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  !میکنیمکوم را مح اخیرحمالت دهشت افگنانه  وافزایش تلفات ملکی 

۹۱۰۲۰۱۰۲ 

اهداف ملکی را نه حمالت به و ملکی  افرادتلفات ات میان ایاالت متحده و طالبان مذاکررهشت دو

کابل  ششمامنیتی حوزه طالبان در أخیرکشتاری که ا. آن گردیدتنها کاهش نداد بلکه باعث افزایش 

یک کشتار . تساخزخمی  غیرنظامی را انسان  ۰۵۴و  کشت  غیرنظامی را ۵۴، براه انداختند

و  کشت راغیرنظامی  ۴ را نگرفتکه کسی مسؤلیت اش  در حوزٔه یازدهم امنیتیروز قبل از آن 

وص صحمالت کور و بی سنجش طرفین جنگ کنونی بخ. دیگر را زخمی نمود غیرنظامی ۷

از میان غیرنظامیان کشته و زخمی  ۰۴۱۱ والی سال جاری بیش ازجماه  تنها درطالبان و داعش 

مسلح مخالف روه های گقسمت اعظم این تلفات زارش داده است که عامل گیوناما . برجا گذاشت

 . بوده اند دولت

ئی را برای جلوگیری از تلفات ملکی ایجاد کرده کمیته هاادعا میکنند که هردو طالبان مت و وحک

ه صدمو مال افراد ملکی ی خویش به این موضوع توجه میکنند که جان در عملیاتهای نظاماند و 

 ۷در عملیات بطور مثال . بطه اندمردم شاهد بی مباالتی طرفین جنگ در این رااما در عمل . دنبین

 ییتوجذب نیروهای امن ن یک مرکز جلبااعالم کرده اند که هدف ش " افتخار"با طالبان  ،اگست

ساحٔه  جاری فان اجرای حملهقبل ازیقینأ طالبان  ماا. ممکن است این ادعا درست باشد. بوده است

تأسیسات و متوجه موجودیت اده ر دقراو ارزیابی مطالعه ک مورد نزدیاز بار ها مورد نظر را 



بخصوص در اوقات افراد غیر نظامی و امکانات عبور و مرور  بشمول خانه ها و دکانها ملکی

 :هم آن با. ازدحام شده اندُپر

ٔه جادعبور ومرور مردم درازدحام پالن کرده اند که ( هفت ونیم صبح)حمله را در ساعتی  -

 . هدف قابل پیش بینی بودک نزدی

صد ها متر دورتر از تأسیسات ، بلکه عیار ساخته اند که نه تنها هدفجار را طوری انف قدرت -

 . هدف را هم نابود ساخته بتواند

لبته چنین میکوشند از تلفات ملکی جلو گیری کنند؟ اطالبان ادعا کرده میتوانند که آیا با این هم 

لیاتهای طالبان و شامل سایر عم روش فوق الذکر. کس قابل پذیرش نخواهد بودچبرای هیئی ادعا

ساختن حد اکثر تلفات اند و حاضر اند بخاطر نابودی  زیرا آنها در پی وارد. داعش نیز میگردد

 : حوادث ذیل خود سخن میگویند. ملکی را نابود کنندفرد ده ها و حتی صد ها  ،احتمالی چند نظامی

جاده باعث ذرد یک بم کنارگمیز فراه تی که ارات در قسمه -قندهارجوالی در شاهراه  ۱۰بتاریخ 

انسان جان خود را از دست دادند  ۱۹با این بم  .شدکه عازم هرات بود انفجار یک بس مسافر بری 

. نداین حادثه بوده امعلومی از اطفال شامل قربانیان تعداد نا. شدندگرنیز زخمی یدغیرنظامی  ۰۷ و

عال اند و بکارگیری در منطقٔه حادثه فاما طالبان . تچ گروهی نه پذیرفسؤلیت این جنایت را هیم

 . یشان محسوب میگرددانظامی شناخته شدٔه شیوه های از بم های کنار جاده یکی از 

دیگر غیر نظامی  ۴۱کشته و ملکی انسان  ۹۵روه سیاسی گطی حمله بر دفتر یک اواخر جوالی 

 هم در یک منطقٔه مسکونی و با قدرتاد ت دبومت آنرا به طالبان نسحککه این حمله  .زخمی شدند

در ما  رنجبرخانه های فقیرانٔه تعداد زیادی از هموطنان . انفجار انجام گردید بسیار باال انفجار

شکسته و شیشه های منازل تا یک کیلومتری محل حادثه  تخریب شد مجوار این دفترتعمیر های ه

و آوان طالبان رسانه های صوتی مین در ه . و به باشندگان خسارات جانی و مالی وارد شد

د که اعالناتی را که محتوی نقادانه دنتصویری را تهدید به حمالت خونبار نمود و به آنها هشدار دا

منشانه اتورتیک حرکت دیک این نقض آزادی بیان و. نشر نکنند ،نسبت به اعمال طالبان دارند

