اودواړه یوشان ګڼېي خو په واقعیت یک داسې نه
ده .د ښه پو هاوی او تفکیک په خمه ،په دې لیکنه يک تردې وړاندې د جګړې د قانون )بشی حقوقو
( پر ځای یوازې د بشي قانون اصطالح اکرول کیږي.
دبش حقوق (  )Human Rightاوبش ي قانون (  ) Humanitarian Lawچې په انګریزۍ ژبه
یک یېې د اصطالح په وجه توپری په ښه توګه تر سرتګو کیږي ،د موضوع  ،میاکنزیم او الزام هل خمې ( په
حلاظ) د نړیوالو حقوقو دوې جال برخې جوړوي ،رسه هل دې چې په ځیين عامو اصولو او خمو کې
یېې ورته وایل او یووایل مه ش ته.
د بش حقوق (  ) Human Rightsپه عادي حاالتو کې او مهد ا شان د جګړې په وخت کې د
ټولو و ګړو پر منل شویو س یايس ،مدين ،اقتصادي ،فرهنګي او ټولنزیو حقونو په خوندیتوب تینګار
کوي.
بشي قانون ( ) Humanitarian Lawهل جگړې رسه اریکه لري؛ د جګړې په وخت کې د مليک
وګړو ،مليک او فرهنګي ځایونو (اتسیساتو) ساتنه کوي؛
د جګړی د فرابنیانو ددوښمن د ټپیانو ،انروغو  ،یرمغلو او هغو جنګیالیو رسه چه وسهل پر مځکه
ږدي ،انساين چلند او کړنالره ټايک؛ دجګړي پر ځینو الرو چارو او د ځانګړو متعارفو وسلو په اکرولو
بندیز لګوي .په مهدې وجه ،بشي حقوقو ته د جګړی قانون ( ) Jus in Belloمه وايی او په حقويق
ادبیاتو کې ځای لري.
د بش د حقونو او د بشي قانون رس چینې ،څه ان څه بیيل دي .د بش حقونه د ملګرو ملتونو په
منشور ،د بش دحقونو په نړیواهل اعالمیه (  ) 1948د بش د حقونو په دوو میثاقونو ( ) 1966
اونورو ځانګړو تړونونو کې ځای پر ځای شوي دي .د بشي قانون ضوابط د هاګ په کنوا نس یونونو
( ) 1907د ژنیو په کنوانس یونونو(  ) 1949او هل دې کنوانس یونو نو رسه تړلو پروتوکولونو ( )1977او نور
ځانګرو تړونونو کې را نغښ يت دي.
د بش حقونه هل ځانګړو حاالتو پرته لکه ا پارتید  ،ژنو ساید اوداسې نور ،په ټوهل کې اعالمیه يی ،
مشوريت دي .یوازی هل س یايس  -اخاليق اغزیي او اعتبار نه برمخن دي.

بشي قانون الزام او حقو يق پا یيل لري ( ددولتونو لپاره س یایس او د تورنو کسانو لپاره حقويق -جنايی
مسولیت را منځ ته کوی).
د بش د حقونو او دبشي قانون میاکنزیم بیل دی .دبش د حقوقو هل اروپايی حممکې پرته چې پریکړې يی
یوازي د ارو پايی احتاديی دغړو هیوادونو تر منځ اعتبار لري ،د دولتونو خلوا د بش پر حقونو د ترییو د
څیړلو لپاره نړیواهل حممکه نش ته .دبش د حقونو د ارزوين په خمه د ملګرو ملتونو د سازمان په چواکټ کې
یوه شورا جوړه شوي ده .دغه شورا هر اکل په نړۍ کې او د هر دولت دننه دبش د حقونو د
څرنګوايل او پرخمتیا په ابب یو رپوټ برابروي او هغه مه الزايم نه بلکه مشوريت اعتبار لري.
هل بشي قا نون نه معدي ،سیامتتیکې او زړه بګنونکې رس غړونې په جزايی هبری ( جزايی پروس یجر) او
حممکه کې څیړل کیږي .دا حممکه کیدای يش په ميل کچه ،دیو بل دولت هل خوا ،د ملګرو ملتونو هل خوا
جوړې شوې ځانګرې حممکې اوایمه د جزا د نړیوالې حممکې هل خوا تر رسه يش.

