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 لکی، قربانیان اصلی جنگ در افغانستان!افرادم
 

 گزارشدهی شش ماهه از شورای امنیت ملل متحد یوناما را مؤظف به ارزیابی و ۰۰13سال  ۰۰02مصوبۀ شماره 

جریان جنگ کنونی افغانستان مکلف ساخته است. به اساس این مصوبه،  یوناما  چگونگی وضع افراد ملکی در

نشرنمودند. این گزارش حاکی از  تهیه و  ۰۰13ل تلفات ملکی نیمۀ اول سال عوام در مورد تعداد و گزارش جدیدی را

دیاد بیسابقه یافته  فعالیت جنگی جوانب مختلف جنگ کنونی افغانستان از زخمیهای ناشی از آنست که تعداد کشته ها و

د زخمیها تعدا فردملکی و ۰۵33بیش از ۰۰13است. مطابق این گزارش تعداد کشته ها صرف طی شش ماه اول سال 

که به نوبۀ خود یک سال خونین بود،  ۰۰1۰حالیکه درتمام سال  فرد ملکی رسیده است. در 1310طی همین دوره به 

 مکلی گزارش شده بود.  فرد  11۵۸وتعداد زخمیها  10۵2تعداد کشته ها 

روزمرۀ افغانستان را  رافزایش درگیریهای این گزارش بسیار تکان دهنده است اما غیرمنتظره نبود. زیرا آنانیکه اخبا

یا  حق حیات محروم گردیده و ناظررویداد های تکاندهندۀ اند که طی آن عدۀ از افراد ملکی از تعقیب میکنند، هرروز

 تلفات ملکی درین گزارش چنین مشخص شده است: معیوب میشوند.  عامل ازدیاد زخمی و

 فرد  227ملکی کشته و فرد ۰۰2ر دولت نیروهای طرفدا جریان جنگ مستقیم میان نیروهای ضد دولتی و : درالف

فیصد تلفات به مقایسۀ  7۰گردیده حاکی از ازدیاد  ملکی زخمی گردیده است. این تلفات که از طرف هردوجانب وارد

 میباشد. ۰۰1۰سال 

فرد ملکی کاهش  71جرح  ملکی و فرد 70با ارقام قتل  قوای خارجیحمالت هوائی توسط  : تلفات ملکی ناشی ازب

را نشان میدهد.  به احتمال قوی این کاهش ناشی از انتقال مسؤلیت  ۰۰1۰مقایسۀ عین دوره در سال  فیصد به 3۰

حمالت طیارات بی پیلوت  عملیات نظامی به نیروهای افغان کمتر شده درگیری خارجیها درحریان جنگ  است. در

ار معلوم نیروهای خارجی هنوزهم فرد ملکی را یوناما ثبت کرده است. قر 2و جرح  1۵خارجی گروه ضد دولت، قتل 

 بین المللی را بدوش گیرند.   حقوقی ملی و لیت این تخلف ازومسؤ باید دست به اقدامات الزم پیشگیرانه نزده و

درمقایسه با  فیصد افزایش را 12۰زخمی  0۰کشته و 37با ارقام  قوای مسلح دولتج: تلفات ملکی ناشی از حمالت 

بت با تلویزیون صحن میدهد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این افزایش را حین نشا ۰۰1۰ارقام عین دوره در سال 

 اجرای تقریبأ تمام عملیاتهای نظامی ضد دولتی به نیروهای افغان، ساحه و طلوع  چنین توجیه میکند: "انتقال رهبری و

ه این دلیل توجیه کنندۀ تلفات تلفات ملکی شده باشد، بهمین علت است." البت تعداد عمیات ما را توسعه داده است. اگر

حکومت  جنایت جنگی تلقی میگردد. اگر در نفس خود ملکی شده نمیتواند. اتالف هر فرد ملکی یک ضایعه است و

ننماید، دامنۀ تلفات وسعت بیشترمییابد. در داخل  افغان  به اسرع وقت تدابیرالزمه را جهت کاهش تلفات ملکی اتخاذ

