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 مأموريت

در مورد محافظت از غيرنظاميان در درگيري هاي مسلحانه، توسط بخش حقوق بشر  2012گزارش ساالنة 
دسمبر سال  31جنوري تا  1هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان (يوناما)، تهيه گرديده و دوره زماني 

دفتر كميشنري عالي ملل متحد براي حقوق بشر اين گزارش را بازنگري نموده و  را در بر ميگيرد. 2012
  داده هاي تخصصي را ارائه نموده است.  

به منظور ") شوراي امنيت ملل متحد 2012( 2041اين گزارش به تعقيب مأموريت يوناما بر اساس قطعنامه 
ن، هماهنگي تالش ها براي تضمين محافظت از آنها، تقويت پاسخ دهي و نظارت از وضعيت غيرنظاميا

كمك در تطبيق كامل آزادي هاي بنيادين و مقررات حقوق بشريِ شامل در قانون اساسي افغانستان و 
مندي كامل زنان از معاهدات بين المللي كه افغانستان عضو آنها مي باشد، بخصوص معاهداتي كه به بهره

   تهيه گرديده است. "گيردان، ارتباط ميحقوق بشري ش

يوناما يك سلسله فعاليت هايي را با هدف كاهشِ اثرات جنگ بر غيرنظاميان به شمول موارد ذيل روي 
دست گرفته است: نظارت مستقل و بيطرفانه از حوادثي كه در آن افراد ملكي كشته يا زخمي شده اند؛ 

از غيرنظامياني كه در منازعات مسلحانه متضرر مي گردد؛ و فعاليت هاي دادخواهي براي تقويت محافظت 
فعاليت هايي كه باعث تقويت بيشترِ مقررات حقوق بشر دوستانه بين المللي، حقوق بشر، قانون اساسي و 

 ساير قوانين افغانستان در ميان تمام طرفهاي درگير مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 



 

  

 ه نامهواژ

مهمات قابل شليك از طياره، بشمول حمايت هوايي نزديك توسط ، حمله هوائيحمله هوائي:  
هواپيماهاي با بال ثابت و حمالت جنگي نزديك توسط بالگردها(هليكوپترها) را مي گويند. و نيز حمالتي 

بدون خلباني كه از راه بدون سرنشين يا طياره هاي   جنگي هوايي  را مي گويند كه  با استفاده از وسايط
 دور كنترول مي شود، صورت مي گيرد. 

ABP :.پوليس سرحدي افغان 

ALP :.پوليس محلي افغان 

ANA :.اردوي ملي افغان 

ANP :پوليس ملي افغان. 

ANSF : ،نيروهاي امنيتي ملي افغان يك اصطالح پوششي بوده كه شامل پوليس سرحدي، اردوي ملي
 لي ميگردد. پوليس ملي و رياست امنيت م

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

، يا افراد و گروه هايي منسجم و مسلح غير "انطالب"اصطالح همچنين به كساني اطالق مي شود كه به عنوان 
شوند مانند دولتي به شكل مستقيم در جنگ ها سهم گرفته و با مشخصات يا هويت هاي مختلف شناخته مي

شبكه حقاني، حزب اسالمي، جنبش اسالمي ازبكستان، اتحاد جهاد اسالمي، لشكر طيبه و جيش محمد و 
ي مسلح به دنبال اهداف سياسي، ايدئولوژيك يا اقتصادي، به شمول ديگر گروه هاي  شبه نظامي و گروه ها

 گروه هاي جنايي كه به طور مستقيم در اعمال خصمانه به نمايندگي از يك طرف درگير فعاليت مي نمايند.

:  نيروهاي مسلح غير دولتي را گويند كه در منازعات شامل مي باشند و از نيروهاي گروپ هاي مسلح 
هستند، كه داراي تشكيالتي مي باشند كه ممكن از نيروهاي مليشه گرفته تا شورشيان و  دولتي متمايز

مجرمين را شامل گردد. گروپ هاي مسلح اين توانائي را دارند كه با استفاده از قدرت شان از جنگ 
ه آنها افزارهاي شان بخاطر بدست آوردن اهداف سياسي، آيدولوژيكي و اقتصادي استفاده نمايند. در حاليك

در تشكيالت رسمي نيروهاي نظامي دولتي جا نداشته، از هم پيمانان دولت يا نهاد درون دولتي نيز بشمار 
نمي آيند و هم چنان، آنها در تحت كنترل دولتي كه در قلمروي شان فعاليت دارند، نيستند. گروپ هاي 

يت مي نمايند، نباشد. اما، آنها مسلح ممكن تحت فرماندهي و كنترل رسمي دولتي كه در قلمروي آن فعال
ممكن است  از كشور ميزبان و ساير كشورها به شكل مستقيم يا غير مستقيم حمايت گردد. اين تعريف  با 
وصفي كه تمام گروپ هاي مسلح غير قانوني را شامل نمي شود، ولي شامل گروپ هاي ذيل مي گردد: 

ليشه هاي نژادي، قومي و ساير  همچون گروپ گروپ هاي شورشي مخالف، مليشه هاي محلي(كه شامل م



 

  

ها مي شود)، شورشيان، تروريست ها، نيروهاي دفاع مدني و گروپ هاي شبه نظامي(البته زماني كه آنها 
 1بطور واضح خارج از كنترل دولت عمل مي كنند).

مسلح غير  يوناما، عناصر مخالف دولت را كه در اين گزارش از آن نام برده شده به عنوان گروپ هاي
 قانوني تلقي نموده اما آنها را نسبت به مبناي مخالفت مسلحانه شان عليه دولت افغانستان، متمايز مي پندارد. 

AXO مواد انفجاري متروك  : 

به دو   را شامل كشته شده گان و زخمي هاي افراد ملكي مي گردد و ميتوان آنافراد ملكي:   تلفات
 دسته ذيل تقسيم نمود: 

تلفاتي كه بطور مستقيم از درگيري هاي نظامي ناشي ميشود و شامل مستقيم: تلفات  ·
تلفات برخاسته از عمليات هاي نظامي انجام شده توسط نيروهاي دولتي و نيروهاي نظامي بين 
المللي مي گردد. مثالً رويداد هاي محافظت از نيروها، حمالت هوايي، عمليات هاي تالشي و 

بل شورشيان يا عمليات هاي ضد تروريزم. اين گونه تلفات شامل تلفاتي دستگيري، مبارزه در مقا
نيز ميگردد كه در نتيجه فعاليت هاي گروپهاي مسلح غير دولتي صورت مي گيرد. مانند كشتارهاي 
سازمان يافته، تلفات ناشي از  مواد منفجره جاسازي شده و يا درگيريهاي مستقيم با نيروهاي 

 طرفدار دولت. 

تلفاتي كه بصورت  امل يا اسباب غير مستقيمي كه منجر به تلفات مي گردد:ساير عو
تلفات ناشي از مواد منفجره باقي "غير مستقيم از درگيري ها ناشي مي شود، قرار ذيل مي باشد: 

مانده از دوران جنگ، مرگ در زندان، مرگ ناشي از بدتر شدن احتمالي اوضاع بهداشتي كه در 
امي رخ مي دهد و يا زماني كه دسترسي به مراقبت هاي صحي منع شده يا جريان عمليات هاي نظ

موجود نباشد. اين گونه تلفات مي تواند مرگ ناشي از حوادثي را نيز شامل شود كه عامل آن را به 
  هيچ وجه نمي توان مشخص ساخت. مانند مرگ يا جراحت هاي ناشي از تبادل آتش. 

 
سال (مشمول بدو  18به كسي گفته مي شود كه زير سن  "طفل" فل،كنوانسيون حقوق طبر اساس اطفال: 

از  2003سال) باشد. در ضمن اساسنامه روم در مورد محكمه جنايي بين المللي كه در سال  17تولد تا ختم 
سال در نيروهاي  15سوي افغانستان نيز به تصويب رسيده بود،خدمت اجباري يا شامل نمودن اطفال زير سن 

و يا گروه هاي مسلح غير دولتي و استفاده از اطفال براي مشاركت مستقيم در خشونت ها را جرم  مسلح دولتي
  مراجعه شود). 8ماده  2) فقره اي بند viiو جزء ( 8) ماده 2) فقره (ب) بند (xxviشمرده است. (به جزء (

 

                                                 
گي امور بشر . مذاكرات بشر دوستانه ملل متحد با گروپ هاي مسلح: يك كتاب راهنما براي متخصصين مربوطه، گيرارد مك هاك و مانيول بيسلر، دفتر هماهن 1

 مشخصات گروپ هاي مسلحانه مراجعه گردد.  3.  2.  به بخش 2006)، نيويورك، جنوري OCHAدوستانه(

  



 

  

كساني  "غيرنظاميان"نام  مقررات حقوق بشر دوستانه بين المللي تحتغيرنظاميان و مبارزين محافظت شده: 
را خطاب مي كنند كه مبارز(عضو نيروهاي نظامي يا شبه نظامي) نمي باشند و يا عضو گروه هاي مسلح سازمان يافته 

نباشند. در صورتي كه غير نظاميان بطور مستقيم در  2ي يكي از طرف هاي درگير يا بخشي از شورش گسترده
ويش را ممكن از دست بدهند. بطور مشابه با افراد ملكي، نظاميان و درگيري هاي نظامي شركت كنند محافظت خ

جنگجوياني كه از صفوف جنگ خارج شده، مثل(مجروح، مريض،اشخاصي كه كشتي شان غرق مي شود، توقيف 
و يا تسليم مي گردند) و يا كسانيكه مربوط به بخش هاي صحي يا مذهبي نيروهاي مسلح باشند، بايد در برابر 

  افظت شوند.حمالت مح

COM-ISAF : .(يا آيساف) فرمانده نيروي هاي بين المللي ياري به امنيت در افغانستان 

EOF Incidents : حادثات مربوط به عكس العمل تدريجي نيروها در مقابل يك پديده مشكوك، كه
كاروان هاي نيز ياد شده است: زماني كه افراد در هنگام نزديك شدن به  "محافظت از نيروها"تحت عنوان 

نظامي يا سبقت گرفتن از آن به هشدار افراد نظامي توجه نكنند و يا هم در پوسته هاي تالشي از 
 دستورالعمل ها سرپيچي نمايند، اين حوادث اتفاق مي افتد. 

