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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقیدهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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داکتر رسول رحیم

وقوع جنایت جنگی و قتل عام افراد بیدفاع
ملکی بلخاب در سایه خفقان مطبوعاتی
در جریان درگیری میان نیروهای طالبان و یکی از فرماندهان این گروه در ولسوالی بلخاب ده ها فرد ملکی کشته و
زخمی شده اند.
در نتیجه این درگیری هزاران خانواده ساکن این ولسوالی به کوهها و قریههای دوردست پناه بردهاند که در معرض
تهدید جنایات جنگی و گرسنگی ،امراض و آسیبهای مختلف انسانی قرار دارند.
بعد از یک ماه تهدید و ارعاب ،یک هفته محاصره نظامی و اقتصادی و لشکرکشی به تاریخ  23جون  2022طالبان
برای سرکوب فرمانده ناراضی خودشان از سه جهت باالی ولسوالی بلخاب والیت سرپل حمله نظامی زمینی و هوایی
را شروع کردند .پس از یک شبانه روز جنگ شدید بین نیروهای طالبان و تفنگداران حامی مهدی مجاهد معروف
به مولوی مهدی طالبان موفق به تصرف مرکز ولسوالی بلخاب گردیده و یک روز بعد تمام نیروهای حامی مهدی
مجاهد کشته یا متواری شدند و بلخاب بدست طالبان افتاد .
نیروهای طالب در جریان جنگ و بعد از تصرف ولسوالی و قریه ها و پایان یافتن درگیری دست به جنایات جنگی
زده و افراد ملکی زیادی را بصورت بی رحمانه و دسته جمعی به قتل رسانیده .اند .در میان کشته شدگان زنان،
کودکان ،افراد سالخورده و عاجز که توان فرار و ترک منطقه را نداشته .اند نیز شامل می باشند .تعدادی از این افراد
از خانههای شان بیرون کشیده شده و سپس تیرباران شدهاند .تا بحال هویت  ۵۰تن از کشته شدگان مشخص شده است .
در جریان روزهای اخیر اکثر اوقات آنتن شبکه های مخابراتی بلخاب قطع بوده و تماس با مردمی که در محل باقی
ماندهاند بسیار دشوار و با اختالالت و احتماال رهگیری صوتی همراه است .ولی گزارش های رسیده حکایت از
بدرفتاری نیروهای طالب با مردم ،توهین و تحقیر ساکنان محل ،تالشی خودسرانه خانهها ،دستگیری خودسرانه افراد
ملکی و محاکمه صحرایی و به رگبار بستن بالفاصله بعد از دستگیری دارد .
طالبان روز یکشنبه  ۲۶جون به دشواری و با وضع شرایط سخت اجازه دفن تنها  ۷تن از این کشته شدگان را داده
اند .
هزاران خانواده از ساکنان محل ،بخصوص باشندگان قریه های مرکز ولسوالی و مناطق نزدیک به ولسوالی و بازار
از بیم قرار گرفتن در صحنه جنگ و وحشت انجام جنایات جنگی ،خانه ،دارایی و مواشی خود را رها کرده و به
کوهها و قریههای دوردست بلخاب پناه بردهاند .افرادی که در کوهها آوارهاند ،به شمول زنان ،خانمهای باردار،
کودکان ،افراد مریض ،معلولین و سالخوردگان می باشند که شدیدا به کمک.های غذایی و دارو نیاز دارند .اینان بدلیل
ممانعت قبلی نیروهای مربوط به مهدی مجاهد نتوانسته اند مواد غذایی و مواشی را با خود ببرند و همه دار و ندارشان
در خانه ها مانده و بدون هیچ امکانات اولیه خانه و زندگی خود را رها کردهاند .کودکان چند روز است غذا نخوردهاند،
زنان باردار در فضای باز و زیر آفتاب سوزان وضع حمل نموده و برخی سقط جنین نموده .اند .اینان از دسترسی
به تمام خدمات غذایی ،صحی و  ...محروماند .با اینکه طالبان از مردم خواستهاند به خانه.های خود برگردند ،ولی
اینان از ترس کشتار و بد رفتاری طالبان به محل زندگی خود برگشته نمی توانند .به همین لحاظ در معرض آسیبهای
جدی و مختلف مانند به قتل رسیدن ،دچار شدن به بیماریهای مختلف ،مردن از گرسنگی و ...قرار دارند.
این اعمال گروه طالبان مصداق عینی جنایت جنگی بوده و حیات انسانهای بیگناه و افراد ملکی را بالفعل تهدید
می کند .ما جمعی از فعاالن مدنی ،استادان دانشگاه ،روحانیون ،متنفذین و سایر طیفهای مردمی افغانستان ،از جامعه
جهانی و سازمان ملل متحد تقاضا مندیم که هرچه زودتر ابعاد این جنایت بزرگ را بررسی نموده و از طالبان
بخواهند که از کشتار و آزار مردم ولسوالی بلخاب دست بردارند .
از مراکز و موسسات امداد رسان تقاضا مندیم که م ردم آسیب دیده و آواره بلخاب را یاری کنند ،تا بیشتر از این ابعاد
این فاجعه انسانی گسترش نیافته و از تلف شدن افراد آسیب پذیر جلوگیری شود.
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