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 موريتأم
  

درگيري هاي مسلحانه در افغانستان كه توسط بخش حقوق بشر هيئت  ظت غيرنظاميان درافحم در مورد  شش ماههاين گزارش
  . را دربر مي گيرد2011 جون 30 جنوري تا 1 شده، دوره زماني از تهيه) يوناما(معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان 

 نظارت بر وضعيت "شوراي امنيت ملل متحد با هدف ) 2011 (1974موريت يوناما و بر اساس قطعنامه أاين گزارش در مطابقت با م
مل آزادي هاي بنيادي و ظت آنها، ترويج حسابدهي و كمك در تطبيق كافا محغيرنظاميان، هماهنگي تالش ها براي تضمين

مقررات حقوق بشري قانون اساسي افغانستان و معاهدات بين المللي كه افغانستان عضو آنها مي باشد، بخصوص معاهداتي كه 
   .تهيه گرديده است "ارتباط مي گيرد تا زنان بطور كامل از حقوق بشري شان استفاده نمايند

نظارت : اثرات جنگ بر غيرنظاميان به شمول موارد ذيل روي دست گرفته انديوناما يك سلسله فعاليت ها را با هدف كاهش 
ظت فحاممستقل و بيطرفانه از حوادثي كه در آن افراد ملكي كشته يا زخمي شده اند؛ فعاليت هاي جانبدارانه براي تقويت 

،  بين الملليات حقوق بشر دوستانهمقرر آسيب ديده از درگيري هاي نظامي؛ و فعاليت هاي كه باعث رعايت بيشتر غيرنظاميانِ
  . شود حقوق بشر و قانون اساسي افغانستان در ميان تمام طرفهاي درگيري مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

   اين گزارش اي در نظر گرفته شده درواژه نامه 
كه مورد حمايت براي واحد ها و نيروهاي داخل تماس (مهمات قابل شليك از طياره بشمول حمايت هوايي : حمله هوايي

 به موقعيت و در ضمن مهمات قابل شليك از تجهيزات هوايي با بال ثابت، حمالت نظامي نزديك) تهديد عاجل قرار گرفته اند
طياره هاي بدون خلبان كه از راه هوايي بدون سرنشين يا جنگي و حمالت با استفاده از وسايط ) هليكوپتر( توسط بالگرد ها جنگ

  .دور كنترل مي شود
ABP :پوليس سرحدي افغان  
ALP :پوليس محلي افغان 

ANA :اردوي ملي افغان  
ANP :پوليس ملي افغان    

ANSF : ملي افغان؛ اصطالح پوششي كه شامل پوليس سرحدي، اردوي ملي، پوليس ملي و رياست امنيت ملي امنيتي نيروهاي
  . ميگردد
AP3 : ظت عامه افغانفحامبرنامه 

APRP :افغانستان  دردبرنامه صلح و ادغام مجد  

BBIED :مواد منفجره جاسازي شده در بدن 

BDA : ارزيابي خسارات جنگ  
  : مي تواند به دو دسته تقسيم نمود را: تلفات

تلفاتي كه مستقيم از درگيري نظامي بشمول تلفات برخاسته از عمليات هاي نظامي انجام شده توسط نيروهاي طرفدار : مستقيم •
ظت از نيروها، حمالت هوايي، فحامناشي مي گردد، مانند رويداد هاي )  نيروهاي نظامي بين المللينيروهاي دولتي و يا(دولت 

 ازاين گونه تلفات شامل تلفاتي نيز ميگردد كه . عمليات هاي تالشي و دستگيري، مبارزه با شورشيان يا عمليات هاي ضد تروريزم
د منفجره جاسازي شده و يا درگيري مستقيم با نيروهاي طرفدار دولت ، موامندنتيجه فعاليت عناصر ضد دولتي مانند كشتار هدف

 . ناشي گردد

 تلفاتي كه بصورت غير مستقيم از درگيري ها ناشي مي شود، بشمول تلفات ناشي از مواد منفجره باقي مانده از :غير مستقيم •
عمليات هاي نظامي رخ مي دهد و يا دوران جنگ، مرگ در زندان، مرگ احتمالي ناشي از وضعيت غير صحي كه در جريان 

اين گونه تلفات مي تواند مرگ ناشي از حوادثي را نيز شامل .  زماني كه دسترسي به مراقبت هاي صحي منع شده يا موجود نباشد
 . مانند مرگ يا جراحت هاي ناشي از تبادل آتش. توان مشخص ساختمي  نوجهشود كه عامل آن را به هيچ 

در ضمن . باشد) 17-0 مشمول( سال 18 به كسي گفته مي شود كه زير سن "طفل" طفل، انسيون حقوقكنوبر اساس : اطفال •
 سال در 15 از سوي افغانستان نيز تصويب شده خدمت اجباري يا شامل نمودن اطفال زير  سن 2003 روم كه در سال اساسنامه

طفال براي مشاركت مستقيم در خشونت ها را جرم شمرده نيروهاي مسلح دولتي و يا گروه هاي مسلح غير دولتي و استفاده از ا
  ) مراجعه شود8 ماده 2 بند  فقره اي)vii (جزء و 18ماده ) 2 (ندب) يب(فقره ) xxvi (جزءبه . (است



 

  

كساني را خطاب مي "غيرنظاميان" تحت نام ي بين المللمقررات حقوق بشردوستانه: ظت شدهفحامغيرنظاميان و مبارزين 
 يكي از طرف هاي  ايو يا عضو گروه هاي مسلح سازمان يافته) عضو نيروهاي نظامي يا شبه نظامي(ز نمي باشند كند كه مبار

در صورتي كه غير نظاميان بطور مستقيم دردرگيري هاي نظامي شركت كنند .  نباشند 1 عمومي وشورش قيام ازدرگير يا بخشِ
 كسان كه ، مريض،مجروح( جنگ خارج شده، مثل از  كهجنگجويانمانند غيرنظاميان،  . از دست مي دهد راظت خويشفحام

 ،و يا كسانيكه مربوط به بخش هاي صحي يا ديني نيروهاي مسلح باشد) مي گردد، توقيف يا تسليم كشتي شان متالشي مي شود
  .  ظت شوندفحامبايد در برابر حمالت 

COM-ISAF :يساف در افغانستانفرمانده نيروي هاي بين المللي ياري به امنيت يا آ .  
EOF Incidents : ياد  نيز "حاظت از نيروهام" عنوان تحت نيرو كه مربوط به عكس العمل تدريجيحادثات 

زماني كه افراد در نزديك شدن به كاروان هاي نظامي يا سبقت گرفتن از آن به هشدار افراد نظامي توجه نكنند و يا هم در : شده
 نيرو اي مربوط به عكس العمل تدريجيحادثه . مل ها سرپيچي نمايند، اين واقعه اتفاق مي افتدپوسته هاي تالشي از دستورالع

 . زماني رخ مي دهد كه يك فرد به پايگاه يا قرارگاه هاي نظامي بسيار نزديك شده و يا به هشدار هاي افراد نظامي توجه ننمايد

IHL :حقوق بشر دوستانه بين المللي   
IDP :خليبيجا شد گان دا  

ICRC :كميته بين المللي صليب سرخ   
IED :وسيله انفجاري تعبيه . يعني بمبي كه برخالف روش معمول نظامي ساخته و يا جاسازي شده باشد.  وسيله انفجاري تعبيه شده
 بمب مي تواند بصورت بمب انتحاري؛ يعني جاسازي شده در بدن، كنترول از راه دور، جاسازي شده در موتر و يا بصورت شده

 .هاي جاسازي شده با صفحات روكش دار باشد

Incidents : ي شامل يگزارش تلفات ناشي از فعاليت هاي جنا. متأثر مي گرددزماني كه افراد ملكي در اثر درگيري هاي نظامي
 . ملكي يوناما نمي شودافراد گزارشات تلفات 

IM Forces :"خارجي مي گردد كه بخشي از نيروهاي آيساف و نيروهاي  شامل تمامي سربازان "نيرو هاي نظامي بين المللي
 را ندكه تحت فرماندهي فرمانده آيساف قرار دار) عمليات تحكيم آزادي نيروهاي مربوط به بشمول(امريكايي مستقر در افغانستان 

ل نكرده كه شامل تعداد تشكيل مي دهد، در ضمن اين واژه آنعده از نيرو ها را نيز دربر مي گيرد كه تحت فرماندهي آيساف عم
  .   ميباشدويژه و نيرو هاي عمليات ويژهنيرو هاي 

Injuries :ميزان شدت جراحت ها در داتابيس بخش حقوق بشر يوناما ثبت . حات جسمي با ميزان شدت متفاوتابه معني جر
  . جراحت ها شامل شوك يا صد مه هاي رواني نمي گردد. نشده است

IMU :ن جنبش اسالمي ازبكستا  
ISAF :موريت تأمين صلح را به أ منشور ملل متحد م7آيساف بر اساس فصل . نيروهاي بين المللي كمك به امنيت در افغانستان

، ناتو بر اساس درخواست ملل 2003در اگست . اين نيرو ها تحت صالحيت شوراي امنيت ملل متحد اعزام شده است. عهده دارد
 48 نفر از 132،457 تقريياً شامل 2011 جون 6نيروهاي آيساف تا . ساف را به عهده گرفتمتحد و دولت افغانستان فرماندهي آي

                                                 
 بي اختيار سالح نيروهاي مهاجم ساكنين يك سر زمين اشغال نشده، يعني كساني كه در برخورد با ": تذكر يافتهو يكه در كنوانسيون سوم ژن  قيام عمومياصطالح.  1

د كه با حمل  بدون اينكه وقت داشته باشد تا خود را در واحد هاي منظم نظامي شامل سازند ولي نشان ميدهن و در مقابل آنها مقاومت مي كننددر دست مي گيرند
 .4ماده ) 6(و ) 1 (فقرهاي. سالح قوانين و سنت هاي جنگ را رعايت مي كنند

  



 

  

 بدين 2008از نومبر . د كه در شش سلسله فرماندهي منطقوي بشمول مقر عمومي آيساف در كابل مستقر مي باشنديكشور مي گرد
يز خدمت مي كند، در حاليكه سلسله فرماندهي هر دو نيرو سو، فرمانده آيساف به عنوان فرمانده نيروهاي امريكايي در افغانستان ن

شوراي امنيت يكبار ديگر بر قطعنامه هاي قبلي در مورد تمديد مأموريت آيساف به مدت ) 2010 (1943قطعنامه . جداگانه مي باشد
  . تأكيد مي نمايد2011 اكتوبر 13 ماه ديگر الي 12

MoI : وزارت امور داخله  
NATO : اعضاي ناتو عمده ترين كشور هاي سهيم در آيساف مي باشند. اتالنتيك شماليسازمان پيمان .  

NDS : رياست امنيت ملي افغانستان يا استخبارات دولتي افغانستان  
NGO:سازمان غير دولتي   

ه در  افراد و گروه هاي مسلح و يا مخالفين مسلح را كاين اصطالح تمامِ: گروه هاي مسلح غير دولتي، عناصر ضد دولتي
اين اصطالح . حال حاضر در درگيري هاي نظامي عليه دولت افغانستان و يا نيروهاي نظامي بين المللي سهم دارند، در بر مي گيرد

 با مشخصه يا ، افراد و گروه هاي تحريك شده در اثر يك سلسله اهداف،" طالبان"همچنين به كساني اطالق مي شود كه به عنوان 
 ازبكستان، اتحاد جهاد اسالمي،  اسالمي مانند جنبش،حاميان و وابستگان القاعده،  حقاني، حزب اسالميهويت مختلف مانند شبكه

 .  لشكر طيبه و جيش محمد مي باشند

Pro-Government Forces (PGF) :نيرو هاي طرفدار دولت  
ريزيم فعاليت ميكنند و بطور تمام نيروهايي نظامي و شبه نظامي كه در عمليات هاي ضد ترو: نيروهاي دولت افغانستان •

اين نيرو ها شامل اردوي ملي، پوليس ملي، پوليس سرحدي و . مستقيم يا غير مستقيم تحت كنترول دولت افغانستان مي باشند
 . رياست امنيت ملي ميگردد، اما محدود به اين ها نمي باشد

 )OGAs( كشور هاي ديگر و نمايندگي هاي) نيرو هاي نظامي خارجي: (نيروهاي نظامي بين المللي  •

RCIED :كنترول شده از راه دور مواد منفجره تعبيه و  
SVBIED : مواد منفجره كارگذاري شده در موترانتحار با  

SOP : طرز العمل هاي عمليات معياري  
SOF : نيروهاي عمليات ويژه  

US Forces Afghanistan : يا"USFOR-A"اي نيروهاي امريكاي در افغانستان  در واقع مقر فرماندهي يا كنترول فعال بر
 تحت فرماندهي جنرال ديويد پترويس مي باشد كه به عنوان فرمانده نيروهاي آيساف و ناتو "USFOR-A"نيروهاي . مي باشد

 بدينسو تحت اين سيستم تنظيم شده اند، به عنوان بخشي از عمليات تحكيم 2008 كه از اكتوبر ينيروها. نيز وظيفه اجرا مي كند
زادي از هم جدا مي آسلسله فرماندهي آيساف و عمليات تحكيم .  فعاليت مي نمايند"USFOR-A"زادي تحت كنترول فعال آ

  .باشند
 UNDSS :دفتر امنيت و مصئونيت ملل متحد.  

UNAMA :هئيت معاونت ملل متحد در افغانستان  
UNHCR :كمشنري عالي ملل متحد در امور مهاجرين  
VBIED :رگذاري شده در موتر مواد منفجره كا  
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   تهيه گزارشروشِميتودولوژي يا 
  

 ارزيابي مي اعتباربا  اطمينان وبا كه  با يك سلسله منابع وسيع و اطالعات و جايي كه امكان داردتا  در ساحهيوناما با اجراي تحقيقات
در زمان تحقيق و بررسي هر رويداد، يوناما . ملكي را تحقيق مي نمايدافراد  گزارش ها در مورد تلفات گردد، رايزني و مشوره نموده و

ده، فعالين نظامي بهترين تالش هاي خود را بكار مي برد تا اطالعات ارايه شده از منابع گسترده بشمول شواهد عيني، افراد آسيب دي
، مسئولين محلي، روستا و واليات، رهبران مذهبي و اجتماعي و اطالعات بدست )بشمول دولت افغانستان و نيروهاي نظامي بين المللي(

آمده از طريق بازديد مستقيم، آزمايش فيزيكي اقالم و شواهد جمع آوري شده از محل حادثه، بازديد از شفاخانه و ديگر مراكز 
صاوير ويديويي، گزارش رياست امنيت و مصئونيت ملل متحد و ديگر نمايندگي هاي آن، گفته هاي منابع دست دوم، صحي، ت

  . گزارش رسانه ها و اطالعات جمع آوري شده از سوي نهاد هاي غير دولتي و طرف هاي سوم را بررسي نمايد
در بعضي .  هد رويداد ها و تحقيقات در محل مي باشد قربانيان، شواهادتبر اساس شنخست در جاي كه ممكن باشد، تحقيقات 

در اين . موارد بخصوص جايي كه دسترسي به علت محدوديت هاي امنيتي وجود ندارد، اين گونه تحقيقات امكان پذير نيست
 طريق يك گونه موارد، يوناما بر يك سلسله تكنيك ها براي جمع آوري اطالعات بخصوص از طريق شبكه هاي معتبر و باز هم از

  . سلسله منابع گسترده كه اعتبار و واقعيت اش ارزيابي شده، اتكاء مي كند
در بعضي موارد، تحقيقات . هرگاه اطالعات مربوط به يك رويداد براي يوناما قناعت بخش نباشد، در آنصورت گزارش نمي شود

 در مورد تلفات  در يك گزارشست كه نتيجه گيري هااعناين مسئله بدين م. رديقبل از نتيجه گيري ميتواند چندين هفته را در بر گ
. گرديده و اصالح گرددبررسي دوباره  در تحليل ها ن آنملكي ناشي از يك رويداد ميتواند با كسب اطالعات بيشتر و گنجانيد

 و يا بدون  قناعت بخش نتيجه گيري صورت نمي گيردمداركهرگاه اطالعات واضح و روشن نباشد، در آنصورت تا زمان كسب 
  .  گنجانيده نمي شود كه از ارقام تذكر به عمل مي آيد،در گزارش نيز نتيجه گيري قضيه بسته مي گردد و 

در بعضي موارد وضعيت غير نظامي بودن قربانيان گزارش شده را نمي توان بطور قطعي مشخص ساخت و يا مورد اختالف مي 
 دانكه مرفرض نمي كند  استفاده نموده و لي بين الملعمال حقوق بشر دوستانهي قابل ادر اين گونه موارد، يوناما از معيار ها. باشد

 اين گونه ادعا ها بر اساس واقعيت هاي موجود در مورد يك رويداد ا حت، ملكي اند يا جنگجو قرار دارند سن جنگكه در
اند، در آنصورت مرگ آنها در شمار هرگاه وضعيت يك يا چندين قرباني نا مشخص باقي مي م. مشكوك ارزيابي مي شوند

  .  ملكي گنجانيده نمي شود افراد تلفاتمجموع
ظت غير نظاميان در فحام ميالدي ايجاد نمود تا تحليل ها و گزارش هاي خود در مورد 2009يوناما يك  داتابيس را در سال 

 تحليل و ارزيابي منسجم و موثر اطالعات اين  داتابيس بخاطر تسهيل منظم، جمع آوري،. درگيري هاي نظامي را حمايت كند
به علت محدوديت هاي ناشي از محيط عمليات ها مانند . منجمله تفكيك اطالعات بر اساس سن و جنسيت طراحي شده است

 ماهيت مشترك بعضي از عمليات هاي نظامي و عدم توانايي منابع اوليه در بسياري از رويداد ها براي تشخيص دقيق يا تفكيك ميان
فعالين مختلف نظامي، شورشيان يا زماني كه هيچ يك از طرف ها مسئوليت را به عهده نمي گيرند يوناما مسئوليت يك رويداد 

يوناما ادعا نمي كند كه ارقام ارايه شده در اين . عناصر ضد دولتي نسبت ميدهدبه  هم نه به نيروهاي طرفدار دولت و  نهخاص را

i 
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 ملكي را با توجه به محدوديت هاي مرتبط به محيط جنگي كمتر  افرادتمال دارد يوناما تلفاتگزارش كامل مي باشد؛ بلكه اح
  .    2گزارش نموده باشد

  
  مسئوليت هاي حقوقي طرف هاي درگير در جنگ مسلحانه 

كه در اين ( مللي يوناما جنگ افغانستان يك نبرد داخلي بوده كه در آن دولت افغانستان با حمايت نيروهاي نظامي بين البه نظر 
كه در اين (با گروه هاي مسلح غير دولتي )  به آن اشاره شده" نيروهاي طرفدار دولت"گزارش و در داخل افغانستان به عنوان 

  .درگير جنگ مي باشند)  به آن اشاره شده"عناصر ضد دولتي"گزارش و در داخل افغانستان به عنوان 
مي ، آنهاي را دربر مسلح با سابقه مختلف، اهداف و ساختار هاي فرماندهي متفاوتعناصر ضد دولتي شامل افراد و گروه هاي 

 نيروهاي مسلح : طرف هاي درگير در جنگتمامِ. گردد كه بنام طالبان، شبكه حقاني، حزب اسالمي و ديگران خطاب مي شوند
 جهت بين المللي رات حقوق بشر دوستانهمقر همه بر اساس -افغان، نيروهاي نظامي بين المللي و گروه هاي مسلح غير دولتي

  . دارندتعهدات آشكار و واضحظت غيرنظاميان فحام
  

i.  حقوق بشر دوستانه بين الملليمكلفيت ها بر اساس  
 كمترين معيار هايي را ،وي ژن1949گانه  مشترك كنوانسيونهاي چهار3ماده .  مي باشد1949و يافغانستان عضو كنوانسيونهاي چهارگانه ژن

  . بايد رعايت كنند، تعيين نموده استي هاي درگير بشمول دولت و فعالين غير دولتي درگير در يك جنگ مسلحانه داخلكه طرف
ظت غيرنظاميان در درگيري هاي مسلحانه داخلي فحام نيز مي باشد كه در آن 19773 سال 2افغانستان عضو پرتوكول الحاقي 

  براي نجات جمعيت غيرنظاميكه موجوديتشاهداف حمله بر يرنظامي و اين پرتوكول حمله عليه افراد غ. مشخص شده است
 هر گونه عمل يا تهديد به خشونت را كه هدف اساسي آن گسترش وحشت در 2پرتوكول الحاقي .  را منع مي نمايدضروري است

ضر در اين كشور و كشور هاي دولت افغانستان، نيروهاي نظامي بين المللي حا. ميان جمعيت غير نظامي مي باشد، را منع مي كند
  . تكول متعهد مي باشندو همه بر اساس احكام اين پر2عضو پرتوكول الحاقي 

  4 عرفي بين المللي تبديل شده اندحقوقو  و پرتوكول هاي الحاقي آن به بخشي از يژن 1949چندين ماده كنوانسيونهاي چهارگانه 
ن، نيروهاي نظامي بين المللي و گروه هاي مسلح غير دولتي به عنوان طرف هاي مرتبط ترين اصولي كه بر رفتار نيروهاي مسلح افغا

  :    بدين شرح مي باشند قابل اعمال مي باشد،درگير در جنگ داخلي
 بايد در تمام حاالت جمعيت ]  طرف ها[. 5جمعيت غير نظامي و همچنين افراد ملكي نبايد مورد هدف قرار گيرند": تشخيص •

  "6. تشخيص دهند"اهداف ملكي را از اهداف نظامي" و "يانملكي را از جنگجو

                                                 
، اين گزارش اطالعات مرتبط به مناطق شمال را در همان مدت زمان 2011 جون 19 اپريل تا 1به علت بسته شدن  دفتر يوناما به شكل موقت در مزارشريف از تاريخ .  2

  .  شامل نمي گردد2011جون يعني دوره ماه هاي مارچ تا 
  .   نافذ گرديد، تصويب نموده است2009 دسمبر 24 كه به تاريخ 2009 نومبر 10 را به تاريخ 1977 سال 2افغانستان، پرتوكول الحاقي .  3
نوانسيونهاي چهارگانه ژنيو و پرتكول الحاقي اين مسئله همچنين توسط كميته بين المللي صليب سرخ تصريح گرديده و به اين نتيجه رسيده است كه قواعد متعدد ك.  4
كميته بين المللي صليب . (،  نيروي حقوق عرفي بين المللي را كسب نموده و ديگر اينكه اكثر اين مقرره ها در درگيري هاي داخلي و بين المللي قابل تطبيق مي باشد1

  )CU P/ICRC, Cambridge 2005( دوسوالد بك جان ماري هينكارتز و لويس. سرخ، حقوق عرفي بشر دوستانه بين المللي
  13ماده ) 2(، بند 2پرتوكول الحاقي  . 5
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 احتمال تلفات اتفاقي افراد ملكي، جراحت به غيرنظاميان، صدمه به اهداف ملكي و يا تركيبي از  كه يك حمله در": تناسب •
 .   7 نشده است اصول تناسب مد نظر گرفتهآنها مي گردد، كه فراتر از امتيازات قابل پيش بيني و دقيق نظامي مي باشد

در زمان . "8غيرنظاميان بايد در برابر هر گونه خطر ناشي از عمليات هاي نظامي  عموماً مصئون باشند ...": احتياط در حمله •
 و از هر گونه احتياط ممكن "انجام عمليات نظامي، بايد هميشه دقت شود تا جمعيت غير نظامي و اهداف ملكي را تفكيك نمود

هر گونه تلفات اتفاقي افراد ملكي، جراحت به آنها و صدمه به اهداف غير نظامي جلوگيري شده و يا در " از كار گرفته شود تا
 . "9بعضي موارد به حداقل رسانده شود

