
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٢از ١ :تعداد صفحات

 س بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما تما. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 
 
 

             
 

  م٢٤/٠٩/٢٠٠٨                      پروژۀ جرايم جنگی 
  
 

  زيع آتاب جرايم جنگي تحت عنوانتو
   »آنچه را آه مردم عام بايد بدانند«

  براي اولين بار در افغانستان
 

گتن آليد گروپ و پروژه جرايم جنگي مقيم واشن:  آابل، ٢٠٠٨ سپتمبر ٢٤، مطابق ١٣٨٧ ميزان سال ٣شنبه، چهار 
 امريكا با مشارآت هم  در جريان يك سال همكاري  توانستند در مورد  حقوق بشر و قوانين بشرى بين المللي اگاهي

  . دهند و موارد نقض آن را تحقيق نمايند
  

را به " آنچه را آه مردم عام بايد بدانند" آليد گروپ و پروژه جرايم جنگي افتخار دارند آه،   آتاب جرايم جنگي 
 با محفل رسمي از طريق دفتر ٢٠٠٨ مي ٨ جلد به زبان هاى دري و پشتو چاپ آنند و در تاريخ ٢۵٠٠ تيراژ

ميدان هوايي پوهنتون تعليم و تربيه، سوم در پوهنتون بلخ، چهارم در در مرآزى آليد گروپ در آابل، بار دوم 
حفل رسمي در پوهنتون ننگرهار و امروز طي يك م ١٠١بگرام، بخش حاآميت قانون، ترتيب نيروي آاري مشترك 

  .به دسترس عالقمندان قرار دهند
  

اين کتاب، نه تنها برای : "داکتر امان اهللا حميدزی رئيس پوهنتون ننگرهار، در مورد کتاب جرايم جنگی گفت
واع ژورنالستان بلکه برای تمام استادان و محصالن پوهنتون ننگرهار نيز مفيد است و با خوانش آن، ميتوان از ان

  ."جرايم  جنگی با خبر شد و در ترتيب نصاب درسی از آن، استفاده برد
گزارشهای تحقيقی که در : " ميرويس احمدزی رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر واليات شرقی، در اين مورد گفت

سۀ عدالت انتقالی اين کتاب به نشر رسيده اند، رابطۀ مستقيم با عدالت انتقالی دارند و اينکه ما در جريان تطبيق پرو
قرار داريم، اين کتاب برای استادان و محصالن پوهنتون، ژورنالستان، ارگانهای عدلی و قضايی و ساير نهادهای 

  ."حقوقی، مفيد می باشد
  

در بعضى از بخش هاي .  اين آتاب، رهنماى خوب و آامل قوانين جنگ و عملى آردن آنها در ساحه جنگ  ميباشد
گي آه تحت قوانين  بشرى بين المللى ممنوع است درج و همچنان فصل هاى آليدى در مورد اين آتاب، جرايم جن

 جنگ هاى مدرن، تحليل آتگوري هاى قانوني و مطالعه آنعده قضايايي آه از جرايم اخير در جنگ ها حكايت مي
  . آنند، تشكيل شده است

  
  و انستيتيوت (IDRC)بوديجه چاپ و ترجمه  اين آتاب از طرف نهاد هاى مرآز تحقيقات انكشافى بين المللى آانادا 

  . در افغانستان تهيه شده است(OSI)جامعه آزاد
  

هدف آليد گروپ، پروژۀ جرايم جنگي، مرآز تحقيقات انكشافى بين المللي آانادا و انستيتيوت جامعه آزاد، آشنا ساختن 
  . ژورناليستان افغان، فعاالن حقوق بشر، دولت و مردم با حقوق بشر و قوانين بشرى بين المللى ميباشد

  
 تا حال ابتكاراتي را در راستاي حقوق بشر و قوانين بشري بين ٢٠٠۶آليد گروپ و پروژه جرايم جنگي، از سال 

آليد گروپ و پروژۀ جرايم جنگي با .  استمنجمله  برنامه  هاى آموزشي را داير آردهدست گرفته و المللي روي 
 برنامه  آموزشي  سه روزه اي  را در مورد چگونگي حقوق بشر و قوانين  ٢٠٠۶همكاري هم، در اآتوبر سال 

بشري بين المللي براى آنعده ژورناليستان و اديتوراني آه از ساحات جنگي راپور تهيه ميكنند، داير نموده و همچنان 
  . ى از نقض حقوق بشر و نقش رسانه ها به آنها معلومات مختصر داده بودنددر مورد راپور ده
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در مورد محفل توزيع آتاب و معلومات اضافى، لطفًا با نجيبه ايوبى رئيس اداري آليد گروپ به شماره تلفون هاى  

  .  در تماس شويدcom.ayubi@killid.n ويا ايميل آدرس  ٩٣+)٠(٧٧ ١٠٨ ٨٨٨٨ ,٠٧٩٩ ٣٢٩٨٣٢
 & com.thekillidgroup.wwwشما ميتوانيد در باره آليد گروپ و پروژه جرايم جنگي  به سايت هاى  

html.about/about/org.arcrimesofw.www://httpمراجعه آنيد  .  
 
 