ERW بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ و نيز به نام مواد منفجر ناشده و مواد انفجاري متروك ياد :
 مي گردد.

IDP :.بيجا شدگان داخلي 

يعني بمبي كه برخالف روش متعارف نظامي ساخته و يا جاسازي شده باشد.  مواد انفجاري تعبيه شده: 
بصورت بمب انتحاري، مانند مواد انفجاري "مي تواند به اشكال ذيل مشاهده شود:  مواد انفجاري تعبيه شده

جاري جاسازي شده در موتر ، مواد انفجاري كه با تماس جاسازي شده در بدن، كنترول از راه دور، مواد انف
  "قرباني خودش فعال مي گردد و يا مواد انفجاري بشقاب مانندي كه با آوردن فشار منفجر مي گردد.

: استحصال و بهره برداري مواد انفجاري تعبيه شده شامل موارد ذيل مي گردد: استحصال مواد انفجاري
توزيع نمودن معلومات جمع آوري شده از ساحه حادثة مواد انفجاري به تشخيص، جمع آوري، توليد و 

منظور به دست آوردن اطالعات نظامي قابل استفاده، بخاطر تقويت طرزالعمل و ميتود مبارزه با مواد 
انفجاري و به جهت كاهش منابع شورشيان و بخاطر تقويت پروسه تعقيب عدلي آنها. اين استحصال شامل 

ترميم عناصر مواد انفجاري تعبيه شده براي آزمايش هاي تخنيكي، قانوني، بايوميتريك و  حفظ، تشخيص و
تحليلي شده كه توسط نهادهاي متخصص انجام مي گيرد. استحصال مواد انفجاري تعبيه شده يك بخش 

 اساسي اقدامات مؤثر و قوي عليه مواد انفجاري مي باشد.  

                                                 
ساكنين يك سر زمين اشغال ناشده، كه در برخورد با نيروهاي مهاجم فورا سالح در دست مي "ومي در كنوانسيون سوم ژنو تذكر يافته: . اصطالح قيام يا شورش عم 2

 عام  حمل ح را در  مالگيرند و در مقابل آنها مقاومت مي كنند بدون اينكه وقت داشته باشد تا خود را در واحد هاي منظم نظامي شامل سازند مشروط به اينكه  سال
 .4) ماده 6) و (1فقرهاي ( "نموده و قوانين و سنت هاي جنگ را رعايت مي كنند.

 
  



 

  

Incidents :رد كه افراد ملكي در اثر درگيري هاي نظامي تلف شود. حادثات: زماني صورت مي گي
 گزارش تلفات ناشي از فعاليت هاي جرمي، شامل گزارشات تلفات افراد ملكي يوناما نمي شود. 

IHL.حقوق بشر دوستانه بين المللي : 

IM Forces :"ي شامل تمام سربازان خارجي مي گردد كه بخشي از نيروها "نيرو هاي نظامي بين المللي
آيساف و نيروهاي امريكايي مستقر در افغانستان بشمول نيروهاي مربوط به عمليات تحكيم آزادي كه تحت 
فرماندهي فرمانده آيساف قرار دارند، را تشكيل مي دهند. در ضمن اين واژه آنعده از نيرو هايي را نيز در بر مي 

 ويژه و نيروهاي عملياتهاي ويژه ميباشد.  گيرد كه تحت فرماندهي آيساف عمل نكرده و شامل تعداد نيروهاي

Injuries : متفاوت ياد مي گردد. ميزان شدت جراحت ها در به معناي جراحات جسمي با ميزان شدت
ديتابيس بخش حقوق بشر يوناما ثبت نمي شود. جراحت ها شامل شوك يا صدمه هاي غير فزيكي و رواني 

 يد مانند ضربه روحي، نمي گردد. و يا نتايجي كه از اثر حادثات به بار مي آ

ISAF : منشور ملل متحد  7نيروهاي بين المللي كمك به امنيت در افغانستان.آيساف بر اساس فصل
مأموريت تأمين صلح را به عهده دارد. اين نيروها تحت صالحيت شوراي امنيت ملل متحد اعزام شده است. 

تان  و ملل متحد، فرماندهي آيساف را به عهده گرفت. ، ناتو بر اساس درخواست دولت افغانس2003در اگست 
كشور مساعدت كننده نيرو مي گرديد كه  50نفر از  102052تقريباً شامل  2012دسمبر  3نيروهاي آيساف تا 

 2008در شش سلسله فرماندهي ساحوي به عالوه مقر فرماندهي آيساف در كابل مستقر مي باشند. از نومبر 
ساف به عنوان فرمانده نيروهاي امريكايي در افغانستان نيز خدمت مي كند، در حاليكه بدين سو، فرمانده آي

) شوراي امنيت يكبار ديگر بر قطعنامه 2012(2069سلسله فرماندهي هر دو نيرو جداگانه مي باشد. قطعنامه 
 ي نمايد.تأكيد م 2013اكتوبر  13ماه ديگر الي  12هاي قبلي در مورد تمديد مأموريت آيساف به مدت 

MoI :.وزارت امور داخله  

NATO : .سازمان پيمان اتالنتيك شمالي. اعضاي ناتو عمده ترين كشور هاي سهيم در آيساف مي باشند
 به آيساف مراجعه شود. 

NDS :.رياست امنيت ملي افغانستان يا استخبارات دولتي افغانستان  

NGO: .سازمان غير دولتي 

Pro-Government Forces (PGF) : دولتي و همكاران بين طرفدار دولت (نيروهاي نيرو هاي
اين نيروها تمام نيروهايي دولتي و ساير نيروهاي را در بر مي گيرد كه در عمليات ضد  :)المللي شان

تروريزم در قالب نيروهاي نظامي و شبه نظامي فعاليت ميكنند و بطور مستقيم يا غير مستقيم تحت كنترول 
اشند. اين نيروها شامل دسته هاي ذيل مي گردد، ولي محدود به اينها نيستند: اردوي دولت افغانستان مي ب



 

  

ملي، پوليس ملي، پوليس سرحدي، نيروهاي رياست امنيت ملي، پوليس محلي و ساير نيروهاي محافظتي 
 محلي و نيز  نيروهاي بين المللي و ساير نيروهاي استخباراتي و امنيتي خارجي.

SOPاري عملياتي.: طرز العمل معي 
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 ميتودولوژي يا روشِ تهيه گزارش

نوع يوناما تا حدي كه امكان دارد  با اجراي تحقيقات در ساحه رويدادها، با انجام مشوره با يك سلسله منابع مت
و با توجه به  انواع اطالعاتي كه با اطمينان و با اعتبار ارزيابي مي گردد، گزارش ها در مورد تلفات افراد ملكي 
را تهيه مي نمايد. در زمان تحقيق و بررسي هر رويداد، يوناما نهايت تالش هاي خود را بكار مي برد تا 

شواهد عيني، افراد آسيب ديده، "متنوع بشمول اطالعات بدست آمده  را تا جايي كه ممكن است با منابع 
فعالين نظامي (بشمول دولت افغانستان و نيروهاي نظامي بين المللي)، مسئولين محلي در روستاها، ولسوالي ها و 
واليات، رهبران مذهبي و اجتماعي و اطالعات بدست آمده از طريق بازديد مستقيم، آزمايش فيزيكي اقالم و 

ده از محل حادثه، بازديد از شفاخانه و ديگر مراكز صحي، عكس ها و تصاوير شواهد جمع آوري ش
ويديويي، گزارش رياست امنيت و مصئونيت ملل متحد و ديگر نمايندگي هاي آن، گفته هاي منابع دست 

را بررسي  "دوم، گزارش رسانه ها و اطالعات جمع آوري شده از سوي نهادهاي غير دولتي و طرف هاي سوم
  موده و به اثبات برساند. مجدد ن

در جايي كه ممكن باشد، تحقيقات بر اساس شهادت اوليه قربانيان، شاهدان صحنه و تحقيقات در محل 
صورت مي گيرد. در بعضي موارد بخصوص جايي كه به علت محدوديت هاي امنيتي دسترسي امكان 

موارد، يوناما بر يك سلسله تكنيك ها  ندارد، اين گونه تحقيقات در ابتدا امكان پذير نيست. در اين گونه
براي جمع آوري اطالعات بخصوص از طريق شبكه هاي معتبر و باز هم از طريق يك سلسله منابع متنوع كه 

  آن منابع معتبر ارزيابي گرديده، اتكاء مي كند.