لین آن ایجاد گردد.  در صورت تغافل، ومسؤ عوامل و ررسی ادعا های تلفات ملکی وقوای مسلح باید شعباتی برای ب

 نظامی دولت افغانستان خواهد بود.  لیت جنایات جنگی ناشی ازآن بدوش رهبری سیاسی وومسؤ
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دوران ( به میراث گذاشته شده از AXOو  UXOماینهای منفجرنشده ) تلفات ملکی ناشی از بقایای مواد منفجره و د:

 1۰۰ملکی را گرفته و فرد 73طی شش ماه اول امسال جان  ت حزب دموکراتیک خلق وحکومات خلف آنحاکمی

فیصد را نسبت به همین دورۀ سال گذشته نشان میدهد. به گزارش  ۵3فردملکی رامجروح ساخته است. این افزایش 

 روزمرۀ مردم دارند. خوف و تأثیرات محدودکننده برزندگی سال اخیر 3۵مواد منفجرناشدۀ میراث  یوناما ماینها و

مناطق پاک نشده را ازمردم این  مالداری در و کار آزادی کشت و ترس ناشی ازین میراث شوم آزادی حرکت و

 لین این جنایات بشری بدون هیچنوع بازخواست درومسؤ محالت غضب نموده است. این در حالیست که بخشی از

 تحت سایۀ ناتوملیاردرشده اند. ارگ جا گرفته و حواشی مرکز و در برخی دیگر امریکا عیاشی میکنند و اروپا و

ته شگز( به مقایسۀ همین دورۀ سال RC-IEDsماینهای انفجارقوی ریموت کنترول ) ر: تعداد تلفات ملکی ناشی از

 فرد 132حملۀ ثبت شده با ماین ریموت کنترول مشتمل است برقتل  12۰فیصد  را نشان میدهد.  تلفات  13۰ازدیاد 

فیصد تمام  3۵میشوند تا حدی کاهش یافته ولی  ملکی. تلفات ماینهای که تحت فشار منفجر فرد 7۰2جرح  ملکی و

( میباشد. این ارقام IEDsهمین ماینهای انفجارقوی ) زخمی( ناشی از 012کشته و 773تلفات ملکی همین دوره )

لیت کشت و انفجار این نوع ماینها را ونشان میدهد. مسؤ ۰۰1۰فیصد را در مقایسه با عین دورۀ سال  37افزایش 

فردملکی  2۰7بدوش میگیرند. عالوتأ تلفات ملکی ناشی از حمالت انتحاری طالبان در اماکن عامه  طالبانمعموأل 

کارمندان ملکی دولت( به  است. اهداف ملکی دولتی)دفاتر، مأمورین وزخمی( گزارش داده شده  72۵کشته و 170)

فیصد را نشان میدهد.  است. تعداد مجموعی  ۰0افزایش  ملکی شده و فرد 131زخمی شدن  ملکی و فرد 31۰مرگ 

( فرد ۰۰1۰در  ۸۸1)1۰3۸تلفات ملکی که عناصرضد دولت )عمدتأ طالبان( نسبت داده شده است عبارتست از قتل 

ملکی است. مجموع  تلفات ملکی نسبت داده شده به نیروهای ضد  ( فرد۰۰1۰در 1۵۸۰) 1۸۰۵یت حمجرو ملکی و

( نفرمیرسد. ارقام ارائه شده بسیار واضع وغیرقابل انکار اند. با این ۰۰1۰در ۰721) ۰۸23دولت )طالبان( به 

را رد کرده و آنرا بی اساس خویش محتوی گزارش یوناما  ۰۰13جوالی  13رسمی مؤرخ  وصف طالبان در اعالمیه  

 12در این راپور مانند سابق ادعا شده است که امسال تلفات ملکی خوانده اند. در قسمتی ازین ابالعیه میخوانیم: " 

؛ در فیصد آن به دوش مجاهدین انداخته شده است 27فیصد افزایش داشته است و بدون ارائه کدام دلیل، مسئولیت 

در ، اربکی ها و دیگر افراد دوائر مضر ور آشکارا افراد اداره اجیر کابلشاره کرده اند که بطمواردی آنها به تلفاتی ا

