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کړه رد پیلېدنه پلټنو د اړه په وضعیت د افغانسنان د قاضیانو محکمې جنایي نړیوالې د  
 قضایې هیئت څه پرېکړه وکړه؟ 

نیټاې رایس راملر ،ایين د نللالپ،ې  ماالې موهماې دمااي م ا ما ې  ۸۳کاال د پپیلال د  يمیالد ۳۱۸۳نېټه  چې د  ۳۹ په د حمل میاشتېکال  ۸۹۳۱د 

دعاا قضالې ایئت د ټل،ل رپلل په ملپف ت ریس د نلملړې موهمې د څارنلپل اغه غلښتمه رد کلس چې د پفغانستار د پرالمې  مهلرلت په خامرس د پ  

لتلنل پم  مګې  مالتلنل په اهله لې د پلټمې پ ازس غلښتې مس.  قاضیانل دپ پیلهلس مکلس چې د پفغانستار د مضعیت په اهله به دپ شلم بشی ض   ما

ر اه ن ای باه -پمرمهال د پلټمل پیل ع پ،ت  ه د رری م په اهله ګټلر نه مي. نلملړی قضالې ایئت ،ه قاضې  پنتللمې کیسایا مباې میما مپن چاې خوال م 

  مه کلين قاضې  لملکل پکېن پم قاضې رمرارلل رلللتلر پ لتاال څخه  شهیل شلی دی.   ال ضمی

  

 نوموړي قضایي هیئت د څارنوال غوښتنه ولې رد کړه؟

رایس راملر ،ایين څاارنلپل د م ا ما ې موهماې ،اه قاضایانل څخاه د  ۳۱کاال د نالمبی د  يمایالد ۳۱۸۲چاې د   ۳۳کال د ع یب میاشتې پای  ۸۹۳۱د 

 ۸۸کاال د والر د  ۸۹۱۳غلښتمه مکلس  ی څل د اغه پ دعا شلم  مالتلنل په اهله پلټمې پم  و ی ات پیل کلي کلم چې د پفغانستار په خامرس د  پ ازې

ر اه پ دعاا شالي  مالتلناه کالم چاې پاه  ۸کال د مې د میاشتې د  يمیالد ۳۱۱۹نیټې رپایسې چې د  نیټې ریس رملر ،ایين پایش شالي ميا لاا نالر م 

ماا  نیټاا   ۸۱کااال د راایمار میاشاات  د  ۸۹۱۸تار کااې د مرااللپ،ې  ګاالې راایس  االپم ،اایي پم د رمم د  االمر د غاالم ایلپدمناال پااه خااامرس د پفغانساا

 نیټ  ریس رملر ،یين  یریس شلي مي. ۸کال د  لالی د  يمیالد ۳۱۱۳رپپ لخلپ چې د 

 

س مکتال پم  ل اه لاې مکالس چاې د څاارنلپل پاه غلښاتمه کاې مع الل قضالې ایئت اغه معللمات چې د څارنلپل ،ه ،لري مرکلل شلي مم پاه دقات رای

 دالئل شته چې مس پنګییل شې دپرې  مالتلنه کلم چې د نلللپ،ې  مالې موهمې  ی قضالې صالحیت الن ې رپځې په پفغانستار  کې  یریس شالي پم

مایالدی کاال  ۳۱۱۱ي قضاالې ایئات دي  اه پای کتال چاې ،اه دپ چې ځیمې قضیې به د مواکمې ،واارس موهماې  اه د قبل،تیاا مړ مي. خال پ،بتاهن نلمالړ

یس رپایسې کلم مخت چې ،ملنۍ څیلنې پیل شلې زلا ه ملدس  ییس شلې پم د پفغانستار په ریارې پمضاع کې ب ،لنلنه رپغلې دین پم د څارنلپل  ر

پ امهارۍ به ال نلرې اي کمې شېن اغاه المللناه دي  ی پمره د مل لدس امهارلل کمښت پم په غا،ب ګمار کله چې د څیلنل پ ازس مرکلل شې نل د

د خولال مماابعل کاارم،ل  اه پاه اغاه  موهمې  ه دپ پړ یاا ااي شاته  ای څال چې د پلټمل په بیلا،یتلب کې پم د ع ،ې  ع یب ،وارس خمډ ګیزيا پم ام پ شار

 فعا،تلنل کې  ی یح مرکلي چې د بیلا،یتلب پحتمال لې ډلی مي.  