ره هرگاه اطالعات مربوط به يك رويداد براي يوناما قناعت بخش نباشد، در آنصورت رويداد متذك
گزارش داده نمي شود. در بعضي موارد، تحقيقات قبل از نتيجه گيري ميتواند چندين هفته را در بر گيرد. 
اين مسئله بدين معناست كه نتيجه گيري ها در يك گزارش در مورد تلفات ملكيِ ناشي از يك رويداد 

رديده و اصالح گردد. هرگاه ميتواند با كسب اطالعات بيشتر و گنجانيدن آن در تحليل ها دوباره بررسي گ
اطالعات واضح و روشن نباشد، در آنصورت تا زمان كسب مدارك قناعت بخش نتيجه گيري صورت 
نمي گيرد و يا بدون نتيجه گيري قضيه بسته مي گردد و نيز در گزارشي كه از ارقام تلفات افراد ملكي تذكر 

  به عمل مي آيد، قضاياي بسته شده گنجانيده نمي شود. 

ر بعضي موارد وضعيت غير متخاصم بودن قربانيان گزارش داده شده را نمي توان بطور قطعي مشخص د
ساخت و يا مورد اختالف مي باشد. در اين گونه موارد، يوناما از معيار هاي قابل اعمال حقوق بشر دوستانه 

دارند ملكي اند يا بين المللي استفاده نموده و طوري فرض نمي كند كه مرداني كه در سن جنگ قرار 
جنگجو، بلكه اين گونه ادعاها بر اساس واقعيت هاي موجود در مورد يك رويداد مشكوك ارزيابي مي 
شوند. هرگاه وضعيت يك يا چند قرباني نامشخص باقي مي ماند، در آنصورت مرگ آنها در شمار مجموع 

  تلفات افراد ملكي گنجانيده نمي شود. 
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ميالدي ايجاد نمود تا تحليل ها و گزارش هاي خود در مورد  2009سال يوناما يك  ديتابيس را در 
محافظت از غير نظاميان در درگيري هاي مسلحانه را تقويت كند. اين  داتابيس بخاطر تسهيل جمع آوري 
اطالعات به شكل منظم، تحليل و ارزيابي منسجم و مؤثر اطالعات منجمله تفكيك اطالعات بر اساس سن، 

  ين حادثه، تاكتيك، نوع سالح و دسته بندي هاي ديگر طراحي شده است.جنس، مرتكب

يوناما نهايت تالش مي نمايد تا حد امكان طرف مسئول يك حادثة مشخص را معين نمايد. هر چند به علت 
محدوديت هاي ناشي از محيط عمليات ها، مانند ماهيت مشترك بعضي از عمليات هاي نظامي و عدم توانايي 

وليه در بسياري از رويدادها براي تشخيص دقيق يا تفكيك ميان طرفهاي مختلف نظامي و شورشيان يا منابع ا
زماني كه هيچ يك از طرف ها مسئوليت را به عهده نمي گيرند، در همچو موارد يوناما مسئوليت يك رويداد 

ميدهد. يوناما ادعا نمي  مشخص را  به دسته بندي عمومي نيروهاي طرفدار دولت و يا عناصر ضد دولتي نسبت
كند كه ارقام ارايه شده در اين گزارش كامل مي باشد؛ اما اين احتمال وجود دارد كه يوناما تلفات افراد ملكي 

  را با توجه به محدوديت هاي مرتبط به محيط جنگي كمتر گزارش داده باشد.

 مسئوليت هاي حقوقي طرف هاي درگير در جنگ مسلحانه

ر است كه جنگ افغانستان يك نبرد داخلي بوده كه در آن دولت افغانستان و نيروهاي امنيتي يوناما بر اين نظ
نيروهاي دولتي "شان با حمايت نيروهاي نظامي بين المللي (كه در اين گزارش و در داخل افغانستان به عنوان 

(كه در اين گزارش و در به آن اشاره مي شود) با گروه هاي مسلح غير دولتي  "و  همكاران بين المللي شان
 به آن اشاره مي شود)، مصروف جنگ مي باشد. "عناصر ضد دولتي"داخل افغانستان به عنوان 

  نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان
نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان يك اصطالحي هست كه به اعضاي نيروهاي مسلح يعني اردوي 

ل نيروهاي نظامي بين المللي(واحد هاي نظامي آيساف، نيروهاي ويژه امريكائي ملي، نيروهاي حمايتي بشمو
در افغانستان، اعضائي ائتالف عمليات تحكيم آزادي يا نيروهاي عمليات هاي ويژه كه خارج از اين سلسله 

رف فرماندهي قرار مي گيرد) و ساير نيروهاي امنيتي افغان، گفته مي شود. تمام اعضاي نيروهاي مسلح ط
هاي درگير در منازعه، به استثناي كارمندان طبي و مذهبي جنگجو تلقي مي گردند. نيروهاي امنيتي افغان، 
مانند پوليس ملي، پوليس محلي، نيروهاي رياست امنيت ملي و پوليس سرحدي وضعيت ملكي بودن خود 

بخشي از نيروهاي دولتي را زماني كه به شكل مستقيم در جنگ شركت مي نمايند، از دست داده و به حيث 
   و همكاران بين المللي شان تلقي مي گردند.

دسته بندي نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان ممكن است كه گروپ هاي مسلح را كه در 
منازعات مسلحانه دخيل هستند، نيز شامل گردد. بخصوص زماني كه همچون گروپ ها بخشي از نيروهاي 

منازعه را بطور مؤثر تشكيل مي دهد. بطور مثال، زماني كه اينها عمليات هاي  مسلحِ يك طرف درگير در
امنيتي و ضد شورشي را در تحت فرماندهي غير رسمي يك مقام دولتي؛ مانند، قومندان امنيه، افسران امنيت 

 . ملي يا ولسوال، انجام مي دهد
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  عناصر مخالف دولت
اد و گروپ هاي مسلح غير دولتي كه در حال حاضر عناصر مخالف دولت يك اصطالحي هست كه به افر

در جنگ ها دخيل بوده و در مخالفت با نيروهاي حكومتي و بين المللي مي جنگند، خطاب مي گردد. 
اينها؛ نيروهاي طالبان، و هم چنان افراد و گروپ هاي مسلح منسجم غير دولتي را كه بطور مستقيم در 

مختلف مانند شبكه حقاني، حزب اسالمي گلبدين حكمتيار، جنبش جنگ ها سهم مي گيرند و به نام هاي 
  ملي ازبكستان، اتحاد جهاد اسالمي، لشكر طيبه و جيش محمد ياد مي شوند، شامل مي گردد. 

دسته بندي عناصر مخالف دولت، گروپ هاي مجرمين مسلح را شامل نمي گردد، مگر اينكه همچون 
د كه در منازعات مسلحانه از جانب يك طرف درگير در جنگ گروپها  بطور مستقيم طوري وا نمود كن

    4.دخيل مي گردد

تمام طرفهاي درگير در منازعه يعني نيروهاي امنيتي افغان، نيروهاي نظامي بين المللي و گروپ هاي مسلح 
  غير دولتي، بر اساس حقوق بين المللي، مسئوليت آشكار در قبال محافظت از افراد ملكي  دارند. 

 ) مكلفيت ها بر اساس حقوق بشر دوستانه بين الملليالف

مي باشد كه در آن به  19775ژنو و عضو پروتكل الحاقي دومِ  1949افغانستان عضو كنوانسيونهاي چهارگانه 
محافظت غيرنظاميان در درگيري هاي مسلحانه داخلي پرداخته شده است. اين پروتكل حمله عليه افراد ملكي 

  كه موجوديتش براي نجات جمعيت غيرنظامي ضروري است را منع مي نمايد. و حمله بر اهدافي 

ژنو، حداقل معيار هايي كه طرف هاي درگير بشمول دولت ها  1949مشترك در كنوانسيونهاي چهارگانه  3ماده 
  و طرفهاي غير دولتي درگير در يك جنگ مسلحانه داخلي بايد رعايت كنند را تعيين نموده است.

ژنو و پروتكل هاي الحاقي آن، بخشي از حقوق عرفي بين  1949دي در كنوانسيونهاي چهارگانه قواعد متعد
. مرتبط ترين اصولي كه بر رفتار نيروهاي مسلح افغان، نيروهاي نظامي بين المللي و 6المللي را تشكيل ميدهد

ل اعمال مي باشد، به گروه هاي مسلح غير دولتي به عنوان طرف هاي درگير در جنگ داخلي افغانستان قاب
  شرح ذيل مي باشد:   

(طرف ". 7اصل تشخيص يا تفكيك: جمعيت غير نظامي و همچنين افراد ملكي نبايد مورد حمله قرار گيرند •
 "اهداف ملكي را از اهداف نظامي"و  "هاي درگير)... بايد در تمام حاالت جمعيت ملكي را از جنگجويان

  8ك نمايند.تشخيص داده و آنها را از هم تفكي

                                                 
.  تنظيم شده در وزارت دفاع 3. 4تا  2. 4هاي چارچوب حقوقي را تعقيب مي كند كه در منابع زير آمده است: تعريف جنگجو، فصل "تعاريف". اين بخش  4

؛ و كميته بين المللي صليب سرخ، حقوق عرفي بشر دوستانه بين المللي، 2004گاه اكسفورد، اكسفورد انگلستان؛ كتاب راهنما در مورد حقوق جنگ، انتشارات دانش
  . تمام اعضاي نيروهاي مسلح يك طرف درگير در جنگ به، استثناي كارمندان طبي و مذهبي، جنگجو تلقي مي گردد. 3قاعد 

