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 راز راز اببپه  ېاړیک د تر منځ ېجګړ، د انسان او  نو معنا، علتود  ېدجګړ - ېد فلسف ېد جگړ

. زه غواړم  دلته د يرا س پیړل نه د ېد فلسف ېخمه د جګړ ېنددی لیک  . يد ېشو يوړاندیېې نظر 

نه ددوی هغو سرتو لر د ښکیلو خواوو پام ېاو د افغانس تان په جګړه ک تکیه وکړم پر قانون جګړ ې

کوم  ېچ ې، پرته هل دو ګرځوم، را  يورپه غاړه د  چېته  لیتونو مسو يقاو حقو ين، امیا ين، اخاليقانسا

 اړخ ته د مالمتۍ ګوته ونیسم. 

 ېاو یواز يهبانه لر  خپهل لپاره ېد جګړهر لوری  ېخشړ کېاو هل رازونو ډ ۍخونړ ېدد ېښاکره ده چ

او  ېد جګړ ېمګر داچ يلالس نه اخ يجګړ  هل "  ئ" په سوهل یک خری د وویل يش ېپه دی دلیل چ

او  بن بست رسه خمامخ يش يقطع او ای خوړل  تېما لکه خو واقعیتونو تر  یو لړ د کېس یاست په دګر 

 رس یدالی. خپلو خمو ته نيش ېهل الر ېد جګړ ېچ ېته ورس ېنتیج  ېد

دګر  ېبرای په هیهل دجګړ د پو ځيد  وخواو  ودواړ د جګړې  تیاره دی اوډیر لید  لر لېد سو ې اوس چ

مسولیتونو ته  يقاو اخالين امیا ،ينمه دولت او مه طالبان خپلو انسا ې، اړینه ده چګرم کړیدی ډیرتر پخوا 

او ميل  ېجګړ لېمغ لړ لږ تر لږه د دغه  ېچ يقانون په لککه اوبشپړ ډول مرا عات کړ  ياو بش  ځری يش

 .او ورانۍ کچه را ټیټه يش انورین

تړلو  ېپور ای په هغویاو  ددواړو خواوو د جنګیالیو ېیو نښ تو وښوده چړ ورورستیو خون کې په هیواد 

زي و  يلاو د انسانیت هل پو يکرښ يرس  قانون هل يد بش قانون نه رس غړونه  يخلوا د بش  کسانو

 . )وځي(

 ده؟او چریته کومه  یېېاو رسه کرښه  يیقانون څه ته وا ېدجګړ
حقوقو    يد بش  ېرس چینو ک يقالسوندونو او حقو يپه رمس ېچ ( Jus in Bello) قا نون ېد جګړ

Humanitarian Law)  )  نورمونو اوضوابطو ټولزیه  يقدیو لړ حقو  په نوم راغیل دی،قانون  يای بش



منل ، يجوړ شو د مصیبتونو د اکبو کولو او مکولو په خمه  ېخلوا د جګړ نېټول  لېد نړیوا ېچ ده )مجموعه (

په جګړه یک پریو لړ ځانګړو کړنو، الرو چار او وسلو حقوق  يبش  .يد اعتبار وړ )انفذ( داو  يشو 

 . يبندیز لګو 

( حقوقو ځانګړی او خورا همم څپریک  يلد نړیوالو ) بنی املل (  Humanitarian Law) حقوق يبش 

 .يګڼل کیږ 

      حقوقوي او بش    Rights ( Humans  ( د حقوقو کسان او په ټوهل یک عام ولس د بش نېځی 

(Humanitarain Law)نه  ېخو په واقعیت یک داسېي یوشان ګڼ  اړه و کوالی اود تر منځ تفکیک نيش

بشی حقوقو (د قانون  ېد جګړ ېوړاند ېترد يکلیکنه  ېد ښه پو هاوی او تفکیک په خمه، په دده. 