د بشي قانون رسه کر ښه (ضوابط او نورمونه) :
وړاندې مو وویل چې د بشي قانون نورمونه او ضوابط په نړیوالو تړونونو (کنوانس یونونو ) او اړونده
پروتوکولونو کې را نغښ يت دي .بشي قانون ژورې اترخیي ریښې لري او اساسا په نړیوالې ( ددولتونو تر
منځ ) جګړه کې د جګړې د مصیبتونو د اکبو کولو او مکولو په خمه را منځ ته شوي دي خو ،دا چې تر د
ومهې نړیوالې جګړي وروس ته لکونو کې د آزادی غو ښتنې ،په قويم ،مذهيب ،فرهنګي ال ملونو او
دواک پر رس کورنیو خشړو کې ملیونونه انساانن ووژل شول ،نړیوالې ټولنې هڅه وګړه چې د بشي
قانون ملن کوړنیو جګړو ته مه وغځوي.

په  1977اکل کې د ژنیو د څلورو کنوانس یونونو رسه په تړا و دوه تمکیيل پرو تو کولونه
جوړ او ومنل شول .دومهه مشریه پرو تو کول کورنیو جګړو ته ځانګړي شوي دي)*( .
دغه پروتوکول د ژنیو د کنوانس یونونو پر بنا ،په کورنۍ جګړه کې هل ښکیلو خواوو څخه غواړي چې د
جګړي او جګړه ایزو معلیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه ،الندي تيک په پام یک ونیيس او مراعات کړي:
 ټول هغه کسان چې نیغ په نیغه په جګړه کې ګډون نه لري او ای داچې هل جګړي نه الس په رس شويوي ،که آزادي یېې حمدوده شوي وي اوکه نه (نیول شوي او بندي شوي)  ،حق لري چې خشصیت،
عقیدې او مذهيب مناسکو ته یېې درانوی ويش .هغوی ابید په هر ډول حاالتو کې او هل هر ډول ان روا
توپری (تبعیض) پرته د بشي سلوک نه برمخن وي .د پورتنیو کسانو پر وړاند داسې امر ورکول چې "
هیڅوک ژوندی مه پریږدئ " ،جواز نلري.
مهداشان د پورته ذکر شویو کسانو پر والندې په هر ډول حاالتو او هر ځای کې دالندې کړنو تر رسه
کول جواز نه لري:

 په ژوند ،جسمي او رواين سالمتیا تریی ،په ځانګړی ټوګه معدی وژنه ( قتل) اور زور زاییت لکه وهلټکول( شکنجه)  ،دبدن د غړو پري کول او هر راز جسمي زسا ورکول؛
 ډهل ایزه زسا؛ برمته کول( ګروګان نیول) ؛ ترور؛ انساين حرمت ته س پاکوی (هتک)؛ په غالمۍ نیول او د غالمانو سوداګري؛ لوټامري؛ -په په پورتنیو کړنو ډارول (هتدید) .

بشي قانون د جګړې په حالتوکې ما شومانو او تنکیو ځوااننو ته په ځانګړې پاملرنه
ټینګار کوي:
 ما شو مانو ته ابید د هغوی د وادلینو په خوښه تعلمی ،دیين او اخاليق روزنه ورکړل يش؛ هڅه ويش چې د جګړې په وجه ویشل شوې کورنۍ هر څومره ژر بریته رسه یو ځای يش؛ هغه ما شو مان چی معر یېې هل  ۱۵اکلو مک وي ،په جګړه کې د ګډون لپاره اس تخدام نيش .هغوی پهجګړه کې د برخې اخیستنې حق نه لري؛
 هغه ما شومان چې معر یېې هل  ۱۵اکلو مک او په جګړه کې يی برخه اخیس تې وي ،د نیول کیدو پهصورت کې ابید تر ځانګړې پاملرنې او مواظبت الندې ونیول يش او دوادلینو په خوښه په موقيت ټوګه
د جګړې هل س میې نه لرې خوندی ځای ته ولیږدول يش؛