  نافذ گرديد.   2009دسمبر  24تصويب نمود كه پروتكل موصوف  به تاريخ   2009نومبر  10را به تاريخ  1977. افغانستان، پروتكل الحاقي دوم  5
 CU P/ICRC, Cambridge. به كميته بين المللي صليب سرخ، حقوق عرفي بشر دوستانه بين المللي، نويسندگان، جان ماري هينكارتز و لويس دوسوالد بك ( 6

  ردد. ) مطالعه كميته بين المللي صليب سرخ، مراجعه گ2005
  13) ماده 2، بند (2پروتكل الحاقي  . 7
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آن حملة كه احتمال تلفات اتفاقي افراد ملكي، جراحت به غيرنظاميان، صدمه به اهداف "اصل تناسب:  •
ملكي و يا تركيبي از آنها در آن وجود داشته باشد، كه از منفعت محسوس و مستقيمي كه از بعد نظامي 

 .   9"بدست مي آيد، فراتر رود، منع گرديده است

...غيرنظاميان در برابر هر گونه خطر ناشي از عمليات هاي نظامي بايد از " له:اصل احتياط در حم •
. در زمان انجام عمليات نظامي، بايد مراقبت دائمي صورت گيرد تا "10مصئونيت همه جانبه برخوردار باشند

هر " و از هر گونه احتياط ممكن كار گرفته شود تا از "جمعيت غير نظامي و اهداف ملكي را تفكيك نمود
گونه تلفات اتفاقي افراد ملكي، جراحت به آنها و صدمه به اهداف غير نظامي جلوگيري شده و يا به حداقل 

  . "11رسانده شود

همه كشور هايي كه در تشكيل نيروهاي نظامي بين المللي در افغانستان سهم دارند، بشمول قوت هاي آيساف، 
تالف عمليات تحكيم آزادي و نيرو هاي عمليات هاي ويژه كه نيروهاي ويژه امريكايي در افغانستان، اعضاي ائ

ژنو مي باشند.  1949خارج از اين سلسله فرماندهي قرار دارند، همه امضاء كنندگان كنوانسيونهاي چهارگانه 
 1977هرچند تمام كشورهاي كمك كننده نظامي، امضاءكننده پروتكل الحاقي اول و پروتكل الحاقي دوم 

ام اين نيروها به آن قواعد حقوقي مربوطه كه بخشي از حقوق عرفي بين المللي را تشكيل ميدهد، نيستند، اما تم
 مقيد مي باشند.

 ب) مكلفيت ها بر اساس قواعد بين المللي حقوق بشر

قواعد بين المللي حقوق بشر هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح قابل اعمال مي باشد. قواعد بين المللي 
  همراه با حقوق بشر دوستانه بين المللي به شكل متمم و مكمل هم ديگر يكجا تطبيق مي گردد. حقوق بشر

، بشمول كنوانسيون بين المللي حقوق 12افغانستان امضاء كننده ي چندين معاهده بين المللي حقوق بشر
شري تمام سياسي و مدني مي باشد كه اين كنوانسيون، دولت افغانستان را متعهد مي سازد تا حقوق ب

 شهروندان را  در داخل سرحدات يا حوزه صالحيت شان، تأمين نموده و از آن محافظت نمايد.

در حاليكه طرفهاي غير دولتي در افغانستان، بشمول گروه هاي مسلح غير دولتي، نمي توانند بصورت رسمي 
شكل غير رسمي بر بعضي  طرف معاهدات بين المللي حقوق بشر قرار بگيرند، اما طرفهاي غير دولتي كه به

                                                                                                                                                 
كه در آن گفته شده  52) ماده 2و به بند ( "نبايد مورد هدف قرار گيرند"كه در آن مقرر گرديده، افراد ملكي  51) ماده 2. به بند (48، ماده 1. پروتكل الحاقي  8
  مراجعه شود.  "حمالت فقط بايد مواضع نظامي را هدف قرار دهد"

  در مورد احتياط در حمله مراجعه كنيد.  57. جهت اطالعات بيشتر به ماده 51) ماده 5، بند (ب) فقره (1وتكل الحاقي . پر 9
  13) ماده 1، بند (2. پروتكل الحاقي  10
  .57)  ماده 1و فقره ( 2) فقره ii، بند هاي (الف) و (1. پروتكل الحاقي  11
. ميثاق بين المللي حقوق فرهنگي، 1983اپريل  24يل مي باشد: ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني، مصوب . افغانستان عضو كنوانسيون ها و معاهدات ذ 12

. كنوانسيون منع هر گونه خشونت عليه زنان، 1983اگست  5. ميثاق بين المللي محوي هرگونه تبعيض نژادي مصوب 1983اپريل  24اجتماعي و اقتصادي، مصوب 
. كنوانسيون حقوق كودكان 1987جون  26انسيون منع شكنجه و انواع رفتار ظالمانه، برخورد يا مجازات تحقير آميز يا غير انساني، مصوب . كنو1983مارچ  5مصوب 
. و همچنين 2002اكتوبر  19. پرتوكول اختياري كنوانسيون حقوق كودك در مورد فروش، هرزه گري و هرزه نگاري كودكان، مصوب 1994اپريل  27مصوب 

. منبع: 2003سپتمبر  24وكول اختياري بر كنوانسيون حقوق كودك در مورد مشاركت كودك در درگيري هاي نظامي مصوب پرت
http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html.   
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ساحات كنترل دارند؛ مانند طالبان، به طور روزافزوني ملتزم به تعهدات بين المللي حقوق بشر پنداشته مي 
 13شوند.

  شوراي امنيت 1325قطع نامه 
شان تأكيد نموده است، اعمال كامل نورم هاي  1325همان طوريكه شوراي امنيت ملل متحد در قطع نامه 

ق بشر دوستانه بين المللي و حقوق بشر در مورد زنان و دختران و مد نظر گرفتن اقدامات مربوط به حقو
ويژه براي محافظت زنان و دختران از خشونت هاي مبتني بر جنسيت در جريان منازعه مسلحانه براي تمام 

  14دولت ها، حياتي و ضروري پنداشته مي شود.

 ج) مكلفيت ها بر اساس حقوق جزاي بين المللي

ميالدي اساسنامه روم را در مورد محكمه جنايي بين المللي امضا و قبول نمود. بنابر  2003افغانستان در سال 
اين، افغانستان در برابر تحقيق و پيگيري جرايم بين المللي يعني جرايم جنگي، جرايم عليه بشريت و كشتار 

كه افغانستان نمي تواند و يا نمي  جمعي در حوزه قضايي دادگاه شان مسئوليت اوليه دارد. در صورتي
خواهد اين كار را انجام دهد، در آنصورت محكمه جزاي بين المللي با توجه به صالحيت شان مي تواند بر 

  قضيه كه در افغانستان صورت گرفته، رسيدگي نمايد.

انستان كشور هايي كه نيروهاي نظامي شان در تشكيل نيروهاي نظامي بين المللي درگير در جنگ  افغ
حضور دارد، نيز مسئوليت دارند تا جرايم بين المللي مورد ادعا كه ممكن توسط اتباع شان در افغانستان 

   15صورت گرفته را تحقيق و مورد پيگيري قرار دهند.

اساسنامه روم در  8) ماده 2به طور مشخص دولت ها مسئوليت دارند تا نقض فقره هاي (آي) و (اي) بند (
اي بين المللي را تحقيق و مورد تعقيب عدلي قراردهد. زيرا، در فقره هاي ماده متذكره مورد  محكمه جز

حمالتي كه به شكل عمدي عليه جمعيت غير نظامي هدايت داده مي شود و يا اگر "چنين تصريح گرديده: 
يت ، جنا"اين گونه حمالت عليه افراد ملكيِ كه مستقيماً در خشونت ها سهم ندارند؛ صورت مي گيرد

  جنگي در جنگ داخلي به شمار مي آيد.

 

 

 

                                                 
مراجعه كنيد. همچنين  188، پراگراف 2011مارچ  31. در ادامه به گزارش هيئت از كارشناسان سرمنشي عمومي ملل متحد در بخش پاسخ دهي در سريالنكا، مورخ  13

ت حقوق بشر دوستانه بين المللي در جمهوري عربي ليبيا به گزارش كميسيون بين المللي بازرسي سرمنشي عمومي ملل متحد در مورد تحقيق بر تمامِ تخلفات از مقررا
 مراجعه كنيد.  2011جون  1مورخ  A/HRC/17/44تحت عنوان 

   ) شوراي امنيت مراجعه گردد.2010(1960) و 2009(1889)، 2009(1888) ، 2008(1820) شوراي امنيت. هم چنان به قطع نامه هاي 2000(1325. قطع نامه  14
نه نكه دولت ها اساسنامه روم را امضا كرده باشند يا خير، آنها بر اساس حقوق عرفي مسئوليت دارند تا نقض جدي حقوق بشر و حقوق بشر دوستا. صرف نظر از اي 15

بر اساس حقوق جزاي بين كه بين المللي را وقتيكه در قلمرو افغانستان كه عضو محكمه بين المللي عدالت مي باشد، فعاليت مي كنند، مورد تحقيق قرار دهند. همانطو ر
 المللي چنين مسئوليت دارند.
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 د) مكلفيت ها بر اساس قوانين داخلي

اعضاي نيروهاي مخالف دولت بر اساس قوانين جزاي افغانستان مي تواند مورد پيگرد قانوني قرار بگيرد. 
متبوع  اعضاي نيروهاي نظامي دولت افغانستان و نيروهاي بين المللي نيز در برابر نقض قوانين ملي كشور

  شان مسئول شناخته مي شوند. 