 .يقانون  اصطالح اکرول کیږ  يد بش  ېیوازپر ځای   )

ژبه  ۍپه انګریز ې(  چ  Humanitarian Law) قانون يش ب ( او Human Rightبش حقوق )  د

 په)  ېهل خم الزام د موضوع ، میاکنزیم او  ،يسرتګو کیږ  ښه توګه تر په  توپرید اصطالح په وجه  یېېیک 

 کېعامو اصولو او خمو  ينپه ځی ېچ ېرسه هل د ،يجوړو ې برخجال  ېحقوقو دو لود نړیوا حلاظ(  

 .مه ش تهورته وایل او یووایل  یېې

د  کېپه وخت  ېاو مهد ا شان  د جګړ کېحاالتو  ي(  په عاد Human Rights)    د بش حقوق

ګار نتی  توباو ټولنزیو حقونو په خوندی  ي، فرهنګي، اقتصادين، مدټولو و ګړو  پر منل شویو س یايس

 .يکو 

 د مليک کېپه وخت  ېد جګړ ؛يرسه اریکه لر  ې( هل جگړ Humanitarian Law) قانون يبش  

 ي؛ځایونو )اتسیساتو( ساتنه کو  ياو فرهنګ وګړو، مليک

جنګیالیو رسه  چه وسهل پر مځکه  واو هغ یرمغلو ،  ، انروغوټپیانو د منښد جګړی د فرابنیانو  ددو  

او د ځانګړو متعارفو وسلو په اکرولو الرو چارو  وپر ځین يګړ جد ؛يکچلند او کړنالره ټا ين، انسايږد

 يقاو په حقو وايی مه(   Jus in Belloته د جګړی قانون ) قوحقو  يبش  ،وجه ې. په مهديبندیز لګو 

 .يځای لر  کېادبیاتو 

په د بش حقونه د ملګرو ملتونو . يد بیيل نې، څه ان څهرس چی  قانون ياو د بش  د حقونو د بش

   ( 1966(  د بش د حقونو په دوو میثاقونو )  1948ه )    یمنشور، د بش دحقونو په نړیواهل اعالم 

د هاګ په کنوا نس یونونو  قانون ضوابط  يد بش  .يد يځای پر ځای شو  کېاونورو ځانګړو تړونونو 

او نور  ( 1977) کنوانس یونو نو رسه تړلو پروتوکولونو ېاو هل د(  1949) ( د ژنیو په کنوانس یونونو 1907)

 ي.د يترا نغښ  کېځانګرو تړونونو 

،  يیاعالمیه  کېپه ټوهل  ،نور ېلکه ا پارتید ، ژنو ساید اوداسپرته  حقونه هل ځانګړو حاالتو  د بش 

  برمخن دي.نه او اعتبار ي اغزی  يقاخال  - س یايسهل  . یوازی يد يتمشور



  يیجنا -يق) ددولتونو لپاره س یایس او د تورنو کسانو لپاره حقو يلر  يلپا ی يقالزام او حقو  قانون يبش 

 مسولیت را منځ ته کوی(.

 يی ېپریکړ ېپرته چ ېحممک يیدبش د حقوقو هل اروپا قانون میاکنزیم بیل دی. يد بش د حقونو او دبش 

، د دولتونو خلوا د بش پر حقونو د ترییو د ير لر دغړو هیوادونو تر منځ اعتبا يیاحتاد يید ارو پا يیواز 

 کېپه خمه د ملګرو ملتونو د سازمان په چواکټ  ينڅیړلو لپاره نړیواهل حممکه نش ته. دبش د حقونو د ارزو

د  نواو د هر دولت دننه دبش د حقو  کې ۍده.  دغه شورا هر اکل  په نړ يیوه شورا جوړه شو 

 .ياعتبار لر  يتنه بلکه مشور او هغه مه الزايم ياو پرخمتیا په ابب یو رپوټ برابرو يلڅرنګوا

پروس یجر( او  يیجزا هبری ) يیپه جزا نېرس غړو ېاو زړه بګنونک ې، سیامتتیکيقا نون نه معد يهل بش 

کچه، دیو بل دولت هل خوا، د ملګرو ملتونو هل خوا  يلپه م . دا حممکه کیدای يشيڅیړل کیږ  کېحممکه  