بشي قانون د جګړې په ټړاو د نیول شویو کسانو او بنداینو په هلکه مه اړین تر تیبات
په پام یک نیويل دي:
 ټولو هغو کسانو ته چې د جګړې رسه په تړاو نیول شوي او ای بنداین شوي دي ،ابید د نورو مليکوګړو په څری ا وبه او خورايک تويک برابر يش؛
 هل مذهيب او معنوي آزادۍ نه برمخن وي؛ ښځینه او انرینه بنداین ابید په جال جال خونو کې وساتل يش مګر داچې ښځه اونر دیوي کورنۍ غړي( میړه اوښځه) وي؛
 هل خپلو کورنیو رسه د خط اواکرت هل الري اړیکه ولري؛ دبنداینو دسا تنې ځای (بندي خانه) اببد د جګړې هل س میې نه لرې په خوندي ځای کې وي؛ هل هغو چا رسه دې چې د جګړې په تړاو نیول شوي اوای بندي شوي وي ،انساين سلوک ويش .دهغوی جسمي او رواين سالمتیا ته خطر پیښ نه يش.

بشي قانون د ټولو هغو کسا نو چې د جګړې په تړاو تر قضا يی تعقیب الندې نیول
کیږي ،دیوې بېې پرې  ،رڼېې او عادالنه حمامکې غوښتنه کوي:
 خپلرسې حممکې جواز نه لري .د یوې بېې پرې حممکې هل حمک پرته ابید هیچاته زسا نه ور نه کړل يش؛ بري الزمه اصيل حالت دی .تورن کس تر هغه چی د حممکې د قطعي حمک پر بنا ګرم ونه بلل يش ،بېېګناه ګڼل کیږي؛
 د جګړې د پای ته رس ید په صورت يک دي هل ځانګړو حاالتو ( جګړه ایز جنایت) پرته  ،ټول هغهکسان چې نیول شوي او حمکوم شوي وي و خبښل يش.

بشي قانون په جګړه کې د ان روغا نو ،ټپیانو او ډوب شوو کسانو رسه د ښه
سلوک غوښتنه کوي :
 ټول ان روغان که په جګړه کې یېې برخه اخیس تې وي او که نه ،ابید هل هر ډول توپری ( تبعیض) پرتههل حصي خدمتونو نه برمخن وي؛
 د هرې نښ تې په پای کې تر کومه چی شوين وي ،د جګړې ټپیان ،انروغان اوډوب شوي کسانولټول يش .هل هغوی رسه
دې هل بد سلوک او د هغوی هل لوټولو( چپاو) نه ډه ډه ويش .مهدا شان د مړوکسانو جسدونه دې و
لټول يش ،هل لوټولو نه يی خمنیوی او په درانوی خاوروته وس پارل يش؛

طالبانو د جنګیالیو مړي

ددولت دجنګیا لیو مړي

بشي قانون په جګړه کې هل ښکیلو غاړو څخه په لککه غواړې چې د مليک وګړو ژوند ته
ګواش پیښ نکړي :

 مليک وګړي په فردي او ټولزیه توګه ،هل هر راز برید او زور زایيت نه خوندي دي؛ -د مليک وګړو په منځ کې د ې د ترور او ویری (ډار) اچوين نه ډه ډه ويش؛

په
ملکی س میو یک د مبونو غورځول

دملکی وګړو په منځ یک ځامنرګی برید

 د مليک وګړو په منځ کې د حقطۍ او لوژې راوس تلو نه د جګړې د وس یلې په توګه اکر اخسیتل جوازنلري؛
 دژوند د ملړنیو اړتیاوو په توکو او رس چینو لکه د کرنې او ژوو په حمصوالتو او دڅښلو د اوبو پراتسیساتو برید جواز نه لري .مهدا شان د آوبو پر بندونو  ،د انرژۍ بر اتسیساتو برید جواز نه لری؛
 فرهنګي خونې ،د عبادت ځایونه او اترخیي ارزښ تونه ابید هل هر ډول برید نهخوندي وي.

