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 ميالدی تأسيس گرديده واکنون به استقبال از شصتمين سالگرد اعالميۀ جهانی 2007بنياد فياض درسال 
حقوق بشرودرشرايطيکه موارد تخلف ازحقوق بشردر افغانستان، بعد ازيک دورۀ کوتاه تقليل يابی، قوس 

بنيادفياض يک بنيادرضا کاران است وبا دستان خالی .  خود را ميپيمايد، رسمأ اعالن موجوديت ميکندصعودی
غرض دريافت معلومات بيشتردرموردبنيادفياض وضرورت .  ولی دل پر از اميد وارادۀ آهنين آغازبکارميکند
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!بايد به معظلۀ تلفات ملکی برخوردهمه جانبه داشته باشيم  

 

پس ازرويکار آمدن تمدن های باستانی . جنگ پديدۀ مرگزايست که در تاريخ بشرسابقۀ بس طوالنی دارد
واديان نورم های اخالقی بدين هدف وضع گرديدند که جنگ را درحيطۀ قابل تحمل برای وجدان انسانها 

آن نورمها پذيرش  جنگ به اين نورمها کمترتوجه منمودند چونورند ولی معموأل جوانب درگير حين اجرأ درا
در نيمۀ دوم قرن نوزدهم بادرس گيری از .  موجود نبودضمانت اجرايی بين المللی برای آنجهانی نداشته و

بين المللی حقوق بشردوستانه تجارب جنگهای خونين اروپا وبرمبنای هومانزم قرن نزده کنوانسيونهای 
اين کنوانسيونها که مبدأ نخستين محکمۀ بين المللی درجهان . ژنيوازطرف يکعده دول اروپايی به امضا رسيد

يعنی محکمۀ بين المللی عدالت وحقوق بين الدول را تشکيل ميدهد، برای نخستين بار نورمهای حقوقی را 
انيست که بنا به زخمی ومعلول برای افراد ملکی وآنعده نظاميوضع کرد که هدف آن کاهش اثرات ناگوارجنگ 

. انداختن اسلحه برزمين وتسليم شدن به دشمن ويا اسيرشدن بدست دشمن غيرمحارب شمرده ميشوندشدن، 
دول متعاقب تشکيل مؤسسۀ ملل متحد مواداساسی اين کنوانسيونها پذيرش جهانی يافت ودرقوانين حربی 

.   جزء مواددرسی اکادمی های نظامی وساير مراکزتعليمی نظامی ميباشد و رجد کشورهای عضوملل متحد

اگربررسی مواضبت ازتطبيق اين کنوانسيونها در افغانستان را محدود به سی سال گذشته کنيم بدين نتيجه 
قانون  ميرسيم که جوانب درگيردرجنگهای افغنستان موادکنوانسيونهای بشردوستانه ژنيو را ناديده گرفته وبه

يت حزب دموکراتيک خلق قوای مسلح جمهوری دردوران حاکم. شکل ان جنگيده اندترين شکنانه 
. ازتنظيمهای جهادی مرتکب نقض مواد اين کنوانسيونها شده اند دموکراتيک، قوای اشغالگرروس وبسياری  
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موجوديت ده ها  قبردسته جمعی، اعدام  ده ها هزاراسيرجنگی وافراد تسليم شده ازطرف دولت وروسها ، 
. بمباردمان بيرحمانۀ پنجهزارقريه توسط روسها وقوای مسلح دولت همه وهمه جرايم جنگی پنداشته ميشوند

درون مناطق مسکونی وتبديل کردن مردم به گوشت دم درمقابل ، جزيه گرفتن ازمردم ملکی، حمله بدشمن از
توپ، چپاول دارايی شخصی وعامه، کشتارهزاران عسکرفراری يا تسليم شده به بهانۀ نداشتن زندان وبالخره 

 نيزبرمبنای همين کنوانسيونها جرايم جنگی مناطق مسکونی مردم درجريان جنگ توسط تنظيمهاراکتپرانی بر
. پنداشته ميشوند

ازبقدرت رسيدن طالبان درکابل وادمۀ جنگ درشمال طرفين جنگ به پامال نمودن بيرحمانۀ اصول بعد 
طالبان حتی برتاکستانها ومواشی مردم ملکی نيز رحم نکرده . ومندرجات کنوانسيون های ژنيوادامه دادند

جنگ قدرت ميان  مردم مناطق تحت تسلط خودرا با تهديد واداربه فرستادن جوانانشان در منازعههردوطرف
 بدينسو 2005از سال . دوگروه ضدمردمی مينمودند وازمردم ملکی بحيث گوشت دم توپ استفاده مينمودند

بمباردمان های ناشيانۀ قوای تحت رهبری اياالت متحده، ماين های کنارجاده، انگيزه سازی برای بمبارمان 
 وحمالت انتحاری طالبان، راپورهای غلط استخبارات دولتی به قوای مناطق ملکی توسط نيروهای خارجی

 موارد مهم  ايساف وزندانی ساختن بدون محاکمه وشکنجۀ اسيران جنگی توسط نيروهای دولتی وخارجی
.بوده واصوأل مسلزم تعقيب عدلی ميباشند وعلت مرگ هزاران فردملکی تخلف صريح ازقوانين جنگ

استفاده . اتخاذ اقدامات جدی پيشگيرانه را ميکندايجاب  پديدۀ متأثرکننده است که کشته شدن افراد ملکی يک
يک جانب وسکوت دربرابرکشتارافراد ملکی توسط جانب انتقاد ازسياسی وانتخاباتی ازاين پديده،  -تبليغاتی 

 بين المللی تخلف ازقوانينتلفات ملکی، مقابل وامتناع ازبرداشتن يک گام عملی برای جلوگيری از وقوع 
.بايد به معضلۀ تلفات ملکی برخورد جدی وهمه جانبه داشته باشيم. جنگ وعوامفريبيست

  هيأت مديرۀ بنياد فياض
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