 .هل خوا تر رسه يش ېحممک لېاوایمه د جزا د نړیواې حممک ېځانګر ېشو ېجوړ

 )ضوابط او نورمونه( : ښهقانون رسه کر  يد بش 
اړونده  او قانون نورمونه او ضوابط په نړیوالو تړونونو )کنوانس یونونو  ( يد بش  ېمو وویل چ ېوړاند 

) ددولتونو تر  لېاو اساسا په نړیوا يلر  ېریښ ياترخی ېقانون ژور يبش  .يد يترا نغښ  کېپروتوکولونو 

د تر  ېچدا  ،خو يد يد مصیبتونو د اکبو کولو او مکولو په خمه را منځ ته شو  ېد جګړ کې همنځ ( جګړ 

ال ملونو او  ي، فرهنګيبمذه، په قويم ، نېد آ زادی غو ښت  کېوروس ته لکونو  يجګړ  لېنړیوا ېومه

 يبش د  ېهڅه وګړه چ لنېټو  لېملیونونه انساانن ووژل شول، نړیوا  کېکورنیو خشړو  دواک پر رس

 . يقانون ملن کوړنیو جګړو ته مه وغځو 

پرو تو کولونه  يلړا و دوه تمکیتد ژنیو د څلورو کنوانس یونونو رسه په  کېاکل   1977په 

 (*). يد يشو  يمشریه پرو تو کول کورنیو جګړو ته ځانګړ ه جوړ او ومنل شول. دومه
د  ېچ يغواړ څخه  خواووهل ښکیلو  کېپر بنا، په کورنۍ جګړه  نودغه پروتوکول د ژنیو د کنوانس یونو 

 :ياو مراعات کړ  په پام یک ونیيس تيک يالندلږ تر لږه،  کېاو جګړه ایزو معلیاتو په ترڅ  يجګړ 

 ينه الس په رس شو  يهل جګړ  ېاو ای داچ يګډون نه لر  کېنیغ په نیغه په جګړه  ېټول هغه کسان چ -

خشصیت،  ېچ ي( ، حق لر يشو  ياو بند ينه )نیول شو که او  يو  يحمدوده شو  یېې ي، که آ زاديو 

او هل هر ډول ان روا  کې. هغوی ابید په هر ډول حاالتو درانوی ويش یېېمناسکو ته  هيباو مذ ېعقید

"   ېامر ورکول چ ېداس د پورتنیو کسانو پر وړاند .يسلوک نه برمخن و  يتوپری )تبعیض(  پرته د بش 

  .يجواز نلر ، " ئهیڅوک ژوندی مه پریږد

تر رسه  نوکړ  ېالندد کېحاالتو او هر ځای  هر ډولپه  ېان د پورته ذکر شویو کسانو پر والندمهداش

 :يجواز نه لر کول 



سالمتیا تریی، په ځانګړی ټوګه معدی وژنه ) قتل( اور زور زاییت لکه وهل  يناو روا يپه ژوند، جسم -

 ؛زسا ورکول يکول او هر راز جسم ي، دبدن د غړو پر ټکول) شکنجه( 

 ؛ډهل ایزه زسا -

 ؛برمته کول) ګروګان نیول(  -

 ؛ترور -

 ؛حرمت ته س پاکوی )هتک( ينانسا -

 ؛يغالمانو سوداګر  په غالمۍ نیول او د -

 ؛يلوټامر  -

 .په په پورتنیو کړنو ډارول )هتدید(  -

پاملرنه  ېپه ځانګړ ما شومانو او تنکیو ځوااننو ته کېپه حالتو ېقانون د جګړ يبش 

 :يینګار کو ټ 
 ؛روزنه ورکړل يش يقاو اخال ينته ابید د هغوی د وادلینو په خوښه تعلمی ،دی ما شو مانو -

 ؛هر څومره ژر بریته رسه یو ځای يش نۍکور ېپه وجه ویشل شو ېد جګړ ېچ هڅه ويش -

. هغوی په د ګډون لپاره اس تخدام نيش کې، په جګړه ياکلو مک و  ۱۵هل  یېېهغه ما شو مان چی معر  -

 ؛يحق نه لر نې اخیست ې د برخ کېجګړه 

، د نیول کیدو په يو  تېبرخه اخیس   يی کېاکلو مک او په جګړه  ۱۵هل  یېېمعر  ېما شومان چ هغه -