    تعريف غيرنظاميان و جنگجويان محافظت شده
افراد ملكي را طوري تعريف مي نمايد كه در حقوق بين المللي قبول شده باشد. سايرين و طرف هاي  يوناما

رح درگير در منازعة افغانستان اصطالح فرد ملكي را طوري تعريف مي نمايند كه در بخشهاي بعدي مط
 خواهد گرديد.

  يوناما
را طوري بكار مي برد كه بتواند معيار هاي حقوق بشردوستانه بين المللي را منعكس  "ملكي"يوناما تعريف 

كساني مي باشند كه جنگجو (اعضاي نيروهاي نظامي يا شبه نظامي) يا عضو  "ملكي"نمايد. هدف از كلمه 
گير نبوده و در ضمن به اشخاصِ خطاب مي گردد كه گروه هاي مسلح سازمان يافتة يكي از جناح هاي در

. يك فرد ملكي موقف ملكي بودن خود را زماني از دست مي دهد كه 16بخشي از شورشيان عمومي نباشند
  بصورت مستقيم در خشونت ها سهم مي گيرد.

جراي حقوق بشر دوستانه بين المللي براي طرف هاي درگير در يك جنگ ضرورت مي پندارد تا در زمان ا
عمليات هاي نظامي شان ميان افراد غيرنظامي و جنگجويان تفكيك قايل شوند. كساني كه ديگر شورشي 
نبوده و يا ديگر در جنگ ها سهم نمي گيرند، محفوظ تلقي گرديده و نبايد هدف قرار گيرند. اما در كنار 

مار، آنهاي كه كشتي شان افراد ملكي؛ جنگجوياني كه ديگر از ميدان جنگ خارج شده (مانند زخمي، بي
مي شكند و درحال غرق شدن است و بازداشت يا تسليم شده اند) يا كساني كه مربوط به پرسونل مذهبي يا 
كارمندان صحي نيروهاي مسلح اند؛ همة اين ها تحت اصول حقوق بشر دوستانه بين المللي در برابر حمله يا 

 هدف قرار گرفتن مصئون مي باشند.

اين گزارش حمالتي را عليه گروه هاي مختلف مردمي به ثبت رسانيده كه جنگ افغانستان؛  اما در ارتباط
شامل كارمندان ملكي، معلمين، كارمندان مراكز صحي و كساني كه در ارايه خدمات عامه سهم دارند، 
 شخصيت هاي سياسي و كارمندان اداري، كارمندان مؤسسات غير دولتي، پرسونل پوليس ملكي كه وظيفه

 .17مي گردد نظامي ندارند و در عمليات هاي مبارزه با شورشيان سهم ندارند،
 
 
 

                                                 
رهنمود هاي تفسيري در مورد مفهوم مشاركت مستقيم در خشونت ها بر  "را با كنوانسيون هاي ژنو مقايسه كنيد. همچنين به  1پروتكل الحاقي  50ماده  1. پراگراف  16

  مراجعه كنيد.   2009جوالي  1 نوشته نيلز ميلزر، تاريخ "حقوق بشر دوستانه بين المللي اساس 
افغان، پوليس محلي و . يوناما آنعده از افسران پوليس را به عنوان جنگجو مي پذيرند كه بصورت مستقيم در جنگ ها سهم دارند. اين مسئله شامل حال پوليس ملي  17

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

انفجار در ميدان شهر مركز واليت وردك صورت گرفت. آن درحقيقت يك عمل غير 
انساني بود؛ زيرا، تعداد زيادي از افراد ملكي بي گناه در اثر اين انفجار كشته و يا مجروح 

تن مي رسيد كه از ميان آنها چهار نفر شان  171تلفات به   ن حادثه مجموعگرديدند. در اي
كشته شده بودند. در نتيجه تعداد زيادي از خانه هاي افراد ملكي و هم چنان ساختمان هاي 
دولتي يا كامالً تخريب شده و يا هم به شدت خساره مند گرديده بود. زماني كه من صداي 

اعضاي خانواده ام در خانه نشسته بوديم. تأثير انفجار به حد قوي  آن انفجار قوي را شنيدم، با
بود كه من ابتدا فكر كردم  انفجار در داخل خانه ام اتفاق افتاده است. من سراسيمه شده بودم 
و با تمام اعضاي خانواده به شدت ترسيده بوديم. در حقيقت آن روز، ترسناكترين روز 

ادرم و خواهرم در اثر انفجار مجروح گرديدند. وقتي من ديدم زندگي من بود. پدرم، سه تا بر
كه بعضي از اعضاي خانواده ام خون آلود گرديده و مجروح شده اند، كنترلم را از دست 
داده و به گريه كردن شروع كردم. من فكر مي كردم كه تمام اعضاي خانواده ام را از دست 

  ند، سپاسگزاري نمودم.داده ام. اما وقتي كه فهميدم آنها زنده هست

نفر از اقاربش توسط انفجار مواد انفجاري تعبيه  5صحبت هاي يك فرد ملكيِ كه به تعداد 
در  18، مجروح گرديده بود.2012نومبر سال  23شده در ميدان شهر واليت وردك به تاريخ 

  19فرد ملكي مجروح گرديد. 167اثر اين حادثه چهار فرد ملكي كشته شده و 

، منازعات مسلحانه در افغانستان، تلفات افراد ملكي را به شكل وحشتناك به دنبال داشته 2012در سال 
 2754،  به تعداد 2012است. بر اساس يافته هاي دفتر هيئت معاونت ملل متحد(يوناما) در افغانستان در سال 

ه مجموع تلفات افراد فرد ملكي مجروح گرديده است، كه در نتيج 4805فرد ملكي به قتل رسيده و به تعداد 
 12، در حدود 2011تن مي رسد. هرچند رقم كشته شدگان در مقايسه با سال  7559به  2012ملكي در سال 

. ولي يوناما هم چنان 20درصد كاهش را نشان داده و افزايش نسبي در رقم مجروحين صورت گرفته است
ن را برجسته ساخته، كه اين موضوع نيازمند تداوم تلفات افراد ملكي در اثر منازعات مسلحانه در افغانستا

اينست تا تمام طرف هاي درگير جهت كاهش تلفات افراد ملكي و تقويت محافظت از افراد ملكي  بايد 

                                                 
ين حمله را توسط موتري كه مواد انفجاري خيلي زياد در آن . طالبان مسئوليت حمله را در وب سايت شان به عهده گرفته و به رسانه ها اميل فرستاده بود كه ا 18

نومبر توسط حكومت افغانستان صورت  21و  20جاسازي شده بود، انجام داده و دليلش اينست تا بخاطر اعدام هاي محبوسين جنگي كه در پل چرخي كابل به تاريخ 
-http://shahamat-english.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20416:quick-glanceگرفته بود، انتقام بگيرد. 

at-2012-jihadi-achievements-part-1&catid=3:articles&Itemid=5.  
   .2012دسمبر  19مصاحبه يوناما در ميدان شهر مركز واليت وردك، .  19
 4706تنِ شان كشته شده و به تعداد  3131تن مي رسيد كه از رقم متذكره  به تعداد  7837مجموع تلفات افراد ملكي به  2011.  بر اساس يافته هاي يوناما، در سال  20

 گرديده بود. به گزارش ساالنه يوناما در مورد محافظت از افراد ملكي  در آدرس ذيل مراجعه گردد:  تن ديگر مجروح

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf   
    درصد كاهش را نشان مي دهد. 4، 2011مي باشد، در مقايسه سال  2012تن در سال  7559مجموع تلفات افراد ملكي كه در حدود 
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در جريان شش سال به عهده گرفته و انجام دهد.  2013تعهدات بيشتر و تالش هاي دو برابري را در سال 
 از اثر منازعات مسلحانه جانهاي شان را از دست داده است. فرد ملكي افغان  14728گذشته در حدود 

اي مورد هدف قرار داده و حمالتي را عناصر مخالف دولت، در سراسر كشور افراد ملكي را بطور فزاينده
بدون توجه به زندگي انسان ها انجام داده اند. بر اساس يافته هاي يوناما، مجموع تلفاتي كه به نيروهاي 

زخمي) مي رسد كه در  3952قتل و  2179تن (به شمول  6131نسبت داده مي شود، به مخالف دولت 
درصد تمام تلفات افراد ملكي  81درصد افزايش را نشان داده و در حدود  9، در حدود 2011مقايسه با سال 

   21را تشكيل مي دهد. 2012در سال 

  
در صد  108گرديدند، يوناما در حدود  فرد ملكي كه توسط عناصر مخالف دولت كشته و مجروح 6131از 

و هم چنان اين نهاد افزايش را در كشته شدگان و  22افزايش را در قتل هاي هدفمند به ثبت رسانيده
مجروحين ناشي از استفادة خالي از تبعيضي مواد انفجاري تعبيه شده به ثبت رسانيده است. بطور مشخص 

ستفاده از آن غير قانوني بوده و به مجرد تماس با قرباني منفجر مواد انفجاري تعبيه شدة بشقاب مانندي كه ا
مي گردد. اين مواد انفجاريي بي نهايت مضر توسط هر فردي بشمول اطفال به محض پا گذاشتن بر آن يا 
عبور هر نوع وسايل نقليه از باالي آن بشمول موتر هاي اتوبوس افراد ملكي، منفجر مي گردد. هم چنان 

و آزار و اذيت مردان، زنان و اطفال و مداخله در حق تعليم، صحت و آزادي رفت و آمد  تهديد، ارعاب
 آنها توسط عناصر مخالف دولت در ساحات جنگي افزايش نيز يافته است. 

