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  تراض کنيم تراض کنيم  اع اع تخطی از قوانين جنگ تخطی از قوانين جنگ جديد جديدمواردموارد  به مثابه شهروندان آگاه بربه مثابه شهروندان آگاه بر

  
جنايات انجام شده توسط رژيمهای که جنايات انجام شده توسط رژيمهای که . . هفتـۀ اخيرماه اپريل معموأل بياد آور دوفاجعۀ هولناک تاريخ معاصرکشور ماستهفتـۀ اخيرماه اپريل معموأل بياد آور دوفاجعۀ هولناک تاريخ معاصرکشور ماست

سرنوشت مردم را بدست گرفتند، صفحات تاريخ سی سال اخير را چنان سرنوشت مردم را بدست گرفتند، صفحات تاريخ سی سال اخير را چنان 19921992 اپريل  اپريل 2929 و  و 19781978 اپريل  اپريل 2828درروزهای درروزهای 
که منحيث که منحيث مسوولين اين رژيمها مسوولين اين رژيمها های های   فيد ميگردند ونه با تشکيل اتحاديهفيد ميگردند ونه با تشکيل اتحاديهسس" " یی مصالحۀ مل مصالحۀ ملمنشورمنشور""سياه ساخته اند که نه با سياه ساخته اند که نه با 

آثار جنايات اين آثار جنايات اين .  .   مثال روشن ايست ازين کوششهای بيثمر مثال روشن ايست ازين کوششهای بيثمرطالح ملیطالح ملی به اص به اصبههبههجج. . ايجاد ميگرددايجاد ميگرددسپردفاعی مشترک شان سپردفاعی مشترک شان 
د ميباشند،  گور دسته د ميباشند،  گور دسته رژيمها آنقدر زياد ومشهود است که هرزمانيکه مسوولين جنايات درحال بکاربستن يک حيلۀ جديرژيمها آنقدر زياد ومشهود است که هرزمانيکه مسوولين جنايات درحال بکاربستن يک حيلۀ جدي

  . . آفتاب را نميتوان با دو انگشت پوشاندآفتاب را نميتوان با دو انگشت پوشاند! ! بلیبلی. . جمعی ديگری دهن بازميکند تا برين حيله های ساده لوحانه بخنددجمعی ديگری دهن بازميکند تا برين حيله های ساده لوحانه بخندد
يم يم رژرژکشف گوردسته جمعی در بدخشان و گور دسته جمعی پل چرخی طی چند هفتۀ اخيرنمونه هايست ازعمق جنايات کشف گوردسته جمعی در بدخشان و گور دسته جمعی پل چرخی طی چند هفتۀ اخيرنمونه هايست ازعمق جنايات 

مايۀ تعجب خواهد مايۀ تعجب خواهد . . صی نقاط کشورجوی های خون را جاری ساخته بودصی نقاط کشورجوی های خون را جاری ساخته بود که دراق که دراقلقلقخخموکراتيک موکراتيک ددزب زب تحت رهبری حتحت رهبری ح
. . بود آگر اين گورهای دسته جمعی وخرابه های شهر کابل برای ثبوت جنايات رژيمهای سه ده اخير  کافی دانسته نشودبود آگر اين گورهای دسته جمعی وخرابه های شهر کابل برای ثبوت جنايات رژيمهای سه ده اخير  کافی دانسته نشود

    ..ين مدارک تاريخی بايد، ازجانب ديگر، عامل باز دارنده ای باشد برای طرفين جنگ فعلیين مدارک تاريخی بايد، ازجانب ديگر، عامل باز دارنده ای باشد برای طرفين جنگ فعلیپذيری اپذيری اااذوال نذوال ن
از لحاظ ريکارد حقوق از لحاظ ريکارد حقوق واضحست که رژيم فعلی را با وصف ضعف فوق العاده وفساد اداری بی سابقه آن نميتوان واضحست که رژيم فعلی را با وصف ضعف فوق العاده وفساد اداری بی سابقه آن نميتوان 

اش قراراردادولی هيچ رژيمی از رعايت قوانين ومعيارهای قبولشدۀ بين المللی معافيت اش قراراردادولی هيچ رژيمی از رعايت قوانين ومعيارهای قبولشدۀ بين المللی معافيت ماقبل ماقبل دررديف رژيمهای دررديف رژيمهای بشربشر
سهم ميگيرند نيز از عملکرد خود در جريان جنگ سهم ميگيرند نيز از عملکرد خود در جريان جنگ کشورهای که در افغانستان عسکر فرستاده اند ودرجنگ کشورهای که در افغانستان عسکر فرستاده اند ودرجنگ . . نداردندارد