همه كشور هاي شامل در نيروهاي نظامي بين المللي در افغانستان، بشمول قوت هاي آيساف، نيروهاي امريكايي در افغانستان، اعضاي 
و مي ي ژن1949كنندگان كنوانسيونهاي چهارگانه ء  همه امضا،زادي و نيرو هاي خارج از اين سلسله فرماندهيآف عمليات تحكيم ائتال
 نيستند، اما تمام 1977 سال 2 و پروتوكول الحاقي 1 كننده پرتوكول الحاقي  ءهرچند تمام كشورهاي شركت كننده نظامي امضا. باشند

  . عرفي بين المللي است، مقيد مي باشندحقوق بين المللي  كه بخشي از  بشر دوستانهقواعد حقوقاين نيروها به 
 

ii.  حقوق بشر بين الملليقواعدمكلفيت ها بر اساس  
يري طوريكه محكمه بين المللي عدالت نتيجه گ.  مي باشدعمال بين المللي در زمان جنگ و در زمان صلح قابل اقواعد حقوق بشر

قواعد حقوق   "10شده توسط كنوانسيون هاي حقوق بشر در زمان درگيري هاي نظامي موقوف نمي باشدظت ارايه فحام " نموده
در ) قانون متداول حاكم بر يك موضوع خاص( بين المللي كه  قانون ويژه مي باشد حقوق بشر دوستانه بين المللي همراه با بشر

  . يكجا تطبيق مي گرددزمان جنگ مسلحانه، 
، بشمول كنوانسيون بين المللي حقوق سياسي و مدني مي باشد و اين 11ننده چندين معاهده بين المللي حقوق بشر كءافغانستان امضا

 در داخل سرحدات يا حوزه نش شهروندا اوليه حقوق بشر به تمامِمحافظت از اصولاقدام دولت افغانستان را متعهد به تأمين 
  .صالحيت آن مي نمايد

تان بشمول گروه هاي مسلح غير دولتي نمي توانند بصورت رسمي عضو معاهدات بين المللي حقوق بشر فعالين غير دولتي در افغانس
 اصول حقوق بشر دوستانه بين المللي بر متعهد گسترش.   اين معاهدات ندارندبر اساس شوند و بصورت رسمي هيچگونه تعهدي 

                                                                                                                                                  
حمالت " كه در آن گفته شده 52ماده ) 2( و به بند "نبايد مورد هدف قرار گيرند" كه در آن گفته شده افراد ملكي 51ماده ) 2(به بند . 48، ماده 1پرتوكول الحاقي .  6

  .  مراجعه شود"دف قرار دهدفقط بايد مواضع نظامي را ه
  .  در مورد احتياط در حمله مراجعه كنيد57جهت اطالعات بيشتر به ماده . 51ماده ) 5(فقره ) ب(، بند 1پرتوكول الحاقي .  7
  13ماده ) 1(، بند 2پرتوكول الحاقي .  8
  . 2فقره ) ii(و ) الف(و زير بند هاي ) 1(، فقره 57، ماده 1پرتوكول الحاقي .  9

. 106 تا 105، پراگراف هاي 178، صفحه 2004جي گزارش هاي . سي. پيامد هاي حقوقي ساخت يك ديوار در سر زمين فلسطين اشغالي، ديدگاه مشاورتي، آي.  10
اي، ديدگاه مشاورتي گزارش هاي همچنين به اعالميه هاي مرتبط به حقوق بشر دوستانه بين المللي به عنوان قانون خاص در مطابقت با تهديد يا استفاده از سالح هسته 

  .  مراجعه شود25، پراگراف 240، صفحه 1996
ميثاق بين المللي حقوق فرهنگي، . 1983 اپريل 24ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني، مصوب : افغانستان عضو كنوانسيون ها و معاهدات ذيل مي باشد.  11

كنوانسيون منع هر گونه خشونت عليه زنان، مصوب . 1983 اگست 5ن المللي محو هرگونه تبعيض نژادي مصوب ميثاق بي. 1983 اپريل 24اجتماعي و اقتصادي، مصوب 
كنوانسيون حقوق كودكان مصوب . 1987 جون 26كنوانسيون منع شكنجه و انواع رفتار ظالمانه، برخورد يا مجازات تحقير آميز يا غير انساني، مصوب . 1983 مارچ 5

و همچنين پرتوكول . 2002 اكتوبر 19وكول اختياري كنوانسيون حقوق كودك در مورد فروش، هرزه گري و هرزه نگاري كودكان، مصوب پرت. 1994 اپريل 27
: منبع. 2003 سپتمبر 24اختياري بر كنوانسيون حقوق كودك در مورد مشاركت كودك در درگيري هاي نظامي مصوب تاريخ 

http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html.   
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 اما بطور فزاينده پذيرفته شده كه . 12باقي مانده استشده  بين المللي حل نعرصه حقوق هنوز در نمودن جنگجويان غير دولتي
 فعاليت دارند بايد حقوق بنيادي بشري افراد را در همان ساحات  به شكل غير رسميفعالين غير دولتي مانند طالبان، بر مناطقي كه

 .13رعايت كنند

 حقوق بشر دوستانه   بين المللي حقوق بشر وعمال كامل نورم هاي خود مشخص ساخته، ا1325طوريكه شوراي امنيت در قطعنامه 
بين المللي بر زنان و دختران و اتخاذ اقدامات خاص براي حفاظت زنان و دختران در برابر خشونت هاي جنسي در زمان جنگ 

  .14بسيار مهم و حياتي مي باشد
   

iii.  بين الملليزاي جحقوقمكلفيت ها بر اساس  
ين افغانستان در برابر ابنابر.  تصويب و قبول نمودلي بين الملزاي محكمه ج روم را در مورد اساسنامه ميالدي 2003افغانستان در سال 

  مسئوليت شان دادگاهقضاييتحقيق و پيگيري جرايم بين المللي يعني جرايم جنگي، جرايم عليه بشريت و كشتار جمعي در حوزه 
با  بين المللي زاي اين كار را انجام دهد، در آنصورت محكمه جدر صورتي كه افغانستان نمي تواند و يا نمي خواهد.  دارداوليه

  .توجه به صالحيت شان مي تواند بر قضيه كه در افغانستان صورت گرفته رسيده گي نمايد
كشور هاي كه نيروهاي نظامي شان در تشكيل نيروهاي نظامي بين المللي؛ يعني يكي از طرف هاي درگير در جنگ در افغانستان 

 بين المللي تصويب نموده اند، مسئوليت دارند تا جرايمي را كه توسط زاي محكمه جاساسنامه روم را در موردو در ضمن مي باشد 
 محافظتدر ارتباط به . اتباع شان در افغانستان صورت گرفته در چهارچوب صالحيت محكمه تحقيق و مورد پيگيري قرار دهند

 اً قصدحمالت" بين المللي تصريح نموده كه زاي محكمه جاساسنامه 8ماده ) 2(بند ) و(و ) i(غيرنظاميان بخصوص فقره هاي 
 در زمان "هدايت شده عليه جمعيت غير نظامي و يا اين گونه حمالت عليه افراد ملكي كه مستقيمأ در خشونت ها سهم ندارند

  .درگيري هاي داخلي جرم جنگي شمرده مي شود
 

iv. مكلفيت ها بر اساس قوانين داخلي 
در ضمن، اعضاي نيروهاي .  افغانستان بخاطر مشاركت در خشونت ها بايد مورد پيگرد قرار گيرندزايشيان بر اساس قوانين جشور

  .  نظامي دولت افغانستان و نيروهاي بين المللي نيز در برابر نقض قوانين ملي كشور متبوع شان مسئول شناخته مي شوند
 

  ظت شدهفحامغيرنظاميان و جنگجويان 
حقوق بشر  هدف.  بين المللي را منعكس نمايدحقوق بشردوستانه را طوري بكار مي برد كه بتواند معيار هاي "ملكي"اما تعريف يون

يا عضو گروه هاي مسلح ) اعضاي نيروهاي نظامي يا شبه نظامي( كساني مي باشند كه جنگجو "ملكي" بين المللي از كلمه دوستانه

                                                 
غير دولتي ) جنگجويان(شري فعاليناندريو كالفام، تعهدات حقوق ب: براي معلومات بيشتر در مورد اعمال مقررات بين المللي حقوق بشر به نوشته ذيل مراجعه كنيد.  12

  ) 2006آكسفورد، انتشارات دانشگاه آكسفورد سال (
همچنين .  مراجعه كنيد188، پراگراف 2011 مارچ 31در ادامه به گزارش هيئت از كارشناسان سرمنشي عمومي ملل متحد در بخش حسابدهي در سريالنكا، مورخ .  13

نشي عمومي ملل متحد در مورد تحقيق بر تمامِ تخلفات از مقررات حقوق بشر دوستانه بين المللي در جمهوري عربي ليبيا به گزارش كميسيون بين المللي بازرسي سرم
 .  مراجعه كنيد2011 جون 1 مورخ A/HRC/17/44تحت عنوان 

14  .S/RES/1325 و همچنين S/RES/1820 را مطالعه كنيد  .  
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شورشيان عمومي  ز كه بخشي ابه اشخاصِ خطاب مي گرددح هاي درگير نبوده و در ضمن  يك طرف از جنا ايسازمان يافته
  . ف خود را زماني از دست مي دهد كه بصورت مستقيم در خشونت ها سهم مي گيردييك فرد ملكي موق. 15نباشد

ت هاي نظامي شان ميان افراد  از طرف هاي درگير در يك جنگ مي خواهد تا در زمان اجراي عملياحقوق بشر دوستانه بين المللي
كساني كه ديگر شورشي نبوده و يا ديگر در خشونت ها سهم نمي گيرد، مورد . غيرنظامي و جنگجويان تفكيك قايل شوند

 زخمي، مانند(اما در كنار افراد ملكي، جنگجوياني كه ديگر از ميدان جنگ خارج شده . حفاظت بوده و نبايد هدف قرار گيرند
يا كساني كه مربوط به پرسونل )  بازداشت يا تسليم شده اندكه كشتي شان مي شكند و درحال غرق شدن است و آنهاي بيمار،

 در برابر حمله يا هدف قرار گرفتن حقوق بشر دوستانه بين الملليمذهبي يا كارمندان صحي نيروهاي مسلح اند همه اين ها تحت 
  . مصئون مي باشند

 اين گزارش حمالتي را عليه گروه هاي مختلف مردمي به ثبت رسانيده كه شامل كارمندان ملكي، معلمين، :ناما در اين ارتباط در افغانستا
سسات غير ؤكارمندان مراكز صحي و كساني كه در ارايه خدمات عامه سهم دارند، شخصيت هاي سياسي و كارمندان اداري، كارمندان م

  . 16 و در عمليات هاي مبارزه با شورشيان سهم ندارند، مي گردددولتي، پرسونل پوليس ملكي كه وظيفه نظامي ندارند
 توسط طرف هاي درگير در جنگ در افغانستان تا حدي مي "ملكي" كه درك و تفسير متفاوت از واژه بر اين نظر هستيوناما 

  . ملكي، پيگيري و گزارش آن را توسط طرف ها توضيح دهد افراد تواند اختالفات در شمار تلفات
 تحت عنوان تعريف در ه شكل قانوني كه يك تعداد افراد خاص كه بظاهراً براين نظراندعناصر ضد دولتي  كه ما مالحظه نمودهيونا

  .      مغايرت داردحقوق بشر دوستانه بين المللي و اين مسئله با بگيرندمورد حمله قرار ممكن  قرار مي گيرند "ملكيافراد "
، رانندگان، مترجمين و ديگر كننده گان كارمندان دولت، قراردادطالبان اشاره شده بود كه  2010 دستور العملبه گونه مثال در 

بهاري شان فصل  تهاجم  اي در موردطالبان در اعالميه. 17افراد را در فهرست اهداف شان براي كشتن يا دستگيري شامل نموده اند
نيز مي پارلمان و شوراي صلح اعضاي ، ستان افغانحكومتينه  اعضاي كابكه شامل اين فهرست را گسترش دادند 2011در سال 
حقوق بشر دوستانه بر اساس .  مي باشدحقوق بشر دوستانه بين الملليهدف گيري و كشتار عمدي اين افراد ملكي نقض . 18گرديد

                                                 
 رهنمود هاي تفسيري در مورد مفهوم مشاركت مستقيم در خشونت ها "همچنين به . ا كنوانسيون هاي ژنيو مقايسه كنيد را ب1 پرتوكول الحاقي 50 ماده 1پراگراف .  15

  .   مراجعه كنيد2009 جوالي 1 نوشته نيلز ميلزر، تاريخ " حقوق بشر دوستانه بين الملليبر اساس 
اين مسئله شامل حال پوليس ملي افغان، پوليس محلي و . ت مستقيم در خشونت ها سهم دارنديوناما آنعده از افسران را به عنوان جنگجو مي پذيرند كه بصور.  16

يوناما به عنوان غير نظامي، آنعده از . پوليس سرحدي كه بصورت منظم عمليات هاي ضد شورشگري را انجام ميدهند نيز مي گردد، مگر اينكه خالف آن ثابت شود
  .  وليسي را در نظر دارد كه فقط نقش نظم عامه ملكي را انجام ميدهدپوليس ترافيك افغان و ديگر افسران پ

آنعده از قرار : 11، در مورد زندانيان، پراگراف 2بخش . 2010 مي 30، )دستور العمل براي مجاهدين امارت اسالمي افغانستان(اليحه "امارت اسالمي افغانستان .  17
دهند و مراكز دولتي را براي كفار و  اداره غالم گونه اي شان مي سازند؛ همچنين بطور مشابه مسئولين بلند و پائين رتبه دادكننده گان كه تيل، منابع يا مواد انتقال مي

در شركت هاي امنيتي، مترجمين كافران، رانندگاني كه كاال هاي دشمن را انتقال مي دهند و آنعده اي از آنها كه دستگير شده اند، در صورتي كه قاضي ثبوت واقعي 
هرگاه در يك واليت قاضي وجود ندارد، اجراي حكم مرگ اين گونه .  خصوص مشاركت آشكار آنها در دست داشته باشد، اين افراد محكوم به مرگ هستند

: 25زند، پراگراف در مورد كساني كه سهولت هاي الزم براي تأمين مواد و كار ساختماني را براي دشمن فراهم مي سا: 4بخش . اشخاص مسئوليت والي مي باشد
هرگاه تائيد شود كه اين قراردادكننده گان و يا انحصارگرايان كه مراكزي را براي ملحدين و سازمان هاي برده گونه آنها ايجاد نموده اند و يا تيل و ديگر اقالم را 

يز بايد كشته و يا اسير شوند و هرگاه براي قاضي ثابت شود اين افراد به برايشان انتقال ميدهند، در آنصورت مجاهدين بايد منابع آنها را به آتش بكشانند و خود آنها ن
هرگاه در يك واليت قاضي تعيين نشده باشد، در آنصورت موضوعات مرتبط به قتل . راستي اين گونه فعاليت ها را انجام ميدهند، اين افراد بايد محكوم به مرگ شوند

هرگاه تائيد شود كه اين قراردادكننده گان براي دشمن نيروي كار و كارگر فراهم مي سازد و از آنها حمايت مي : 26پراگراف . و مدرك به والي انتقال داده شود
  . كنند، در آنصورت محكوم به مرگ مي باشند

در تمام مدت عمليات ها،  : 2اگراف، پر2011 اپريل 30 " اعالميه شوراي رهبري امارت اسالمي در ارتباط به آغاز تهاجمات بهاري،" امارت اسالمي افغانستان  18
جاسوسان، مسئولين بلند پايه اداره دست نشانده كابل، هم ) ديگر(مطابق به اهداف قبلي مجاهدين بايد نيروهاي اشغالگر خارجي، اعضاي شبكه هاي جاسوسي آنها و 
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نمي باشد، مگر اينكه بصورت افراد ملكي بر اساس قانون اهداف نظامي .  تنها اهداف نظامي مي توانند هدف قرار گيرندبين المللي
  . مستقيم در خشونت ها سهم بگيرند

  :آيساف بنا به درخواست يوناما تعريف ملكي را به شرح ذيل ارايه نموده است
"پيروي مي كنندحقوق جنگ  عمال واحد هاي ناتو و آيساف در زمان تفكيك ميان افراد ملكي و نظامي از تمام مقررات قابل ا .

 استفاده ميشود محرم بوده، براي انتشار  و مشروعلعمل هاي خاص كه توسط آيساف براي تعريف اهداف قانونيروش ها و دستورا
  .   19"همگاني يا عمومي نمي باشد

 

                                                                                                                                                  
. براي دشمن كار مي كنند و قراردادكننده گان مورد حمله قرار بگيرندنظامي و غير نظامي، اعضاي كابينه، اعضاي پارلمان، رئيس شركت هاي خارجي و داخلي كه 

از آنجائيكه اعضاي نمايندگي هاي جاسوسي امريكا، مسئولين دولتي اداره دست نشانده كابل و دشمنان مردم افغانستان و جهاد خود را در درون شوراي : 3پراگراف 
دريافت پول بنام جهاد، مذهب و رهبري قومي، راه را براي تداوم اشغال امريكا هموار كنند، مي خواهند مانع جهاد عليه صلح نام نهاد پنهان نموده اند و سعي دارند تا با 

ات هاي بنابرين اعضاي اين گونه شوراها در زمان عملي. اشغالگران شوند و مردم مجاهد افغانستان را تشويق مي كنند تا برده گي و تسليمي در برابر امريكا را قبول كنند
  .   نظامي با توجه به نقش شان ميتوانند هدف حمالت مجاهدين قرار گيرند، زيرا اين افراد اعضاي رسمي در سلسله مراتب دشمن مي باشند

  . 2011 جون 27مكاتبه ايميلي با آيساف در .  19



  منازعات مسلحانهظت غير نظاميان در افحمدر مورد  2011 شش ماه اول سالگزارش  ،افغانستان
  

 

1 

   اجرايويخالصه 
  
بودند تا دخترم و دو تا دختر برادرم در حال رفتن به سوي مدرسه . صبح زود، هنگامي كه من در خانه بودم، اين حادثه اتفاق افتاد"

وقتي كه آنها صبح زود خانه را ترك گفتند، من ديدم كه آنها قران . دروس ابتدايي اسالمي را از استاد دروس ديني شان فرا بگيرند
آنها واقعاً دختران خوشحالي بودند و هميش بمن مي گفتند كه دوست دارند داكتر شوند تا . مقدس را در دستهاي شان گرفته بودند

، مشاهده نمودم كه دختر محبوبم )مواد انفجاري تعبيه شده(بعد از انفجار ماين. ن بخصوص والدين شان خدمت كنند هم وطنابراي
ما آنها را به شفاخانه انتقال داديم اما زخمهاي يكي از دختران برادرم خيلي شديد بود و در . و دختران  برادرم مجروح گرديده اند
آن دوتاي ديگر كه زنده مانده بودند، در باره مقتول از من سوال مي كردند، من به آنها .  گفتاثر زخمهاي شديد، دار فاني را وداع

مگر حقيقت اينست كه مقتول بيشتر از اين در كنار آنها نخواهد بود، آنها . مي گفتم كه وي خوب است و حاال در خانه مي باشد
اين اطفال هيچ سهمي در جنگ جاري نداشتند، در هر . خواهند رفتبعد از اين در كنارهم بازي نخواهند كرد و با هم در مكتب ن

 يك  ".آينده آنها را گرفتند ي براي آينده شان نهفته بودند اما اين جنگ بي فايده روياها، خيالها و زندگيينفسِ آنها اميدواري ها
در نتيجه انفجار ماين جاسازي شده در بزرگ قوم و پدرِ از واليت خوست، كشته شدن و مجروح شدن دختر و دختران برادرش را 

 20. سال عمر داشتند، شرح مي دهد12و 10، 10،  كه 2011 مارچ 15
 يك تأثير ترسناك و چشم اندازِ اسفناك را براي افراد ملكي مصور نموده 2011منازعات مسلحانه درافغانستان در شش ماه اول سال 

وب و جنوب شرق شدت يافته است و روند متحركي را به سوي ولسوالي هاي همان طوريكه جنگ در مناطق معموالً جنگي جن. است
در عين زمان نيروهاي مخالف . غرب و شمال مي پيمايد، افراد ملكي در ارتباط به محافظت شان حركت نزولي را تجربه مي نمايند

نيروهاي مخالف دولت به شدت از وسايل . ستدولت تاكتيكهاي جنگي شان را تغيير داده و اين تغيير، نتايجِ مهلكي را بجا مانده ا
جنگي غير قانوني استفاده نموده كه استفاده از مواد انفجاري تعبيه شده را نيز شامل ميگردد، بخصوص مواد انفجاري كه با لمس كردن 

 تميزي قايل نمي گردد  مانند ماين هاي زميني ضد پرسونل عمل مي كند و بين قربانيان قرباني شان با اندك فشاري منفجر مي گردد،
قتلهاي هدفمند، ترور افراد ملكي بلند پايه و . كه  با قدم گذاشتن هركسي و يا گذشتن هر نوع وسايل نقليه اي بر آن، منفجر مي گردد

 21.حمالت برمكان هاي ممنوعه اي حفاظت شده مانند حمله بر  شفاخانه ها توسط طالبان صورت مي گيرد
را نقض  حقوق بشر دوستانه بين المللي ق اوليه افغان ها را براي زندگي و اصول تميز، تناسب و احتياطاين تاكتيكهاي جنگي حقو

اصولي كه تمام اطراف درگير كه شامل نيروهاي مخالف دولت، نيروهاي امنيتي افغان و نيروهاي نظامي بين المللي مي . مي نمايد
، هيأت معاونت ملل متحد در 2011دروسط سال .  راد ملكي را به حد اقل رساندباشند را ملزم مي دارد تا كشتن و مجروح نمودن اف

 افزايش محافظت افراد ملكي و مد نظر گرفتن معيارهاي ضروري جهت محافظت افراد افغانستان يك بار ديگر بر ضرورت مبرمِ
  .ملكي به شكل فوري  تأكيد مي نمايد

                                                 
، در 2011 مارچ 15در . ،  با پدر و كاكاي قربانيان  صحبت نمودند در واليت خوست2011 مارچ 15هيأت معاونت ملل متحد به تعقيب انفجار مواد منفجره در .  20

ولسوالي نادرشاه كوت واليت خوست، مواد منفجره تعبيه شده انفجار نمود كه  در اثر آن يك دختر زير سن كه شاگرد مكتب بود كشته شد و  دو دختر ديگر با عين 
  .مشخصه مجروح گرديدند

استفاده، توليد، انتقال و انباشتن مواد منفجره ضد پرسنل كه با :  1997 سپتمبر 18توليد و انتقال ماين ضد پرسنل و تخريب آن ماين ها، ميثاق منع استفاده، ذخيره، .  21
مواد انفجاريي . ي باشدافغانستان يكي از اعضاي معاهده منع استفاده از ماين م. تماس قرباني واكنش نشان مي دهد، بر اساس معاهده منع ماين ممنوع اعالم گرديده است

تعبيه شده اي كه در اثر فشار منفجر مي گردد، بين اهداف نظامي و غير نظامي تميزي قايل شده نمي تواند و هچون سالح ها از جمله سالح ها و وسايل جنگي ممنوعه 
به اعالميه مطبوعاتي امارت اسالمي افغانستان در .  نفر را منع كرد، طالبان استفاده، توليد، تجارت و ذخيره نمودن ماين هاي زميني ضد1998در سال . تلقي مي گردد

  . مراجعه گردد47همچنان به پاورقي  . 1998 اكتوبر 6مورد مشكالت ماين هاي زميني مراجعه گردد، 
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در صد 15كه اين رقم .  فرد ملكي را به ثبت رسانيده است1462، مرگ 2011هيأت معاونت ملل متحد در شش ماه اول سال 
  وقايع اصلي كه منجر به افزايش تلفات افراد ملكي در نيمه اول سال 22. نشان مي دهد2010افزايش را نسبت به عين مدت در سال 