مجروح) در سال  271كشته و  316مورد تلفات افراد ملكي ( 587هشت درصد تمام تلفات افراد ملكي يعني 
در  46و طرفداران بين المللي شان نسبت داده مي شود. رقم متذكره نشان دهنده  به نيروهاي دولت 2012

درصد در كشته  39، در حدود 2011مي باشد. البته در مقايسه سال  2011صد كاهش در مقايسه سال 
                                                 

تن را شامل مي گرديد، به  5636فرد ملكي مجروح كه در مجموع   3428فرد ملكي كشته شده و به تعداد  2208، به تعداد 2011. بر اساس يافته هاي يوناما، در سال  21
 نيروهاي مخالف دولت نسبت داده شده بود. به گزارش ساالنه يوناما در مورد محافظت از افراد ملكي  در آدرس ذيل مراجعه گردد: 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf.  
عليه يك فردي كه منجر به  . رقم متذكره تمام كشته شدگان و مجروحين ناشي از  يك حادثة  قتل  هدفمند را تشكيل مي دهد. بطور مثال، انفجاري مواد انفجاري 22

  تلفات چندين فرد گرديده است. 
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تلفات افراد ملكي در اثر حمالت نيروهاي  23درصد در مجروحين كاهش رخ داده است. 53شدگان و 
 2011فرد مجروح، مشابه با ارقامي است كه در سال  63فرد كشته شده و  33، با 2012در سال امنيتي افغان 

   24به ثبت رسيده بود. اكثريت اين تلفات در جريان جنگ هاي زميني اتفاق افتاده است.

فرد مجروح) به هيچ يكي از طرف هاي درگير بطور  582فرد كشته شده و  259فرد ملكي(  841تلفات 
ل نسبت نيست. زيرا، آنها در حادثات ناشي از فير هاي متقابل در جريان جنگ هاي زميني، مشخص قاب

گلوله باري هاي كه از آن سوي سرحد صورت گرفته  و يا در اثر مواد منفجر شوندة كه از دوران جنگ 
  باقي مانده بود، كشته و يا مجروح گرديده است.

، كاهش نموده و 2012شدگان و مجروحين در اوايل سال  يافته هاي يوناما نشان مي دهد كه آمار كشته
تعداد تلفات افراد ملكي در شش ماه دوم روند صعودي داشته است. عوامل كليدي كه در كاهش تلفات 

نقش داشت، فرا رسيدن يك زمستان ناگوارِ و بي موقع بود كه رفت و  2012ماه اول سال  5افراد ملكي در 
و نيز بر عمليات ها عليه عناصر مخالف دولت تأثير گذاشته بود. هرچند در  آمد شورشيان را مانع مي شد

، به 2011درصد افزايش در تلفات افراد ملكي را در مقايسه عين مدت سال  13شش ماه دوم سال، يوناما 
ثبت رسانيده است. تلفات افراد ملكي در نتيجه انفجار مواد انفجاري تعبيه شده در ساحات ملكي و اماكن 

در صد افزايش يافته و هم چنان شدت جنگ ها در بعضي از بخش هاي كشور نيز  17عمومي در حدود 
  25روند صعودي داشته است.

  
 

                                                 
فرد ملكي مجروح گرديده بود كه  571فرد ملكي توسط  نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان به قتل رسيده و  517، بر اساس يافته هاي يوناما در حدود 2011. در سال  23

 ه يوناما در مورد محافظت از افراد ملكي  در آدرس ذيل مراجعه گردد: تن مي رسيد. به گزارش ساالن 1088مجموع تلفات به 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf.  
  ين المللي شان گرديده است. تعداد تلفات افراد ملكي كه به نيروهاي امنيتي افغان نسبت داده مي شود، شامل ارقام مجموعي تلفات ناشي از نيروهاي دولتي و همكاران ب . 24
  پيشين.  25
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 عناصر مخالف دولت و محافظت از افراد ملكي

، يوناما استفاده از مواد انفجاري تعبيه شده را كه هيچ گونه تفكيكي بين افراد ملكي و 2012در جريان سال  
قايل نيست را در يك سطح باال به شكل دوام دار به ثبت رسانيده است. بخصوص مواد انفجاري  نظامي

تعبيه شدة بشقاب مانند و ساير تاكتيك هاي كه مواد انفجاري در آن استفاده مي شود. مانند، حمالت 
  ود. انتحاري و انتحاري پيچيده در ساحاتي كه تعداد زيادي از افراد ملكي بوضوع مشاهده مي ش

، مواد انفجاري تعبيه شده به عنوان يكي از بزرگترين تهديدها عليه افراد ملكي محسوب 2012در سال 
فرد  1663فرد ملكي به قتل رسيده و  868حادثه جداگانه به تعداد  782گرديده است. كه در مجموع توسط 

د افزايش را نشان مي درص 3، در حدود 2011ملكي مجروح گرديده است. رقم متذكره در مقايسه سال 
در حادثات مربوط به  مواد انفجاري تعبيه شده حتا در جاهاييكه اهداف مورد نظر ظاهراً اهداف  26دهد.

نظامي بوده، آنهاي كه مسئول جاسازي و انفجار مواد انفجاري بوده اند، اقدامات احتياطي را براي محافظت 
چنان آنها نتوانسته اند كه تفكيك بين اهداف نظامي و از افراد ملكي  روي دست گرفته نتوانسته اند. هم 

ملكي قايل شوند و يا هم هيچ اعتنائي به حضور فعاليت هاي افراد ملكي نداشته اند. كه اين موضوع بر 
  اساس حقوق بشر دوستانه بين المللي نقض مسئوليت هاي آنها تلقي مي گردد. 

د انفجاري تعبيه شده بر زندگي اطفال، زنان و مردان افغان يوناما خاطر نشان مي سازد كه حدود تأثيرات موا
يعني  27بيشتر از آن چيزي هست كه فوراً فقط حق زندگي آنها را تهديد مي نمايد. مواد انفجاري متروك

مواد كه جاسازي شده اما انفجار نشده در محيط يك جامعه، دسترسي به صحت و آموزش را مانع گرديده 
ني را ايجاد مي نمايد. طوريكه افراد ملكي در تحت تهديد دائمي كشته شدن، معيوب و يك فضايي از نا ام

شدن، جراحات شديد و نابودي ملكيت شان زندگي مي نمايند. افراد در سطح ولسوالي هاي كه مواد 
انفجاري در آنجا در يك سطح خيلي باال جاسازي مي شود، زماني كه موقعيت مواد انفجاري را به نيروهاي 

منيتي افغان گزارش داده و يا در جستجوي آن بوده است، به عكس العمل شديد از سوي عناصر مخالف ا
 دولت مواجه مي گردد. 

فرد ملكي  379فرد ملكي توسط قتل هاي هدفمند به قتل رسيده و  698بر اساس يافته هاي يوناما در حدود 
كه در مقايسه   28تن مي رسد. 1077 توسط تاكتيك متذكره مجروح گرديده است كه مجموع تلفات به

درصد افزايش را نشان مي دهد. اكثريت اين حادثات ناشي از هدف قرار دادن  108، در حدود 2011سال 

                                                 
فرد ملكي مجروح گرديده بود. در نتيجه  1511فرد ملكي كشته شده و  949عبيه شده به تعداد ، بر اساس يافته هاي يوناما، در اثر مواد انفجاري ت2011. در سال  26

 يوناما در مورد محافظت از افراد ملكي  در آدرس ذيل مراجعه گردد:  2011تن مي رسيد. به گزارش ساالنه  2460مجموع تلفات ناشي از انفجار مواد متذكره به 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf.  
مواد انفجاري كه از راه دور كنترل مي شود(كه ممكن فعال شده باشد يا خير) را شامل . مواد انفجاري جاسازي شده: مواد انفجاري بشقاب مانند، سيم كشي شده و  27

طور مثال، تاريخ مي گردد. مواد انفجاري متروك، به مواد انفجاري گفته مي شود كه در جريان جنگ هاي قبلي جاسازي شده كه ممكن هنوز فعال باشد يا خير. ب
ا شده باشد يا اينكه آن دستگاه فعال نشده باشد. هرچند اكتشاف مواد انفجاري، از بين بردن و خنثي سازي آن توسط باتري براي ماشه كردن دستگاه ممكن انقض

  دوام داشته است. اما، منابع قابل دست رس براي از بين بردن آنها فقط بخشي از نيازمندي ها را مرفوع مي كند.  2012آيساف و نيروهاي امنيتي افغان در جريان سال 
د كه منجر به تعداد . رقم متذكره تمام كشته شدگان و مجروحين ناشي از يك حادثه قتل هدفمند را شامل مي گردد. بطور مثال، انفجار مواد انفجاري عليه يك فر 28

