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افغانستان :افراد ملکى متحملين اصلی حمالت روبه افزایش انتحاری اند
تشدید حمالت انتحارى
سازمان عفو بین الملل نگران است که در ماه های اول سال  ٨٠٠٢در اثر حمالت گروه طالبان و سایر گروه هاى
مسلح مخالف دولت افغانستان ،تلفات غیر نظامیان در افغانستان بشکل سر سام آوری افزایش یافته است .عفو بین
الملل بویژه نگران است که گروه هاى مسلح درگیر در جنگ با دولت افغانستان و حامیان بین المللى آن متوصل به
حمالت بیشتری گردیده که باعث تهدید فزاینده مردم ملکى میشود.
سم ظریفى رئیس بخش آسیا سازمان عفو بین الملل گفت" ،اتباع ملکى افغان متحمل حمالت روبه افزایش انتحارى
که از سوى طالبان و سایر گروه هاى مسلح انجام میشوند ،میگردند .این حمالت بیرحمانه بدون در نظر داشت
زندگى غیر نظامیان صورت گرفته ،سبب مرگ و زخمى شدن اطفال معصوم و بیگناه شده و والدین و تعداد
کثیری از اقارب بازمانده قربانیان از آن رنج میبرند".
طالبان و سایر گروه ها منجمله حزب اسالمی گلبدین حکمتیار حد اقل ٠٨٠تن از افراد ملکى را در  ٨٠حمله
جداگانه انتحارى در سال  ٨٠٠٢بقتل رسانده که در مقایسه با  ٨٠حمله انتحارى سال  ٨٠٠٢که در آن  ٨٠تن از
افراد ملکى زنده گى خویش را از دست داده بود ،به مراتب بیشتر میباشد.
ارقام فوق نشان دهنده تشدید قابل مالحظه اى حمالت انتحاری بوده که  ٠٦٠حمله انتحارى و  ٦٢مورد بمب
گزاری در سال  ٠٨١ ،٨٠٠٢حمله انتحارى و  ٠٢مورد بمب گزارى در سال  ٨٠٠٦بوده است .طالبان همواره
مسئولیت انجام حمالت انتحارى را به عهده گرفته است ولى در حمالت که ارقام کشته شده گان بخصوص غیر
نظامیان زیاد بوده از پذیرش مسئولیت ابا ورزیده اند.
در ماه مارچ سال  ٨٠٠٢ذبیح هللا مجاهد به اصطالح سخنگوى گروه طالبان تهدید حمالت بیشترى علیه "نیروهاى
اشغالگر خارجى و نوکران افغان آن ------در تابستان این سال" نموده و اخطار داده که "سال جارى خونین ترین
سال خواهد بود".
غير نظاميان در معرض خطر
حمالت انتحارى توسط گروه هاى مسلح مخالف دولت باعث ازدیاد تلفات غیر نظامیان میگردند .بخاطر اینکه غیر
نظامیان و محالت تجمع مردم ملکى مانند بازارها و مساجد عمدا مورد هدف قرار میگیرند و یا اینکه حمله کنندگان
نمیتوانند و یا نمیخواهند نظامیان و غیر نظامیان را از هم تفکیک نمایند.
این حمالت تخطى از معیارهای قانون بین المللى بشردوستانه بوده و براساس این قوانین هدف قرار دادن غیر
نظامیان و یا محالت بدون تفکیک اشخاص ملکى و اهداف نظامى و یا صدمه رساندن به آنان ممنوع میباشد .تمام
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طرفهای درگیر در جنگ هاى افغانستان به ماده عمومی سوم کنوانسیون چهارم ژنیو سال  ٠١٩١که در مورد
منازعات مسلحانه غیر بین المللى قابل تطبیق است و یا مقررات منشور روم محکمه جنایى بین المللى که افغانستان
نیز آن را در  ٨٠٠١پذیرفته است ،پابند میباشند.
حمالت انتحارى خطر جدى را بالخصوص برای آنانیکه منحیث سپر از آنان استفاده مینمایند ،مواجه میسازند،
چون حمله کنندگان خود را هم قیافه غیر نظامیان ساخته و یا در بین افراد ملکى خود را پنهان کرده ،بناء باعث
میشوند تا تفکیک جنگجو از غیر جنگجو مشکل شود .با تخطی فزاینده یی از قوانین بین المللى عمل قانون شکنانه
قصدى است .لذا خطر انتقام علیه غیر نظامیان نیز افزایش مي یابد.