ټوګه  يتقاو دوادلینو په خوښه  په مو  ونیول يش ېظبت النداو موا نېپاملر  ېابید تر ځانګړ کېصورت 

  ؛خوندی ځای ته ولیږدول يش ېنه  لر ېهل س می ېد جګړ

د نیول شویو کسانو او بنداینو په هلکه مه اړین تر تیبات  په ټړاو ېجګړ دقانون  يبش 

 :يد يلپه پام یک نیو
 ، ابید د نورو مليکيد ياو ای بنداین شو  يرسه په تړاو نیول شو  ېګړجد  ېکسانو ته چ ټولو هغو  -

 ؛برابر يش  يکتو يکاو خورا هوبا وګړو په څری 

 ي؛آ زادۍ نه برمخن و  ياو معنو  يبمذه هل -

 يغړ  نۍکور يښځه اونر دیو  ېمګر داچ وساتل يش کېښځینه او انرینه بنداین ابید په جال جال خونو  -

 ي؛) میړه اوښځه( و 

 ي؛لر و اړیکه  يهل خپلو کورنیو رسه د خط اواکرت هل الر  -

 ي؛و  کېځای  يپه خوند ېنه لر ېهل س می ېخانه( اببد د جګړ يځای )بند نېدبنداینو دسا ت  -

د  .سلوک ويش ين، انسايو  يشو  ياوای بند يپه تړاو نیول شو  ېد جګړ ېچ ېهل هغو چا رسه  د  -

 . سالمتیا ته خطر پیښ نه يش يناو روا يهغوی جسم



نیول  ېتعقیب الند يیپه تړاو تر قضا  ېد جګړ ېقانون د ټولو هغو کسا نو چ يبش 

 :يغوښتنه کو  ېاو عادالنه حمامک ېې، رڼ  ېپر بېې ې، دیويکیږ 
 ؛هل حمک پرته ابید هیچاته زسا نه ور نه کړل يش ېحممک ېپر بېې ېد یو. يجواز نه لر  ېحممک ېخپلرس -

 بېې، ونه بلل يش ګرمحمک پر بنا  يد قطع ېحالت دی. تورن کس تر هغه چی د حممک الزمه اصيل يبر  -

 ؛يګناه ګڼل کیږ 

، ټول  هغه ) جګړه ایز جنایت( پرته هل ځانګړو حاالتو  يد يکد پای ته رس ید په صورت  ېد جګړ -

 .و خبښل يش يو  ياو حمکوم شو  ينیول شو  ېکسان چ

نو، ټپیانو او ډوب شوو کسانو رسه د ښه  د ان روغا کېقانون په جګړه  يبش 

 : يسلوک غوښتنه کو 
، ابید هل هر ډول توپری ) تبعیض( پرته نه او که يو  تېبرخه اخیس   یېې کېټول ان روغان که په جګړه  -

 ؛يخدمتونو نه برمخن و  يهل حص

کسان  يټپیان، انروغان اوډوب شو  د جګړې ،يو  ينتر کومه چی شو کېای په پ تېنښ   ېد هر -

 . هل هغوی رسه ولټول يش

و  ې. مهدا شان د مړوکسانو جسدونه دنه ډه ډه ويش) چپاو( لوټولوهل بد سلوک او د هغوی هل  ېد

  ؛يشخمنیوی او په درانوی خاوروته وس پارل  يینه  لوټولو ، هل لټول يش

 يددولت دجنګیا لیو مړ        مړي طالبانو د جنګیالیو

وګړو ژوند ته  د مليک ېچ ېهل ښکیلو غاړو څخه  په لککه غواړه کې قانون په جګړ  يبش 

 : يګواش پیښ نکړ 



 ؛يد خوندي نه يتبرید او زور زای رازهل هر  توګه،ه او ټولزی  يفردپه  يوګړ  مليک -

 ؛نه ډه ډه ويش يناچو )ډار(  د ترور او ویری ېد  کېوګړو په منځ  د مليک -

 

 

 

 

 

 

په 

 دملکی  وګړو په منځ یک ځامنرګی برید                                   ملکی س میو یک د مبونو غورځول