د بشي قانون نه د رس غړونو حقوق پایلې:
زمونږ په عام ولس کې یو متل دی چی وايی " په جنګ کې حلوا نه ویشل کیږي" او ای داچی " په
جنګ کې وچ او النده دواړه سوځي" دا د جګړې یو عامیانه پوهاوی دی .د جګړې دود او دس تور د
بشي ټولې په اترخی کې ډیرې ژورې ریښې لري .ډیری حقوق پو هان د جګړې دود او دس تور د ننینو
نړیوالو حقوقو هل ملړنیو رس چینو څخه مشریي .نن د جګړې قانون (بشي قانون) په لیلک شوې بڼه د
نړیوالو حقوقو غوره برخه ګرځیدلې ده.
د بشي قانون ماتول ،په قصدي او پر هل پسې ټوګه د بشي قانون هل الزاماتو نه پټه او څرګنده رس
غړونه ،حقویق  -جزایی پایلې لري .داسې رس غړوڼېې جګړه ایر ( جنګی) جنایت ګڼل کیږي.

د جنګي جنایتونو په ارتاکب تورن کسان په ميل او نړیواهل کچه د قضايی تعقیب وړ ګرځی .دا شان قضايی
تعقیب ،به وخت ( زمان) پوری حمدود نه دی .تورن کس به د خپل ژوند تر وروس تۍ پورې تر تعقیب
الندی وي مګر داچې حممکې ته را کش کړل يش اوعدالت پرې تطبیق يش.
په دې ورستیو ورځو کې د هالند دولت یو پخواین افغان لوړ پوړی پوځي چاروایک چې د ها لنډ
اتبعیت مه لري ،د جګړه ایزه جنایتونو د ارتګاب په تور تر قضايی تعقیب الندی نیویل دی .په منوړي تور
لګول شوی چې په (  ) 1979اکل کې د جګړې پر حمال او دده په امر په جګړه کې ددوښمن نیول
شوي جنګیايل او مليک خلک وژل شویدي.
څو اکهل وړاندې په ( ) 2005اکل کې د افغان جما هدینو یو انمتو ټوپکساالر رزداد خان په انګلیس تان
کې د جګړه ایزه جنایتونو د ارتاکب په تور حمامکه او د (  )40اکلو بند زسا ورکړل شوه.
د افغانس تان په لسګونو لوړ پوړي چاروايک ،اوس ين او پخواين ټو پکساالران د جګړه ایزه جنا یتونو په
تور دنړیواې ټولنې تر څارنې الندې دي .شک نش ته چې د عدالت
منګولې په یوه ورځ هرو مرو ددوی ګریوان ته مه رسې.
د افغان دولت هل لوري دغه کسانو ته دخبښ نې قانون نړیوايل ټولين ته د
منلو او اعتبار وړ نه دی.
په نړیواهل کچه او تر دمهې نړیوالې جګړې وروس ته د ملګرو ملتونو خلوا په
جګړه ایزه جنایتونو یک ښکیلو کسانو ته د زسا ور کولو په خمه ځانګړې (
 ) ad hocحممکې لکه د نیورنربګ تریبوانل( ،)1945-1946د
توکیوتریبوانل( ،)1946-1948د رواندا لپاره تریبوانل (  ،) 1994دیو ګو
سالوای د پیښو په اړوند تریبوانل (  )1993جوړ شوي او جنایت اکرانو ته
اړینه زسا ورکړل شویده .په  2002اکل یک د جزا نړیواهل او دامیی حممکه (