سم ظریفی گفت" ،با گرم شدن هوا ،افغانان به تخطى های بیشتر و بیشتر مواجه شده اند .با وجود آنکه سال جارى
بد ترین سال براى غیر نظامیان بود ،تمام جوانب ذیدخل منازعه افغانستان بشمول ایاالت متحده امریکا ،نیروهاى
ناتو و افغانستان بر اساس قانون بین المللى وظیفه دارد تا افراد ملکى را حفاظت نمایند .تمام جوانب درگیر جنگ
باید ستراتیژی خویش را تغیر داده و جنگ را از مناطق غیر نظامى و محالت پر نفوس دور نگه دارند".
حمالت انتحارى در سال ٨٠٠٢
در سال  8002از حمالت مهم انتحاری توسط مخالفین مسلح حکومت چنین گزارش داده شده است:
هدف قرار دادن غیر نظامیان بصورت عمدی :در  ٠٢اپریل یک انتحار کننده بمب خود را در بازار مزدحم
نیمروز والیت جنوب غربی افغانستان منفجر ساخت که  ٨١تن بشمول دو افسر عالي رتبه پولیس را کشت و ١٣
تن دیگر بشمول اطفال و زنان را مجروح ساخت .روشن نگردیده است که کدام گروه حمله مذکور را انجام داده
است.
حمله نامتجانس (بدون تفکیک افراد ملکی و نظامی) :بتاریخ  ٠١مارچ در کابل گزارش شده که حد اقل شش افغان
غیر نظامى کشته و کم از کم  ١٣تن غیر نظامى در حمله انتحاری موترى که هدف آن عساکر امریکایی در
نزدیک میدان هوایی کابل بود ،مجروح شدند.
حمله نامتجانس :بتاریخ  ٠٢فبرورى موتر انتحار کننده در سپین بولدک ،یکی از ولسوالى هاى والیت کندهار
نزدیک به سرحد پاکستان که هدف آن عساکر کانادایی بود  ١٣تن غیر نظامى را کشته و  ٨٢تن دیگر را مجروح
ساخت .سه تن عساکر کانادایی در این حمله مجروح شدند .طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته ولى از
کشته شدن افراد غیر نظامى انکار ورزیدند.
حمله نامتجانس :بتاریخ  ٠٢فبرورى یک انتحار کننده خود را در نزدیک ازدحام که در حدود  ٣٠٠تن که بازى
سگ جنگی را در ارغنداب در حومه غرب شهر کندهار تماشا میکردند خود را منفجر ساخت .از قول اسدهللا خالد
والى کندهار نزدیک به  ٢٠تن کشته و تعداد کثیرى مجروح شدند .طالبان مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته،
اما یک مقام عالى رتبه دولت افغانستان گفت که هدف انتحار کننده عبدالحکیم جان قوماندان پولیس کمکی کندهار
و قوماندان ملیشه ضد شورشیان طالبان بود که نیز در حمله کشته شد.
حمله نامتجانس :بتاریخ  ١٠جنورى در لشکرگاه ،مرکز والیت هلمند یک انتحار کننده خود را در مسجد انفجار
داده که سبب کشته شدن حاجى پیر محمد معاون والى و پنج تن دیگر گردید و  ٠٢تن بشمول یک طفل چهار ساله
مجروح شدند.
هدف قرار دادن غیر نظامیان بصورت عمدی :بتاریخ  ٠٩جنورى جنگجویان طالبان که یونیفورم نیروهاى امنیتی
را بر تن داشتند ،باالى هوتل کابل سرینا در کابل حمله کردند ،ایشان در حمله در مجموع از آتش تفنگ و چندین
انتحار کننده بمی استفاده کردند .در این حمله هشت تن کشته و نو ( )9تن بشمول افغانان و اتباع خارجى زخمى
شدند .به وزیر خارجه ناروى یوناس گار ستویر که در هوتل اقامت داشت ،آسیبی نرسید.
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تمام جوانب درگير باید غير نظاميان را حفاظت نمایند
بر اساس اظهارات دفتر امنیتى سازمان هاى غیر دولتى در افغانستان ( ،)ANSOجمعا  ٩٦١تن غیر نظامى در
منازعات مسلحانه در سه ماه اول سال  ٨٠٠٢کشته شده اند ،که در مقایسه با  ٨٦٩تن در عین مدت در سال
 ٨٠٠٢کشته شده بودند ،به مراتب بیشتر میباشد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدام هاى خود سرانه ،خارج از صالحیت قاایی ومحاکمات
صحرایی فلیپ الیستون که در اوایل مى از افغانستان بازدید نمود در گزارش ابتدای مورخ  ٠٣مى خویش گفت که
در چهار ماه اول سال  ١٠٠ ،٨٠٠٢تن غیر نظامى توسط طالبان و دیگر گروه هاى مسلح و تقریبا  ٨٠٠تن از
افراد غیر نظامي در جریان عملیات مشترک نظامى نیروهاى بین المللى و افغان کشته شده اند.
