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ينبغي على الجماعات المسلحة الماوية أن تكف عن احتجاز  ضباط الشرطة 

 رهائن

 

)املاوي(، وهو مجاعة معارضة مسلحة، التوقف  "قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعني على "احلزب الشيوعي يف اهلند
املتبقني من شرطة والية تشهاتيسغاره الذين اختطفتهم على احلدود مع  األربعةفوراً عن مواصلة احتجاز رجال الشرطة 

يف  والول كرهائن، وعليها أن تضمن سالمتهم وحسن معاملتهم طاملا ظلسبتمرب/أي 19والية أندرا براديش اجملاورة يف  
 حجزها. 

 

سبتمرب/أيلول على جثث  21يف  ت يف الغاابت الواقعة على احلدود بني الواليتنيوكانت شرطة تشهاتيسغاره قد عثر 
ندالل وهوس،، وإيراب  وانوهم أوبيدام تريكيه،  -ن "املاويون" قد اختطفوهم  يف حينه ثالثة رجال شرطة آخرين كا

 كريشنان. 
 

حتث السلطات على أن د على الطرق احلدودية للواليتني سبتمرب/أيلول، ُعثر على نشرات مكتوبة خبط الي 26 – 25ويف 
ساعة، أبهنا سوف توقف العمليات اجلارية ضد "املاويني" وتتوقف عن استهداف القرويني  48تعلن، يف غضون 

لسكان األصليني( وتفرج عمن اعتقلتهم منهم بتهمة تقدمي الدعم للماويني. وحذرت النشرة "األديفاسي" )مجاعة من ا
 من أنه خبالف ذلك، فإن رجال الشرطة الثالثة املتبقني سوف يلقون مصرعهم. 

 

ربعة ستمرب/أيلول، أفرج "املاويون" عن ثالثة من أص، أ 4وهذه هي احلادثة الثانية من نوعها خالل الشهر املاضي. ففي 
رجال شرطة خطفوهم كرهائني يف مقاطعة الخيساراي شرقي والية بيها؛ حيث كان قد عثر يف اليوم الذي سبق على 

 مزقها الرصاص. جثة رج، الشرطة املختطف الرابع، لوكاس تيت، وقد 
 

ا يعكسها الرهائن حمظور مبوجب القانون الدويل. وهو مناقض للمبادئ األساسية لإلنسانية، حبسب م إن احتجاز
القانون اإلنساين الدويل، الذي حير ِّم القبض على أي شخص أو احتجازه والتهديد بقتله أو إحلاق األذى به إذا رفضت 
السلطات االستجابة ملطالب املختطفني. ومنظمة العفو الدولية حتث "املاويني" على وقف التهديد بقت، رجال الشرطة 

 وسالمتهم. أو إبيذائهم، وعلى أن يكفلوا حياهتم 
 

وينتهي املوعد النهائي للتهديد الذي حدده "املاويون" اليوم حىت مع رفض سلطات تشهاتيسغاره مطالب "املاويني". 
 وتشري آخر التقارير إىل أن السلطات حتاول االتصال ابملاويني من خالل وسطاء خمتلفني. 

 

يها األمد بني "احلزب الشيوعي يف اهلند" )املاوي( تفاقماً للمواجهات اليت طال عل 2010وقد شهد شهر يوليو/متوز 
احملظور وبني قوات األمن يف عدة والايت هندية عقب االشتباه يف قيام قوات األمن اهلندية بعمليات إعدام خارج نطاق 

ء سفرمها للناطق ابسم "املاويني"، أزاد ألياس تشيوكوري راجكومار، والصحفي املستق، هيمتشاندرا ابنديه، أثناالقضاء 
 ملباشرة حماداثت للسالم يف والية أندرا براديش. 



 

وقد تعرض املدنيون يف عدة والايت، مبا فيها تشهاتيسغاره، بصورة رويتنية لعمليات استهداف ابلقت، واالختطاف، 
 وبغريمها من انتهاكات حقوق اإلنسان، على أيدي قوات األمن و"املاويني" أثناء املواجهات.  