 ) (International Criminal courtجوړه شوه چې د جګړه ایزه جنا یتونو څارل او څیړل يی یو هل
ځانګړو واکونو او صالحیتونو څخه دي.
په هالند یک د نړیوایل جزایی حممکی ودانۍ
پای

* د ژنیوا د کنوانیس یونونو اړوند دومی پروتو کول(  )1977ځینې ځانګړتیاو ې:
 -۱دا پروتوکول د  ۱۹۴۹اکل د ژنیوا د کنوانیس یونونو په تړاو او بشپړتیا په خمه جوړ شوی دی او
یوازې هغه اړین ( حد اقل) ضوابط چې په کورنۍ جګړه کې ښکیلې خواوې یېې هرو مرو په پام کې
ولري ،په ګوته کوي .ددی ماان داده چې په جګړه کې ښکیلې غاړې پردغو غوښتنو بر سریه ،ابید ټول
هغه بشی ضوابط چې د ژنیوا په څلور واړه کنوانس یونونو او نورو نړیوالو تړونونو یک راغيل دی ،مرا
عات کړي.
 -۲رسه هل دي چې په پروتوکول کې د " کورنۍ جګړی" اصطالح نه ده اکرول شوې خو بیامه ،منوړی
پروتوکول په کورنیو جګړو کې د تطبیق وړ دی .د پروتوکږل په ملړۍ ماده کې راغيل چې " دغه
پروتوکول پر ټولو هغو خشړو (جګړو) چې د ملړۍ مشریې پروتوتوکول تر اغزیی الندې نه راځي او ددغه
پروتوکول د غړو هیوادونو په خاوره کې د دغه هیواد دوسهل والو ځواکونو او خما لفو وسهل والو ځواکونو
او نورو ډلو تر منځ پیښیږي ،دتطبیق وړ دی"
 -۳ددغه پرو ټوکول پر بنا ،هر کورین اړ ودوړ ،پاڅون اوګډودي ،خمالف وسهل وال ځواک نه مشریل
کیږي .ددی لپاه چې یوه وسهل واهل ډهل ،خما لف وسهل وال ځواک وپژیندل يش او ددغه پروتوکول هل
امتیازاتو نه برخه منه يش ،اړینه ده چی دايس ډهل:
 یو منظم سازماين جوړښت ولری؛  -دملک د خاوری پر یوه برخه کنرتول لری؛ -تر یوی مس ئولې او ژمنې مشۍ الندی وي؛

 په پر هل پسې توګه جګړه ایز خوځښت ولری اوفوځي معلیات تر رسه کړي ؛ بشي قانون او په دغه پروتوکول کې را نغښ تو الزاماتو ته غاړه کیږدي. -۴رسه هل دی چې په دومیه مشریه پروتوکول کې د رمسي جګیايل ( )Combatantلکمه نه ده راغيل
اوپه دی وجه خمالف وسهل وال کس د جګړی بندي (اسریجنګی) نه ګڼل کیږی او قضا ی معافیت نه
لری خو بیا مه ،په جګړه کې ښکیلې غاړی ابید او په هر حال په جګړه کې هل نیول شوو کسانو رسه
انساین سلوک او د بشي حقوقو الزاماتو ته چې په دغه پروتو کول اونورو رس چینو یک راغیل دي،
درانوی وکړي.
 -۵دغه پروتوکول په هیڅ وجه د خپلواکو او مشوع دولتونو حامکیت تر پوښتنې الندې نه راويل .قانوين
او منل شوی حکومت حق لري چې د خپلې خاورې د بشپړتیا او په ملک کې د نظم او امنیت په
خمه ټول اړین ګامونه پورته کړي خو په دې رشط چې د وګړو روا حقونو او خپلو بشي الزاماتو ته
درانوی وکړي.
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