اري مركب، كمپاين گسترده ترور، افزايش ، حمالت انتح)ماين ها( گرديد، همانا استفاده گسترده از مواد انفجاري تعبيه شده2011
  23.جنگهاي زميني و افزايش تلفات افراد ملكي ناشي از حمالت هوايي بخصوص حمالت هليكوپترهاي آپاچي مي باشد

 درصد نسبت به عين مدت سال 28 درصد آن به نيروهاي مخالف دولت منسوب است كه 80از مجموع كشته شده گان افراد ملكي 
 درصد به نيروهاي دولت و همكاران بين المللي شان نسبت داده شده كه نسبت به عين مدت سال 14ش يافته است، ، افزاي2010
  . درصد ديگر به هيچ يكي از طرفين به شكل مشخص نسبت داده نمي شود6 درصد پايين آمده است و 9، 2010

لف دولت استفاده ميگردد تقريباً نصف كشته شده گان و مواد منفجره و حمالت انتحاري يعني تاكتيكهاي كه توسط نيروهاي مخا
افراد كشته شده توسط مواد منفجره جاسازي شده نسبت به .  از مجموع تلفات افراد ملكي را تشكيل ميدهد)  درصد49(زخمي ها

 ملكي در شش ماه  درصد افزايش يافته است و اين تاكتيك به شكل منحصر به فرد بزرگترين قاتل افراد17، 2010عين مدت سال 
 درصد مجموع كشته شده گان را در 30 فرد  ملكي را كشته كه 444مواد منفجره جاسازي شده .  بوده است2011اول سال 

  . درصد مجموع كشته شده گانِ كه به نيروهاي مخالف دولت نسبت داده مي شود را تشكيل مي دهد38افغانستان تشكيل داده و 
 مواد انفجاري كه بشقاب مانند است و با فشار منفجر مي گردد، درحقيقت يك يعنيانفجاري تعبيه شده از ديدگاه  يوناما، مواد 

ماين زميني دست ساخته است، بخاطريكه آنها طوري طرح و پيكربندي شده اند تا مانند ماين هاي زميني ضد پرسونل عمل نمايند 
انفجاري كه با آوردن فشار منفجر ميگردد و توسط نيروهاي مخالف مواد . و اثر شان مثل ماينهاي زميني ضد پرسونل مي باشد

 كيلو گرام با  قدم گذاشتن و 100 و 10دولت درافغانستان استفاده ميگردد طوري تنظيم شده است كه هنگاميكه برآنها با وزن بين 
 زياد از مواد انفجاري تعبيه شده اي كه با در افغانستان تعداد. ، منفجر ميگرددفشار آورده شوديا عبور نمودن وسايل حمل و نقل 

 كيلوگرام از مواد منفجره را  دارا مي باشد، يعني بيشتر از دو برابر نسبت به ماين هاي 20آوردن فشار منفجر مي گردد، تقريباً 
وع طرح و پيكر در نتيجه اين ن. معياري ضد تانك ولي با آوردن وزن كه بر ماين ضد پرسونل وارد مي شود، منفجر مي گردد

بندي، هريكي از اين نوع ماين ها بحيث يك ماين قويي زميني و ضد پرسونل تلقي گرديده و با قدرت كافي براي خراب نمودن 
آن افراد ملكي كه براين نوع ماينها قدم ميگذارد و يا با وسايل نقليه برآن عبور مي نمايد هيچ دفاعي در . يك تانك، كار مي دهد

از مواد انفجاري تعبيه شده اي كه توسط نيروهاي مخالف دولت در . ته و چانس اندك براي نجات ميداشته باشدمقابل آن نداش
، 2011  ماه جون 24.افغانستان استفاده مي شود تقريباً دوسوم آن را ماين هاي تشكيل مي دهد كه با آوردن فشار منفجر مي گردد

ه شده را بخود اختصاص داده كه آيساف تا هنوز اين نوع آمارِ بلند را درهيچ ماه بلند ترين رقم حمالت توسط مواد انفجاري تعبي
  . درافغانستان به ثبت نرسانده بود

                                                 
 نفر مي باشد كه 3606موع تلفات افراد ملكي مج.   فرد ملكي مجروح را به ثبت رسانيده است2144، به تعداد 2011هيأت معاونت ملل متحد در شش ماه اول سال .  22

  .  درصد افزايش يافته است10، 2010 مجروحين را تشكيل مي دهد كه در مقايسه شش ماه اول سال 2144 كشته و 1462ازين رقم، 
، 2011 امنيتي به ثبت رسيده بود،  نيمه اول سال  به اين طرف كه اولين بار حوادث2003به اساس ياد داشت هاي  دپارتمنت امنيت و مصؤنيت سازمان ملل متحد، از . 23
بخشهاي .  حادثه به ثبت رسيده بود5095، 2009   و در نيمه اول سال 8242، 2010 حادثه شاهد بلند ترين رقم حوادث امنيتي بوده  كه در نيمه اول سال 11826با 

هرچند كه نرخ صعود ماهانه حادثات در حوزه . دو سوم تمام حادثات را شامل مي گردد درصد از حوادث را بخود اختصاص داده كه تقريباً 64جنوب و جنوب شرق 
 درصد از تمام حوادث ثبت شده را تشكيل مي 71نبرد مسلحانه و انفجار مواد انفجاري تعبيه شده، .  درصد بلند ترين سطح را بخود اختصاص داده است35غرب با 

   .لل متحد بلند ترين رقم حوادث امنيتي را در مقايسه اي تمام ماه ها، براي ماه جون به ثبت رسانيده استدپارتمنت امنيت و مصؤنيت سازمان م. دهد
 آيساف و نيروهاي ، ماه آخر12بر اساس گفته هاي آنها در . 2011 جوالي 10مصاحبه هيأت معاونت ملل متحد با دفتر ضد مواد انفجاري تعبيه شده اي آيساف در .  24

 درصد از 65 هزار آن معلومات تخنيكي بدست آورده و آزمايش نمودند كه 13000 حلقه مواد انفجاري تعبيه شده را از بين برده، در مورد 2000 به تعداد امنيتي افغان
تشكيل مي داد كه با تماس قرباني  درصد آن را ماين هاي 69از آن تعداد مواد انفجاري كه مورد بررسي قرار گرفته، . مجموع آنهاي كه از بين رفته را تشكيل مي دهد

  .  نيز مراجعه گردد48به پاورقي .  در صد آن از طرح هاي ماين هاي كه با فشار منفجر ميگردد، استفاده شده بود 90اش منفجر مي گردد، كه 



  منازعات مسلحانهظت غير نظاميان در افحمدر مورد  2011 شش ماه اول سالگزارش  ،افغانستان
  

 

3 

 24 درصد مجموع كشته شده گان افراد ملكي و 19 فرد ملكي را كشته اند كه 276، حمالت انتحاري 2011در شش ماه اول سال 
هرچند كه ارقام حمالت . اي مخالف دولت نسبت داده مي شود را تشكيل مي دهددرصد  مجموع كشته شده گان كه به نيروه

انتحاري با مقايسه سال گذشته تقريباً در سطح مشابه قرار دارند، كشته شدن افراد ملكي توسط حمالت انتحاري در مقايسه با 
حمالت .  درصد افزايش يافته است52تاكتيك هاي ديگر شاهد افزايش وسيع بوده كه در مقايسه عين مدت در سال گذشته 

 استفاده مي شد، صورت مي گرفت كه در تعارفانتحاري بيشتر به شكل مركب كه غالباً از چندين انتحاري به شكل حمالت غير م
 .نتيجه آن تعداد زيادي از افراد ملكي كشته شدند

با . ماه اول سال جاري نيز به همان منوال ادامه داشتترور افراد ملكي همان طوريكه در سال گذشته ميزان باالي را داشت، در شش 
،  و كميته هاي آن اين نوع حمالت، اعضاي شوراي واليتي، والي ها، ولسوال ها، قومندانان پوليس، اعضاي شوراي عالي صلح

ورد هدف قرار مي  جنگجويان كه ميدان جنگ را ترك گفته و تالش مي نمودند تا با جامعه بي پيوندند، مشخصاً م وبزرگان قوم
 فرد ملكي به شكل هدفمند ترور گرديده كه در سال گذشته 190 يوناما، بر اساس كشفيات، 2011از ماه جنوري تا جون . گرفتند

  . فرد ملكي ترور گرديده بود181در عين مدت به تعداد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 در افغانستان توسط 25تمام حمالت هوايي.  استحمالت هوايي  پيشگام بودن خودش را در كشتن افراد ملكي حفظ نموده
 به حمالت ، فرد ملكي كشته شده79، به تعداد 2011در شش ماه اول سال . نيروهاي بين المللي كمك امنيت صورت گرفته است

 ملكي دليل  افزايش كشتن افراد.   درصد افزايش نموده است14، 2010هوايي نسبت داده مي شود كه در مقايسه عين مدت سال 
 درصد از مجموع كشته شده گان 33، 2010در تمام سال . در اثر حمالت هوايي ظاهراً همانا استفاده از هليكوپترهاي آپاچي  است

، افراد 2011در شش ماه اول سال .  فرد ملكي مقتول171 نفر از 56شد يعني  حمالت هوايي به هليكوپترهاي آپاچي نسبت داده مي
 درصد از مجموع كشته شده گان منسوب به حمالت هوايي را تشكيل 56هليكوپترهاي آپاچي كشته شده ملكي كه در اثر حمالت 

   26.  فرد مقتول79 نفر از 44مي دهد يعني 

                                                 
زار كه از طياره، هليكوپتر و طياره هاي بي سر نشين مانند جنگ اف. تمام حمالت هوايي كه از طياره هاي نظامي صورت مي گيرد را شامل مي شود: حمالت هوايي.  25

  .فير و پرتاب  مي گردد
، در يك جلسه اي با اداره رديابي تلفات افراد ملكي آيساف، حقوق بشر سازمان ملل متحد اطالع يافت كه آيساف براي مأموريت حمايت 2011 جون 5به تاريخ .  26

    .چنانچه در اين گزارش تذكر يافته استفاده مي كند) 64 - اچا  (از جنگ هاي زميني از هليكوپترهاي آپاچي
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از اثر جنگهاي .  ،  افزايش يافته است2011تلفات افراد ملكي در نتيجه جنگهاي زميني و نبرد مسلحانه در جريان شش ماه اول سال 
 نفر ديگر زخمي گرديده 354 فرد ملكي كشته و 304روهاي دولت و همكاران بين المللي شان و عناصر مخالف دولت زميني بين ني

.  درصد افزايش را نشان مي دهد8 درصد و مجموع تلفات يعني كشته و مجروح 36، كشته شده گان 2010اند كه در مقايسه سال 
 فرد ملكي به نيروهاي دولتي و همكاران شان 66اي مخالف دولت، مرگ  فرد ملكي ناشي از جنگهاي زميني به نيروه188قتل 

  . فرد ملكي در اثر فيرهاي متقابل كشته شده اند50نسبت داده شده و 
، اندكي كاهش يافته 2010دو درصد مجموع تلفات افراد ملكي در نتيجه حمالت شبانه اتفاق افتاده كه بامقايسه عين مدت سال 

رنجشِ ناشي از اين .  فرد ملكي مجروح گرديده اند14 فرد ملكي كشته و 30 يوناما در جريان حمالت شبانه د اسنا بر اساس27.است
نوع حمالت در ميان مردم افغانستان روند صعودي داشته، تظاهرات خشونت آميز به تعقيب بعضي از حمالت شبانه منجر به تلفات 

 بعد از حمالت شبانه در واليت ننگرهار، شهر كندهار و شهر تالقان اتفاق به حيث نمونه حادثات كه. افراد ملكي گرديده است
افتاد، تظاهرات خشونت آميز جهت اعتراض بر همچون حمالت شبانه اتفاق افتاد كه پوليس بر جمعِ از مردم آتش گشود و  افراد 

  .ملكي كشته و زخمي گرديدند
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 " حمالت شبانه براي طالبان محدوديت ايجاد كرده اما افغان ها مي گويند كه اين تاكتيك باعث تلفات افراد ملكي مي گردد"به نوشته گال، كارلوتا تحت عنوان.  27

هيأت معاونت ملل .  حمله مي باشد300قامات ناتو و افغان گفته شده كه ميانگين حمالت شبانه در هر ماه از قول م. 2011 جوالي 8نيويورك تايمز، . مراجعه گردد
اردوي ملي افغانستان،  متحد خاطر نشان ميسازد كه مشكل است يك رقم خيلي موثقِ از حمالت شبانه را دريافت، بخاطريكه گروپ هاي بي شماري مانند آيساف،

ارجي و پوليس مرزي افغانستان گاهي بطور مستقل و گاهي مشترك بدون شفافيت، به شكل فراوان و در يك محدوده وسيع همچون حمالت  داخلي و خويژهنيروهاي 
يساف هيأت معاونت ملل متحد از آيساف بطور مكرر در مورد ارقام حمالت شبانه و تلفات افراد ملكي ناشي از اين تاكتيك درخواست نموده اما آ. را انجام ميدهند

يوناما حمالت شبانه را كه تلفات افراد ملكي را نيز به دنبال داشته بر اساس محدوديت ها در محيط عملياتي و  دست . ي و محرمانه ميباشدبيان نموده كه اين رقم سرِّ
  .  رسي محدود به معلومات بطور كامل گزارش داده نتوانسته است

تاکتيک های مختلِف که در شش ماه اول سال 2011 باعث کشتن افراد ملکی گرديده است.
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  با توجه به مسؤليت انتقال 28. عمق بيشترِ خشونت ها در زندگي روزانه افراد ملكي مي باشدباال رفتن تلفات افراد ملكي نمايانگر
امنيت از نيروهاي بين المللي به نيروهاي دولتي افغان در بخش هاي متعدد كشور در ماه جوالي، خشونت  افزايش يافته چون 

. د كه نيروهاي امنيتي افغانستان امنيت را تأمين كرده نمي تواندشورشيان تالش مينمايند تا با افزايش خشونت ها و حمالت نشان دهن
عالوتاً گروپ هاي مسلحِ مختلف وجود دارد كه تالش مي نمايند تا برنامه صلح و مصالحه را تخريب نمايند، جريان رو به رشد 

در روند درگيريهاي كنوني ح نمودن را در سطح بي سابقه اي و، كشتن و مجر2011خشونت و خونريزي در شش ماه اول سال 
  .براي افراد ملكي افغان به ارمغان آورده است

، مورد حمله قرار 2011عالوتاً بخاطر تغيير در تاكتيك جنگي، ساحات جديد توسط نيروهاي مخالف دولت در شش ماه اول سال 
ه كه اساساً اين مكان ها بر مبناي حقوق بين يوناما، اولين قضاياي حمله بر دو شفاخانه را به شكل مستند به ثبت رسانيد.  گرفتند

مي را بر شفاخانه ماه  21طالبان مسؤليت حمله انتحاري  در . المللي بشر دوستانه از جمله مكان هاي محافظت شده تلقي ميگردد
.   گرديدند نفر ديگر مجروح23نظامي در كابل به عهده گرفت كه در اثر اين حادثه شش نفر محصل فاكولته طب كشته شدند و 

 جون يك انتحار كننده مواد انفجاري اش را در 25يوناما حمله دومي را بريك شفاخانه هنگامي به ثبت رسانيده است كه در 
 طفل نيز حضور داشتند و در صف 13 فرد ملكي را كه در بين شان 20شفاخانه اي در ولسوالي ازره واليت لوگر منفجر نمود كه 

  .  فرد ملكي ديگر را كه اطفال و زنان را نيز شامل ميشدند، مجروح ساختند43شتند و واكسين منتظر بودند را ك

 مي در واليت 1در .  بود2011از جمله نگراني هاي عمده در شش ماه اول سال   استخدام اطفال در چوكات گروپ هاي مسلح
 12نوز به ثبت رسيده، سه نفر فرد ملكي را كشتند و  ساله كه به حيث جوان ترين انتحار كننده تاه12پكتيكا، يك انتحار كننده اي 
 جون، طالبان 4يوناما استفاده از طبقه اناث در حمالت انتحاري را ياد داشت نموده است، در تاريخ . فرد ملكي را مجروح ساختند

لسوالي مرواره واليت كنر  ساله انتحاري كاروان نيروهاي بين المللي را در و20مسؤليت حمله اي را به عهده گرفت كه يك خانم 
 جون در ولسوالي چار چينه واليت ارزگان، يك دختر هشت ساله بعد از آنكه نا خود آگاه ازش به 26در . مورد هدف قرار داد

شورشيان به دختر كوچك هدايت داده بودند كه يك بسته اي از مواد . عنوان حمله كننده انتحاري استفاده شد به قتل رسيد
ه طرف موتر پوليس بياورد، با كنترل از راه دور مواد انفجاري را منفجر ساختند كه منجر به كشته شدن طفل گرديد و انفجاري را ب

بر اساس اسناد يوناما، طالبان از تاكتيكهاي استفاده مي نمايد تا افراد . هيچ فردي ديگر در اثر اين حادثه كشته و مجروح نگرديد
بطور مثال، در ضمنِ وحشت كه در اثر انفجارات مواد انفجاري تعبيه شده . از آنها حمايت كنندملكي را به زور وادار نمايد كه 

ايجاد مي گردد، كشتارهاي هدفمند و ساير حمالت عمدي عليه افراد ملكي، استفاده طالبان مدام از تاكتيكهاي تهديد آميز مانند 
 قانوني، افراد ملكي را جبراً  مجبور مي گردانند تا از آنها حمايت شب نامه ها، تهديد شفاهي، اختطاف و ايجاد پوسته هاي غير

 كه ارتباط با دولت افغانستان داشتند در واليات لوگر، نورستان، كنر، يدر ماه مي سال جاري تهديد در مقابل افراد ملكي. كنند
 رفت و اد ملكي را اختطاف نموده اند، آزاديِپل و غور مشاهده گرديده كه بنا بر گزارش، نيروهاي مخالف دولت افر ننگرهار، سرِ

آمد مردم را محدود نموده و شب نامه هاي را كه افراد ملكي اخطار داده شده بود تا از مقام و شغل شان استعفا دهند را پخش 
  .نموده بودند

                                                 
 فرد 368و، تلفات افراد ملكي را به ثبت مي رساند، ماه مي مهلك ترين ماه براي افراد ملكي به شمار مي رود، كه به تعداد  بدين س2007از زماني كه يوناما از سال .  28

فرد  350 بود كه به تعداد 2010مهلك ترين ماه قبلي ماه اگست .  فرد ملكي كشته شده در رديف دوم قرار مي گيرد360ملكي كشته شده بود، به تعقيب آن ماه جون با 
  . ملكي كشته شده بود زيرا جريان انتخابات قبلي در اين ماه قرار داشت و نوعاً ماه خشونت تلقي مي گردد
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 صحبت 2011شش ماه اول سال يوناما، حال آنكه طالبان از پيشرفت هاي در زمينه كاهش تلفات افراد ملكي در بر اساس كشفيات 
  امامي كند چنانچه در چندين اعالميه مطبوعاتي مربوط به  طالبان كه در ماهاي اپريل و مي نشر گرديده بود، مشاهده گرديد،

پيشرفت هاي مطابق با معيارهاي حقوق بشر دوستانه بين المللي  و كارهاي هدفمند عملي بخاطر كاهش تلفات افراد ملكي صورت 
  طالبان مدام به شكل عمدي افراد ملكي را هدف قرار داده و به قتل رسانده است و نيز از سالح هاي كه تميز بين 29.ه استنگرفت

اين مواد .  افراد ملكي و نظامي ايجاد كرده نمي تواند، مانند مواد انفجاري كه با فشار برآن منفجر مي گردد، استفاده نموده است
ساز طالبان مي باشد و مشابه با ماين هاي زميني ضد پرسونل عمل مي نمايد بين اهداف ملكي و نظامي انفجاري تعبيه شده كه دست 

هرآن گروپي كه از مواد انفجاري تعبيه شده اي كه با . تميز قايل نيست، بنابراين از جمله سالح هاي غير قانوني بشمار مي رود
ده از سالح و وسايل جنگي ممنوعه در حقيقت اصول حقوق بشر دوستانه بين اندك فشار منفجر مي گردد استفاده مي نمايد با استفا

  .المللي و قانون افغانستان را نقض مي كند

، طالبان استفاده از ماين هاي زميني ضد پرسونل را منع كردند و در بيانيه هاي استفاده از آنها را يك عمل غير 1998در سال 
ستفاده اعضاي طالبان از ماين كه با آوردن فشار منفجر مي گردد در حقيقت اعالميه منع   ا30.اسالمي و ضد اسالمي تلقي نمودند

  . استفاده از ماين ها توسط طالبان را نقض مي كند

 جوالي برنامه ريزي شده بود، در بعضي از بخش هاي 20انتقال مسؤليت امنيت از نيروهاي بين المللي به نيروهاي افغان كه در 
از مقامات حكومتي و  يوناما مدام گزارش هاي مختلطي را. رح رسمي برنامه پوليس محلي افغان صورت گرفتكشور به تعقيب ط

 بررسي و نگراني هاي را در ،بزرگان جامعه در مورد برنامه پوليس محلي افغان اخذ نموده است كه بي ثباتي در پروسه استخدام
 اعضاي شوراي واليتي، 2011بطور مثال در جون . اهده نموده استمورد نظارت، فرماندهي و كنترل پوليس محلي افغان مش

 جامعه از واليت لغمان گزارش داده است كه اين پروسه توسط زورداران يا بزرگان قوم، اعضاي شوراي ولسوالي و سايراقشارِ
نيزم مشخص قومندانهاي دالالن قدرت در سطح ولسوالي كنترل شده بود و ديدگاه شان به اين پروسه طوريست كه با يك ميكا
بعضي از صحبت كننده . سابق جهادي كه قبالً توسط حكومت و جامعه بين المللي خلع سالح شده بودند را دوباره مسلح مي كنند

گان با اين نظر هستند كه اين يك پروسه خوبي هست تا از نفوذ شورشيان در سطح قريه جات جلوگيري به عمل آيد در حاليكه 

                                                 
 " و امارت اسالمي افغانستان2011 اپريل 30 " اعالميه مطبوعاتي شوراي رهبري امارت اسالمي افغانستان در مورد آغاز عملياتهاي بهاري"امارت اسالمي افغانستان، .  29
و هم چنان به آن بخشِ از گزارش كه  به بيانيه هاي مطبوعاتي طالبان در مورد تلفات افراد ملكي .  2011 مي 10، يك گزارش كامل در " ساعته اي كندهار48يات عمل

  . اختصاص يافته مراجعه گردد
در سطح بين المللي، امارت اسالمي افغانستان دعوت به عمل مي . 1 :1998 اكتوبر 6اعالميه مطبوعاتي امارت اسالمي افغانستان در مورد مشكالت ماين هاي زميني، .  30

در سطح ملي امارت . 2.  ماين هاي زميني را بطور مجموع منع نمايد و آماده هست تا فعاالنه در اين مورد همكاري نمايد ازآورد تا توليد، تجارت، ذخيره و استفاده
ز ماين هاي زميني را اعالم مي دارد و در مقابل مردم رنجديده افغانستان و جامعه بين المللي خود را متعهد مي سازد تا اسالمي منع توليد، تجارت، ذخيره و استفاده ا

ميني امارت اسالمي افغانستان از تمام گروپهاي مخالف دعوت به عمل مي آورد تا از استفاده، تجارت و ذخيره ماينهاي ز. 3. هرگز هيچ گونه ماين هاي زميني را نسازد
 آنهاي كه  در افغانستان به لحاظ اختالفات فردي، سياسي و هر نوع اختالف. 4. جلوگيري به عمل بياورد و به مردم دلير و رنجديده افغانستان بيشتر از اين ضرر نرساند