طالبان وگروه های مسلح ديگری که با رژيم فعلی وپشتيبانان خارجی اش ميجنگند از هر حرکت طالبان وگروه های مسلح ديگری که با رژيم فعلی وپشتيبانان خارجی اش ميجنگند از هر حرکت . . قانونأجوابده ميباشندقانونأجوابده ميباشند
  . . شان که تخطی ازقوانين جنگ تلقی گردد، قانونأ مکلف به جوابدهی خواهند بودشان که تخطی ازقوانين جنگ تلقی گردد، قانونأ مکلف به جوابدهی خواهند بود

 ژنيو، زمانيکه باشندگان يک قريه يا منطقۀ مسکونی درميان آتش متقابل نيرو های  ژنيو، زمانيکه باشندگان يک قريه يا منطقۀ مسکونی درميان آتش متقابل نيرو های 19491949کنوانسيونهای چهارگانه کنوانسيونهای چهارگانه مطابق مطابق 
اين حکم اين حکم . . جنگی قرار ميگيرند، هردو جانب مکلف اند تمام تدابير ممکنه را غرض جلوگيری ازتلفات ملکی اتخاذنمايندجنگی قرار ميگيرند، هردو جانب مکلف اند تمام تدابير ممکنه را غرض جلوگيری ازتلفات ملکی اتخاذنمايند

. . لکی موجود باشد بايد پالن عمليات موردتجديدنظرقرارگيردلکی موجود باشد بايد پالن عمليات موردتجديدنظرقرارگيردهرگاه خطرتلفات زياد مهرگاه خطرتلفات زياد م. . شامل حمالت هوايی نيز ميگرددشامل حمالت هوايی نيز ميگردد
طی طی . . افراد نظامی که تسليم ميشوند ويا بنا به زخمی بودن يا مريضی  درنبردسهم گرفته نميتوانند فرد ملکی تلقی ميگردندافراد نظامی که تسليم ميشوند ويا بنا به زخمی بودن يا مريضی  درنبردسهم گرفته نميتوانند فرد ملکی تلقی ميگردند

اخيرإ اخيرإ . . استاستسه سال اخير گزارشات متعدد در مورد تخطی قوای حکومتی ونيروهای خارجی ازقوانين جنگ انتشاريافته سه سال اخير گزارشات متعدد در مورد تخطی قوای حکومتی ونيروهای خارجی ازقوانين جنگ انتشاريافته 
هرآنکه دوست ما هرآنکه دوست ما "" ژنيو گزارش مفصلی تحت عنوان  ژنيو گزارش مفصلی تحت عنوان 19491949در مورد تخطی طالبان ازمواد کنواسيونهای چهارگانه در مورد تخطی طالبان ازمواد کنواسيونهای چهارگانه 

درين سند مخصوصأ ازازدياد درين سند مخصوصأ ازازدياد . .  صفحه انتشار يافته است صفحه انتشار يافته است2626از طرف سازمان عفوه بين المللی دراز طرف سازمان عفوه بين المللی در" " نيست، دشمن ماستنيست، دشمن ماست
رمعلمين وفعالين جامعه مدنی، گروگان گيری و قتل رمعلمين وفعالين جامعه مدنی، گروگان گيری و قتل عملياتهای انفجاری نوع خودکشی درمناطق مسکونی، کشتاعملياتهای انفجاری نوع خودکشی درمناطق مسکونی، کشتا

  . . گروگانان تذکار بعمل آمده استگروگانان تذکار بعمل آمده است
اميدواريم جامعه مدنی افغانستان بحيث گروپ فشارمواردتخطی از قوانين جنگ را که طرفين جنگهای کنونی در اميدواريم جامعه مدنی افغانستان بحيث گروپ فشارمواردتخطی از قوانين جنگ را که طرفين جنگهای کنونی در 

ر برابر مسوولين آن اعتراض ر برابر مسوولين آن اعتراض افغانستان مرتکب ميشوند، ثبت وافشا نموده وبا اشتراک مساعی با تمام مجامع عدالتخواه دافغانستان مرتکب ميشوند، ثبت وافشا نموده وبا اشتراک مساعی با تمام مجامع عدالتخواه د
نگذاريم هيوالی جنگ بی قانون بازهم زنان هموطن ما را بيوه ساخته، شهرها را به مخروبه  ومکاتب را نگذاريم هيوالی جنگ بی قانون بازهم زنان هموطن ما را بيوه ساخته، شهرها را به مخروبه  ومکاتب را . . واحتجاج کنندواحتجاج کنند

  ..به گورستان اطفال مبدل سازدبه گورستان اطفال مبدل سازد
  
  کميتۀ حقوق بشرفاروکميتۀ حقوق بشرفارو          
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