 

عیت دپ قضالې ایئت بامر ،یين ریس ،ه دې که د قضالې صالحیت پم موهمې  ه د قبل،تیا په اهله ټلل پړلن شیپئط پلرس ااي شاېن د پفغانساتار د مضا

 پمرمې حاالت دپرې دي چې د پلټمل پم ع ،ې  ع یب بیلا،یتلب خلرپ مو مد پهښاې ښاهاري.ي. نال ،اه دې کبلاهن لالپزې ،ا. پمهاار شاته چاې پلټماې پم

و ی ات به اغه پا پف  یالره کلي چې د متضیرلمل پم قیبانیاانل ،خالپ لااد شالي مم کالم چاې د پلټمال غلښاتلنهې دي. نال پای دغاه پراا  قضاالې  

ي نل ځهه لې د څارنلپل غلښاتمه د پلټمال دع پ،ت په ګټه نه  دپه پمرمې پلپم کې  پلټمېایئت دې پاللې  ه مرری  چې د پفغانستار د مضعیت په اهله 

 د پیلې م په اهله رد کلس.

  

 آیا قضایي هیئت د متضررینو نظریاتو ته توجه کړې ده؟ 

نل څخه چې  یالره شلې دين  ۱۳۳ لد متضیرلمل پم قیبانیانل د ټل،چې  پی دې خبی دیقضالې ایئت  د پلټمل ایکلا  کالی دی  ای څال  ۱۱۱پظهارم 

قضاالې  غهد "نرپ بیرییس شې.  خل د پیلهلې مطابق ح ی تلنهن د نلرم  مالتلنل مخمیلی مشې پم مړپن ې شېد  مالتلنل مسئلل کسار مواکمې  ه 

 ایئت بامر ،یين ریس ،ه دې که د قضالې صالحیت پم موهمې  ه د قبل،تیا په اهله ټلل پړلن شایپئط پالرس ااي شاېن د پفغانساتار د مضاعیت پمرامې

یتلب خلرپ مو مد پهښې ښهاري.ي. نل ،ه دې کبلهن للپزې ،. پمهار شته چې پلټمې پم  و ی ات به حاالت دپرې دي چې د پلټمل پم ع ،ې  ع یب بیلا،

دپ اغه پا پف  یالره کلي چې د متضیرلمل پم قیبانیانل ،خلپ لاد شلي دي کلم چې د پلټمل غلښتلنهې دي لا اي غلپړي مثبتاه مناډس پهښاې م،ایي. 

ې پی خول ګډمر ریس مطللب لقضیل متضیرلمل  ه به پمهار شته می چې د مواکمې په پ یپئا ل کې مهمه دس چې په لاد م،یم چې للپزې د ځانګلم 

رمل ،لبل،  میا پ،بته د پلټمل د پ ازې په صلرت کې اين د دپ ډمل قضایل پاه ناه شاتلر کاې باه دغاه مطلالب رمل ایعهلاه ااي عملاې ناه شاېا پم د 

ی مشاې پم مشاې. پم ام پراېن د دې پیځاای چاې د متضایرلمل د پمیا منل پم ررزمګاانل درناا متضیرلمل  لقعات به لالپزې د ررزمګاانل پاه ډمل پا اه

رپ ممځتاه کالي پم ،اه دي کبلاه باه پاه اغاه مړ یاا پم پعتباار مم اې پغیا   دښاممېع پ،ت الرته رپمړل شېن  پالله به د موهمې په پړس خوګار پم ممهان 

     "ی شېالرته رپمړ فپد  اریس پا  ی  څل  م،یيموهمه لې بال   مکلي کلم چې

  

 ؟شيغوښتنه واستیناف د آیا کیدلي شې د دغه پرېکړې په هکله 

 غلر مکلي. الرمچارم پړمن   أوییپت نلر اي مڅیلي پم بیا به پی ټل،ل ح لقې مرریس پیلهلس پم  نلملړېمی به دکل چې مد څارنلپل دفتی پعالر 
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