ام كشورهاي كه معاهده اوتاوا را امضا نموده قدرداني كرده امارت اسالمي افغانستان از تم. 5. ديگر از ماين استفاده مي كنند مطابق مقررات اسالمي مجازات خواهد شد
و بر كشورهاي كه تاهنوز اين معاهده را امضا نكرده تأكيد مينمايد تا به شكل فوري توليد، تجارت، ذخيره و استفاده از ماين هاي زميني را توقف داده و به معاهده بين 

 هيچ مدركي نيست كه طالبان  اين بيانيه را ملغا نموده ".مال محمد عمر آخوند) مجاهد(ادم اسالم، امير المومنين امضا و مهر توسط خ".المللي اوتاوا احترام بگذارد
   .سايت نظارت بر ماين ها و سالح هاي خوشه اي مراجعه گردد": براي اطالعات بيشتر به. باشد

monitor.org/index.php/publications/display?url=lm/1999/afghanistan http://www.the-  
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گراني هاي جدي شان را در باره اينكه اين پروسه ممكن عامل براي بازگشت جنگ ساالري، سوء استفاده از يك عده ديگر ن
  . قدرت و افزايش جرايم گردد، بيان داشته اند

در ولسوالي مارجه واليت هلمند بزرگان قوم به يوناما بيان داشته است كه هرچند پوليس محلي افغان در حال دفاع عليه حضور 
 طالبان مي باشد ولي اين خيلي زود است كه بر كاركرد پوليس محلي و اينكه آيا اينها قادر خواهد بود تا در دراز مدت ثبات دوباره

  .وضعيت امنيتي را تحكيم بخشد، قضاوت كرد

 پروسه كار  تمام عناصر پوليس محلي افغان ضرورت دارد تا از طرف وزارت امور داخله و آن نيروهاي بين المللي كه باالي اين
كنترل و فرماندهي قوي و عمل سريع در مقابل اعمال جرمي آنها نيز ضروري مي باشد زيرا بايد . مي كنند، شديداً نظارت گردد

  .اطمينان حاصل گردد كه اين برنامه باعث محافظت بيشترِ افراد  ملكي گردد نه اينكه محافظت افراد ملكي كاهش بيابد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جوالي رسماً آغاز 20انتقال مسؤليت هاي امنيتي به نيروهاي امينتي افغانستان در سه واليت و چهار شهر داري در هرچند موضوع 
در بعضي از بخش هاي متأثر از جنگ در افغانستان، نيروهاي بين المللي عقب نشيني از پايگاه هاي نظامي و پاسگاه . گرديده است

 آغاز كرده است، يوناما نگراني هاي را در 2010ز بعضي از ولسوالي هاي واليت كنر در سال هاي دورافتاده اي شان را بطور مثال ا
  .مورد محافظت حقوق بشر به تعقيب اين عقب نشيني مالحظه نموده است

در ، يوناما تلفات افراد ملكي را كه ناشي از عمليات هاي ضد شورشي بوده و توسط نيروهاي پاكستاني 2011در شش ماه اول سال 
. مربوطات اداره فدرالي قبايل نشين كه سرحدات واليت كنر و ننگرهار را تشكيل مي دهد صورت گرفته را به ثبت رسانيده است

مقامات دولتي در كنر تأييد نموده كه بين . اين عملياتها منجر به تلفات افراد ملكي و بي جا شدن افراد ملكي افغانستان گرديده است
ي، دانگام و اسمار اصابت ړوله توپ از طرف پاكستان فير گرديد كه در ولسوالي هاي شيگل، سيركاني، نا گل289 جون، 30 – 15

هم چنان مقامات در ولسوالي گوشته .  نفر ديگر زخمي گرديدند16 طفل به قتل رسيده و 8 نفر به شمول 14در مجموع . نمودند
 فرد ملكي بيجا شده است را گزارش داده 2000ر را كه در اثر آن واليت ننگرهار فيرهاي گلوله توسط پاكستان در ماهاي اخي

كنترل ناكافي نيروهاي امنيتي افغان از ساحات سرحدي، حوزه فعاليت هاي شورشيان را پهن تر كرده و ضرورت عمليات ها . است
  .را عليه شورشيان افزايش مي دهد كه اين موضوع غالباً افراد ملكي را نيز آسيب مي رساند

1616

550
330

2413

386 426

2927

345 334

2009 2010 2011

افراد ملکی کشته شده و مجروح در شش ماه اول سال 2009، 2010 و 2011

نيروهای مخالف دولت
نيروهای دولتی و همکاران بين المللی شان
مرتکبين نامشخص
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، افراد ملكي مكان هاي اندكي را براي پناهگاه و محافظت پيدا 2011 كاهش امنيت افراد ملكي در جريان شش ماه اول سال با
افراد ملكي بطور روز افزون زماني كه بين دو طرف درگير در منازعه قرار مي گيرند مورد تهديد قرار گرفته اند، و نيز بنابر . نمودند

 تهديد و خشونت درمعرض جنگ و رقابت قرار گرفته و بدون توجه به انتخاب خود آنها كه كدام خواستهاي طرفين درگير، با
چنان چه يك فرد ملكي از ولسوالي مارجه واليت هلمند به يوناما . طرف را حمايت كند، غالباً حق انتخاب از آنها گرفته شده است

مي شوند، بعد آنها از اين خانه باالي نيروهاي اردوي ملي افغانستان و  طالبان در هر خانه اي كه دلشان بخواهد به زور وارد ":گفت
نيروهاي خارجي آتش مي گشايند، بعد نيروهاي كه باالي شان فير صورت گرفته به عكس العمل مشابه دست زده و بر خانه فير مي 

س پاسخ چه مي تواند باشد؟ زيرا، يا آيساف مرا پ. اما اگر من به طالبان بگويم كه در خانه وارد نگردد، طالبان مرا مي كشند. كنند
  31 ".مردم كه نمي توانند چنين زندگي كنند. مي كشد و يا هم طالبان مرا مي كشد

 دركشتن و مجروح ساختن افراد ملكي مهم نيست كه كيها مسؤل هستند، چيزي كه قابل نگراني است همانا تأثير غم انگيز و 
 زماني برنده خواهند بود كه تلفات  فقطافراد ملكي. ي خانواده قربانيان و جامعه بجا مي گذاردديرپاي است كه حادثه باالي اعضا

يوناما از نيروهاي مخالف دولت و نيروهاي دولتي وهمكاران بين المللي شان مي . افراد ملكي در سراسرافغانستان كاهش بيابد
ترام گذاشته و محافظت افراد ملكي را افزايش دهد و به شكل كامل خواهد تا كارهاي بيشترِ را انجام دهد تا به افراد ملكي اح

  .گرفته تا تلفات افراد ملكي و آسيب رساندن به مردم ملكي را به حد اقل رساند نظر مسؤليتهاي قانوني شان را مد

رد ملكي كشته شده را در ماه مي  ف368 جون يوناما كه به تعداد 11، يوناما به بيانيه طالبان در مورد اعالميه مطبوعاتي 1در ضميمه 
 جون 12طالبان بيانيه اي را در .  درصد آن به نيروهاي مخالف دولت نسبت داده شده بود، پاسخ مي دهد80به ثبت رسانيده بود و 

ر گزارش  از حوادث را تهيه كرده بود كه گويا آن حوادث دبه نشر رسانيد، تلفات افراد ملكي را انكار كرده بود و نيز يك ليست
يوناما چگونگي حوادث فرستاده شده را بررسي نمود و پاسخ شان را به طالبان فرستاد كه در اين پاسخ به . يوناما گنجانيده نشده بود

  .  هريك از حوادث جواب گفته شده بود و تحقيقات و گزارش هاي يوناما را در مورد حوادث تأييد نمودند

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .  2011مصاحبه هيأت معاونت ملل متحد با افراد ملكي در ولسوالي مارجه، جون .  31
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  پيشنهادات
  

 شان در مورد محافظت از افراد ملكي اقدامات كليدي را 2010ون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش ساالنه اي يوناما و كمسي
. طرفين درگير پيشنهادات را بطور كامل انجام ندادند. جهت افزايش محافظت افراد ملكي به اطراف درگير پيشنهاد نموده بودند

  : مطرح مي سازديوناما بار ديگر پيشنهادات زير را ضميمه و
  

  خطاب به نيروهاي مخالف دولت
با پيروي از اصول حقوق بشر دوستانه بين المللي كه شامل اصول تناسب، تميز و احتياط مي شود، از تلفات افراد ملكي  -

 .جلوگيري به عمل آيد

  . باشدمللينورم هاي حقوق بشر دوستانه بين ال فرد ملكي را طوري بايد تفسير نمود كه همسان و مطابق با  -

. توقف فوري هدف قرار دادن افراد ملكي، افراد كه از هر نوع حمله بر مبناي مقررات بين المللي محافظت گرديده اند -
 . فرمانهاي كه  حمله بر افراد ملكي و كشتن افراد ملكي را اجازه ميدهد، پس گرفته شود

 .توقف فوري حمالت بر شفاخانه ها -

اي كنار جاده كه با اندك فشارِ منفجر مي گردد، منع استفاده از آن  توسط افراد و تعهد به شكل توقف فوري استفاده از ماين ه -
 كه توسط تعهدبر تأكيد مجدد .  در ممنوع ساختن استفاده از اين نوع سالح غير قانوني كه بدون تميز انسان مي كشندهمگاني

 .ي طالبانعالم گرديده بود و تقويت بخشيدن ممنوعيت آن بر تمام اعضا استفاده از ماين هاي زميني ا بر منع1998ِطالبان در سال 

 هدايت بدهد تا حمالت بر افراد ملكي  را انجام نداده و آن اعضاي كه افراد ملكي را مي ءيحه يا رهنمودهاي كه به اعضاال -
 .كشند و مجروح مي سازند را پاسخده نگه دارد، تطبيق و اجرا گردد

 .يوناما، در قالب گفتگو و شريك ساختن معلومات در مورد تلفات افراد ملكيبر قراري ارتباط با  -
 

  خطاب به نيروهاي حكومت افغانستان
 دايمي، مسلكي و قدرتمند در چوكات حكومت ايجاد گردد تا حادثات منجر به تلفات افراد ملكي را  تحقيق نموده، ادارهيك  -

 . پاسخ داده و گزارش نمايد

ات افراد ملكي مشابه به اداره رديابي تلفات افراد ملكي در آيساف ايجاد گردد تا تمام حادثات منسوب يك گروپ رديابي تلف -
 يبه نيروهاي امنيتي ملي افغان كه منجر به تلفات افراد ملكي مي گردد را به شكل مطلوب و بموقع تعقيب كند، اين گروپ درسها

دث ناخوشايند دوباره تكرار نگردد، روحيه محافظت از افراد ملكي، جبران را كه از حادثات گرفته مي شود فراهم ساخته تا حوا
  .خسارت و پاسخدهي را تقويت ببخشد

اقدامات را با هماهنگي نيروهاي نظامي بين المللي توسعه داده و اجرا نمايند تا افراد ملكي را كه مورد هدف قرار مي گيرند و  -
 . ظت نمايديا حمله باالي شان صورت مي گيرد را، محاف
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 حقوق بشر دوستانه بين  مطلوبِ تمام نيروهاي امنتيي افغان اعم از پوليس و ارتش در قالب آموزش تمام اساساتآموزشاز  -
 و در برنامه هاي آموزشي تمام نيروهاي امنيتي تلقي گرديدههمچون آموزش الزامي .  و حقوق بشر، اطمينان حاصل گرددالمللي

 . افغان شامل گردد

 مجهزپوليس ملي افغان بايد به وسايل بديلي . ملي افغان را براي كنترل اجتماعات به طور شايسته آموزش داده و مجهز نمايندپوليس  -
 .از آموزش كافي با معيارهاي قانوني و تطبيق همچون بديل ها اطمينان حاصل گردد. گردد تا پوليس ديگر يك نيروي كشنده نباشد

 
  الملليخطاب به نيروهاي نظامي بين 

در جريان طرح و اجراي عمليات هاي نظامي، تمام اقدامات احتياطي ممكن براي حد اقل رساندن و جلوگيري از تلفات  -
تمام رهنمود هاي جديد بطور كامل و هرچه عاجل مورد تطبيق . تصادفي افراد ملكي و تخريب اهداف ملكي مد نظر گرفته شود

  . قرار بگيرد

ليكوپترها بر مبناي رهنمودهاي تاكتيكي در زماني كه از نيرو استفاده مي گردد و از اجراي از آموزش مطلوبِ پرسونل ه -
رهنمودهاي تاكتيكي در زماني كه از هلي كوپترها در مأموريت هاي حمايت ازحمالت جنگي استفاده ميشود، اطمينان حاصل 

آپاچي روند صعودي داشته، بررسي گردد و تغييرات  هلي كوپتر هاي هتلفات افراد ملكي بواسطآمار داليل اينكه چرا . گردد
 . بوجود بيايد تا محافظت افراد ملكي بهبود يابد

 بازنگري گردد، در مورد تمام حمالت شبانه از الزامي بودن و غير 2010 جنوري سال 23رهنمود تاكتيكي حمالت شبانه، نشر  -
در صورت تهيه هرنوع رهنمود جديد در مورد حمالت شبانه . ل گردداختياري بودن تمام عناصر رهنمود بدون استثنأ اطمينان حاص

تمام حمالت شبانه با هدايت و رهبري . بنابر تداوم تلفات افراد ملكي در اثر اين نوع حمالت، رهنمود بايد بيشتر محدود كننده باشد
 قلمرو بدست صاحبان آن قلمرو بايد كه اين همان هدف نهايي است كه عمليات ها در يك. نيروهاي امنيتي افغان صورت گيرد

 . انجام شود

 افزايش تدريجي عكس العمل نيروها در  يعني)ايسكليشن اف فورس(از آموزش مناسب نيروها در ارتباط به تاكتيك هاي -
حاصل مقابل يك پديده مظنون، تكنيك ها و طرز العمل هاي كه رويه اي عمليات معياري را در مورد نيز شامل ميگردد، اطمينان 

آگهي ها توسط . محل بازرسي و نيروهاي واكنش سريع با وسايل بديلِ مجهز گردد كه اين نيروها ديگر كشنده تلقي نگردد. گردد
وسايل همگاني بخصوص توسط راديو اجرا گردد تا اطمينان حاصل گردد كه افراد ملكي از طرزالعمل  و شيوه كار بازرسي ها و 

 .لع گرددكاروان نظامي بطور مناسب، مط
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  ز غير نظاميان ا محافظت ضد دولتي وعناصرِ
  

  نگاه اجمالي
، 2011 جون 30 جنوري الي 1از .  شاهد افزايش در ميزان تلفات افراد ملكي از سوي عناصر ضد دولتي بود2011نيمه اول سال 

 مورد 1760 مورد آن مرگ و 1167 ملكي به عناصر ضد دولتي نسبت داده شده است كه از اين جمله  افراد مورد تلفات2927
 افراد ملكي از سوي عناصر ضد دولتي در قتل و جرح درصدي در 21اين نشان دهنده يك افزايش  .ديگر آن جراحت مي باشد

درصد از مجموع  80به شكل صعودي   منسوب به عناصر ضد دولتي كشته شده گانِ.  مي باشد2010مقايسه با عين مدت در سال 
 عمده اين امر، همانا واملع.  درصد بوده است72 ، 2010 عين مدت در سال  در مقايسه با را تشكيل داده كه ي ملككشته شده گان

 مواد و استفاده زياد از حمالت مند كمپاين مداوم قتل هاي هدف، جنگ زميني،افزايش تلفات ملكي از ناحيه حمالت انتحاري
  .منفجره تعبيه شده مي باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

622
994

1616

910
1503

2413

1167

1760

2927

2009 2010 2011

افراد ملکی کشته شده و مجروح توسط عناصر مخالف دولت
شش ماه اول سال  2009، 2010 و 2011

کشته شده گان مجروحين مجموع
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  غير نظاميان تلفات در مورداعالميه هاي طالبان 
مروري بر اين اعالميه ها نشان  . طالبان اعالميه هاي متعددي را در ارتباط با تلفات افراد ملكي منتشر نمودند،2011 در نيمه اول سال

ادن تلفات ناشي از حمالت انتحاري از طريق اتخاذ  بهتر به منظور كاهش داقدامات در حال رشد پيرامون گفتمانِمي دهد كه يك 
  . عمليات هاي نظامي و با استفاده از تاكتيك ها، سالح ها و انتخاب اهداف در حال شكل گيري استهنگامتدابير احتياطي در 

ده بود كه طالبان  تذكر داده ش"آغاز عمليات هاي بهاري و يا عمليات بدر" پيرامون ، طالبان2011 اپريل 30اعالميه مورخ در 
و بر حمالت شان را بر اهداف داراي ماهيت نظامي متمركز خواهد كرد، در حمالت از اقدامات احتياطي كار خواهد گرفت 

  :شده بوداشاره به شكل زير  افراد ملكي محافظتضرورت 

با  .صورت گيردتوجه جدي ايد  بملكي طي عمليات بهاري از طريق طرح يك پالن نظامي دقيق نيت افرادؤظت و مصفحاجهت م "
بهره گيري از همه تاكتيك هاي به اثبات رسيده نظامي، عمليات مذكور بر استفاده از پيش رفته ترين تسليحات عليه نيروهاي هوايي 

ثر گروهي و ؤ، حمالت م پيشرفته حمالت گروهي، حمالت شهري، حمالت  انفجاريز،و زميني متجاوزين، حمالت بزن و بگري
  32".تأكيد و تمركز خواهد نمودطلبانه توسط مجاهدين شهادت 

كيد نمودند كه همه اهداف شان داراي ماهيت أ ساعته در قندهار، طالبان ت48 پس از حمله  2011 مي 10در بيانيه صادر شده در 
 مورد حمله قراررا ولتي سيسات دأ عمليات شان تنها تزمانآور شد كه مجاهدين در   بايد ياد":آنان اظهار داشتند. نظامي بودند

  33. از افراد ملكي آسيب نديده است و هيچ يكدادند

                                                 
  .4 پاراگراف ، 2011 اپريل 30 "، يبهار اتيعمل غانستان به مناسبت آغازاف ياسالم امارت يرهبر يشورا هيانيب" ، افغانستان ياسالم امارت.  32

 كشته و 5يوناما ياد آور مي شود كه عمليات قندهار تلفات ملكي را كه عبارت از . 2011 ماه مي 10، " ساعته قندهار48گزارش عمليات "امارت اسالمي افغانستان، .  33
تحليل نحوه انتخاب .  كمتر بوده است،بت شده  در اين حمالت  در مقايسه با حمالت بزرگ كه قبالً صورت گرفته استتعداد تلفات ث.  زخمي بود به بار آورد26

افراد ملکِی که با تاکتيک های جنگی عناصر مخالف دولت کشته شده اند
شش ماه اول سال  2011

ترور يا قتلهای هدفمند
16%

جنگ های زمينی
16%

مواد انفجاری تعبيه شده 
يا ماين ها
38%

حمالت انتحاری
24%

تاکتيک های ديگر
6%
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 اپريل طالبان بارِ حفاظت افراد ملكي را به عهده مردم ملكي 30 مورخ اعالميه 7 كه پاراگراف بر اين نظر استبه هر صورت يوناما 
از تجمعات، كاروان هاي نظامي و مراكز "ور مي دهند تا طالبان به غير نظاميان دست. گذاشته است نه برطرفهاي درگير در منازعه

كيد مي ورزد كه أيوناما ت  34"ن باشندؤدشمن دور بمانند تا از آسيب هاي حمالت انجام شده توسط مجاهدين عليه دشمن مص
افغان نيست كه  اين مسئوليت افراد ملكي  .مسئوليت حفظ جان افراد ملكي مسئوليت بالفعل همه طرفهاي درگير در منازعه است

بلكه مسئوليت حقوقي طرفهاي متخاصم است تا تدابير فعاالنه اي را براي حصول   كندمحافظتثيرات جنگ أجان خويش را از ت
  .اطمينان از اين امر كه افراد ملكي در جريان علميات هاي نظامي شان آسيب نبينند، روي دست گيرند

به عنوان مثال ،  . افراد ملكي را قابل توجه مي داندمحافظت طالبان مبني بر 2010ل  اليحه سايوناما همچنين بيانيه هاي مندرجِ
اين بخش البته  . آن كه پيرامون حمالت انتحاري است ايجاب مي كند كه از تلفات افراد ملكي خود داري شود57پاراگرف 

  35. افراد ملكي را نيز بدهدمند يا ترورهدفاهداف را تنها به اهداف مشروع نظامي منحصر نمي سازد و ممكن است اجازه قتل 
نيت و امنيت افراد ملكي، بهترين تدابير ممكن ؤبراي حصول اطمينان از مص" از رهبران و اعضاي طالبان مي خواهد تا 65پاراگراف 

  .ن نيست چندان روشهيهرچند ميكانيزم اين حساب د.  اشاره مي كند"غفلت " در صورت هيحساب د  و به"را اتخاذ نمايند

 مي تواند استفاده از سالح هاي خالي از تبعيض مانند مواد منفجره كارگذاري شده كه در 65آور مي شود كه پاراگراف  يوناما ياد
 ايجاب مي كند همه اقدامات  بر مبناي آن هست كهحقوق بشر دوستانه بين المللياثر فشار وزن منفجر مي شود و در تناقض با 

 را ممنوع  هست اليحه مورد نظردر تناقض با  و به شكل بحث بر انگيز از افراد ملكي گرفته شودمحافظت احتياطي  ممكن براي
 حامل افراد ملكي و وسايط نقليه نظامي نمي اين مواد منفجره كه ماهيتاً هيچ گونه تميزي را ميان واسطه نقليه ميني بسِ. دهد قرار
 مي شود، منحيث ماين زميني كار مي كنند و بكارگيري آن تلقي تميز را ندارند كه قدرت  سالح هاي از جمله،د قايل شودتوان

  36. بشر دوستانه بين المللي را نقض مي نمايدحقوق

در نتيجه، هر چند لحن گفتار طالبان در ارتباط با جلوگيري از تلفات ملكي بهبود يافته است، ولي يوناما هيچگونه بهبودي را در 
وستانه بين المللي و يا كاهش تلفات ملكي توسط طالبان كه ناشي از بهبود در شيوه هاي هدفگيري باشد،  بشردحقوقپايبندي به 

                                                                                                                                                  
اهداف توسط طالبان نشان مي دهد كه آنها عموماً تأسيسات كنترل و فرماندهي نظامي را هدف قرار داده اند هرچند در مواردي مراكز پوليس ترافيك را نيز هدف قرار 

 .ه اند كه يوناما آن را يك مركز غير نظامي تلقي مي كندداد

همه مردم افغانستان بايد به خاطر داشته باشند : 7 فقره 2011 اپريل 30 "بيانيه شوراي رهبري امارت اسالمي پيرامون آغاز عمليات بهاري"امارت اسالمي افغانستان .  34
د تا در جريان عمليات مجاهدين عليه دشمن از آسيب ايمن باشند و يا اينكه مبادا دشمن بالفاصله بعد از عمليات كه از تجمعات، كاروان ها و مراكز نظامي به دور بمانن

 .مجاهدين از ايشان انتقام بگيرند

حمله : نخست :رفته شودمد نظر گ) انتحاري(چهار مورد ذيل بايد در جريان عمليات هاي فدايي. 57 پاراگراف 2010 مي 30 "اليحه"امارت اسالمي افغانستان .  35
اين اعضاي دلير امت . حمالت فدايي بايد عليه اهداف عمده و مهم اجراء شوند: دوم. بايد قبل از اجراي حمله به شكل مناسب آموزش ببيند) انتحاري(كننده فدايي