  زيادي از تلفات افراد ملكي مي گردد. 
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عمدي افراد ملكي كه احساس مي گردد با حكومت همكار مي باشند، بشمول مقامات دولتي، رهبران 
خدمت شان مي باشند و اشخاصي كه پروسه صلح مذهبي، بزرگان قومي، افسران پوليسي كه خارج از محل 

تلفات، كشتن و مجروح نمودن كارمندان ملكي دولت به  1077را حمايت مي كنند، مي باشد. از مجموع 
درصد افزايش يافته است. بطور مشخص قتل هاي هدفمند زنان  700شكل هدفمند و سازمان يافته در حدود 

ه است، مثالً، قتل دو تا رئيس امور زنان واليت لغمان كه در توسط عناصر مخالف دولت خيلي آزار دهند
 ، توسط عناصر مخالف دولت به قتل رسيدند.  2012ماه اگست و دسمبر سال 

يوناما دوام دار حادثات قتل، قطع عضو، لت و كوب و ساير نقض هاي حقوق بشري را به تعقيب يك 
ده است. اين فرايند غالباً متهمين را محكمه نموده و فرايند قضايي توسط عناصر مخالف دولت به ثبت رساني

مجازات مي نمايند. مجازات معموالً از طريق اعدام افرادي كه متهم به جاسوسي براي دولت و يا هم به 
حادثه جداگانة  17فرد ملكي در  33ساير جرايم مي باشد، اجرا مي گردد. به اساس يافته هاي يوناما به تعداد 

ستماع دادرسي يا صدور حكم توسط عناصر مخالف دولت، مجازات اجرا مي گرديد، به قتل كه به تعقيب ا
  29رسيده است. اين روند در حقيقت نقض حقوق بشر دوستانه بين المللي مي باشد.

حادثه را از نوع تهديد، ارعاب و آزار و اذيت افراد ملكي بشمول حمله به خانه هاي  121يوناما در حدود 
، 2011اندن آن را توسط عناصر مخالف دولت، تأييد مي نمايد. كه اين رقم در مقايسه سال مردم و سوخت

درصد افزايش را نشان مي دهد. يوناما اين را نيز خاطر نشان مي سازد كه اين نوع حادثات  17در حدود 
ر دست و احتماالً بطور كامل گزارش داده نشده است. زيرا، شدت نا امني و عدم دسترسي به ساحات دو
  30محدوديت هاي فراروي اين ساحات باعث گرديده كه حادثات به شكل كامل گزارش داده نشود.

  اعالميه هاي عمومي طالبان در مورد تلفات افراد ملكي
تاي آن  25اعالميه عمومي منتشر نموده است. از رقم متذكره  53، طالبان در حدود 2012در سال 

در اين اعالميه ها از  31لكي و محافظت حقوق بشر را به بحث گرفته بود.موضوعات مرتبط به تلفات افراد م
تعهد عمومي براي محافظت از افراد ملكي  صحبت شده بود و ادعا شده بود كه حد اكثر تلفات افراد ملكي 
در افغانستان در نتيجه اَعمال غير قانوني و عمليات هاي نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان صورت 

   32گرفته است.

                                                 
بشمول طالبان) را در منازعات مسلحانه معرفي مي نمايد، اصدار حكم مجازات و . ماده سوم مشترك در كنوانسيون هاي ژنو كه  مسئوليت هاي تمام طرفهاي درگير ( 29

جمله جرايم جنگي اعدام افراد ملكي را در هر زمان و مكان منع مي نمايد. هم چنان، بر اساس ماده سوم مشترك در كنوانيسون ژنو، اين نوع دادرسي ممكن از 
  محسوب گردد. 

مصاحبه هاي كه يوناما با بعضي از افراد در خارج از ولسوالي هاي خود شان انجام داده است، افراد متذكره بطور مكرر سوء رفتار  ، در هنگام2012. در جريان سال  30
  ها و تهديد ها را از سوي عناصر مخالف دولت گزارش داده است. 

از آنها بر به  عهده گرفتن مسئوليت  حادثات پرداخته بود يا اينكه تهديد بر  اعالميه عمومي منتشر نموده بود و تعداد زيادي 57، طالبان در حدود 2011. در سال  31
عمومي طالبان در مورد  انجام كارهاي مشخص نموده  و هم چنان به گزارش و اعالميه هاي يوناما در مورد محافظت از افراد ملكي  پاسخ داده بود. به  اعالميه هاي

  يوناما در مورد محافظت از افراد ملكي  در منازعات مسلحانه مراجعه گردد.   2011االنه گزارش س 12تلفات افراد ملكي، در صفحه 
ماه اگست  به مناسبت عيد الفطر منتشر گرديد. كه در اعالميه متذكره اظهار شده بود كه محافظت از افراد ملكي   16. بطور مثال، يك اعالميه طالبان به تاريخ  32

  مسئوليت ديني شان مي باشد. 
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هرچند طالبان چنين اعالميه هاي را صادر نموده، ولي درعين زمان، از طريق رسانه ها مسئوليت حمالت 
انتحاري، حمالت انتحاري پيچيده، قتل هاي هدفمند و سازمان يافته و حادثات مواد انفجاري را كه منجر 

در اين اعالميه ها، طالبان معموالً هدف  33.به قتل و جرح افراد ملكي گرديده بود، نيز به عهده گرفته است
مورد نظر حمله را مشخص نموده بود و بعضاً ادعا نموده بود كه در اين حمله هدف افراد ملكي، با توجه به 
تعريف خودشان از افراد ملكي، نبوده و تعداد تلفاتي را ليست نموده بود كه ادعا داشتند اتفاق افتاده و نيز 

 34اده بود كه اقدامات مشخصي مد نظر گرفته شده بود تا افراد ملكي محافظت گردد.بعضي موقع، تذكر د
بعضي از اعالميه ها استفاده طالبان از مواد انفجاري تعبيه شدة كه بشقاب مانند هست و با فشار قرباني منجر 

 مي گردد را انكار نموده بود.

ت عليه مقامات دولتي در شش ماه دوم سال (با يوناما يك تغيير ماهرانة را در روش طالبان در مورد حمال
 35تأكيد بر حمله عليه اهداف نظامي و تقويت حمله از داخل صفوف نيروهاي امنيتي)، مشاهده كرده است.

اين تغييرِ ظاهري در روش حمالت ممكن آگاهي آشكار رهبري طالبان را منعكس نمايد، تا از اين طريق 
از افراد ملكي  بيان دارد و نيز اهداف سياسي بزرگتري را در ارتباط نگراني عمومي را در مورد محافظت 

 افغان ها را از خود نمايند.  "قلب و ذهن"پروسه صلح دنبال نموده تا 

هرچند از آن اعالميه هاي كه از اعضاي طالبان مي خواهد تا افراد ملكي را محافظت كند، استقبال مي شود. 
ت در ساحات به شكل عملي تغيير نكرده است. طالبان به حمالت اما، حقيقيت اينست كه هنوز وضعي

مستقيم شان عليه افراد ملكي بخصوص از طريق قتل هاي هدفمند و تداوم استفاده از مواد انفجاري تعبيه 
شدة كه تفكيك بين ملكي و نظامي قايل نيست، بشمول مواد انفجاري تعبيه شدة بشقاب مانندي كه با تماس 

  مي گردد، ادامه داده است.  قرباني منفجر

يوناما، از رهبري طالبان مي خواهد تا به مسئوليت هاي شان بر اساس حقوق بشر دوستانه بين المللي عمل 
نموده و بر افراد ملكي حمله نكنند، تعهدات عمومي شان را در مورد محافظت از افراد ملكي  در ميان تمام 

تعريف فرد ملكي را طوري اصالح نمايد كه مطابق و سازگار با جنگجويان شان به طور موثر اجرا نموده، 
حقوق بشر دوستانه بين المللي باشد و نيز استفاده از مواد انفجاري تعبيه شدة  بشقاب مانند و ساير مواد 

  انفجاري كه بين افراد ملكي و نظامي تفكيك قايل نيست را متوقف نمايد.

 

                                                 
حادثه جداگانة  را به ثبت رسانيده  است كه طالبان به شكل عمومي مسئوليت آنها را به عهده گرفته بود. حادثات متذكره، در مجموع  46، يوناما 2012. در سال  33

 رويداد جنگ  7مواد انفجاري تعبيه شده و حادثه  9حمله انتحاري و پيچيده،  12قتل هدفمند،  15فرد ملكي را به دنبال داشته است. اين حادثات شامل  513تلفات
  زميني را شامل مي گردد. 

