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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٢٥  ،هالند                                    فارو  
 
 
 

  يونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمي
  يون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe           
 

  جنايات جنگی در افغانستان ازدياد
ک توسط طالبان بتاريخ اول اسد سال جاری نقطۀ اوج يک سلسله بدارآويختن يک پسرهشت سالۀ افغان درگرش

بکارگيری . جنايات وحشيانه ايست که درين اواخراحساسات مردم شريف افغانستان را بشدت جريحه دارساخته است
منفجر ساختن وی  نفرپوليس افغان توسط طالبان ارزگان و منفجره به چند يک دختر هشت ساله بحيث حمل کنندۀ مواد

 حدت يافتن جنايات جنگی در که شدت و  نزديک شدن به پوليس با ريموت کنترول جرم بزرگ ديگری بودحين
قالب شستشوی  ده سال بدينسو در اين نوع قتل ها شکل فجيع ترآن جنايتيست که  از. افعانستان را انعکاس ميدهد

تخريب مکاتب  هموطنان شان ورئوسا ارسال شان برای قتل خود مدارس قاتل پرور پاکستان و مغزی اطفال افغان در
ملکی که درين اواخرتوسط ماين کنارجادۀ تعبيه شده توسط  تعداد آنعده افراد. شفاخانه های کشورشان ادامه دارد و

ماين کنارجاده  درست است که حمالت انتحاری و.  روز است در  نفر٢٥شرکا کشته ميشوند، بطوراوسط   طالبان و
آگاهانه  که بخاطر فراموش کنند صرفه است ولی ايشان نبايد با انوادۀ حکمتيارخ برای رهبران طالبان، فاميل حقانی و

  . بخطرانداختن حيات مردم ملکی افغانستان روزی پاسخگو خواهند بود
اعضای  کشته شدن يک زن داکتر و. جانب قوای خارجی در افغانستان بود اول اسد، ضمنأ شاهد يک سانحۀ تازه از

قتل يازده . ط ايساف بی اعتنائی هولناک نسبت به زندگی مردم ملکی استوردک توس -فاميلش در واليت ميدان
قوای ناتو " اشتباهی"خونريزی  ادامۀ سلسلۀ پايان ناپذير خوست که چندی قبل اتفاق افتاد نفرملکی حين حملۀ شبانه در

وانتانامو گ برمبنای شيوۀ معمول شکنجه در. اعتراض شديد مردم محل شد که باعث نا آرامی و افغانستان بود در
اساس  هب. داخل کشوراين حدث را تائيد ميکنند گزارشات از. زندان بگرام چه صورت ميگيرد که در ميتوان حدث زد

 ممکنست تقرر. قابل تشويش ازدياد يافته است شکنجه در زندانهای امنيت دولتی تاحد همين گزارشات موارد
حادشدن شکنجه بحيث وسيلۀ گرفتن اعتراف  است عمومی امنيت دولتی درحيث رؤسا در ري هب جنرالهای اسبق خاد

 امنيت ملی  اعالم شده و شکنجه در ازدياد گزارش اخيرکميتۀ حقوق بشرملل متحد نگرانی شديد از در. مؤثربوده باشد
 جرايم ضد  که شکنجه يکی از آمرين شان بايد بدانند ين وقمستنط. مشخص نام برده است  بطور١٨از رياست 

  . بود ن نخواهندومجازات مص مرتکب آن در هيج نقطۀ جهان از ت است وبشري
" قوماندانهای"ناموس مردم توسط حکام فاسد محلی و به زندگی، مال و تجاوز ستم، سلب ابتدائی ترين حقوق بشری و

فساد  غرق در حکومت ضعيف االرادۀ مرکزی که خود از. ميکند شهرهای بزرگ بيداد از محالت دور  دالرمست در
قوماندانها  تجاهل عارفانه نموده باهمين حکام و خارجيها نيز. پايان دادن به اين وضع را داشت وان انتظاراست نميت

  .اين تيشه زدن است به ريشۀ حقوق بشر. همکاری ميکنند
قوانين جنگ توجۀ جدی  بايد به بلندبردن  آگاهی آنها از اکنون که مسؤليت امنيتی به نيروهای داخلی سپرده ميشود

واهميت رعايت  کنوانسيونهای بشردوستانۀ ژنيو امنيت ملی در مورد اه به صاحبمنصبان اردو، پوليس وهرگ. شود
ما  اردوی خود" اشتباهات"اصول مندرج درين کنوانسيونها اطالعات کافی داده نشود، خطر آن موجود است که تعداد 

 رهبری حزب دموکراتيک خلق شاهد جنايات ارتکاب يافته توسط قوای مسلح تحت. خارجيها باشد بمراتب بيشتر از
 دقت پيشبينی شده در عمليات جنگی خويش از هرگاه نيروهای مسلح داخلی يا خارجی  در. اين مدعای ماست

اين بی دقتی شان موجب کشته شدن افراد ملکی شود، مظنون به جنايت جنگی خواهند  کنوانسيونهای ژنيوکارنگيرند و
  . بود

استفاده  وضع کنونی که افغانستان بهشت جنايتکاران است، سؤ خارجی از ولتی وقرار معلوم نيروهای دولتی، ضدد
  :برای متوجه ساختن اين افراد به عواقب اعمال شان به اين بيت شاعررجوع ميکنيم. ميکنند

 
 ديده باشی لکه های دامن قصاب را  خون ناحق دست از دامان قاتل برنداشت

  کميتۀ حقوق بشرفارو
 