جلوگيري از تلفات ملكي در جريان اجراي حمالت فدايي به حد اكثر كوشش بايد براي : سوم. اسالمي نبايد به خاطر هدف هاي كم ارزش مورد استفاده قرار گيرند
 همه مجاهدين مكلف اند تا ،به جز از مجاهديني كه توسط رييس با يك برنامه ويژه اين مسؤليت به عهده اش انداخته شده و يا اجازه داده شده: چهارم. خرج داده شود

  .يندبراي اجراي حمالت فدايي اجازه قوماندان واليتي را كسب نما

 روساي گروپ ها و بقيه مجاهدين مكلف اند تا بهترين گام هاي ممكن را ،رهبران واليتي و ولسوالي ها: 65فقره : 2011 مي 30امارت اسالمي افغانستان، اليحه،  36
ر گرفته و نظر به شدت و خفت جرم مجازات در صورت مسامحه و بي تفاوتي هريك از ايشان مورد مواخذه قرا.  براي تامين امنيت جان و مال افراد ملكي بردارند

  .خواهند شد
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 مانند وسايل كه قدرت تفكيك را ندارندطالبان همچنان به هدفگيري مسقتيم افراد ملكي و استفاده از سالح هاي . ثبت ننموده است
 . ادامه مي دهند،قابل انفجار توسط فشار وزن

 صادر نمود كه طي آن كشتن افراد ملكي چه 2011 موضوع قابل توجه است كه شوراي علماي افغنستان فتوايي را در ماه مارچ اين
  37.توسط حمالت هوايي آيساف و چه در نتيجه حمالت انتحاري را محكوم نمودند

   ملكي كننده گانهدف قرار دادن قراداد
حكومت خدمات لوژيستيكي فراهم مي  حكومت افغانستان و يا نيروهاي طرفدارطالبان به طور خاص كارگران ملكي را كه به 

، طالبان و ديگر گروه هاي مسلح به 2011در نيمه اول سال   38.نمايند به عنوان هدف مشروع براي حمالت شان تعيين نموده اند
 زخمي از 166 كشته و 127 كه در آن نيده استبه ثبت رسا را  حادثه 126يوناما  .طور مستقيم اين غيرنظاميان را هدف قرار دادند

 به طور خاص طالبان را ، طالبان2010 اليحه سال 4فقره . مانده است  ملكي به جاكننده گانكارگران ساختماني و ساير قرارداد
 30ر بيانيه اين موضوع د   39. فراهم كننده خدمات به نيروهاي دشمن را هدف قرار دهند كننده گانِدستور مي دهد تا قرارداد

  40. استكننده گان قرادادادنكيد قرار گرفت كه بيانگر نيت طالبان در هدف قراردأ مورد تاپريل طالبان نيز مجدداً

 بشردوستانه بين المللي  نورم هاي حقوق هستند و طبق و ساير كارگران افراد ملكيِاد كننده گان قرارد،يونامابر اساس كشفيات 
 كننده گانيوناما مرگ قرارداد .ه شوند مگر اينكه آنها به طور مستقيم در خصومت ها سهم گرفته باشند هدف قرار داد موردنبايد

 شده و حمالت انتحاري مستند نموده تعبيه، مواد منفجره مركب، حمالت مند هدفهايرا توسط شيوه هاي مختلف به شمول قتل
  . كشور داشته استشرقِ ب و جنوبحمله به كارگران ساختماني باال ترين ميزان را در جنو .است

 ماه مارچ در واليت پكتيكا، در نتيجه يك حمله مركب با استفاده از مواد منفجره كارگذاري شده باالي يك شركت 27در  •
 .  ديگر زخم برداشتند تن59ِ فرد ملكي كشته و 24راهسازي 

ر در نتيجه حمله بر يك شركت راهسازي زخم  تن ديگ13 كارگر ساختماني كشته و 36 ماه مي در واليت پكتيكا، 18در  •
 .مسئوليت اين حمله را شبكه حقاني به عهده گرفت .برداشتند

                                                 
شوراي علما قتل بيرحمانه و وحشيانه افراد ملكي به شمول زنان، ":  بيان مي دارد5 ماده 2011فتواي شوراي علماي افغانستان مورخ مارچ "شوراي علماي افغانستان   37

  ". و همچنين توسط حمالت انتحاري عناصر ضد دولتي را محكوم مي نمايدپيران و كودكان توسط حمالت هوايي نيروهاي نظامي بين المللي

 .براي توضيحات بيشتر به پاورقي بعدي مراجعه نماييد  38

. 25كه براي دشمن تداركات و خدمات ساختماني عرضه مي كنند، پاراگراف  يكسان مورد در": 4 بخش. 2010  مي ماه 30 ،"اليحه" ، افغانستان ياسالم امارت.  39
اگر ثابت شود كه قرارداد كننده گان و يا انحصار گرايان براي كافران و نهاد هاي غالم گونه شان، مراكز ايجاد مي كنند، مواد سوخت انتقال مي دهند و يا ساير 

 در صورتيكه دستگير شوند و به قاضي ثابت شود كه .تجهيزات را براي شان تهيه مي كنند، مجاهدين بايد دارايي هاي آنان را حريق نمايند و خود شان را به قتل برسانند
در صورتيكه در واليت مربوطه قاضي مقرر نگرديده باشد، موضوع قتل و  .اين افراد به راستي اين فعاليت ها را انجام داده اند بايد براي آنها حكم اعدام صادر شود

  ."مدارك آنها به والي واليت مربوطه محول مي گردد

در جريان عمليات ها «: 2 پاراگراف ، 2011 ، 30 اپريل " بهار،  در فصلاتيعمل آغاز به توجه با ياسالم امارت يرهبر يشورا هيانيب" افغانستان، يماسال امارت.  40
 نشانده كابل، اعضاي جاسوسان، مقامات بلند پايه رژيم دست) ديگر(هدف از قبل تعيين شده مجاهدين بايد نيرو هاي خارجي، اعضاي شبكه هاي جاسوسي شان و 

  ".نظامي و ملكي كابينه، اعضاي پارلمان، رؤساي شركت هاي خارجي و داخلي ايكه براي دشمن كار مي كنند و قرارداد كننده گان باشند
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 حامل كارگران استخدام  الريِ موتر ماه مي، در ولسوالي پنجوايي واليت كندهار، يك بمب كارگذاري شده در برابر يك11در  •
 . تن ديگر زخمي شدند28 غير نظامي كشته و 12جه آن  يك شركت ساختماني خصوصي  منفجر شد كه در نتيتوسطشده 

  
  خالف نورم هاي جنگي ظت شده و حمالتفحامهدف قرار دادن مكان هاي 

 محافظت شده تلقي مي نورم هاي حقوق بشر دو ستانه بين الملليشفاخانه ها، از جمله شفاخانه هاي نظامي، اماكني اند كه تحت 
 طالبان مسئوليت حمله انتحاري به شفاخانه سردار محمد داود 2011مي ماه  21به تاريخ   41 .دگردد و نبايد مورد حمله قرار گير

تمام سربازان  . به عهده گرفتندجراحت برداشتند را تن 23 و  به قتل رسيدندخان در كابل  كه در جريان آن شش محصل طب
ذبيح اهللا مجاهد  .قي مي شوند و نبايد مورد حمله قرار گيرند تل"افراد خارج از ميدان نبرد"تحت معالجه در يك شفاخانه به عنوان 

 ماه جون در 25در  42 . بود كه با آنها كار مي كردنديسخنگوي طالبان ادعا كرد هدف اين حمله مربيان خارجي و داكتران افغاني
 . مركزي ازره را منفجر ساختشفاخانهولسوالي ازره واليت لوگر، يك انتحار كننده سوار بر يك وسيله نقليه مملو از مواد منفجره 

هر چند مقامات افغان و منابع  .انفجار مزبور منجر به وارد آمدن تلفات زيادي در ميان غير نظاميان به شمول زنان و اطفال گرديد
مي و زخمي  غيرنظا23ديگر ارقام ضد و نقيضي از تلفات اين حمله ارائه نموده اند، اما اين حمله دست كم منجر به كشته شدن 

بيشتر قربانيان اين رويداد كساني بودند كه يا به خاطر دريافت مراقبت هاي صحي و يا اينكه به منظور .  تن ديگر شده است25شدن 
مربيان طبي،  . به شفاخانه مراجعه نموده بودند و تعدادي هم كارمندان شفاخانه بودندبودند مريض  شان كهمالقات خويشاوندان

  . مورد حمله قرار نگيرندحقوق بشر دوستانه بين الملليين طب، و افراد ملكي بايد طبق داكتران و محصل

گمراه كردن   43 . اپريل شان بر يك مركز آموزش نيروهاي پوليس از يك آمبوالنس استفاده كردند7طالبان در حمله مورخ 
ه بين المللي، به عنوان مثال با استفاده از  بشردوستانحقوق  با دروغ و به شكل غير واقعي تقاضاي محافظت بر اساسدشمن

 حقوق بشر دوستانه و طبق شده محسوب  تخلفكشتن يا زخمي كردن دشمن و آمبوالنس براي راه اندازي حمالت عليه دشمن
طالبان استفاده از آمبوالنس را 44 .اين حمله توسط كميته بين المللي صليب سرخ محكوم گرديد . ممنوع مي باشدبين المللي

، به 2011بر اساس گزارش آيساف طي شش ماه نخست سال  .تصديق كردند و تعهد سپردند كه ديگر اين كار را تكرار نكنند
نورمهاي حقوق چنين حمالت نقض  . حمله با الي هليكوپترهاي صورت گرفته كه با عالمه طبي مشخص گرديده است 15تعداد 

  . محسوب مي گرددبشر دوستانه بين المللي

به  طور مثال، بتاريخ  . شده محسوب مي شودمحافظتاماكن جمله  از  قانوناً كه مساجد نيز توسط طالبان حمله صورت گرفتهباالي
 جون يك بمبگذار كه واسكت انتحاري به تن داشت سعي نمود كه در جريان مراسم فاتحه خواني جنرال داود در كندوز به 10

مسجد جلوگيري به عمل آمد و وي مجبور شد كه بمب خود را در بيرون از مسجد از ورود اين انتحاري به  .مسجد وارد شود
  . كشته شدند،منفجر كند كه در نتيجه تعدادي از پوليس كه در فعاليت هاي جنگي اشتراك نداشتند

                                                 
 2پروتوكول الحاقي  .ه نگيرند واحد هاي طبي و حمل و نقل بايد محترم شمرده شوند، در همه حاالت بايد محافظت گرديده و بايد هيچگاه هدف حمله قرار داد. 41

  .محافظت واحد هاي طبي و حمل و نقل) 1 (11ماده 

The Times of India, “Taliban Bomb Kabul Hospital, 6 killed,” 42  ،22 2011 ماه مي 
43   . Afghanistan: Taliban Rue Ambulance Attack   " 2011 اپريل 12 افريكان پرس انترنشنل،  

  2011 اپريل 7. "در حمله به كمپاوند آموزش نيروهاي پوليس از آمبوالنس كار گرفته شد": افغانستان "، سرخ بيصل يالملل نيب تهيكم.  44
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   انتحاريبمب گذاراناستخدام، آموزش و  استفاده اطفال به عنوان 
استفاده شده حيث بمبگذاران انتحاري   اطفال من از مواردي اشاره مي كند كه در آن بهفزونيوناما با ابراز نگراني به تعداد روز ا

هرچند   45. انكار نمود" اطفال و نوجوانان در عمليات هاي جهاديدنبه كار گمار" يك بيانيه طالبان از 2011 مي 10بتاريخ  .اند
حاري را به گروه خاصي از شورشيان نسبت دهد ولي ما يك نكته را يوناما قادر نيست كه به كارگيري اطفال به عنوان بمبگذار انت

   .مالحظه مي كنيم و آن اينكه تعريف طالبان از اطفال با معيار هاي بين المللي مطابقت ندارد

 سال صرفنظر از اينكه قوانين 18هر شخص زير سن : طفل را چنين تعريف مي كند) CRC(كنوانسيون حقوق اطفال ملل متحد 
 در عمليات هاي "بچه هايي را كه ريش نداشته باشند"بنا به ادعاي طالبان، آنها    46. براي  طفل تعين نموده است چه سنِ رامحلي

  . سال در عمليات هاي نظامي را بدهد18اين تعريف مبهم ممكن است اجازه استفاده از پسران زير سن   47.نظامي استخدام نمي كند

اند تا معيار هاي بين المللي در تعريف سن اطفال را چنانچه در كنوانسيون حقوق طفل آمده است به يوناما طالبان را فرا مي خو
  . سال را در عمليات هاي نظامي به كار نمي برند18رسميت بشناسند و تعهد بسپارند كه افراد زير سن 

 مجبور نمودند تا يك بسته مواد  جون در ولسوالي چارچينه واليت ارزگان شورشيان يك دختر هشت ساله را26بتاريخ  •
ي بسته را منفجر ساختند اسپس شورشيان از راه دور بمب محتو .انتقال دهد يك واسطه نقليه مربوط به پوليس  طرفمنفجره را به

  .در حادثه تلفات ديگري وجود نداشت .كه باعث مرگ دختر شد

له كه بنا به گزارش ها جوان ترين بمبگذار در افغانستان تا  سا12 ماه مي در واليت پكتيكا يك بمب گذار انتحاري 1بتاريخ  •
  . تن ديگر گرديد12كنون بوده است، باعث قتل سه فرد ملكي و جراحت 

نيروهاي امنيتي ملي افغان به شكل روز افزون اطفالي را بازداشت كرده اند كه مظنون به سعي براي اجراي حمالت انتحاري بوده 
 .انگر اين باشد كه اطفال بيشتري براي اجراي چنين حمالتي استخدام گرديده و آموزش مي بيننداند كه اين مي تواند بي

 سال را دستگير نمود و اين اطفال به رياست امنيت ملي 14 الي 13 پنج پسر بين سنين ، رياست امنيت ملي، ماه مي7بتاريخ  •
  . ا براي اجراي حمالت انتحاري سپري نموده انداعتراف نمودند كه آنها در پيشاور پاكستان برنامه هاي آموزشي ر

 ساله را كه منحيث يك بمبگذار انتحاري آموزش ديده بود دستگير نمودند 17 مارچ مقامات در واليت بغالن يك پسر 30بتاريخ  •
  .بود دستگير نمودند از بدخشان  سال سن داشت و اصالتا14ً بمبگذار انتحاري را كه  اپريل رياست امنيت ملي يك مظنون2ِو بتاريخ 

                                                 
  .2011 مي 10 "اظهارات سخنگوي امارت اسالمي افغانستان پيرامون ادعا هاي كاذب مبني بر حضور كودكان در صفوف مجاهدين" ، افغانستان ياسالم امارت.  45

غير ( سال در صفوف نيروهاي مسلح ملي و نيرو هاي مسلح غير ملي15 حكم مي كند كه جلب كودكان زير 2003 مصوب توسط افغانستان در سال  مور اساسنامه . 46
  ).vii) (هـ) (2( 8و ) xxvi) (ب) (2 (8ماده (و ساير گروپ ها و يا استفاده شان به خاطر اشتراك فعال در خصومت ها، جرم جنگي تلقي مي گردد) دولتي

در . 2011 مي 10 "اظهارات سخنگوي امارت اسالمي افغانستان پيرامون ادعا هاي كاذب مبني بر حضور كودكان در صفوف  مجاهدين،" افغانستان، ياسالم امارت.  47
نمي توانند در ليليه ها و مراكز )  كه ريش شان نيامده استپسران(نوجوانان ":  اليحه شان اشاره شده است كه چنين تصريح نموده است29اين اظهارات طالبان، به ماده 
  ".نظامي با مجاهدين باقي بمانند
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 ساله زماني جان باخت كه يك واسكت 12 مي، در منطقه چتراس ولسوالي پارون واليت نورستان، يك طفل 20در روز  •
  .انتحاري به طور تصادفي در جريان تمرين منفجر گرديد

  تاكتيك هاي استفاده شده توسط عناصر ضد دولتي
 و در صدر اين موقيف خود را هم چنان حفظ نمودهل اصلي مرگ و مير افراد ملكي  يكي از عوامبه حيثمواد منفجره تعبيه شده 

مرگ و مير ناشي از حمالت انتحاري در حال  . كه توسط فشار وزن منفجر مي شودبودگونه حمالت استفاده از مواد منفجره اي 
روند  .منازعه را تشكيل مي دهدناشي از  ملكي از مجموع تلفات)  درصد49( و همراه با مواد منفجره تقريباً نيمي بوده افزايش 

 نبوده و سير نزولي تاكنون شاهد هيچ نوع  جريان داشت2010در سال  بلند كه  ميزانبا  افراد ملكي توسط طالبان مندكشتار هدف
 كه به سالح هايتلفات جنگ زميني از سوي عناصر ضد دولتي بيشتر توسط هاوان و ساير  .تقريباً باعين شدت ادامه يافته است

صورت گرفته كه هدف اصلي شان نيروهاي نظامي بين المللي و نيرو هاي امنيتي ملي افغانستان مي گردد  شليك شكل غير مستقيم
  .ه استبود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مواد منفجره تعبيه شدهتوسطحمالت 
 مواد منفجره اي است كه توسط فشار وزن منفجر مي بيشترين مواد منفجره تعبيه شده اي كه باعث قتل افراد ملكي مي شود، از نوع

 كه به قايل شود و نمي تواند بين اشياي ملكي و اهداف نظامي فرق هدف را تشخيص داده نتوانسته اين گونه سالح ها ماهيتاً .گردد
 جون  در 11نمونه بتاريخ به طور  . غير قانوني اعالم شده استاستفاده از آنبشردوستانه بين المللي بر اساس حقوق همين دليل 

واليت قندهار ميني بسي كه يك فاميل را به يكي از اماكن مذهبي نقل مي داد، با عبور از روي بمبي كه توسط فشار منفجر مي شد 
اختند  تن مي رسيدند، در اثر اين حادثه جان ب16تمام سرنشينان اين واسطه نقليه كه به  . منهدم گرديدبا عث انفجار آن شد و كامالً

  . بودندطفلكه از آن جمله هشت تن آنان 

در عمل حكم ) منفجر مي شود(ديدگاه يوناما اين است كه مواد منفجره تعبيه شده اي كه توسط شخص قرباني به كار مي افتد 
همه مواد منفجره تعبيه  تقريباً دو سومِ . به اين معني كه اين ابزار ها مانند ماين هاي ضد پرسونل عمل مي كنند،ماين زميني را دارد

94
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افراد ملکِی که با تاکتيک های جنگِی عناصر ضد دولت کشته شده اند
شش ماه اول سال  2009، 2010 و 2011

ترور يا قتل های هدفمند
حمالت انتحاری
مواد انفجاری تعبيه شده
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مواد   48. مي باشد و توسط قرباني فعال مي گردد وزنشده اي كه در افغانستان به كار مي رود از نوع مواد قابل انفجار با فشار
 كه زماني كه شخص روي آن قدم بزند و است طوري طراحي شده  منفجر مي گردد فشار وزن آوردن باره بشقاب مانند كهمنفج

اكثريت مواد  .م قابل انفجار مي باشدا كيلوگر100 الي 10قليه از روي آن عبور كند منفجر مي شوند، و با فشار وزن يا واسطه ن
 تقريباً بيست كيلو گرام وزن دارند كه بيش از دو برابر محتواي يك ماين ضد  منفجر مي گردد با فشار وزنبشقاب مانند كهمنفجره 

اين به اين معنا است كه هر بمب  .مت ماشه آن فقط برابر با يك ماين ضد پرسونل  استتانك است ولي با آنهم  قدرت مقاو
 ضد پرسونل است كه قابليت تخريب يك تانك را نيز دارا بزرگ يك ماين اي به معن منفجر مي گردد با فشار وزنبشقاب مانند كه

ن را باالي آن عبور مي دهند هيچگونه دفاعي در برابر قدرت كه روي آن پا مي گذارند و يا واسطه نقليه شاي مي باشد؛ افراد ملكي
 .تخريبي آن نداشته و شانس كمي براي نجات دارند

 نمودند كه استفاده از آن ر استفاده از ماين هاي زميني ضد پرسونل را ممنوع اعالن نموده و بيانيه اي را صاد1998طالبان، در سال 
 توسط هر يك اعضاي بشقاب مانند استفاده از مواد منفجره قابل انفجارِ   49. عنوان نمودند"عمل غير اسالمي و غير انساني"را يك 

  .طالبان به حكم سرپيچي از فرمان ممنوعيت ماين هاي زميني توسط اين گروه مي باشد

و   فرد ملكي را كشته444مواد منفجره تعبيه شده يگانه و بزرگترين عامل كشتار غير نظاميان بوده است كه  2011 ماه اول سال 6در 
 تمام كشته شدگان  درصد38در حاليكه اين رقم . گان غير نظاميان را در افغانستان نشان مي دهده  درصد تمام كشته شد30اين رقم 

 باعث تلف شدن انفجارات  اين نوع.ملكي را نشان مي دهد كه توسط مخالفين مسلح دولت جان هاي شان را از دست داده اند
اين رقم در مقايسه با تلفات عين زمان در سال .  تن ديگر را زخمي نموده است810 تن آن كشته و 444د ملكي شده كه  فر1254
  .  مواد منفجره كارگذاري شده نشان مي دهدناشي از درصد افزايش را در رقم كشته شدگان و زخميان 21، 2010

كه خطر آن براي غير نظاميان بيشتر بوده است، بگونه مثال در مسير دمي گرد جاسازي مواد منفجره تعبيه شده معموالً در محالت 
 به معيشت آنان هثر ساخته است بلكأ اين عمل نه تنها زندگي غير نظاميان را مت.راه هاي مزدحم و ساحات تجارتي همچون بازار ها

واده اش مي باشد از بين رفته و يا توانايي پيدا نيز ضربه زده است زيرا با كشته و يا زخمي شدن غير نظاميان، شخص كه نان آور خان
 رفت و آمد شده ادي آزنمودن نفقه خانواده خويش را از دست مي دهد، ترس از مواد منفجره كارگذاري شده باعث محدود شدن 

                                                 
 مواد منفجره 400آيساف معلومات داد كه آنان كار آزمايش . 2011 جوالي 10در جلسه يوناما با دفتر مبارزه با مواد منفجره تعبيه شده اي آيساف در كابل بتاريخ . 48

 هاي IED مورد خنثي شده از اين نوع در افغانستان را در يك مركز بهره برداري دفاعي بريتانيا تكميل نموده اند تا وزني را كه باعث انفجار 1000كارگذاري شده از 
آزمايش شده بودند مقاومت اكثريت اين مهمات تقريباً زير فشار وزن ده كيلو گرم انفجار نمودند و برخي ديگر كه  .استفاده شده در افغانستان مي شود را تشخيص دهد

بنا به معلومات ارائه شده از سوي آيساف، ماه جون  از نقطه نظر انفجارات  مواد انفجاري تعبيه شده تا كنون  . كيلو گرم نيز مي رسيدند100آنان در برابر فشار وزن الي 
  .بت نرسيده بودبلند ترين رقم را بخود اختصاص داده است كه قبالً به اين اندازه توسط آيساف به ث

 در سطح بين المللي امارت اسالمي افغانستان اعالم مي نمايد تا يك . 1: 1998 اكتوبر 6بياينه امارت اسالمي افغانستان پيرامون مشكل ماين هاي زميني مورخ .  49
در . 2. ماده است تا به شكل فعال در اين راستا همكاري كند تجارت و استفاده از ماين هاي زميني وضع گردد و امارت اسالمي افغانستان آ،ممنوعيت كلي ددر توليد