 . است

طالبان رز دید طهم نشان میدهد که ست گا در اوایلانتخاباتی ئی های ردهماگحمله بر به تهدید 

که به  سیاسیونبرعکس ادعا های خوشبینانٔه بعضی از  ،نسبت به پروسه های اجتماعی و مدرن

توأم با تهدید کته به دیهنوز هم ایشان . ر قابل مالحظه نکرده استیتغیزیارت شان رفته بودند، 

 . ادامه میدهند...( المعروف امر ب)به دیگران خویش رد پسند مونسخه های 



 ۹۰را گرفت و انسان ملکی  ۰۹ این حمالت جان .جار در کابل ُرخ دادسه انف جوالی ۹۴بتاریخ 

 نظامی داشت اما تلفات ملکی زیادیکی از این انفجار ها هدف . می ساختفرد ملکی دیگر را زخ

دیگر مستقیمأ اهداف  دو حملهٔ . سؤلیت این حمله را طالبان بدوش گرفتندم. بر جا گذاشت

قرار . را بدوش نگرفت این دو حملهسؤلیت گروهی م چهی. نشانه گرفته بودندرا  غیرنظامی

 . به عجله مسؤلیت جنایات خود را بدوش می گیرد تا ابراز موجودیت کند داعش ،تجربه

ر یک بتاریخ اول جوالی در نزدیکی یکی از بنا های وزارت دفاع در منطقٔه دیپلماتیک کابل د

 غیرنظامیانسان  ۰۴۱ملکی کشته شده و فرد  ۶ ، دبان مسؤلیت آن را گرفتنه طالکانفجار بزرگی 

 . طفل زخمی شدند ۲از جمله 

ایجاد خویش باعث ائی هوحمالت برخی البته نیرو های دولتی و پشتیبانان خارجی آنها نیز در 

در کندز از جانب  ، نم حمله به طالباتحت نامارچ  ۹۴حملٔه هوائی که بتاریخ . تلفات ملکی میشوند

ودند طفل و سه فرد ملکی بالغ که همه از یک خانواده ب ۰۱به مرک  ،طیارات امریکائی انجام شد

 در تعین هدف و نشانه گیری شان دقت بیشترمبذول داشتن آیا امریکائی ها نمیتوانند با . ردیدگمنجر 

خون ما . که میتوانندد؟ البته ندخالتی ندارند بگیرریختاندن خون انسانهای را که در جنگ هیچ جلو 

باید در این اصل را ن. روپا داردانها همان ارزشی را دارد که خون یک تبعه امریکا و اافغ

 . فراموش کردعملیاتهای نظامی 

که رعایت آن  ندجان ومال افراد ملکی موجود ابرای حمایت از در جهان امروز قوانین بین المللی 

این قوانین از هرگاه . واجب استها در گیر در جنگغیر دولتی ولتها و گروه های مسلح بر همه د

، باید چنین تخلفی با اعتراضات وسیع جهانی تخلف شودجانب درگیر در جنگ  دتوسط یک یا چن

چنان به  افغانستان ر، دمعافیت گاه فرهنپندر ، سال گذشته این تخلفات ۰۱طی . گرددمواجه 

ران بین گ، برای همه بازیکه به جز سازمانهای بین المللی و داخلی حقوق بشرفته کثرت انجام یا

وکات عملیات طالبان در چطی هفته های اخیر، . افغانستان امر عادی جلوه میکند و دولتالمللی 

قاتالنٔه دست زده و داعش هم حتی الوسع کوشیده سهم به کشتار وسیع غیر نظامیان  "الفتح"بهاری 

دولتی نظامی نیروهای  عملیاتهایافراد ملکی در نتیجٔه تلفات جانی . زمینه ادا نمایدر این خود را د

هرگاه تصاویر کشتار های غیر نظامیان در سرتاسر افغانستان . کماکان ادامه دارندو خارجی هم 

ها انسان بزرگ سلخپهلوی هم بگذاریم به تصویر وحشتناک یک مرا  ٔه اخیردر جریان چند هفت

براه " ٔه جهانیجامع"به اصطالح ملل متحد و  مسلخی که در زیر زنخ مؤسسهٔ . رو میشویمروب



تراژیدی  نای، کار این مسلخبه خود زحمت خاتمه دادن به ؤل مرجع مسلی هیچ وانداخته شده است 

 . را نمیدهد ۹۰و این بربریت قرن انسانی ضد 

افراد کشتار بی باکانٔه ( فارو)پا ون در اران افغاگناهندپفدراسیون سازمانهای  رحقوق بش هٔ کمیت

را بشدت تقبیح نموده و از طرفین جنگ میخواهد تا با رعایت قوانین ملکی در افغانستان 

دست  ، حسوب میشوندبشریت معلیه ارتکاب جرایم جنگی که جرایم  زبشردوستانٔه جنگ ا

 . بردارند

  (کمیتٔه حقوق بشر فارو)

 

 

 


