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جنایات ضد بشری در افغانستان از سوی محکمۀ اعالم تعقیب متهمین به 

 جزایی بین المللی
 

 جنگی جنایت به متهمان پیگرد در گذشته دهه یک از بیش طی افغانستان دولت که گوید می انتقالی عدالت هماهنگی گروه

 سی آی المللی، بینمحکمۀ جزایی  تحقیقات ادامه برای زمینه تا است نیاز رو همین از و بوده اراده بی و ناتوان کشور در

 .کند آغاز جنگی جنایت به متهمان پیگرد روند بهمحکمه  این و شود فراهم افغانستان در جنگی جرایم باره در سی،

 المللینبی جزاییمحکمه  که گوید می است، بشری حقوق و مدنی فعال نهاد ها ده از متشکل که انتقالی عدالت هماهنگی گروه

 این هب رسیدگی برای و کرده دریافت افغانستان از جنگی جدی های جنایت ارتکاب باره در شکایت مورد صد از بیش نیز

 راهمف کشور این در را المللی بین نهاد این فعالیت به آغاز زمینه تا خواسته افغانستان هخارج امور وزارت از شکایات

 .سازد

 مهنااساس براساس. کرد کسب را سی، سی آی المللی، بین جزاییمحکمۀ  عضویت میالدی 200۳ سال در افغانستان دولت

ه محکم کنند، رسیدگی خود کشورهای در جنگی های جنایت به نخواهند یا و نتوانند عضو های دولت هرگاه ،محکمه این

 .کند مداخله کشورها این در جنگی جنایات به رسیدگی منظور به تا دارد ولیتمسؤ المللی بین جزایی

 سال از که گفت خبری کنفرانس یک در قوس، 2۴ شنبه، سه روز انتقالی، عدالت هماهنگی گروه اعضای از پدرام ودود

 ها یتجنا این به نتوانسته دولت اما افتاده اتفاق افغانستان در زیادی بشری ضد های جنایت سو، این به میالدی 200۳

 وزارت از چنینهم و المللی بین جزایی محکمه از باره دو تا ایم شده جمع امروز ما: »افزود پدرام آقای. کند رسیدگی

 ستانافغان در المللی بین جزاییمحکمۀ  فعالیت دوباره آغاز برای را الزم تسهیالت افغانستان دولت تا بخواهیم خارجه

 ضد جنایات که خاطری به. کند آغاز افغانستان در را خود کار باره دو تا خواهیم می هممحکمه  این از و بکند فراهم

 «..دان نشده عدالت تامین به قادر هم افغانستان قضایی و عدلی نهادهای و پیوسته وقوع به 200۳ از بعد حد از بیش بشری

 سوی از شکایت مورد دوازده و صد یک سو این به میالدی 200۳ سال از «سی سی آی» که گوید می پدرام ودود

 واستهخ نیز المللی بین نهاد این از و کرده دریافت جنگی جرایم ارتکاب باره در افغانستان مردم و بشری حقوق نهادهای

 .شود کار به دست افغانستان در عمالا  تا شده

 با تا تندداش انتظار افغانستان مردم که گوید می انتقالی، عدالت هماهنگی گروه عضو دیگر فیضی عبدالبصیر چنین هم

 از یتمعاف فرهنگ به انتقالی عدالت برنامه تطبیق با و یافته کاهش کشور در جنگی جرایم موارد طالبان رژیم سقوط
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 روند تقویت بهانه به نیز انتقالی عدالت برنامه و یافت ادامه چنانهم جنگی جرایم او،ۀ گفت به اما شود، داده پایان مجازات

 میدان بدخشان، زابل، قندهار، های والیت در اخیر جنگی جنایت جدی موارد از فیضی آقای. شد فراموش ثبات و صلح

 بین های سازمان وسیله به رسیدگی و تحقیقات ایجاب شدیداا  موارد این که گوید می کرده آوری یاد آباد جالل وردک،

 .کند می را المللی بین جزاییخصوص محکمۀ  به المللی

 کنیم می قاضات افغانستان خارجه وزارت از: »گفت المللی بین جزاییمحکمۀ  فعالیت به آغاز بر تاکید با فیضی عبدالبصیر

 عملی ۀگون به را متذکره نهاد تحقیقات ادامه زمینه و ساخته فراهم المللی بین جزاییمحکمۀ  برای را الزم تسهیالت همه تا

 ادامه نستانافغا در جنگی جرایم پیرامون را شان تحقیقات تا کنیم می تقاضا نیز المللی بین جزاییمحکمۀ  از. سازد مساعد

 «..کند آغاز را جنگی جنایت به متهمان پیگرد روند و داده

 در نستانافغا دولت که گفت دیروزی خبری کنفرانس در نیز، انتقالی عدالت هماهنگی گروه عضو دیگر بختیاری اشرف

 مینهز این در المللی بین جزاییمحکمۀ  تا است نیاز اکنون و بود اراده بی و ناتوان کشور در جنگی جرایم به رسیدگی

 که اردد را توانایی و اراده این افغانستان دولت که بودیم امید و باور این به هنوز تا ما: »افزود بختیاری آقای. کند اقدام

 زمان نبنابرای پس. ظرفیت و توانایی نه و دارد وجود اراده این نه بینیم می که حاال اما،. بکند رسیدگی جنگی جرایم به

 «.شود عمل واردراه  این در تا بخواهیم المللی بین جزاییمحکمۀ  از ما که رسیده فرا آن

 اییجزمحکمۀ  که گفت خبری کنفرانس این در نیز انتقالی عدالت هماهنگی گروه عضو دیگر شجاع احمد حال، همین در

 واهانخ حاال و داده انجام فعالیت افغانستان در بشری ضد و جنگی های جنایتمسیر  در سال شش به نزدیک المللی بین

 دولت زا پیش ماه هفت به نزدیک «سی سی آی» که گفت شجاع احمد. کند باز افغانستان در را خود نمایندگی تا است این

 غانستاناف دولت او، ۀگفت به. سازد مساعد افغانستان در را سازمان این فعالیت به آغاز زمینه تا بود خواسته افغانستان

 .است نداده انجام کشور درمحکمه  این فعالیت به آغاز برای اقدامی هیچ تاکنون
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