و به مردم رنجديده افغانستان و .  و به كارگيري ماين هاي زميني را ممنوع قرار مي دهد، ذخيره سازي، تجارت،سطح ملي امارت اسالمي افغانستان به طور قطع توليد
امارت اسالمي افغانستان از همه گروه هاي مخالف نيز مي . 3  .بداً از ماين هاي زميني استفاده نخواهد كردجامعه جهاني تعهد مي سپارد كه امارت اسالمي افغانستان ا

آنهاييكه ماين  .4   . و ذخيره سازي ماين هاي زميني خود داري نمايند و از اين بيشتر به مردم رنجديده افغانستان آسيب وارد ننمايند،خواهد تا از بكارگيري، تجارت
امارت  .5  .ميني را در افغانستان  به خاطر اختالفات شخصي، سياسي و يا هر دليل ديگر مورد استفاده قرار مي دهند، طبق قانون اسالمي مجازات خواهند گرديدهاي ز

هنوز اين پيمان را امضاء ننموده اند فرا مي اسالمي افغانستان از همه كشور هاييكه كه پيمان اوتاوا را امضاء نموده اند سپاسگزاري مي كند و همه كشورهايي را كه تا 
خادم اسالم امير : امضاء و مهر .خواند تا فوراً از توليد، تجارت و ذخيره نمودن و استفاده ماين هاي زميني دست برداشته و پيمان بين المللي اوتاوا را احترام نمايند

  :ويب سايت نظارت از ماين هاي زميني و سالح خوشه اي :آدرس قابل دسترسي استمعلومات بيشتر در اين  .آخوند عمر محمد مال) مجاهد (المومنين
http://www.the-monitor.org/index.php/publications/display?url=lm/1999/afghanistan.  
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رور  تلفات افراد ملکِی ناشی از قتل های هدفمند يا ت
شش ماه اول سال  2009، 2010 و 2011

کشته شده گان مجروحين

 و  تشخيصتواناي  اي كهاستفاده وسيع از اين مواد منفجره تعبيه شده.  مردم  را تخريب نموده استتجارت، اموال و ملكيتو نيز 
 بين ايجاد تميز به در ارتباط را  طالبان بي ميلي در واقع ملكيواضحاً توسط مخالفين مسلح دولت در ساحات تفكيك را ندارد

  .ملكيان و اهداف نظامي نشان ميدهد

ه موتر حامل  زن زماني كشته شدند ك6 طفل و 5 فرد ملكي بشمول 12 جنوري در ولسوالي پلخمري واليت بغالن 16بتاريخ  •
  .، برخورد نمود اي بشقاب مانندمواد منفجره تعبيه شدهبا شان 

 فرد ملكي توسط مواد منفجره تعبيه شده زخمي گرديدند كه 11 اپريل در شهر جالل آباد مركز واليت ننگرهار 17بتاريخ  •
مستمر در شهر جالل آباد مورد ت بطور ي كسفروشگاهاي 2011در طول سال . ت فروشي بوديهدف از اين انفجار يك دوكان كس

 . هدف قرار گرفته اند

 دو كه شير يخ مي فروخت جون در مركز واليت غزني از اثر انفجار مواد منفجره كارگذاري شده در يك كراچي 11بتاريخ  •
  .  طفل زخمي گرديدند4 تن ديگر بشمول 7 و  فرد ملكي كشته شدند كه يكتن آن طفل بوده

  
  مركب و انتحاريحمالت 

 غير  با درصد خيلي باال باعث افزايش تلفاتحمالت انتحاري. شورشيان به حمالت انتحاري شان در ساحات مزدحم ادامه داده اند
 درصد افزايش را در كشتار غير 52،  2010 كه در مقايسه با سال گرديده استنظاميان در مقايسه به عين زمان در سال گذشته 

در مجموع .  درصد زخميان غير نظاميان را تشكيل مي دهد26 كشته شدگان و  درصد19تحاري حمالت ان. نظاميان نشان مي دهد
اين رقم در مقايسه به .  تن زخمي گرديده است555 تن كشته و 276 تن گرديده كه از آنجمله 831 اتحمالت انتحاري باعث تلف

  . نشان مي دهدها و زخمي ه ها درصد افزايش را در مجموع كشت28، 2010عين زمان در سال 
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 شمار تلفات در ،شدت عمليات هاي انتحاري افزايش يافته ولي تعداد اين حمالت ثابت باقي مانده است كه از اثر شدت آن
حمله كنندگان متعدد از اين حمالت اكثراً داراي ماهيت مختص به خود بوده، كه در آن . حمالت انتحاري زياد گرديده است

حمالت انتحاري عمدتاً بيشتر در محالتي راه اندازي مي گردد كه تجمع غير نظاميان در آن بيشتر بوده . ده به عمل مي آيداستفا
 بگونه مثال سوپر ماركيت ها، پروژه هاي ساختماني، تعميرات دولتي و شفاخانه كه هيچگونه هدف نظامي خاصي در آن .است

  .  قرار گرفته اندنهفته نيست، بيشتر مورد اين چنين حمالت

  حمله كننده انتحاري9كه حد اقل  مختلط باالي هوتل انتركانتننتل در شهر كابل،  مركب يا جون در نتيجه يك حمله28بتاريخ  •
 . به عهده گرفتليت اين حمله را ؤطالبان مس.  تن ديگر زخمي شدند17 فرد ملكي كشته و 9، را شامل مي شد

 تن ديگر را 23 تن از محصلين فاكولته طب را گرفت و 6ي در يك شفاخانه شهر كابل جان  حمله انتحار، ماه مي21بتاريخ  •
 . مستند بود كه طالبان شفاخانه را مورد حمله قرار دادند اي و اين اولين قضيهذيرفتهليت اين حمله را پؤطالبان مس. زخمي نمود

ننده انتحاري واسكت مملو از مواد منفجره اش را در دفتر  ماه فبروري در ولسوالي امام صاحب واليت كندز حمله ك21بتاريخ  •
 .  فرد ملكي گرديد41 و زخمي شدن 33ثبت احوال نفوس انفجار داد كه منجر به كشته شدن 

 فرد ملكي بشمول اطفال و زنان 8ست در شهر كابل ي جنوري يك حمله كننده انتحاري در داخل سوپر ماركيت فاين28بتاريخ  •
شنر كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان همراه با فاميل يگان يك كمه در بين كشته شد. ديگر را زخمي نمود تن 15را كشت و 

ليت اين حمله را پذيرفتند و گفتند كه هدف آنان رئيس يك ؤهر دو گروه، طالبان و حزب اسالمي گلبدين مس. اش نيز شامل بود
 . بين المللي بوده است امنيتيخصوصي شركت 

 جنوري در ولسوالي سپين بولدك واليت كندهار يك حمله كننده انتحاري حمام عامه را مورد هدف قرار داد كه در 7بتاريخ  •
ليت حمله را بدوش گرفته و اظهار نمودند كه آنان در اين ؤطالبان مس.  تن ديگر زخمي شدند20 فرد ملكي كشته و 15نتيجه آن 

د، در حاليكه معاون قومندان پوليس سرحدي در داخل حمام نبود ولي يك افسر حمله معاون قومندان پوليس سرحدي را كشته ان
  . پوليس سرحدي جانش را از دست داد

  
   مند يا تروركشتار هاي هدف

 2011شش ماه اول سال  در جريان نتيجه اين نوع حمالت در تالش جهت ترور افرادو ) يا ترورها(مندتعداد كشتار هاي هدفسطح 
 تن 43 كشته و 190 تن از جمله 233اين حمالت باعث تلف شدن .  مانده است باقي با عين مدت سال گذشته يعني مشابهثابت

 كه ترور گرديدهگان ه  درصد افزايش را در شمار كشته شد5، 2010اين رقم در تناسب به عين زمان در سال . زخمي گرديده است
  . د ملكي را كشته بودند فر181نشان مي دهد كه در آن زمان مخالفين مسلح دولت 

مخالفين مسلح دولت از طريق هدف گيري و كشتن غير نظاميان كه به گمان آنان از حكومت افغانستان و يا نيرو هاي نظامي بين 
افسران پوليس كه باالي وظيفه نبوده اند، . المللي حمايت مي كردند يك كمپاين وسيع و سيستماتيك تهديد را نيز براه انداختند

ي شوراي صلح، سران اقوام و جنگجوياني كه مي خواستند دوباره به جامعه مدغم شوند از جمله گروه ها و افرادي بوده اند اعضا
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گونه مخالفين مسلح دولت اشخاص بلند رتبه سياسي و افسران ارشد  همين. كه در اينگونه كشتار ها مورد هدف قرار گرفته اند
  .  واليان و ساير شخصيت هاي برجسته سياسي را مورد هدف قرار داده اند،قومندانان امنيهپوليس بشمول اعضاي شوراهاي واليتي، 

بگونه مثال مخالفين مسلح .  مي سازد، برجستهيوناما آسيب پذيري جنگجويان مسلح را كه به برنامه صلح و ادغام مجدد پيوسته اند
  .  در اين اواخر مجدداً ادغام گرديده بودند، در حوزه شمال شرق كشتند تن از اين افراد را كه8دولت در ماه مي در دو قضيه جداگانه 

 ناشي از اين كشتارها به نحويست كه تأثيرات اجتماعي ثر ساخته و تخطي هاي حقوق بشريأ جامعه افغاني را متفمند،كشتار هاي هد
حقوق اوليه شان   مشق و تمرين و غير نظاميان را ازحيات را نقض نمودهاين كشتار ها حق . مي باشد فراتر از كشته شدن اين افراد شان

اين محروميت از حقوق نتايج جدي .  استباز داشته حق كار و تعليم و تربيه ،، آزادي بيان، حق مشاركت سياسيمانند حق امنيت
  . مي اندازد عقب  اقتصادي و اجتماعي را همراه داشته زيرا مانع حكومتداري و توسعه گرديده و پروسه انتقال را به،سياسي

ب ولسوالي ترينكوت واليت اروزگان دو فرد ملكي توسط مخالفين مسلح دولت ذريعه فير  آ در قريه گرم، جون8بتاريخ  •
 .اين قربانيان خويشاوندان يك عضو شوراي واليتي بودند. مرمي كشته شدند

 جون 7ميان روان بود اختطاف گرديده و بتاريخ  رئيس شوراي واليتي واليت باميان زمانيكه از كابل بطرف با، جون3بتاريخ  •
 . طالبان مسوليت قتل وي را بعهده گرفتند. جسد وي بعد از كشته شدن دريافت گرديد

طالبان .  سرمعلم ليسه نسوان پورك در نزديكي منزلش در قريه پورك ولسوالي پل علم واليت لوگر كشته شد، مي22بتاريخ  •
 .كردندانكار از دخيل بودن در قتل او 

 عضو يك گروه كه به پروسه صلح پيوسته بودند، بشمول قومندان گروه، در واليت كندز توسط محافظ 5 ، ماه مي8بتاريخ  •
اين افراد آماده بودند تا به صفوف پوليس . اين گروه بقتل رسيدند كه گفته مي شود اين محافظ بعداً به شورشيان پيوسته است

 . محلي افغان بپيوندند

.  اپريل يك تن از سران قوم عليزي از ولسوالي موسي قلعه زماني كشته شد كه مصروف ديدن از شهر لشكرگاه بود23بتاريخ  •
  . گري نمايديگزارش ها حاكي از آن است كه قرباني مي خواست  در پروسه صلح ولسوالي اش ميانج

  .  كشته شد،اخل قومنداني امنيه گرديده بود اپريل قومندان امنيه واليت قندهار توسط يك انتحار كنندة كه د16بتاريخ  •

باركزي  واليت ناوه اي  حاجي غالم دستگير يكتن از سران قوم باركزي و عضو شوراي ولسوالي در قريه ، اپريل11بتاريخ  •
  . هلمند زماني كشته شد كه در مسجد خسرو آباد مصروف اداي نماز بود

  
  جنگيدر ساحات پروسه انتقال امنيت 

 در سه 2011ليت هاي امنيتي از قواي نظامي بين المللي به نيرو هاي مسلح افغانستان در ماه جوالي سال ؤ انتقال مسپروسه رسمي
و در چهار مركز واليات مزار شريف، هرات، مهترالم و لشكرگاه آغاز ) به استثناي ولسوالي سروبي(واليت باميان، پنجشير و كابل 

 آغاز كرده 2010در سال  اي نظامي بين المللي انتقال شان را از مراكز شان و پوسته هاي دوردر ساير نقاط كشور نيرو ه. مي گردد
 در ولسوالي هاي دره پيچ واليت كنر، از محالتي كه نيرو هاي بين المللي 2011يوناما ثبت نموده است كه در نيمه اول سال . بودند
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وارد كرده   باالي مردم فشارخشونت و هديدپيمانه زيادي از طريق ت بيرون شده بودند، نيرو هاي مخالف دولت به 2010در سال 
  . دست به مقاومت بزنندبي اعتنا بوده و بودند تا از شورش حمايت نمايند و در مقابل دولت افغانستان 

ديگر در ساحه  حكومت موازي را ايجاد كردند بدين معني كه حكومت ، مردم محلي به يوناما گزارش دادند كه طالبان در دره پيچ
مقامات ولسوالي ديگر قادر نبودند تا به وظايف شان به علت تهديدات و حمالت مخالفين مسلح دولت ادامه بدهند . كنترول ندارد

سران شورا ها به يوناما گفتند كه نيرو هاي پوليس و اردوي افغان تا حدي . از فعاليت باز ماندند و تمام ادارات حاكميت قانون ديگر
  . درمراكز ولسوالي ها محصور شده اندزيادي 

 راپور هاي به يوناما مواصلت نموده است كه طالبان به طور آزادانه پوسته هاي تالشي را ايجاد 2011در ماه هاي مي و جون سال 
رشات زيادي در نموده اند تا غير نظاميان را براي شكنجه، اختطاف و يا آنان را از حمايت حكومت منع و دلسرد كنند، بر عالوه گزا

محكمه ولسوالي براي ماه ها نتوانست كه دوسيه ها را به محمكه مرافعه در مركز اسد . مورد دزدي و آزار و اذيت نيز رسيده است
 .نمايد محولآباد 
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   غير نظاميانمحافظت ازنيرو هاي طرفدار دولت و 
  

ر نظاميان كه به نيرو هاي طرفدار دولت نسبت داده شده  مجموع تلفات غي2011 جون سال 30 جنوري تا 1 بيندر فاصله زماني 
 در مدت اين رقم در مقايسه به عين  50 تن زخمي شده اند138 تن كشته و 207بوده كه از اين جمله فرد ملكي  345  به تعداداست
طرفدار دولت رخ داده  درصد كاهش را در مجموع ارقام كشته شدگان و زخميان غير نظاميان كه توسط نيرو هاي 11،  2010سال 

 درصد در حاليكه كاهش درصدي 9 درصدي كاهش در شمار كشته شدگان 2010در مقايسه با نيمه اول سال . است، نشان مي دهد
  . درصد مي باشد13زخميان 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يسافآاعالميه هاي 
 ماه 12بتاريخ . غير نظاميان پخش نموده استيساف دو اعالميه رسمي را در مورد تلفات آ قومنداني 2011 ماه اول سال 6در طول 

 را پيشنهادات جنرال ديويد پيتريوس نامه اي را به نمايندگان تمام كشور هايكه به افغانستان عساكر فرستاده اند، ارسال نموده  تا ،مي
  وي به تمامِ، ماه مي15تاريخ ب.  كاهش تلفات غير نظاميان ، ارايه نمايندجهتدر مورد برنامه هاي آموزشي قبل از اعزام عساكر 

اين رهنمود بنام . نمودند فرستاد و در ارتباط به تلفات غير نظاميان رهنمود هاي خاصي را ارايه هيساف در افغانستان نامآاعضاي 
  كاهش تلفات غير نظاميانضرورت جدي جنرال پيتريوس بر رهنمود قومندان آيساف در مورد تلفات افراد ملكي ياد مي شد كه

 تاكتيكي و ساير اسناد مربوط به ستور العمليساف خاطر نشان مي سازد تا دآاين نامه به اعضاي . تأكيد نموده بوددر افغانستان 
  . تلفات غير نظاميان را تعقيب و عملي نمايند

  : ذيل را براي كشور هاي اعزام كننده نيرو به افغانستان فرستاده استف پيشنهاداتيساآقومندان 

 . بدانند قصد خصمانه در چه موقع وجود مي داشته باشدكه وضعيت تا عساكر را كمك نمايد از گاهي درك و آ •

                                                 
. در اين ارقام، شماري قابل مالحظه كشته شدگان و زخمي شدگان ملكي كه در جريان كنترول ازدحام توسط نيروهاي پوليس ملي رخ داده است، شامل نمي باشد .50

 . به بخش عمليات هاي شبانه مراجعه گردد
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2009 2010 2011

افراد ملکِی که توسط نيروهای طرفدار دولت کشته و مجروح گرديده اند
شش ماه اول سال  2009، 2010 و 2011

کشته شده گان مجروحين مجموع
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در . ست با دسپلين در عدم موجوديت تهديد آني به نيرو هاي دومديريتآموزش در رابطه به بردباري تاكتيكي بر اساس يك  •
 . ر گونه اقدام وضعيت را بهتر درك نمايندچنين شرايطي عساكر بايد زماني بيشتري را صرف كنند تا قبل از ه

 نسبت به گرفتار نمودندر صورت امكان،  راه هاي جستجو گردد كه، اعالم خطر  هاي و طرز العملقطع جنگاستفاده از در  •
 . كشتن قابل ترجيح باشد

كار  قبل از ب مي كندفاصله هاي را كه ويژه گي هاي سالح ايجاو   ظرفيت هاي استفاده از سالح ها دقتآموزش در مورد •
 .گرفتن آن سالح ها

هدايت براي كنترل كننده گان تخنيكي حمالت هوايي و قومندان مسؤل در ساحه جنگ به شكل مشترك در مورد ظرفيت  •
هاي هواپيما و ضرورت ها جهت ايجاد و ابقاي هويت مثبت براي تمام حمايتهاي هوايي نزديك در ساحه جنگ، حمالت جنگي 

 . بارات نظامي،  بررسي و شناسايي هوايينزديك و استخ

استخبارات نظامي،   حمايت هوايي و حمالت رزمي نزديك، و و تصديق برايآموزش ها مبني بر تعقيب هدف بصورت جمعي  •
  .  متعدد، به منظور شامل ساختن بمب افگن ها در عمليات وسايل هوايي با استفاده ازبررسي و شناسايي هوايي

 تخريبات ارزيابياز به آموزش هاي قبل از اعزام نيرو ها را مهم تلقي مي نمود زيرا اين آموزش ها آيساف را در جنرال پيتريوس ني
 و يا رد كند و گزارشات  أييدجنگي و شمار تلفات ملكي كمك مي كند و ذريعه آن آيساف مي تواند ادعا هاي تلفات ملكي را ت

يساف كه هدف آن اتخاذ تدابير حفاظتي براي حفاظت از غير نظاميان مي آ رورت هايض تقويتيوناما از .  بهبود بخشداي رارسانه 
با وجود آن نبايد به تخريبات جنگي تنها منحيث معلومات عملياتي ديده شود، بلكه الزم است تا گزارشات . باشد، استقبال مي كند

وه انجام عمليات ها تغييراتي نيز رونما گردد تا از غير نظاميان دقيق و بموقع از تلفات غير نظاميان تهيه و از آن آموخته شده و در نح
  . حفاظت بيشتر به عمل آيد

يساف نكات ذيل را براي يوناما ارايه آ بازنگري دايركتيف هاي تاكتيكي پرسيده شد، زمانيكه در مورد وضعيت موجود
كه شامل طرز العمل هاي معياري نيز مي ( ي مي كند خود را بازنگر) دايركتيف هاي تاكتيكي(يساف تمامي پاليسي هاي آ":نمود
كه در اين مورد كار ادامه داشته و در صورت نياز دايركتيف .  بودن و قابل قبول بودن آن اطمينان حاصل گرددمتداول، تا از )گردد
زنگري شده را صادر  جوالي دايركتيف تاكتيكي با7يساف گزارش داده كه بتاريخ آ.  51 ممكن جديداً صادر گردندضروريهاي 

  . نموده اند، كه تا هنوز با يوناما شريك ساخته نشده است
 تمام دايركتيف ها را ،سرعته يساف توصيه مي نمايد تا بآيوناما بازنگري جاري دايركتيف هاي تاكتيكي را خير مقدم گفته و به 

هبود يافته و كار شفافيت و حسابدهي تلفات ملكي كه ظت از غير نظاميان بمحاف نموده و به شكل درست آن تطبيق نمايد تا به روز
  .      يساف بوقوع پيوسته است بيشتر از پيش بهبود يابدآتوسط نيرو هاي 

                                                 
  .  2011 جون سال 12ذريعه ارتباط ايميل از آيساف به يوناما، تاريخ . 51



  منازعات مسلحانهظت غير نظاميان در افحمدر مورد  2011 شش ماه اول سالگزارش  ،افغانستان
  

 

25 

  افراد ملكيتحقيقات در مورد تلفات 
واقعات يساف يك نهاد تحقيقاتي را ايجاد نمود كه بنام تيم مشترك تحليل حادثه ياد مي گردد و در صورت ادعا آ 2009در سال 

يساف و نيرو هاي امنيتي افغان است كه آاين تيم گروه مشتركي از افراد .  مي گرددموظفتلفات ملكي اين تيم در همان ساحه 
 امور داخله و وزارت امور  يعنيدر تيم نيرو هاي امنيتي افغان پرسونل هر دو وزارت. قابليت عكس العمل سريع را دارا مي باشد

 وجود آنكه اين تشكيل قوي در راستاي تحقيقات بهتر براي واقعات تلفات غير نظاميان مي باشد ولي اين با. دفاع شامل مي باشد
يوناما به . گروه موقتي بوده و اعضاي آن از وظايف اصلي خويش براي تحقيق واقعات تلفات ملكي فرا خوانده و توظيف مي شوند

 تيم دايمي و مسلكي را تشكيل دهند تا بطور دايمي واقعات تلفات غير يساف و نيرو هاي امنيتي افغان توصيه مينمايد تا يكآ
  . نظاميان را تحقيق كنند

 نهاد كوچكي رديابي تلفات ملكي را ايجاد نموده بود تا تمام واقعات ادعا شده تلفات ملكي توسط 2007يساف همچنان در سال آ
مكاري تيم مشترك  ه هفته فعال بوده و واقعات ديتابيس را كه به روز در7 ، ساعت در روز24 نهاد،اين . يساف را رديابي كندآ

يساف ارايه مي كند، كه فرماندهي آ به سلسله مراتب  دروس آموخته شده را رديابي مي كند و، تحقيق وحادثه ثبت گرديده است
  . دد روزانه در مورد واقعات تلفات ملكي به جنرال پيتريوس معلومات كوتاه ارايه مي گر:در نتيجه

يساف در مورد تلفات غير نظاميان در آيوناما شاهد است كه دريافت هاي تيم مشترك تحليل حادثه و همچنان نتايج تحقيقات تيم 
منجر به نشر سريع و بموقع نتايج تحقيقات منجر به شفافيت و حسابدهي و همچنان . دسترس عامه قرار نگرفته و به نشر نمي رسد

  . مي گردد مردم كه از حادثه متأثر شده، وارتباط بهتر با افغان ها
  

  تاكتيك هاي استفاده شده توسط نيرو هاي طرفدار دولت
 حمالت هوايي منجر به تلفات بيشتر در صفوف غير نظاميان گرديده است كه عكس جريان نزولي سال 2010در مقايسه به سال 

عكس العمل . كشتار مردم ملكي ادامه يافته است د هاي مسلحانهحمالت زميني بشمول برخورو نيز بر اثر . گذشته را نشان مي دهد
يساف و در ساير نقاط كشور توسط پوليس آ در ساحات جنوبي كشور توسط قواي تدريجي نيروها در مقابل يك پديده مظنون

