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یونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمی                

  یون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس                

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe         
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 ـ

 نیتی!های ام های ارگان میان آتش طالبان وضعف مردم ملکی در
۴۱۰۲جون  ۶  

زحمتکش وسلحشوراین والیت بخاطر داشتن سرحدطوالنی مشترک با پاکستان ، در تیر رس  والیت باستانی هلمند ومردم
بیشرمانۀ این کشور درافغانستان قرار تروریسم دولتی تجاوزا ت 

دارد. ازجانب دیگرپاکستانیها به زمینهای حاصلخیزاین والیت 
تمویل تروریسم ضرورت دارند. غرض برای کشت کوکنار

بنابرین میکوشند مردم این والیت را به کمک طالبان گروگان 
بگیرند، واز سرزمین شان بحیث کشتزار مواد مخدره، راه 
ترانسپورتی برای صدور تروربه سایر والیات افغانستان ومنطقۀ 
تحت کنترول برای طالبان استفاده کنند. پاکستان از تشریک 

نیز درهلمند، فراه، نیمروزوهرات بخوبی مساعی ایران 
ایران بعد ازمأیوس شدن از نتیجۀ مداخالت   برخوردار است.

وسیع اش درانتخابات، شیوۀ مداخله اش راتغییر داده تاکتیک 
خلق کردن ساحۀ "همکاری در تطبیق پالن استخباراتی پاکستانی 

را در پیش گرفت. هلمند  "برای طلبانجبهه ای حاکمیت 
اورت با دوالیت همجوارایران یعنی نیمروزوفراه قرارداد. درمج

 "اسالمیانقالب "سپاه قدس که شعبۀ خارجی سپاه پاسداران 
ایران است، افراد نفوذی وجواسیس زیادی درین والیات دارد وازهمین کانالها طالبان تربیه شده درایران را با پول، 

ا مداخلۀ ایران راین والیت را بکشند وبقیه را به گروگان بگیرند. تا بخشی از مردم  هلمندفرستاداسلحه ومهمات به 
رمسیر، موسی قلعه، گولسوالیهای باشندۀ 21۱طبق ګزارشات رسیده ازافغانستان سرپرست امنیت ملی نیزتأئید کرد. 

عامه  . قرارگزارش وزارت صحتتن زخمی شدند ۰۸7به همین سلسله بقتل رسیدندوبیش ازکجکی ونوزاد والیت هلمند 
   ل درجمع زخمیها شامل بوده اند.طف ۰۸زن و ۱1

ت دارد. طالبان مسؤلیاین ارقام بزرگ تلفات وماینگذاری خانه ها از طرف طالبان بیشتر به قتل عام مردم هلمند شباهت 

زی است، اصلی این خونریبازیگر  ISIمستقیم این حمله را بدوش گرفته اند وبنأ ازعواقب آن هم مسؤلیت دارند. اینکه 

 ازمسؤلیت حقوقی وتاریخی طالبان نمیکاهد. ببینم مردم هلمند درین مورد چه قضاوتی دارند؟

ونریزی خسرشت بیشتر ازدولت افغانستان انتقاد میکردند. چه وقتی رسانه ها با مردم سنگین صحبت میکردند، مردم 
دارد، باید مطابق به احکام قانون اساسی مشروع حاکمیت  ادعایدولت که پسند طالبان برهیچکس پوشیده نیست. اما 
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ازحقوق اساسی مردم که حق حیات وحق مصؤنیت 
حریم خصوصی نیزشامل آنست، دفاع کند. ملکیت و

امنیت ملی افغانستان از پالن حمله عمومی ریاست اینکه 
وسعت، بعد از عملی شدن آن خبرمیشود، ای به این 

شمن بخوبی آشکار ازبرنامه های دبیخبری این ارگان را 
های داخله ودفاع یکی از موسفیدان میسازد. بروزارت 

گرمسیرچنین انتقادکرد: " به چشم خود میبینند که طلبان 
به کدام طرف فرار میکنند ولی به تعقیب شان نمیروند. 
این چه نوع قوای مسلح است که از پالن دشمن 

 مننمیکند، از تعقیب دشخبرنمیشود، نیروی کافی ارسال 
درمنطقه وبازگشت  هراس دارد، به دشمن زمینۀ اختفأ

مجدد را میدهد واز طریق رسانه ها خود را قبل از وقت 
   (جوالی۴الی 2 طلوع)برنامۀ خبری ." میکند ؤقتیمدشمن صرفأ عقب نشینی میداند که برندۀ جنگ اعالن میکند، حاالنکه 

کی کمیتۀ حقوق بشر فارونشان میدهد که تعداد تلفات ملابتدائی ی بررسیک تنها مر دم هلمند متحمل تلفات ملکی نمیشوند، 
نفرملکی  0۰به تعداد 271۴جوالی  ۴جون تا  27روزمره نیز قابل تشویش وتعمق است. صرف طی دوهفته یعنی از

، غزنی هرات، والیاتمورددرانعکاس بافته در رسانه ها این ارقام محدود به تلفات ملکی نفر زحمی شده اند.  ۴۱کشته و
اساسی  د. تلفات ملکی در افغانستان دوعاملنفراه، پکتیکا، لوگر، غور، کنر، کندز، کندهار، فاریاب، کابل وننگرهارمیباش

 دارد:

را  اری درمناطق مزدحموحمالت انتح در راه ها وخانه هاها کشت ماین برای حمالت خود شیوۀ طالبان   -
آگاهانه این ریسک را میپذیرند که بیشترین تلفات را بر مردم ملکی وارد کنند.  انتخاب نموده وبدینطریق

 طلبان بوده است.آتش ماینها و همینقرارگزارشات رسانه ها بیشترین تلفات به مردم هلمند ناشی از
 نروظیفه اساسی اش یعنی حمایت از حیات وامنیت باشندگان ایوناشیگری دولت افغانستان در براب بی توجهی -

کشور. عملکردارگانهای امنیتی افغانستان دررابطه با حملۀ  بزرگ هفتۀ گذشتۀ طالبان، مظهربیخبری، کم 
ر ایحاد تلفات د ات ابتدائیتوجهی واقدامات ناشیانۀ دولت افغانستان میباشد. استفاده ازاسلحۀ صقیله نیزقرارمعلوم

 ملکی بی اثر نبوده است. 

وبا جهانی برای آوردن صلح وثبات  سال ازآغازمساعی12ذشت گگفت که با وصف با توجه به توضیحات فوق میتوان 
ت مردم نیمهنوزهم دولت افغانستان از توانائی وجدیت الزم برای حمایت ازحیات وااحیا شده، انهای امنیتی ارګ وجود

ف یکی از وظای بحیث حیات وتمامیت جسمی همشهریانحفظ ملکی برخوردار نمیباشد. نیاز بیشتربرای درک اهمیت 
موجود است. ازجانب دیگر، طالبان باید بعوض پخش اطالعیه های کذائی "رعایت حیات مردم  اساسی دولت افغانستان

وحمالت انتحاری در راه عام به ترک شیوه های جنگی )فرش ماین تصمیم محل" که صرفأمصرف تبلیغاتی دارند، 
لیه کشتار افرادملکی جنایت عند. اتخاذ کنآن متوجه مردم ملکی میباشد، درمناظق مورد استفادۀ مردم ملکی( که تیغ برندۀ 

 بشریت است ودرجهان امروزبی مجازات باقی نمیماند. 

 "کمیتۀ حقوق بشر فارو"

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