، این بجای این مورد هیچ وضاحتی وجود ندارد ، و اینکه چرا اینگونه شده است ؟! درآن افراد ملکی خوانده شده اند

بخوبی نشان می دهد که راپور مذکور مطابق خود نیز شکوک و شبهات را در مورد این راپور را افزایش می دهد و 

 ."با مزاج امریکایی ها و تالش برای پروپاگند علیه مجاهدین است

 به حق حیات و طوریکه می بینیم تمام جوانب درگیر، بخصوص طالبان، هنگام تنظیم عملیات نظامی خویش هیچ توجه  

گیربشمول طالبان بروی کاغذ خود را متعهد به ملکی نمیکنند. درست است که تمام جوانب در امنیت فردی افراد

ت ملکی نمیکند. درین رابطه تلفا عمل اقدامات کافی برای جلوگیری از تلفات ملکی میدانند ولی در جلوگیری از

 یم به تحریک طالبان افغانستان نکات ذیل را یاد آوری کنیم:همیخوا

ادامۀ اجرای حمالت انتحاری در محالت مزدحم  ودر راه عام  (IEDs)ازدیاد استفاده ازماینهای انفجار قوی   -

آنها حاضرند برای رسیدن  نشاندهندۀ این واقعیت است که برای طالبان حفظ حیات افراد ملکی الویت ندارد و

فیصد  2۵تاکتیکهای استفاده کنند که احتمال تلفات ملکی در آن بیشتر از  به اهداف ایدئولوژیک خود، از

ت شاید به اهداف زودگذر تبلیغاتی کمک کند ولی خاطرات تلخ آن هرگزاز است. عواقب این نوع عملیا

پنجسال اخیرکشورما نشان میدهد که دوران قدرت حزبی که  تاریخ نخواهد رفت. تاریخ سی و حافظۀ مردم و

 پر از نامالیمات میباشد.  برچه بدست آورد، بسیارکوتا و بزور قدرت سیاسی را بدون پشتیبانی مردمی و

غیردولتی که عامل تلفات ملکی میگردد، مرتکب جنایت جنگی محسوب میشود.  ت دولتی وهر تشکیال -

هرکشور امضأ کنندۀ اساسنامۀ محکمۀ  جنایات ازین نوع کرکتر بین المللی داشته تابع مرور زمان نیست و

 زندانی کند.  بین المللی جزا  میتواند متهم را دستگیر و

چوکات حقوق بشردوستانۀ بین المللی دارد. مطابق  ول شده درملکی" از خود یک تعریف قب اصطالح "فرد -

جنگ اجرای وظیفه نمیکند،  شبه نظامی طرفین درگیر در ارگانهای نظامی و این تعریف "هرشخص که در

 شبه نظامی که بنا به مریضی، دستگیری یا تسیلیم شدن از ملکی میباشد." حتی آنعده از کارکنان نظامی و فرد
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حمایت حقوقی تنظیم شده برای "فردملکی" مستفید میگردد. شاید این تعریف با  ، ازمیدان جنگ خارج میشود

اهداف ایدئولوژیک طالبان مغایرت داشته باشد. ولی تعریف قبولشدۀ بین المللی همین است. بنابرین قتل مالی 

ا، قتل زنان کارمندان انجو ه فردیکه افسریا عسکردولت است، قتل مامورین ملکی دولتی و اقاربمسجد، قتل 

 جرم جنگی شمرده میشود.  است و فرد ملکیاقارب شان توسط جنایتساالران دولتی و امثال این اعمال، قتل  و

 

طالبان هشدارمیدهیم که خون افراد ملکی افغان را بی ارزش تلقی نکنند.  در اخیربه قوای خارجی، قوای مسلح دولتی و

ازخواست نخواهد ماند. آنروز که افغانستان بهشت جنایتکاران جنگی هرقطره خونیکه بدینترتیب به زمین میریزد، بی ب

  نباشد، بسیار دور نیست.

 
 

 فارو"حقوق بشر"کمیتۀ 
 

  

 
 


