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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 

 ۱1/۱۰/2۱1۲            میرسول رحداکتر 
 

 الله، بیحس یجناب محترم آقابجواب 
 

افغانستان امروز، در مورد چند وچون  یصدر مسئول نشران یسالم از توجه شما که مصاحبه ام با جناب آقا میتقد با
 .افغانستان سپاسگزارم یجانبه حکومت وحدت مل کیقت و آتش بس آتش بس مؤ 

 

 نیحدود مع یالملل نیدر حقوق ب زیمقوله آتش بس موقت ن» که من در صفحه دوم مصاحبه گفته ام: دیفرموده ا شما
ً یدق» که  دیجناب شما همچنان سوال نموده ا«. دارد ش آت یالملل نیاز از حقوق ب یدر کدام قسمت ایدر کدام بخش و  قا

ً یدق یالملل نیبس موقت در حقوق ب آتش نیحدود مع نیدارد و ا خودش را نیبس موقت، حدود مع دارد  یچه حدود قا
 ؟«اند یناتیکدام تع ایو 
 

نزد »ه ام، بلکه من گفت«دارد نیحدود مع یالملل نیدر حقوق ب زیمقوله آتش بس موقت ن» کنم من گفته باشم  ینم فکر
 یشان خاص م یها شان متفاوت و کارکرد طی، شرانیاز مقوالت مع کیالدول حدود هر نیکارشناسان و در حقوق ب

نموده ام.  یآور ادیچهار مقوله مورد بحث در مصاحبه  تیالملل" در کل نی"کارشناسان" و " حقوق ب من از« باشد.
 .اند دهیبدان بخش یکرده اند و چهارچوب مفهوم نییمقوالت را تب نیا یالملل نیکارشناسان از عرف ب

 

وسط دو است که عموماً ت یالملل نیب یعرف نیقوان ،یالملل نیبخش حقوق ب کیکه  دیدان یدارم جناب شما بهتر م نیقی
 :گردند یم نیعامل مع

 

 دولتها، ی. عملکرد عموم1
 .رندیپذ یقانون م ثی.آنچه را که دولتها به ح2
 

 :کرد صیتوان تشخ یبه صلح، عمدتاً چهار مرحله را م دنیعملکردها دولتها تا رس در
 

Truce اعتماد سازی()  
Cessation of Hostilities   (ها وقف مخاصمت)ت 

 

Cease-fire آتش بس)  ( 
 

Armistice متارکه)  ( 
 

 .داده ام حیتوض یاز مراحل باال را در مصاحبه اندک کیهر نیمشخصات مهم ا من
 کیهم د یم حیترج نجایاست. در ا یجنگ میو جرا یالملل بشر نیمقوالت مربوط به حقوق ب نیا قیتدق گرید بخش

 :اورمیمثال ب
 

 نیجزا و استاد بخش قوان یالملل نیمحکمه ب یاز مسئوالن قضائ یکی " استاد دانشگاه امستردام وربارتلسیروج"
 قیآتش بس و فرجام تطب»با عنوان  یدر مقاله ا 2۱12هالند است. او در اول نوامبر سال  یدفاع یدر اکادم ینظام

 :سدینو یم «یالملل نیب ریمسلحانه غ در منازعات یالملل بشر نیحقوق ب
 

آتش  یاضح دیمدت ع یتا دست کم برا دیکوش هیسور یملل متحد برا خاص ندهینما یمیبراهاگذشته لخضر  درهفتهٔ »
و هم  هیشود که هم حکومت سور یکند.ارچند گفته م یگریانجیاش م ونیو اپوزس هیحکومت سور نیرا ب یبس

 «.دیرس یاز هردو جانب م مالتو روزانه گزارش ح دیمخالفانش بدان موافقت کردند. اما جنگ متوقف نگرد
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دامه آتش بس ا انیدر جر یالملل بشر نیحقوق ب قیتطب ایکه آ دیاز من پرس ممحصلیناز  یکی»دهد: یادامه م بارتل
 «تواند؟ یبوده م یجنگ میجنگ مرتکب شده اند، جرا انیرا که در جر یآن اعمال ایو آ ابدی یم
 

 کیجزا که از هر یالملل نیمختلف در محکمه ب یها هیخودش و رجوع به دوس یشخص یپس از پاسخها بارتل
 یایوگوسالویدر  یجنگ میآن محکمه را در مورد جرا یحکم قضائ کیکند،  یم ریتفس یرا از نگاه حقوق یمثالهائ

 :دینما ینقل قول م طور نیو ا دهیبرجسته گردان نیشیپ
 

خشونت دوامدار  کی ایمسلح متوسل شوند و  یرویمنازعه مسلحانه جود داشته باشد، چه دو دولت به ن کیهرگاه »
دولت وجود داشته باشد، حقوق  کیدر درون  یگروه هائ نیب ایمسلح متشکل و  یو گروهها یمقامات حکومت نیب
توقف مخاصمتها، در مورد منازعات  یفراسوشده و تا  قیمنازعه مسلحانه تطب نیاز آغاز چن ،یبشر یالملل نیب

 «.ابدی یادامه م زیراه حل صلح آم کیبه  دنیتا رس یداخل
ا تالش دارم ت وستهیدارد، پ یبه روشنگر میکشور در حال منازعه تصم کی یکه برا ستیژورنال کی ثیبه ح من

 یو متودولوژ یمعرفت شناس دیشوند، مسائل را از د یمنازعه مطرح م نیکه در ا یائیبه قضا ،یراه حل افتنیجهت 
 یبه کمک دانشمندان دوارمیوجود دارند که ام یانفراو یهایدر کار من کاست دیمورد بحث قرار دهم. بدون ترد شتریب

 .ابمی قیمباحثات توف شتریب قیچون جناب شما بتوانم به تعم
  تشکرات و احترامات دیتجد با
 

 رسول رحیم
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