آنكه اين حمالت منجر به تلفات غير نظاميان ناشي از حمالت شبانه كم بوده است با وجود . وجود داردملي افغانستان بطور مستمر 
  .مدام ازين تاكتيك متنفر بوده اندمردم افغانستان و تظاهرات خونيني گرديده كه بيشتر از پيش مردم ملكي ضرر ديده اند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

د  افراد ملکِی که با تاکتيک های جنگی نيروهای دولتی وهمکاران شان کشته شده ان
شش ماه اول سال  2011

حمالت هوايی
38%

عکس العمل تدريجی نيروها 
(ايسکليشن اف فورس)

12%

حمالت شبانه
14%

تاکتيک های ديگر
4%

جنگ های زمينی
32%
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  حمالت هوايي
غير كشته شده گانِ يده تا  درصد افزايش  يافته كه باعث گرد14 كشتار غير نظاميان در نتيجه حمالت هوايي 2011 ماه اول سال 6در 

 اساسي افزايش  تلفات غير عامل درصد برساند و بحيث 38نظاميان را كه توسط نيرو هاي طرفدار دولت صورت گرفته است به 
ناشي از حمالت هوايي بوده  كشته شده غير نظاميان از مجموع  درصد5تلقي مي گردد كه نظاميان توسط نيرو هاي طرفدار دولت 

 ميالدي بطور قابل مالحظة كاهش يافته 2009 در مقايسه با سال  2010كه تلفات غير نظاميان از اثر حمالت هوايي در سال با آن. است
 فرد ملكي را كشت و 69 كه 2010حمالت هوايي در مقايسه به سال . بود ولي در حال حاضر تعداد اين تلفات در حال رشد بوده است

 .  فرد ملكي را زخمي نموده است40 تن را كشته و 79 تن گرديده كه 119 اتباعث تلف تن را زخمي نمود، درسال جاري 49

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 به  نزديكرزمي و حمله  به قواي زمينيحمايت هوايي نزديك: در افغانستان از دو گونه عمليات هوايي استفاده صورت مي گيرد
، طيارات با بال هاي ثابت، در سه سال اخير كاهش  به قواي زمينيك  تلفات غير نظاميان از اثر حمايت هوايي نزدي52.ساحه جنگ

 2011 ماه اول سال 6در .  افزايش  يافته استي كه از نيروهاي زميني حمايت نزديك داردياره هاطيافته است ولي شمار حمالت  
 ماه اول سال 6ت كه در مقايسه با  رها نموده اسكه قواي زميني را حمايت نزديك مي كندياره هاي ط بمب را توسط 2170يساف آ

 هواپيما هاي با بال 2011 ماه اول سال 6در طول . 53 درصد افزايش  را نشان مي دهد51 مي رسيد، 1440 به  ره كه اين شما2010
  فرد ديگر را زخمي نموده20 فرد ملكي را كشته و 35  از قواي زمينيهوايي نزديكحمايت ، در جريان حمالت  آيسافهاي ثابت

 سبب از  مدام  بهتر شده است، ولي با آنهم اشتباهات نزديك از قواي زمينيحمايت هواييحمالت با وجود آنكه نحوه انجام . است
  .  مردم افغانستان گرديده استحياتبين رفتن 

                                                 
عريف اصطالحات حمالت حمايت هوايي نزديك و حمالت رزمي نزديك را چنان استفاده ميكنند كه توسط نهاد رد يابي تلفات ملكي آيساف تهيه يوناما ت .52

 .  گرديده است كه اولي بمعني مأموريت با طيارات با بال ثابت و دومي مأموريت با طيارات با بال چرخشي ميباشد
 4  احصاييه قوت هوايي، 2011 -2008اي هوايي اياالت متحده امريكا، اخبار نشر شده، قومندان بخش هواي نيروهاي مختلط بخش امور عمومي مركزي نيرو ه .53
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 طفل 6مول  فرد ملكي بش12 انجام شده است ) بي حارير8 اي وي ( ماه مي در يك حمله هوايي در هلمند كه توسط28بتاريخ  •
  .  تن ديگر را زخمي نموده است8را كشته و 

را زماني زخمي نمود كه مخالفين مسلح دولت ساله  19 طفل و يك جوان 2 چهار طفل را كشته و 1ياره بي ط اپريل 17بتاريخ  •
  .  تن از مخالفين مسلح دولت نيز كشته شده است2گزارش هاي رسيده نشان مي دهد كه . را هدف قرار مي داد

 فرد ملكي را كشته 6  كه، انداخت نمود در جنگ در پاسخ به تقاضاي قواي درگير16 جنوري يك بمب افگن ايف 18بتاريخ  •
  .  تن از اين كشته شده گان اطفال بودند3.  تن را زخمي نموده است1و 
  

هليكوپتر استفاده مي ل چرخشي يعني  با طياره هاي با با نزديكرزميتلفات غير نظاميان از اثر حمالت هوايي كه در آن از حمالت 
سال تمام در .  تلفات غير نظاميان مي باشدايپاچي مسؤل بخش عمده آهليكوپترهاي . شود در سه سال اخير افزايش يافته است

 مجموع كشته شده گان درصد 7كه (يساف جان هاي شان را از دست دادند آ فرد ملكي از اثر حمالت هليكوپتر هاي 25، 2009
يساف كشته آ فرد ملكي از اثر حمالت هليكوپتر هاي 56، 2010 سال  جرياندر). را شامل مي شد ناشي از حمالت هوايي ملكي

 2011 ماه اول سال 5 فرد ملكي در 44 حد اقل 54).ملكي ناشي از حمالت هوايياز مجموع كشته شده گان  درصد 33(شدند 
 ملكي ناشي از از مجموع كشته شده گان درصد 56. ( زخم برداشتند تن ديگر20 و نديساف كشته شدآتوسط هليكوپتر هاي 

يساف بايد اقدامات عاجلي را آ.  تن از اين كشته شده گان اطفال بوده اند كه در مزارع كار مي كردند11حد اقل ) حمالت هوايي
 گذشته بطور سه سالضوع از  هوايي را كاهش دهد زيرا اين مو رزميروي دست گيرد تا تلفات غير نظاميان ناشي از حمالت

  .  تصحيح نمايدداده ويساف مي توانست آنرا تشخيص آدوامدار جريان داشته و 

را بسمت دو طفل فير گلوله هاي  و موشكپاچي يك آ ماه مارچ در ولسوالي چوكي واليت كنر يك هيلكوپتر 14بتاريخ  •
پاچي اشتباه فكر كرد كه آنان مواد منفجره را آي مي كردند كه اين اطفال مزرعه شان را آبيار. نمود كه هر دوي آنان كشته شدند

 . جاسازي مي كنند

 9پاچي مخالفين مسلح دولت را هدف قرار داده و از اثر اين حمله آ طياره ،گي واليت كنرو ماه مارچ در ولسوالي مان1بتاريخ  •
 . كه كشته شدندوري چوب سوخت بودند آاين اطفال مصروف جمع . طفل كشته و يك تن زخمي شد

پاچي يك راكت آ فبروري در ولسوالي مارجه واليت هلمند يك طفل و يك مرد زماني كشته شدند كه يك طياره 6بتاريخ  •
  . را باالي منزل شان فير نمود

                                                 
 25، 2009سال بر اساس معلومات آيساف در . 2011 ماه جوالي سال 9ارتباط ايميل ميان اداره رديابي تلفات غير نظاميان آيساف و بخش حقوق بشر يوناما بتاريخ  .54

يوناما مالحظه نمود كه .  فرد ملكي از اثر حمالت هيلكوپتر هاي آيساف كشته شده اند14، 2011 فرد ملكي و در نيمه اول سال 56، 2010تن از غير نظاميان و در سال 
بعضي از واقعات تلفات ملكي را در فاوت است زيرا يوناما در ميان ارقام يوناما و ارقام ارايه شده توسط آيساف تفاوت وجود دارد و اين تفاوت ناشي از تعريف مت

 2010 و در سال 359 بتعداد 2009يوناما در سال . مستند ساخته بود ولي بر اساس در يافته هاي تيم مشترك تحليل حادثه،  در حادثه متذكره افراد ملكي تلف نشده بود
 .يي جان هاي شان را از دست داده بودند نفر را مستند ساخته است كه از اثر حمالت هوا171بتعداد 
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زايش حمالت يوناما خاطرنشان مي سازد كه اين كامالً روشن نيست كه آيا افزايش  تلفات غير نظاميان از اثر هليكوپتر ها به علت اف
هوايي توسط هليكوپتر مي باشد و يا اين كه مشكالتي ناشي از تاكتيكها، تخنيكها و طرز العملها سبب افزايش در تلفات ملكي 

 هوايي  حمايتيساف شمار حمالت هوايي توسط هليكوپتر ها را به نشر نمي رساند و بر خالف آن حمالت آ.گرديده است
اين هم ممكن است كه افزايش  تلفات ملكي ناشي از افزايش . دسترس مردم عامه قرار مي دهندطيارات با بال هاي ثابت را در 

 در 51، 2010 با بال ثابت در مقايسه با عين زمان سال موريت هاي حمالت هوايي با طياراتأحمالت هليكوپتر ها باشد در حاليكه م
بمب هاي بيشتر به معني تلفات بيشتر غير نظاميان انداختن  بناً .افته است كاهش ي و نيز تلفات ملكي از اثر اين طياراتبيشتر بودهصد 

باعث كاهش در تلفات غير نظاميان گردد زيرا نتايج حمالت آنها به نسبت داشتن  منطقاً بايد هليكوپتر هاحمالت توسط . نمي باشد
 با بال هاي ايان هليكوپتر ها در مقايسه با تياره ههمچن. سالح هاي كوچكتر در مقابله با طيارات با بال هاي ثابت كمتر مي باشد

  .ثابت داراي توانايي بيشتري پرواز و تمركز باالي هدف مي باشند كه آن را در تشخيص هدف كمك مي نمايند
به تلفات  تدابير احتياطي بكلي وجود نداشته است كه منجر  با حمله هليكوپترهامزيد بر اين، در بعضي واقعات يوناما ثبت نموده كه

اين اطفال از طرف شب . پاچي در ولسوالي چوكي دو طفل را كشتآدر يك حادثه يك فروند هليكوپتر . غير نظاميان شده است
مزرعه شان را آبياري مي نمودند، در افغانستان آب دادن مزارع از طرف شب معمول مي باشد زيرا در روز هاي گرم افغانستان آب 

. پاچي به اين تصور گرديدند كه اين اطفال مواد منفجره را جاسازي مي كنندآ سرنشينان. ك مي گرددمزارع تبخير شده و زود خش
 فرهنگي، يتدرك بهتري از وضع.  است بايد مد نظر گرفته شود شامل درك بهتر از محيط و وضع عملياتي كهثرؤتدابير احتياطي م

  .مي توانست از كشته شدن اين اطفال جلوگيري كند
 دليل تلفات غير نظاميان توسط هليكوپتر هاي آپاچي به كدام فوري تحقيق نمايد كه شكل  پيشنهاد مي نمايد تا به آيسافهبما ايون

 تكتيكي و اينكه اين پيلوت ها آنرا تطبيق رهنمود اين هليكوپتر ها در رابطه به سرنشينانالزم است تا به . ددر يك سطح باال قراردار
اگر داليل مشخصي در مورد ماهيت عملياتي هليكوپتر هاي آپاچي وجود داشته باشد كه منجر به كشته . نمايند آموزش داده شود

  .  مرفوع گردد توسط آيساف مشكلمهم است تا آن اين بسيار شدن غير نظاميان با ميزان باال مي گردد، 
  

  حمالت شبانه
 15، 2011ظرف شش ماه اول سال در ز اثر حمالت شبانه با وجود اينكه شمار حمالت شبانه ازدياد يافته است، تلفات ملكي ا

  .55درصد تقليل يافته است
حيث يكي از منفور ترين تكتيك ها مي  آنكه تلفات ملكي از اثر حمالت شبانه تقليل يافته، ليكن چنين حمالت را افغانها من با

تالشي  تعميرات /  را كه از اثرعمليات تالشي شبانه مجروحملكيافراد  تن 14 و  شده تن از غير نظاميان كشته30يوناما .  نگرند
 تكتيكي حمالت رهنمودنگراني هاي در مورد تطبيق كامل و مداوم .  به ثبت رسانيده است2011  سالبوقوع رسيده را در نيمة اول

  . شبانه، طرزالعمل هاي عملي و فقدان شفافيت در تحقيقات، هنوز هم باقي مانده است
 به وضاحت خاطر نشان " به شكل همگاني منتشر گرديد2010 جنوري 23  كه در تكتيكي حمالت شبانهمودرهن"آن بخشِ ازدر 

 نيرو هاي امنيتي ملي افغان بايد " قرار داشته باشند عمليات هاي شبانهتا جاييكه ممكن است افغان ها بايد در رهبري"گرديده كه 
 و تمام تالشي ها توسط نيرو هاي "توسط باشندة هر مسكونه اي شنيده شوداولين نيروي باشند كه ديده شوند و اولين صداي كه  

                                                 
رقم دقيق تالشي حمالت شبانه مشكل است بدليل كثرت و وسعت دامنة عمليات كه توسط آيساف، اردوي ملي، نيروهاي ويژة ملي و بين المللي و پوليس ملي .  55

  .جعه نماييد جهت معلومات بيشتر مرا25به پاورقي . سرحدي كه مستقل و مشترك راه اندازي گرديده است
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 تكتيكي حمالت شبانه را در همه اوقات رهنمود يوناما نگران است كه آيساف بصورت مكمل "56افغان رهبري و انجام گردند
ما به عناصر افغان و ابهبود يابد و يون) محلِ كه از اثر حادثه متأثر گرديدهارتباط با مردم ( پس از حادثه مديريت. تطبيق نمي كند

، فوراً و بصورت كامل  از محل حادثه دريافت شدهمداركآيساف سفارش مي كند كه بعد از هر حملة شبانه به شمول افشاء سازي 
  .   گزارش ارائه نمايد براي مردم محلدر مورد حمله واقع شده

ساله از اثر حملة شبانة مشترك نيرو هاي بين  ) 18 و 12(خواهرش  و دو شد ساله كشته9 فبروري، پسر بچة 19-18بتاريخ  •
 .اليت بغالن به شدت زخمي گرديدندالمللي و نيرو هاي افغان در ولسوالي بغالن جديد و

 . ولسوالي ترنك و جلدك واليت زابل كشته شد غير نظاميان در يك حملة شبانه دراز  فبروري سه نفر 26بتاريخ  •

 .در ولسوالي ناوه باركزي واليت هلمند چهار تن از غير نظاميان در يك حملة شبانه كشته شدند فبروري 15بتاريخ  •

 .  فبروري در واليت هلمند دو تن از غير نظاميان از اثر حملة شبانه در ولسوالي موسي قلعه كشته شدند15بتاريخ  •
 

 مي در شهر تالقان واليت تخار 18بتاريخ .  مي گرددبعضي اوقات عواقب حمالت شبانه منجر به تظاهرات خشونت بار و اغتشاشات
 نفر ملكي كه عليه يك حملة شبانه كه توسط نيروهاي ويژة امريكايي راه اندازي شده بود 1000پوليس با يك جمعيت بيشتر از 

عيت مذكور، جم. مواجه گرديد، درين واقعه دو زن مسلح كه گفته مي شود اعضاي نهضت اسالمي ازبكستان بودند كشته شدند
همچنان، توسط انتشار شايعاتي مبني بر اينكه نيرو هاي  امريكايي باالي زنان مذكور قبل  از كشته شدن تجاوز جنسي كرده اند به 

با ديدن اين كه جمعيت مذكور پراگنده .  پوليس فير هاي اخطاريه نمود و جمعيت به دفتر ولسوال نزديك شد.خشم آمده بودند
.  تن ديگر زخمي گرديدند79 غير نظامي كشته و 14لي باالي جمعيت متذكره آتش گشود كه دست كم نمي شود، پوليس م

جمعيت مذكور بعداً باالي يك قرارگاه جرمني كه در نزديكي آن محل قرارداشت حمله آوردند كه تا زمان رسيدن اردوي ملي 
  .افغان به محل، پراگنده نشد

بدون چنين آموزش و  گزينه هاي غير مهلك، .  نمي باشندمجهز و شده طور الزم آموزش نپوليس ملي افغان براي كنترول جمعيت،
درين موارد تنها در شش ماه اول . پوليس غالباً به فير هاي اخطاريه متوسل مي شود كه به تعقيب آن باالي جمعيت مردم، آتش مي گشايد

  .  تن ديگر زخمي گرديدند159هاي كنترول جمعيت، كشته و  غير نظامي توسط پوليس ملي در جريان عمليات 25 حد اقل 2011
  مرگ هاي ،با آنكه اين كشته ها.  نگران مي باشد در حادثات مربوط به كنترل جمعيت ملكي افرادما ازميزان باالي تلفاتايون

ري مي باشد تا دولت افغانستان نياز فواما  . نيستند،مستقيماً مرتبط با جنگ كه شامل تمام ارقام تلفات ملكي درين گزارش گرديده
گان را كه از اثر استفادة مفرط و ه تا تلفات ملكي و شمار زخمي شداين مشكل را به شكل مناسب رفع نموده  و پوليس ملي 

  . نيروها بوجود مي آيد، كاهش يابدمناسبنا
 وسايل كنترل جمعيت و آموزش .اين بسيار مهم هست كه پوليس ملي افغان با وسايل مناسب جهت كنترل شورش مجهز گردد

  . مناسب در استفاده قانوني از سالح هاي كشنده وغير كشنده بديل دريافت گردد
  

                                                 
  2010 مارچ 4"آيساف رهنمود در مورد حمالت شبانه در افغانستان صادر ميكند، "نشر اخبار آيساف، دفتر مركزي نيروي كمك امنيت بين المللي، .  56
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   مسلحانهدرگيري هايجنگ هاي زميني و 
 ملكي را كه از اثر ه اي  كشت66ما ايون. 57 غير نظاميان كشته مي شوندماز اثر جنگ زميني توسط نيرو هاي طرفدار دولت مدا

ن براي حمايت از نيرو هاي پياده بوجود ا مانند هاو اير تعداد واقعات جنگ مسلحانه و انداخت غير مستقيم توسط اسلحهافزايش د
 و ساخته ملكيت ها را كه شامل خانه مي شود نابود ،جنگ زميني غير نظاميان را كشته و زخمي نموده. آمده، ثبت نموده است

  .  باعث بيجايي غير نظاميان مي گردد

 ملي متري هدف قرار 120 فبروري مادر، پدر و چهار طفل شان وقتي كشته شدند كه خانه شان توسط مرمي هاوان 20اريخ بت •
نيرو هاي نظامي بين المللي، يك گروه از عناصر مظنون ضد دولتي را كه به باور آنان . گرفت و دو طفل ديگر شان زخمي گرديد
 .  بين المللي بودقوت هاي  محليپدر اين خانواده محافظ امنيتي در قرارگاه. ه بودماين را جاسازي مي نمودند، هدف قرار داد

 و يك مرد كالن سال زماني زخمي شد كه يك مرمي هاوان آيساف منزل آنان  شدهو دخترش كشته  مارچ يك پدر28بتاريخ  •
  .را در واليت هلمند در جريان يك جنگ مسلحانه با عناصر ضد دولتي، آماج قرار داد

ه  با يك شورشي به اشتباه گرفته شد و مي در واليت هلمند يك دهقان كه از آبياري زمين به خانة خود برمي گشت27بتاريخ  •
 بيلِ را در منطقه كه طالبان از آن ساحات استفاده مي كردند،دهقان متذكره . فير صورت گرفت توسط گزمة آيساف باالي وي بود

  .باخود حمل مي كرد

  
  )ايسكليشن اف فورس(دريجي نيروها در مقابل يك پديده مظنونعكس العمل ت

 كشته و زخمي مي ي نظامي تالشي و قطارهاكان هايبعد از يك دهه، نيرو هاي طرفدار دولت هنوز هم غير نظاميان افغان را در م
، مقابل يك پديده مظنونعكس العمل نيرو در  از اثر 2011در شش ماه نخست . نمايند با آنكه اين تعداد در حال كاهش است

درجريان همين .  تن ديگر زخمي گرديدند، كه بيشتر در جنوب كشور رخ داده است14 تن از غير نظاميان كشته و 30مجموعاً 
 درصد  17 كه از اثر اين حادثه مجروح گرديده بود تن ديگر 36 غير نظامي كشته و 36 ،ماا يون بر اساس كشفيات2010مدت در 

  .  نشان مي دهد2010 سال مدت عين در مقايسهار كشته شدگان غير نظامي كاهش را در شم
طبق طرزالعمل هاي عملياتي . يوناما به آيساف پيشنهاد مي نمايد كه بديل استفاده از نيروي مرگ بار، عدم درگيري مي باشد

براي  اساسي ابزارهاي، سكليشن اف فورساي  تاكتيك عكلس العمل نيرو در مقابل پديده مظنون يا آيساف در رابطه به373معياري 
 شامل عالمات توقف، عالمات اخطاريه، موانع سرعت، پاره كنندة هاي تاير كمربند هاي امنيتي آيساف و توسطكنترول نقاط 

  .   58 مي باشدبلند گوي دستيوسايط، فشنگ، مخروط هاي ترافيكي، و 
 بديل غير مهلك تجهيز گرديده  وسايلل گردد كه تمام محالت تالشي باآيساف بايد اقداماتي را روي دست گيرد تا اطمينان حاص

  . و نيرو ها بخاطر استفادة درست و قانوني آن بايد آموزش ببينند

                                                 
 را از اثر فير مستقيم يا فير غير  را طوري تعريف مي كند كه كشته شده گان افراد ملكي و مجروحين افراد ملكي"جنگ هاي مسلحانه" و "جنگ زميني"يوناما .  57

  . تبادل آتش در تحت كتگوري غير قابل نسبت قرار مي گيرد. مستقيم كه از نيرو هاي زميني سرچشمه ميگيرد كه مرتكب آن قابل شناسايي مي باشد، شامل مي گردد
 و تلفات ملكي، مجله ابل يك پديده مظنون يا ايسكليش اف فورسعكس العمل تدريجي نيروها در مق: عمل مهمتر از حرف مي باشد"دگرمن گلبرت اورمات، .  58

  .www.isaf.int/COIN--publication/feb 10.pdf: ، دسترسي بدان2010، فبروري 1، موضوع 1آيساف در مورد مبارزه عليه شورشيان، جلد 
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 همه غيرنظاميان  وجديدي از تبليغات معلوماتي را از طريق راديو راه اندازي نمايد يوناما همچنان توصيه مي نمايد تا آيساف دور
  . ت تالشي و طرزالعمل ها گشت زني قطار ها آگاهي الزم حاصل نمايندافغان از محال

 اپريل، دو مسافر در يك موتر ملكي در ولسوالي ميوند واليت كندهارتوسط فير سالح نيرو هاي نظامي بين المللي 17بتاريخ  •
 . حينيكه نزديك به عالمت توقف، توقف ننمودند، زخم برداشتند

ي ميوند واليت كندهار نيرو هاي نظامي بين المللي يك رانندة موتر سايكل ملكي را كه به قطار  اپريل در ولسوال29بتاريخ  •
 . نزديك شده بود توسط فير سالح زخمي نمودند

 ملكي را توسط فير سالح بعد ازين كه موتروان مارچ در ولسوالي قالت واليت زابل نيرو هاي نظامي بين المللي يك 7بتاريخ  •
 .  تعقيب نموده نتوانست به قتل رسانيدنددساتير نظامي را

 را از دست شكه كنترول واسطة خودوان  در شهر لشكر گاه واليت هلمند اردوي ملي باالي يك موتر2011  مي 29بتاريخ  •
 و زخمي شدن شخص موتروانداده و به سرعت زياد از پسته امنيتي كارته لگان عبور كرد، آتش گشودند كه باعث كشته شدن 

