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 ،جنایات جنگی اصلی مرتکبین
 طالبان یا نیروهای امنیتی کشور؟

  
آن تذکر رفته است، در بسیاری موارد در کشورهای عقب  هر یکدر قوانین ملی و بین المللی از جنایات جنگی که 

انتحاری مانده و جهان سوم توسط گروه های بی بند و بار، اوباش، و به شکل کنونی آن هراس افگن و انفجاری و 
نشان داده  و شبکه های مرتبط به آن نقض گردیده و دیده شده است که هیچگونه عالقه به آن از طریق آن گروه ها

 نشده است.
چنانچه بارها گزارش هایی از طریق رسانه های جمعی به نشر رسیده است که طالبان، آن گروه دهشت افگن و 

و یا از مسیر شاهراه ها و  امنیت ملی را که از کارزار میدان جنگتروریستی، سربازان اردوی ملی، پولیس ملی و 
به اسارت گرفته اند؛ بدون درنظرداشت احکام اسالمی و رعایت  به جرم وطن دوستي یا از خانه هاي مسكوني شان

 دست باداران خارجی شان ۀنکردنی به دستور و به اشار را با فجایع باور موازین و اصول حقوق بشری، آنان
به شهادت رسانیده و به این ترتیب مرتکب جنایت جنگی علیه  "(.آی .اس .سازمان استخبارات نظامی پاکستان "آی)

 حقوق بشر و کرامت انسانی شده اند.
 

را محترم  ، کرامت انسانی آناندر حالی که نیروهای امنیتی افغان با دستگیری و بازداشت افراد آن گروه جنایتکار
شاهد این مدعا، گزارش وانین ملی و بین المللی را در دستور کار خویش قرار داده اند. شمرده و در ضمن رعایت ق

ت های بازرسی ملل متحد از بازداشتگاه های قوای امنیتی افغان می باشد که هیچ موردی از ارتکاب به ئهای هی
مدنی  ۀق بشر افغانستان و نهاد های جامعضمناً، کمیسیون مستقل حقوبازتاب نداده اند.  تا به حال جنایات جنگی را

مربوط به نیروهای امنیتی کشور به نشر رسانیده اند که در آن جزئی گزارش هایی را از زندان های  بعضی اوقات
مجرای  ترین جنایتی علیه اسیران بازداشت شده از میدان های جنگ به مشاهده نمی رسد و اگر گزارش هایی نیز از

در کار  منطقه یی پیدا و پنهان استخبارات کشور های منطقه و فراآن نهاد ها گویا به نشر رسیده است، دست های 
 بوده است تا به بدنامی قوای امنیتی کشور منتهی شود.

 
مطالبی را به نشر می  خود انترنتی های گروه طالبان و شبکه های تروریستی همسو با آن بعضی اوقات در سایت

خواهان توجه نهاد های  رفتاری نیروهای امنیتی افغان مواجه بوده و آنان با بد ۀرسانند که گویا افراد بازداشت شد
 مدافع حقوق بشر به وضعیت آنان می باشد. 

وپ بستن و با به ت نیروهای امنیتی کشور کردن باران با تیر )طالبان( دهشت افگناین در حالی است که آن گروه 
متعهد به رعایت هیچ و  آنان و محکمه های صحرایی، فجیع ترین جنایات را علیه بشریت و انسانیت مرتکب شده 

 اصل و قانونی نمی باشد. 
 

 طرفین جنگ اعم از طالبان و نیروهای امنیتی افغان اعمال و کردار بناًء، ضرور است تا نهادهای ملی و بین المللی
تا معلوم شود که کدام  قرار دادهبازرسی و بررسی  مورد دقیق ۀبه گون اسرای جنگی را در طرز برخورد شان با

آشکار مرتکب  ۀکه به نحوی و یا به گونو هر آن طرف  هستند علیه بشریت طرف مرتکبین اصلی جنایات جنگی
مشهور: سیاه روی  جنایت جنگی شده بود، طبق قوانین ملی و بین المللی مورد بازجویی قرار گرفته تا بنا بر گفته

 باشد. ششود هر آنکه در او غ
 

 با احترام     
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