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 حمله  نظامی هدفمند بر کارمندان یک رسانه، 
 !جنایت جنگی است دی بیان وحمله بر آزا

 
 2۰۱۶جنوری  23

 

 مرکز) کابورا بضاعت بی و عادی کارمندان و ملکی افراد همه که نفر 2۶ شدن مجروع و نفر هفت قتل انگیز غم خبر

 های عضو فارو متعلق به سازمان های افغان ما تأثر موجب ،بودند( گروپ موبی ای رسانه شرکت های برنامه تولید

 بیسابقه جهان در خویش نوع در و بوده رسانه یک کارمندان نه  هاآگا عام قتل برگیرنده   در حمله این. گردیداروپا،  مقیم

. است بیان آزادی با جنگ اعالم نشاند، شان عزیزان ماتم به را خانواده هفت و آفرید مرگ که مذکور هدفمند حمله  . است

 اعالمیه در. گرفت بدوش( جهاد صدای) خویش رسمی خبری سایت در طالبان گروه را انتحاری حمله   این لیتومسؤ

 تلویزیون…  کارمندان حامل کاستر نوع موتر ، شام دقیقه 1۰ و ۵ ساعت حوالی چهارشنبه امروز)) :خوانیم می طالبان

 توسط حمله این. است گرفته قرار اسالمی امارت مجاهدین طلبانه شهادت حمله مورد کابل شهر دارالمان منطقه در طلوع

 کفری دستگاه این کارمند تن ۳۰  کم دست که کاستر موتر آن اثر در که یافت انجام  انفجاری مواد حامل رفتار تیز موتر

  .))ددیگر تخریب کامال میداد انتقال شهر غرب به خان اکبر وزیر از را

گیرد. عهده می رب لیت همچو جنایت را رسمأومسو   و پردازد می رسانه یک کارمندان عام قتل به طالبانروه گ ترتیب بدین

 عقیبت تحت زیادی مدت موتر این: ))است بوده قبلی نقشه   با و هدفمند انتخاری حمله این که است شده اعتراف اعالمیه در

 بستن اتهام…  به انتقام در  حمله این)) :خوانیم می انتقام علت مورد در((. داشت قرار مجاهدین فدایی کندک کشفی گروه

 داده هشدار…  یک، و طلوع های چینل به قبال اسالمی امارت نظامی کمیسیون((. یافت انجام مجاهدین باالی اکاذیب

 .))اند شده شامل شان نظامی اهداف لیست در که بود

مندانش یک خبر تا یید نشده را نشر کند. عرف معمول درین حالت  بر عدم دقت یکی از کار ممکن یک رسانه بنا

: ابدی می خاتمه «طلوع» و «یک» های تلویزیون عنوانی تهدید با اعالمیه . ل عام، نه قتدرخواست تصحیح اشتباه است

 یم طالبان وسیله نبدی((. بود نخواهد آنان باالی حمله آخرین حمله این نکشند دست شان ... از  ببعد این از آنان اگر))

 2۰1۶ جنوری 2۰ مؤرخ اعالمیه  . ببندند نیز را افغانستان مردم و ها رسانه انتقاد صدای ترور از استفاده با خواهند

  .است شده اءامض(( طالبان امارت نظامی کمسیون استشهادی کندک)) توسط
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 لکیم اهداف بر شده پالن و هدفمند نظامی حمله    ،نددار جهانی قبولیت که ژنیو بشردوستانه   های کنوانسیون اساس بر

 را خود و داده تشکیل را ساله 1۴ جنگ طرفین از یکی افغانستان در امروز طالبان گروه.  گردد می تلقی جنگی جنایت

 بولق قوانین رعایت به مکلف ژنیو بشردوستانه   های کنوانسیون موجبه ب بنابرین.  مینامد(( اسالمی امارت)) هم هنوز

کشوری  یکبه صالحیت قضایی بررسی آن محدود  و بوده الملل بین جزای حقوق تابع جنگی جنایات. دنمیباش جنگ شده  

. نددار را جرایم این مرتکبین تعقیب حق متحد ملل مؤسسه   عضو های دولت همه. واقع شده است، نمیباشد که جرم در آن

 رد شده انجام جنگی جنایات رسیبر قضایی صالحیت محکمه این و است اءجز المللی بین محکمه   عضو افغانستان

 که است نظر بدین( فارو) اروپا در افغان پناهندگان های سازمان فدراسیون بشر حقوق کمیته  . باشد می دارا را افغانستان

 محکمه   ،ندارد جنایات دهندگان دستور به دسترسی افغانستان حکومت که نوع ازین قضایای  به رسیدگی مرجع بهترین

 .باشد می ءجزا المللی بین

 

 فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا کمیتۀ حقوق بشر

 

 
 