 . گرديدديگر 

بعد ازينكه وي نتوانست اشارات ،  مارچ درولسوالي ترينكوت واليت ارزگان، پوليس يك مرد ملكي را توسط فير14بتاريخ  •
 در شهر لشكرگاه واليت هلمند زمانيكه پوليس ملي 2011 جون 15-14واقعة مشابه بتاريخ . توقف را در نظر گيرد، زخمي ساخت

 . قتل رسانيد رخ داد ملكي را بهموتروانتوسط فير يك 

  
 هدايت كه با اشارات دست توسط را بعد ازينكه نتوانست موتروانِ فير، بانيروهاي نظامي بين المللي ،  مي در شهر غزني2بتاريخ 
  .را در نظر بگيرد به قتل رساند نظامي  صورت مي گرفت قطار
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  1 ضميمه
  

  افراد ملكي افغانماه مي مرگبارترين ماه براي 
 اين موضوع توسط ، به اين طرف بود2007 مرگبارترين ماه براي غير نظاميان افغان از سال 2011 ماه مي : 2011 جون 11 –كابل 

 تن ديگر را در 593 غير نظامي و زخمي شدن 368ما كشته شدن ايون. اظهار گرديد) ماايون(هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان 
  . نيده استارتباط با جنگ، در ماه مي به ثبت رسا

 ماا ميالدي به اين طرف زمانيكه يون2007ر ماه ها از سال يسادر مقايسه با  ": ما اظهار داشتاون رئيس حقوق بشر يونيجورجيت گن
  . " غير نظاميان در ماه مي كشته شده اندين، بيشترثبت تلفات غير نظاميان را آغاز نموده بود

مي باشيم،  ن در فصل تابستان كه جنگ معموالً بيشتر مي گردد، زياد مي شود، نهايت نگرااز اينكه رنج غير نظاميان ": وي نيز افزود
  ."جوانب درگير حاال بايد مساعي خود را براي محافظت از غير نظاميان ازدياد بخشند

  . مي باشند)  درصد تمام كشته شدگان ملكي در ماه مي82( تن غير نظامي 301ل كشته شدن ؤعناصر ضد دولتي مس
  . به نيرو هاي طرفدار دولت نسبت داده شده ا ست) 2011 درصد تمام كشته شدگان ملكي در ماه مي 12( غير نظاميان نفر از 45قتل 

درگير نسبت داده شود زيرا شكل مشخص به اطراف  به نمي تواند 2011 كشته شدگان غير نظامي در ماه مي  درصد6 كشته يا 22
  . تش از بين رفته اندكه اين تعداد در اثر تبادله آ

 تن را گرفته و باعث زخمي 119مواد منفجره كارگذاري شده باعث بيشترين تلفات غير نظاميان افغان در ماه مي بوده است كه جان 
 تشكيل مي كه به عناصر ضد دولتي نسبت داده مي شوده راكشته شدگان ملكي از مجموع  درصد 40كه ( تن غير نظامي 274شدن 
تعداد زياد از مواد .  تمام تلفات ملكي در ماه مي، گرديد درصد41اين مواد منفجره كارگذاري شده باعث . ه استگرديد) دهد

اين گونه ماين ها . منفجره كارگذاري شده در افغانستان ماين هاي فشاري مي باشند كه ماهيتاً بدون تبعيض سبب تلفات مي گردد
استفادة وسيع آن توسط نيرو . جارتي جابجا مي شوند كه باعث تلفات ملكي مي گرددغالباً در كنار جاده ها و ساحات مزدحم ت

  .  مي باشدنورم هاي حقوق بشردوستانه بين الملليهاي مخالف دولت، ناقض 
تمام كشته شدگان غير نظاميان را در ماه مي تشكيل مي دهدجنگ زميني توسط نيرو هاي طرفدار دولت شش درصد .  

حمالت . ه جنگ هاي زميني نسبت داده مي شود از زمان آغاز حمالت بهاري طالبان در حال افزايش بوده استتلفات ملكي كه ب
  .هوايي سه درصد تمام كشته هاي ملكي را در ماه مي تشكيل مي دهد

 كه وسعت در اوايل جوالي آماده مي سازد،  از غير نظاميان مي باشدمحافظت كه در مورد شش ماه اول سال راما گزارش ايون
اما ازينكه ماه مي مرگبارترين ماه براي غير . مي سازد  به تفصيل مستند2011ليت هاي تلفات ملكي را طي شش ماه اول سال ؤمس

  . ما اين بيانيه موقتي را در رابطه به محافظت از غير نظاميان منتشر مي نمايدا به اين طرف محسوب مي شود، يون2007نظاميان از سال 
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  ما در مورد تلفات ملكيا يك جانبة يوناعالميهامارت اسالمي افغانستان درپاسخ به  اعالميه
   2011 جون 12يكشنبه، 

 به غير نظاميان وارد گرديده با 2011 كه در ماه مي  يوناما در گزارش خود اظهار داشته كه تلفات سازمان ملل يعنيدفتر سياسي
 تن ديگر درين ماه زخمي 593 تن غير نظامي كشته و 368 اظهار مي دارد كه گزارش. چهار سال گذشته قابل مقايسه نمي باشد

به متجاوزين )  تن45( آن  درصد12به مجاهدين نسبت داده مي شود و فقط )  تن301( اين كشته شدگان  درصد82و . گرديده اند
وايي نيرو هاي به اصطالح محافظين صلح  اين تلفات به حمالت ه درصد3و رژيم دست نشاندة ايشان نسبت داده مي شود و فقط 

ما از مجاهدين و جوانب مخالف آن درخواست بعمل آورده تا توجه الزم را در جلوگيري از ادر اخير، يون. نسبت داده ميشود
  . بكار ببرندتلفات ملكي 

مورد تلفات ملكي بلكه در ارتباط ماية تأسف است كه با وجود ادعا هاي مكرر بيطرفي، ملل متحد پاليسي يك جانبه را نه تنها در 
به جنبه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اخالقي و نظامي مناقشات جاري در افغانستان تطبيق مي نمايد، آنها ظرف ده سال گذشته 

. باشد گواه روشني بر ادعاي ما مي موصوفاز استعمار گران جانبداري كرده و بدبختانه كه به اين كار خود دوام داده كه گزارش 
از تحليل وضعيت فعلي افغانستان عاجز مي نيز ما امعلوم مي شود كه مشابه به جنرال هاي  امريكايي و قوماندانان شان، مقامات يون

باشد بويژه ارزيابي جنگ مسلحانه، چنانچه فرمانده امريكايي جنرال پيتريوس، كه بر مبناي قضاوت غلط خود در مورد واقعه خونين 
افغان ها  اطفال خود  را قصداً " نفر ملكي كه بيشترين شان اطفال بودند اظهار داشته بود كه 70نجر به كشته شدن غازي آباد كه م

  . "كشته و سوزانيده اند تا رقم تلفات ملكي را در بمباردمان امريكايي بلندتر نشان دهند
متجاوزين درولسوالي دوآب واليت نورستان كه منجر ما درينجا يك بار ديگر فراموش كرده كه بمباردمان كوركورانه امقامات يون

بيشترين شان غير كه  نفر گرديد طوريكه توسط شاهدان عيني و اعضاي پارلمان آن واليت اظهار گرديد 300به متأثر ساختن 
جاوزين در ماه مي عالوه بر واقعه  دوآب، شماري از شهدا و زخمي هاي ملكي افغان كه توسط مت.نظاميان بويژه زنان و اطفال بودند

مي . ما در گزارش خود تذكر داده  استادر هر گوشه از مملكت به شهادت رسيده است چندين برابر از رقمي است كه يون
ما و اداره كابل مشابهت ا يوندستوري و خياليخواهيم كه در سطور پايين تصويرنمونه اي را ارائه نماييم كه با ارقام بي اساس، 

  .  موقعيت، تاريخ، زمان و سائر معلومات مرتبط  بنا يافته استمفصل در مورد  بامعلوماتاس شواهدنداشته بلكه به اس
گرديده بتاريخ اول مي، در ساحه فندي ولسوالي بركي برك واليت لوگر، دو طفل توسط فير امريكايي ها شهيد وسه زن زخمي 

ت بادغيس، در يك حملة نظامي يك رهبر قومي شهيد و دو نفر و ولسوالي سنگ آتش واليرزبتاريخ دوم مي، در قرية اوم. بودند
سيد (بتاريخ ششم مي در يك ساحة از ولسوالي رباط سنگي واليت هرات يك شخصيت با اعتبار مذهبي . ديگر توقيف گرديدند
در شب . شده بودده كه هزاران پيرو و وفادار داشت از خانقاي وي بيرون كشيده شده و بعد به شهادت رساني) حاجي گل جان آغا

كه خواب بود توسط فير به ) بالل فرزند اول گل( ساله 10 مي در قريه لجگر ولسوالي حصارك واليت ننگرهار يك پسر بچه 14
 مي از طرف شب، متجاوزين يك طفل را در ولسوالي غازي آباد واليت كنر كشته و سه تن ديگر را 16بتاريخ . قتل رسانيده شد

 مي در قريه عبدالرحيم ولسوالي اندر واليت غزني، بمب باالي غير نظاميان پرتاب 16 يك بار ديگر بتاريخ .ندبودزخمي نموده 
 مي توسط حمله شبانه درقريه سيدان، منطقه لنگر، 18 در .گرديد كه باعث شهيد شدن سه تن و زخمي شدن پنج تن ديگر گرديد

 18 بتاريخ . نفر ديگر را در تحت توقيف قرار دادند14شتند در حاليكه در ترينكوت واليت زابل، متجاوزين پنج فرد ملكي را ك
در . به قتل رسانيدند مي، متجاوزين پنج تن را كه شامل زنان بودند در ساحه آهن دره، سه كيلومتر دورتر از تالقان در واليت تخار

 135آيي راه اندازي نمودند كه لشكر دموكراسي  مردمي را به عنوان اعتراض و گرد هم تظاهراتپاسخ به اين واقعه مردم محلي 
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 مي، در قريه ميروي ساحه ساروان كله ولسوالي سنگين واليت هلمند، سه ملكي توسط 19بتاريخ . تن را كشته و زخمي ساختند
ت هلمند نيرو هاي متجاوز باالي موتر هاي عروسي در شب بيستم مي در ساحه لوره ولسوالي سنگين والي. متجاوزين كشته شدند

 نفر ملكي 6حمله كردند كه منجر به شهادت يك عالم با اعتبار مذهبي شيخ  الحديث به اسم مولوي نور آغا گرديد درحاليكه 
در يك حمله بتاريخ بيستم مي، درساحه دلكي سرخ ولسوالي بوم واليت بادغيس متجاوزين سه فرد ملكي . ديگر زخمي گرديدند

در همين تاريخ در يك حمله در حوالي ولسوالي ديش مركز واليت هلمند .  را توقيف نمودندرا كشتند درحاليكه سه تن ديگر
 مي در 25بتاريخ . حاجي دين محمد اكا را درحاليكه دخترخورد سن وي را با فير مرمي كشتند توقيف نمودند عساكر اشغال گر،

 تن ملكي زخمي و كشته شدند كه توسط اعضاي پارلمان 300ولسوالي دوآب واليت نورستان از اثر بمباردمان هوايي اشغال گران، 
 مي در ساحات بازار سالم ولسوالي نوزاد واليت هلمند، دو منزل هدف بمب 29بتاريخ . واليت نورستان در اداره كابل تأييد گرديد

، در قريه بادام ساحه  مي31بتاريخ .  و زنان و زخمي شدن بعضي ديگر گرديداطفال تن 14قرار گرفت كه منجر به كشته شدن 
 20وردك در يك حمله توسط نيرو هاي امريكايي يك زن كشته و يك مرد زخمي و  -اوناخي ولسوالي سيد آباد واليت ميدان

درين حمله برعالوة تلفات، خساراتي به ملكيت هاي مردم وارد آمده و بر طبق اظهارات شاهدان . تن ملكي افغان توقيف گرديدند
 % 12ما تنها ابرعالوة معلومات فوق مستند، يون.  سه خانه، و يك مدرسه علوم ديني مردم بكلي منهدم گرديدعيني، هفت موتر،

تلفات را به اصطالح به نيرو هاي محافظت صلح نسبت  % 3تلفات ملكي را به عمليات اشغال گران و رژيم دست نشاندة شان و تنها 
  . داده است

 و مدافع حقوق بشر و جانب مخالف  پيشنهاد داده است كه بياييد  هاي ملل متحد، سازمانامارت اسالمي افغانستان مكرراً به
 اقدامات عملي د،درعوض سخن طوالني درين مور و  شناسايي مرتكبين، جلوگيري از آن،گامهاي قاطع براي تحقيق تلفات ملكي

 پاسخ نه رِ يا دفت پيشنهادات امارت اسالمي هيچ سازمانِ مكرر واعالمبدبختانه، عالوه بر . ن روي دست گيريمآرا براي جلوگيري از
  اين گزارش و سائر گزارشات كه در مورد تلفات ملكي .نظر مي رسد كه چيزي عقب پرده پنهان مي باشده طورب اين. گفته است

 غير و تبليغاتية منتشر گرديده توسط سفارت اياالت متحده امريكا و حلقات استخباراتي آن تمويل ميگردد و فقط يك پروژ
ليكن بايد بفهمند كه مردم افغانستان از اهداف . اخالقي مي باشد كه بخاطر فريب افغان ها و جامعه بين المللي بكار گرفته شده است

 زيرا كه مردم عمالً قرباني. مجاهدين است آگاه مي باشدباالي  كه مرتبط به تلفات ملكي شوم اشغال گران بويژه اتهامات بي اساسِ
 مردم صلح مي باشند و همه چيز را با چشم خود مي بينند و ناممكن است كه ظينانواع مختلف جرايم و اعمال نيروهاي مسلح محاف

در اخير، الزم  است تذكر دهيم كه ارقام تلفات ملكي را با تفصيل مربوطة آن كه توسط اشغال گران در ماه مي . را فريب دهند
ما جهت وضاحت اينكه آيا حقيقت ميگويد اسند، زمان و محل دقيق آن شناسايي و ارائه كرديم بناء يونارائه  ارتكاب گرديده بود با

تلفات ملكي  % 80 مي كند مهرباني كرده ثابت و منتشر كند كه چطور، چگونه و در كجا تبليغيا فقط به نفع تمويل كنندگان 
  . توسط مجاهدين اتفاق افتيده است

  
  انامارت اسالمي افغانست
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 جون 11 امارت اسالمي افغانستان در پاسخ به بيانية 2011 جون 12ما به اعالمية اپاسخ يون
   در مورد تلفات ملكي يوناما2011

  : و پاسخ ذيل را ارائه مي نمايدمرور نموده  جون امارت اسالمي مطرح گرديده بود را 12 قضيه تلفات ملكي كه در بيانية 15ما ايون
مي در ساحه فندي ولسوالي بركي برك واليت لوگر دو طفل توسط فير امريكايي شهيد و سه زن زخمي بتاريخ اول ". 1

  ."ندگرديد
  .  كردبررسيما آمده بود اما قضيه را كه در گزارش هفته وار يونايون. الف
توسط مرمي هاوان ) رمادر و برادر سه خواه( كشته و دو ملكي 16 و 13، 8تحقيق ساحوي نشان داد كه سه دختر به سنين . ب

  . زخمي گرديدند
  . نا معلوم در اين حادثهمرتكب تلفات ملكي. ج
 مي، در قرية عمرزو ولسوالي سنگ آتش واليت بادغيس در يك حمله نظامي يك تن از سران قومي شهيد و دو تن 2بتاريخ ".  2

  . "ديگر توقيف گرديد
  .واقعه توسط هيچ منبعي گزارش نگرديد. الف
  . و پوشش تيلفوني عاجز بود به ساحهدسترسيتوجه به محدوديت موقعيت  آن با دور بودن احوي از تحقيق واقعه بخاطر دفتر س. ب
) سيد حاجي گل جان آغا( مي، در يك ساحه در ولسوالي رباط سنگي واليت هرات، يك شخصيت مشهور مذهبي 6بتاريخ ". 3

  . "و بعدتر شهيد ساخته اندكه هزاران مريد و پيرو داشت را از خانقاهش كشيده 
  .  كه در روز هاي ديگر گزارش داده شداحتماالًاين واقعه درين روز گزارش داده نشده و . الف
.  با طالبان رابطه داشت توسط نيروهاي همكار با دولت كشته شد چونمقامات محلي دولتي گزارش دادند كه شخص موصوف. ب

  .دملكي بودن شخص كشته شده نامعلوم مي باش
كه در حالت ) بالل فرزند اول گل( ساله 10يك طفل   مي، در قريه لجگر ولسوالي حصارك واليت ننگرهار14در شب ". 4

  . "خواب بود با فير مرمي به قتل رسيد
  . ما گزارش داده شدا و درگزارش هفته وار يونمورد بررسي قرار گرفتهگزارش . الف
  .له توسط نيرو هاي بين المللي در جريان حملة شبانه كشته شد سا15تحقيق ساحوي دريافت كه پسر بچة . ب
  . " مي، هنگام شب، متجاوزين يك طفل را در ولسوالي غازي آباد واليت كنر كشته و سه تن ديگر را زخمي ساختند16بتاريخ ". 5

  . ما گزارش داده شدا و در گزارش هفته وار يونبررسيگزارش . الف
ه يك راكت توسط نيرو هاي نظامي بين المللي فير گرديده كه باعث كشته شدن يك طفل تحقيقات ساحوي دريافت ك. ب

  . گرديد)  دختران(و زخمي شدن سه طفل ديگر ) دختر(
 مي در قريه عبدالرحيم ولسوالي اندر واليت غزني، باالي مردم ملكي پرتاب بمب صورت گرفت كه 16يك بار ديگر بتاريخ ". 6

  . " شدن پنج تن ديگر انجاميدبه شهادت سه تن و زخمي
  .ما گزارش داده شدا و در گزارش هفته وار يونبررسيگزارش . الف
 از اثر تبادل آتش بين نيرو هاي نظامي بين المللي و عناصر ضد دولتي  يك مرد كالن سال  نشان مي دهد كهتحقيقات ساحوي. ب

  .  نامعلوم استقتل و جرح مرتكبين.  دو طفل زخمي گرديدندو يك مرد كالن سال  شده،كشته
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 طفل را كشتند 5در ترينكوت واليت اروزگان اشغال گران   ساحات لنگر، مي در يك حملة هوايي در قرية سيدان18بتاريخ ". 7
  ." تن ديگر توقيف گرديده اند14درحاليكه 

  .واقعه توسط هيچ منبعي گزارش نگرديده است. الف
تأييد كرده نمي  از زمان مقطعِ درين  راجريان دارد و گزارش تلفات ملكيهم اكنون ه  كهدفاتر ساحوي، تحقيق را آغاز كرد. ب

  .تواند
 كيلومتر از تالقان واليت تخار  3ن شامل بودند در ساحه آهندره، به مسافة آ مي، اشغالگران پنج تن را كه زنان هم در18بتاريخ ". 8

 تن ملكي را كشته و 135د و به راه پيمايي پرداختند كه لشكر دموكراسي در پاسخ به اين واقعه مردم محلي اعتراض كردن. كشتند
   ".زخمي ساخت

  . ما گزارش داده شداواقعه در گزارش هفته وار يون. الف
 كشته و 14  را شامل مي شد، تأييد نموده است،، كه دو مرد و دو زن شده كشته نفرچهار در اين حمله شبانه تحقيقات ساحوي. ب
  . تأييد نموده استجريان تظاهرات را  زخمي در 79

  ".ند ولسوالي سنگين واليت هلمند سه فرد ملكي توسط اشغالگران كشته شد، مي، در قرية ميرو ساحه ساروان كال19بتاريخ ". 9
  . واقعه توسط هيچ منبعي گزارش داده نشد. الف
  .ات افراد ملكي را حاال تأييد كرده نمي توانددارد، اما تلف جريان هم اكنون كه هدفتر ساحوي تحقيقي را آغاز كرد. ب
 مي در لواره ولسوالي سنگين واليت هلمند آتش گشود كه 20 از موترهاي عروسي در شب نيرو هاي اشغالگر باالي قطارِ". 10

   ". تن ملكي ديگر زخمي گرديد6باعث شهادت شخصيت با اعتماد مذهبي شيخ الحديث، مولوي نور آغا گرديد در حاليكه 
  .واقعه توسط هيچ منبعي گزارش نگرديد. الف
  . دارد، اما تلفات افراد ملكي را حاال تأييد كرده نمي تواند جريان هم اكنون كه هدفتر ساحوي تحقيقي را آغاز كرد. ب
در  مي در ساحه دلكي سرخ ولسوالي دره بوم واليت بادغيس اشغالگران سه فرد ملكي را كشته 20در يك حمله بتاريخ ".11

  ".حاليكه سه تن ديگر را توقيف كردند
  .واقعه توسط هيچ منبعي گزارش نگرديد. الف
 و پوشش تيلفوني  به ساحهدسترسيتوجه به محدوديت موقعيت  آن با دور بودن  بخاطر  راواقعهقادر نيست تا دفتر ساحوي .  . ب

  .تأييد نمايد
والي ديش واليت هلمند، عساكر اشغالگر حاجي دين محمد اكا را  مركز ولسنزديكي هايدر عين تاريخ در يك حمله در ". 12

  . "را مي كشد كوچكش توقيف در حاليكه از اثر فير دختر
  .واقعه توسط هيچ منبعي گزارش نگرديد. الف
   .دارد، اما تلفات افراد ملكي را حاال تأييد كرده نمي تواند جريان هم اكنون كه هدفتر ساحوي تحقيقي را آغاز كرد. ب
  شدند نفر ملكي زخمي و كشته300 مي، در ولسوالي دوآب واليت نورستان در نتيجة بمباردمان هوايي اشغالگران، 25بتاريخ ". 13

  ."نورستان در ادارة كابل تأييد گرديدواليت پارلمان اعضاي كه توسط 
  .ن رسيدگي گرديدآواقعه گزارش گرديد وبه بخشي از. الف
 كه احتمال دارد  مي سازدما خاطر نشانا يوناكنون. ق داشته و تحقيقات دفاتر ساحوي در زمينه دوام داردارقام تلفات وسيعاً فر. ب

 به  شده ملكي كشته18(كه تلفات ملكي اتفاق افتيده باشد و شمار تلفات ملكي را كه توسط مقامات واليتي ارائه گرديده احتماالً 
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ما آنرا اهمچنان احتمال دارد كه شمار تلفات ملكي بلندتر باشد مگر يون. ده اندگردي) زخميفرد ملكي  30شمول زنان و اطفال و 
  . تا اين تاريخ تأييد كرده نمي تواند

 14 مي در ساحه سالم بازار ولسوالي نوزاد واليت هلمند دو منزل هدف بمب قرار گرفت كه منجر به كشته شدن 29بتاريخ ". 14
  ."د زن و زخمي شدن بعضي ديگر گردي وطفل
  .واقعه گزارش داده شد و به آن رسيدگي گرديد. الف
 هشت نفر زخمي حد اقل و  را شامل ميشد)شش طفل و دو زن (  شدند كه تن ملكي كشته12تحقيقات ساحوي دريافت كه . ب

  ). بشمول دو طفل و يك زن(گرديد 
يدان وردك در يك حمله نيروهاي امريكايي يك زن  ساحه اوناخي ولسوالي سيد آباد واليت م، مي، در قريه بادام31بتاريخ ". 15

  ." تن ملكي توقيف گرديد20 يك مرد زخمي و ،كشته
  .واقعه گزارش داده شد و به آن رسيدگي گرديد.  الف
  .زخمي گرديد) مرد( و يك ترجمان  شدهتحقيقات ساحوي  يك زن كشتهبر اساس . ب
  

  2011 ونج19 ،اماگزارش يون