مشکل است که ارقام دقیق تلفات غیر نظامیان در افغانستان را بدست آورد ،به هر صورت این سند تمایل ندارد تا
ارقام دقیق را ارایه نماید .ولى میخواهد در مورد تخطى هاى سیستماتیک علیه غیر نظامیان را که از طرف تمام
جوانب ذیدخل منازعه مسلحانه ،نیروهاى بین المللى بشمول نیروهاى افغان ،طالبان و سایر گروه هاى مسلح
صورت میگیرد ،اگاهى دهد.
سخنگوى نیروهای ائتالف بین المللی تحت رهبرى ایاالت متحده امریکا در افغانستان گفت که رقم مکمل غیر
نظامیان که توسط عساکر آنها کشته شده در دست ندارد .ولى ناظرین مستقل افغان و بین المللى نگران اند که تعداد
کشته شده گان غیر نظامی توسط نیروهاى بین المللى مستقر در افغانستان بیشمار بوده است .بر اساس گزارش
پنجم مى بى ،بى ،سى ،ناتو و نیروهاى بین المللى کمک به امنیت ( )ISAFرسما گزارش داده که فقط چهار تن
غیر نظامى در همین مدت کشته شده اند.
کشته شدن غیر نظامیان توسط نیروهاى بین المللى سبب انزجار متداوم افغانان شده است .در ماه اپریل وقتیکه ١١
تن غیر نظامى در عملیات مشترک نیرو هاى بین المللى و افغان در والیت نورستان کشته شدند ،حامد کرزى
رئیس جمهور افغانستان باز هم از نیروهاى خارجى خواست تا در جریان عملیات نظامى توجه بیشترى را جهت
حفاظت افراد ملکى بکار ببرند.
در این جزوه عفو بین الملل یکبار دیگر به تمام نیروهاى نظامى در افغانستان یاد آورى مینماید که ایشان باید با
استفاده از تمام امکانات افراد نظامى و غیر نظامى را تفکیک و سعى نمایند تا براى حفاظت حیات و دارایی غیر
نظامیان تالش بیشتر بخرچ دهند .تمام کسانی که در منازعات سهم فعال نداشته بدون استثنأ باید با ایشان بطور
انسانى بر خورد صورت گیرد .کشتن ،بر خورد ظالمانه و غیر انسانى و تجاوز بر شخصیت و کرامت انسان و
بصورت مشخص بر خورد تحقیر آمیز و پست بر اساس مواد کنوانسیونهای ژنیو و سایر معیارهاى بین المللی
حقوق بشر ممنوع اند.
طالبان و سایر گروه هاى مسلح در افغانستان باید حمالت علیه غیر نظامیان و محالت غیر نظامى و حمالت
ظالمانه را متوقف نمایند .حمالت علیه غیر نظامیان بشمول معلمین ،شاگردان مکاتب ،مامورین دولت و کارمندان
امداد رسان باید متوقف گردد.
سم ظریفى گفت" ،سازمان عفو بین الملل از تمام گروه هاى مسلح تقاضا دارد که حمالت مستقیم علیه غیر
نظامیان ،حمالت ظالمانه و دیگر حمالتیرا که موجب تخطى از حقوق بشردوستانه بین المللى میشود ،محکوم
نمایند .طالبان و سایر نیروهای مخالف حکومت باید چنین حمالت را منع و به افراد خود دستور دهند تا در تمام
شرایط از چنین اعمال ابا ورزند".
جهت معلومات بیشتر به گزارش هاى قبلى سازمان عفو بین الملل مراجعه نمائید:
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افغانستان :تمام کسانیکه دوست نیستند ،دشمن استند (اندکس سازمان عفو بین الملل)ASA 11/001/2007
http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA11/001/2007/en
افغانستان :ازدیاد تلفات افراد ملکی – تمام طرفهای درگیر باید برای حفاظت افراد ملکی بکوشند (اندکس سازمان
عفو بین الملل )ASA 11/006/2007
http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA11/006/2007/en
افغانستان :حمالت طالبان در مقابل افراد ملکی روبه افزایش و سیتماتیک شدن است (اندکس عفو بین الملل ASA
)11/002/2007
http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA11/002/2007/en
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