                                                                                                                                

جواز په توګه اکر اخسیتل  لېد وس ی ېنه د جګړ ې راوس تلود حقطۍ او لوژ کېوګړو په منځ  د مليک -

  ؛ينلر 

او ژوو په حمصوالتو  او دڅښلو د اوبو پر  نېینو لکه د کر رس چ  توکو  او  دژوند د ملړنیو اړتیاوو په -

 ؛بر اتسیساتو برید جواز نه لری. مهدا شان د آ وبو پر بندونو ، د انرژۍ ياتسیساتو برید جواز نه لر 

 ابید هل هر ډول برید نه  هارزښ تون يد عبادت ځایونه  او اترخی، نېخو  يفرهنګ -

 .يو  يخوند

 

 : لېپایحقوق  قانون نه د رس غړونو يد بش 
" او ای داچی " په يږ یحلوا نه ویشل ک  کې" په جنګ  يییو متل دی چی وا کېزمونږ په عام ولس 

دود او دس تور د  ېپوهاوی دی. د جګړ عامیانهیو  ېد جګړدا  " يده دواړه سوځنوچ او ال کېجنګ 

دود او دس تور د ننینو  ېیری حقوق پو هان د جګړډ. يلر  ېریښ ېژور ېډیر کېپه اترخی  ېټول يبش 

بڼه د  ېقانون( په لیلک شو يقانون )بش  ې. نن د جګړيری رس چینو څخه مشړنیو مل هلنړیوالو حقوقو 

 ده. لېبرخه ګرځیدغوره نړیوالو حقوقو 

قانون هل الزاماتو نه پټه او څرګنده رس  يټوګه د بش  ېاو پر هل پس يقانون ماتول، په قصد يد بش 

 .يجګړه ایر ) جنګی( جنایت ګڼل کیږ  ڼېېرس غړو ېداس .يلر  لېجزایی پای -حقویق  ،غړونه



 يیتعقیب وړ ګرځی. دا شان قضا او نړیواهل کچه د قضايی يلپه ارتاکب تورن کسان په مجنایتونو  يد جنګ

تر تعقیب  ېبه وخت ) زمان( پوری حمدود نه دی. تورن کس به د خپل ژوند تر وروس تۍ پور ،تعقیب

 .تطبیق يش ېاوعدالت پر ته را کش کړل يش حممکې ېمګر داچ يو  الندی

د ها لنډ  ېچ چاروایک يپوړی پوځافغان لوړ پخواین د هالند دولت یو  ې ورستیو ورځو کېپه د 

تور  يپه منوړتعقیب الندی نیویل دی.  يید ارتګاب په تور  تر قضاد جګړه ایزه جنایتونو ، ياتبعیت مه لر 

ددوښمن  نیول  کېپر حمال او دده په امر په جګړه  ېد جګړ کې  ( اکل 1979په )    ېچلګول شوی 

 .يخلک وژل شوید او مليک يلجنګیاي شو 

خان په انګلیس تان  رزداد ټوپکساالر  جما هدینو یو انمتو  افغاند  کې( اکل  2005په ) ېاکهل وړاندڅو 

 اکلو بند زسا ورکړل شوه. ( 40) د په تور حمامکه او  د ارتاکب  ه جنایتونوز د جګړه ای کې

ټو پکساالران د جګړه ایزه جنا یتونو په  يناو پخوا ، اوس ينيکچاروا يلوړ پوړ د افغانس تان په لسګونو 

د عدالت  ې. شک نش ته چيد ېدنال نېتر څار  لنېټو  ېتور دنړیوا

 .ېرسمه ته  په یوه ورځ هرو مرو ددوی ګریوان لېمنګو 

ته د ين ټول يلقانون نړیوا ېندغه کسانو ته دخبښ   يلور دولت هل د افغان 

 منلو او اعتبار وړ نه دی.

