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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 ی ملک افراد تلفات پیشینه بی  افزایش
 

 

  از   جلوگیری  و  ملکی  افراد  از  حفاظت  منظور  به  تا   اند  تالش  در  اش  المللی  بین  متحدین  و  افغانستان  دولت  که  حالی  در

 رو؛  این  از  گردد  هموار  سراسری  صلح  برقراری  برای  راه  تا   نمایند  بس  آتش  طالبان  با   کشور،  شهروندان  شدن  قربانی

 های  زندانی  از  تن  هزاران  مذاکرات،  آغاز  به  طالبان  نمودن  متقاعد  برای  و   است  نموده  آغاز  قطر  در  را  صلح  گفتگوهای

 حمالت و تروریستی جمی، تها   های عملیات  اندازی راه  با طالبان مقابل  در  ولی اند نموده رها  ها زندان  از را  گروه این

  شهروندان   نمودن  قربانی  با   و   نموده  تاَکید  ریزی  خون  و  جنگ  ادامه  بر  مختلف  های  ولسوالی  و  والیات  در  افگنانه  دهشت 

 . اند ورزیده مبادرت بشری ضد جنایات به ملکی مردم عمدی دادن قرار هدف و کشور دفاع بی

 

  شش  در  تنها   که  اند  گردیده  مدعی  پسین،  های  ماه  جریان  در  ملکی  افراد  تلفات  از  گزارش  نشر  با   امنیتی  نهادهای  اخیراً 

  تلفات   این  اصلی  عامل  که  اند  گردیده   زخمی  و  کشته  افغانستان  جنگ  در  ملکی   افراد  از  تن  3500  از  بیش  اخیر،  ماه

 . اند طالبان خصوص به افغانستان دولت مسلح مخالفین

 

  مواضع  بر تهاجمی های عملیات انجام از و دارند قرار فعال دفاع حالت در امنیتی و دفاعی نیروهای اکنون آنجاییکه از

 اند بخشیده بیشتر شدت و نموده  تر منسجم را خود های  فعالیت موقع، از استفاده با  طالبان ورزند، می خودداری طالبان

 .اند طالبان دفاع، بی انانس همه این تلفات اول درجه مسئوول لهذا

 

 را  غیرنظامی   مردم   بر  حمله  رسید،  تصویت  به  1977  سال   در  که  ژنیو  های   کنوانسیون  الحاقی  دوم  و  اول  پروتوکول

  مسلحانه   منازعه  وقوع  صورت  "در  است  آمده چنین  ژنیو  چهارگانه  کنوانسیونهای  مشترک  3  ماده  در  است.  کرده  ممنوع

  حداقل   رعایت  به  مستلزم  منازعه  طرفین  از  هریکی  متعهد،  طرفهای  از  یکی  قلمرو  در  المللی  بین  غیر  خصوصیت  دارای

  که   مسلحی  نیروهای  اعضای  شمول  به  نداشته،  فعال  اشتراک  مسلحانه  منازعات  در  که  اشخاصی  باشند:  می  ذیل  احکام

  باید   باشد،  شده  ارجخ  جنگ از دیگری  علت  هر  یا  توقیف  جراحت، مریضی،  بنابر  که  کسانی  یا  و  گذاشته  زمین  بر  سالح

 ثروت یا  جنس  عقیده، یا  دین رنگ،  نژاد، مبنای بر تبعیض گونه هر از دور به انسانی برخورد مورد شرایط تمامی در

 جمعیت  از  خودرا  هستند  ملکف  "جنگجویان  است  آمده  کنوانسیون  این  در   همچنین  گیرند".  قرار  مشابه  معیار  هر  یا 

 .کنند" رعایت را  المللی  بین بشردوستانه حقوق قوانین و کرده تفکیک غیرنظامی
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 کشور  مختلف  مناطق  در  ملکی  مردم  بر  حمله  چندین  انجام  با   طالبان  دارد،  جریان  قطر  در  صلح  گفتگوهای  که  جریان  در

  نمایی،   قدرت  برای  کشور  مختلف  های  ولسوالی  در  ملکی  افراد  بستن  گلوله  به  ای،جاده  کنار  هایماین  انفجار  منجمله

  حمله   چندین  انجام  با   طالبان  همچنین  باشند.  می  گروه  آن  نظامی  اهداف  از  جزء  افغانستان  مردم  همه   که  ندداد  نشان

  به   ها آن  که  دادند  نشان  و  داشتند  ابراز  آمریکا   با   موافقتنامه  با   خودرا  صریح  مخالف  کشور،  مختلف  والیات  در  انتحاری

  اند  نموده پا  زیر را اسالم مقدس دین دساتیر آشکارا سپس و  نیستند پایبند توافق گونه هیچ  به و اند اعتماد قابل غیر شدت

 .است دانسته کبیره گناهان از را آن و ممنوع را ها  انسان قتل صریح طور به اسالم مقدس دین چنانچه

 

  گروه   گروه  نیت،  حسن  منظور  به  و  خواهندمی  صلح  صدا یک  با   جهانی  جامعه  و  افغانستان  دولت  که  هنگامی  رو؛  هر  به

 مخالفت  تروریستی،  و  تهاجمی  حمالت  تشدید  با   طالبان  ولی  سازند،می   رها   کشور  هایزندان  از  را  ها   آن  زندانیان  از

 .دارند می اعالم فرامنطقه و منطقه کشورهای به خودرا وابستگی و داشته ابراز صلح پروسه با  خودرا

 ن پایا
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