په  د ملګرو ملتونو خلوا وروس ته ېجګړ لېنړیواې تر دمهپه نړیواهل کچه او 

)   ېکسانو ته د زسا ور کولو په خمه ځانګړ ښکیلوجګړه ایزه جنایتونو یک 

ad hoc  (، د 1946-1945لکه د نیورنربګ تریبوانل) ې( حممک

دیو ګو  ،( 1994، د رواندا لپاره تریبوانل )  (1946-1948)توکیوتریبوانل

جنایت اکرانو ته او  يجوړ شو (  1993سالوای د پیښو په اړوند تریبوانل )

 اکل یک د جزا نړیواهل او دامیی حممکه )   2002اړینه زسا ورکړل شویده. په 



(International Criminal court جوړه شوه چ  )یو هل  يید جګړه ایزه جنا یتونو څارل او څیړل  ې

 .يیتونو څخه دځانګړو واکونو او صالح 

 په هالند یک د نړیوایل جزایی حممکی ودانۍ

 پای

 

 : ېځانګړتیاو  ېځین ( 1977)  پروتو کولمیدو د ژنیوا د کنوانیس یونونو اړوند* 

 
او  اکل د  ژنیوا د کنوانیس یونونو په تړاو او بشپړتیا په خمه جوړ شوی دی ۱۹۴۹دا پروتوکول د   -۱

 کېخواوې یېې هرو مرو په پام  لېښکی کېګړه نۍ جکورضوابط چې په  ) حد اقل(  یوازې هغه اړین

ټول  ، ابیدغوښتنو بر سریه غو، په ګوته کوي. ددی ماان داده چې په جګړه کې ښکیلې غاړې پرديولر 

، مرا یک راغيل دی او نورو نړیوالو تړونونو  هغه بشی ضوابط چې د ژنیوا په څلور واړه کنوانس یونونو

 عات کړي.

بیامه،  منوړی  خو اصطالح نه ده اکرول شوې " کورنۍ جګړی" په پروتوکول کې د  ېه هل دي چرس  -۲

دغه " راغيل چې  ملړۍ ماده کېرنیو جګړو کې د تطبیق وړ دی. د پروتوکږل په و پروتوکول په ک

ددغه تر اغزیی الندې نه راځي او پروتوتوکول  ریېپروتوکول پر ټولو هغو خشړو )جګړو( چې د ملړۍ مش

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"

ددغه پرو ټوکول پر بنا، هر کورین اړ ودوړ، پاڅون اوګډودي، خمالف وسهل وال ځواک نه مشریل  -۳

او ددغه پروتوکول هل  وپژیندل يش واهل ډهل، خما لف وسهل وال ځواک ې یوه وسهلکیږي. ددی لپاه چ

 :امتیازاتو نه برخه منه يش، اړینه ده چی دايس ډهل

 دملک د خاوری پر یوه برخه کنرتول لری؛ -یو منظم سازماين جوړښت ولری؛  -

  وي؛مشۍ الندی  نېې او ژم ئولتر یوی مس   -



 په پر هل پسې توګه جګړه ایز خوځښت ولری اوفوځي معلیات تر رسه کړي ؛ -

 ته غاړه کیږدي. والزامات توبشي قانون او په دغه پروتوکول کې را نغښ    -

نه ده راغيل  ه( لکمCombatant) پروتوکول کې د رمسي جګیايل دومیه مشریه په رسه هل دی چې  -۴

 یت نهف معا ی   قضا وجګړی بندي )اسریجنګی( نه ګڼل کیږی اد  سهل وال کسو  خمالف اوپه دی وجه 

په جګړه کې هل نیول شوو کسانو رسه  هر حال ابید او په ښکیلې غاړی کې په جګړهخو بیا مه،  لری

 چې په دغه پروتو کول اونورو رس چینو یک راغیل دي، د بشي حقوقو الزاماتو ته انساین سلوک او

 وکړي. یدرانو

 قانوين پروتوکول په هیڅ وجه د خپلواکو او مشوع دولتونو حامکیت تر پوښتنې الندې نه راويل.ه غد -۵

د نظم او امنیت په  کېد بشپړتیا او په ملک   ېچې د خپلې خاور ياو منل شوی حکومت حق لر 

رشط چې د وګړو روا حقونو او خپلو بشي الزاماتو ته  ېخو په د يخمه ټول اړین ګامونه پورته کړ 

 درانوی وکړي.
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