، منتشر شده بود، طالبان ادعا نموده بود كه حمله كننده گان تا حد توان تالش نموده بود كه افراد ملكي را 2012ما جون سال  27. در يك اعالمية كه به تاريخ  34
بود تا به داخل يك اتاق رفته و منتظر بماند تا جنگ ختم گردد. اين اعالميه به تعقيب يك حمله انتحاري پيچيده  محافظت نمايد، طوريكه به افراد ملكي هدايت داده 

، تعداد زيادي از افراد ملكي به قتل رسيده و يا مجروح 2012جون  21در هوتل سپوژمي در ساحه قرغه واليت كابل منتشر گرديد. كه در حمله متذكره به تاريخ 
  . گرديده بود

 :. به آدرس ذيل مراجعه گردد2012اكتوبر سال  24، "پيام تبريك بادي محترم امير المؤمنين به مناسبت فرا رسيدن عيد االضحي". بطور مثال،  35

http://shahamat-english.com/.  
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 مي تحت كنترل عناصر مخالف دولت مي باشدذهنيت مردم: مناطقي كه به شكل غير رس

هرچند تلفات افراد ملكي و  خشونت هاي ناشي از منازعات مسلحانه بين نيروها دولتي/همكاران بين المللي 
اين كاهش در حقيقت باعث تقويت  36، كاهش يافته است.2012شان و عناصر مخالف دولت نسبتاً در سال 

، 2012محافظت از افراد ملكي  نشده است. در سراسر سال  حضور حكومت در بعضي مناطق يا بهبود
مردمان آسيب ديده به يوناما گزارش داده است كه عناصر مخالف دولت بخاطر حضور اندكي نيروهاي 
امنيتي افغان و عدم توانائي حكومت در كنترل بعضي ساحات؛ بطور فزاينده بعضي ساحات را كنترل نموده 

را انجام مي دهد. تحقيقات يوناما در ولسوالي هاي متعدد نشان مي دهد كه در و وظايف امنيتي و حكومتي 
ساحاتي كه به شكل محدود توسط نيروهاي دولتي كنترل مي شود و يا در مناطقي كه قسمتاً توسط عناصر 

   37مخالف دولت كنترل مي گردد، نقض حقوق بشر شايع مي باشد.

  تي محافظت از غير نظاميان را برقرار نمود.در ديگر مناطق، حضور دولت و نيروهاي امني

  دولت و محافظت از افراد ملكي طرفدار نيروهاي 
، نيروهاي دولتي با همكاران بين المللي شان كه شامل نيروهاي امنيتي افغان و نيروهاي نظامي 2012در سال 

، 2012است. در سال  بين المللي مي شوند، معيار هاي را بخاطر كاهش تلفات افراد ملكي مد نظر گرفته
يوناما يك كاهش عمدة را در كشته شدگان و مجروحين ناشي از عمليات هاي نيروهاي دولتي و همكاران 
بين المللي شان بشمول حمالت هوائي، عمليات هاي تجسسي، جنگ هاي زميني و عكس العمل تدريجي 

  نيروها در مقابل يك پديده مظنون،  به ثبت رسانيده است. 

مورد تلفات افراد ملكي را ثبت نمود (به شمول  578، يوناما 2012جنوري تا سي و يكم دسمبر سال بين اول 
درصد  46مجروح)كه به نيروهاي طرفدار دولت منتسب شد. رقم متذكره در حدود  271كشته و  316

به نيروهاي  درصد از مجموع تلفات افراد ملكي را 8يوناما  38، نشان مي دهد.2011كاهش را در مقايسه سال 
  دولتي و همكاران بين المللي شان نسبت مي دهد. 

بيشترين بخش تلفاتي كه به نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان نسبت داده مي شود، توسط حمله 
مورد تلفات  204هوائي توسط نيروهاي نظامي بين الملي صورت گرفته است. بر اساس يافته هاي يوناما 

كه در  39هاي هوايي نيروهاي بين المللي بودزخمي) ناشي از عمليات 78كشته و  126مول افراد ملكي (به ش
درصد در تلفات ناشي از همچون عمليات ها،كاهش رخ داده است.  42، در حدود 2011مقايسه سال 

درصد تمام كشته شدگان منسوب به نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان  27حمالت هوائي باعث 

                                                 
  . 2012دسمبر سال  3ها تا ماه نومبر، منتشره  . دفتر مركزي آيساف، معلومات ماهانه آيساف، رويداد 36
 يوناما در مورد محافظت از افراد ملكي  مراجعه گردد.  2012. به گزارش شش ماهه  37

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf.  
تن  1088فرد ملكي مجروح گرديده بود. مجموع كشته ها و مجروحين به  571فرد ملكي به قتل رسيده و  517، بر اساس يافته هاي يوناما در حدود 2011. در سال  38

 گردد. يوناما در مورد محافظت از افراد ملكي  مراجعه 2011مي رسيد. به گزارش ساالنه 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf.  
  تن ديگر مجروح گرديده بود.  118فرد ملكي به قتل رسيده و  235، بر اساس يافته هاي يوناما در نتيجه حمالت هوائي در حدود 2011. همان: در سال  39
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فرد ملكي  126درصد تمام تلفات افراد ملكي را تشكيل مي دهد. از  3يده است. و نيز حمالت متذكره گرد
 تن آن اطفال مي باشد.  51كشته شده، 

سپتمبر در ولسوالي الينگار واليت لغمان اين را ثابت كرد  16يك سلسله حمالت شديدي هوائي به تاريخ 
ري دوام دارِ معيارهاي حمالت در عمليات هاي هوائي تهاجمي كه هنوز ضرورت مبرم و اساسي براي بازنگ

بر اساس گفته هاي آيساف، هرچند كه حمله هوائي بخاطر هدف قرار دادن يك گروپ از  40وجود دارد.
شورشيان در چندين سطوح مختلف از آيساف گرفته تا سلسله فرماندهي نيروهاي امنيتي افغان، در مراتب 

ا فقط افراد ملكي آسيب ديدند كه هشت فرد ملكي كه اصالً زنان و اطفال را اوليه تصويب شده بود ام
موافقت قبلي حمله هوائي كه يك گروپ  41دختر و زن مجروح گرديدند. 8تشكيل ميدادند، كشته شده و 

از زنان و اطفال را اشتباهاً جنگجويان شورشي(هدف مشروع) تصور نموده بود، اين موضوع را به اثبات 
كه بازنگري كلي پاليسي هاي قبل از انجام عمليات، قبل از اينكه كدام سالح هوائي فير گردد، يك  ميرساند

ضرورت مبرم است. يوناما خاطر نشان مي سازد كه نه يافته هاي تحقيقاتي آيساف از حمله هوائي الينگار و 
س العمل، از پاسخ آيساف نه كدام تغييرات پاليسي معرفي شده، در دسترس عموم قرار گرفته است. اين عك

زيرا، يك  42در واليت لوگر رخ داده بود، متفاوت مي باشد. 2012در حمالت مشابهي كه در ماه جون 
فرمان مكمله آيساف به هدف محدود نمودن بمباردمان مناطق مسكوني افراد ملكي، در آن وقت اصالح 

 گرديده بود. 

نيز بر اساس  2012، در سال 2011و  2010ملكي در سالهاي با توجه به مشابهت در روند نزولي تلفات افراد 
فرد ملكي توسط عمليات هاي تجسسي نيروهاي دولتي  54يافته هاي يوناما عين روند دوام يافته و در حدود 

فرد ديگر در عمليات هاي متذكره مجروح گرديده است.  21و همكاران بين المللي شان به قتل رسيده و 
درصد كاهش را  33، در حدود 2011رقم متذكره در مقايسه سال  43تن مي رسد. 75كه مجموع تلفات به 

، نيروهاي امنيتي افغان بنابر گزارش ها؛ رهبري اكثريت عمليات هاي 2012از ماه جوالي  44نشان مي دهد.
ا درصد عمليات ها ر 80به اين طرف، نيروهاي افغان  2013نظامي را به عهده گرفتند و چنانچه از جنوري 

  45.رهبري مي كند

                                                 
  فاعي دارد، متمايز گردد. . عمليات هوائي تهاجمي به آن عمليات هوائي گفته مي شود كه از قبل طرح ريزي شده و از عمليات هاي هوائي كه حالت د 40
  ، كابل. 2012. جلسه يوناما با مقامات آيساف، ماه سپتمبر و  اكتوبر سال  41
دختر جوان و يك طفل ده  5زن،  7فرد ملكي بشمول  18، آيساف يك حمله هوائي را باالي يك كمپ مسكوني انجام داد. در نتيجه، 2012جون  16. به تاريخ  42

قط پاسخ، آيساف يك  فرمان مكملة  را صادر نمود كه در آن گفته شده بود كه آيساف استفاده از مهمات هوائي را عليه اقامتگاه افراد ملكي ف ماهه به قتل رسيدند. در
  در وضعيتي كه از نيروهاي خود شان در برابر حمالت دفاع نمايند، محدود مي نمايد. 

  و بين المللي  باعث تلفات فوق الذكر گرديده است. . عمليات هاي مستقل و مشترك نيروهاي امنيتي افغان  43
نه معلومات بطور . بدست آوردن معلومات دقيق در مورد تعداد عمليات هاي تجسسي يا شبانه و تلفات افراد ملكي ناشي از آن خيلي مشكل مي باشد. چون اين گو 44

نه كه توسط گروپ هاي مختلفي نيروهاي بين المللي  و افغان، نيروهاي ويژه، نيروهاي عموم محرمانه مي باشد. معلومات راجع به تعداد مجموعي عمليات هاي شبا
قرار نمي گيرد.  عمليات هاي ويژه و نهادهاي استخباراتي دولت هاي خارجي انجام مي شود و نيز هرگونه تلفات ناشي از اين گونه عمليات ها به دست رس عموم

حدوديت دسترسي به معلومات مربوطه، باعث مي گردد تا يوناما تلفات افراد ملكي ناشي از عمليات هاي تجسسي يا شبانه محدوديت هاي مرتبط به محيط عملياتي و م
  را ممكن كمتر گزارش داده باشد. 

د. جنوري همين سال از آدرس ذيل بدست آم 19كه در  2013جنوري سال  11. اعالميه مشترك رئيس جمهور اوباما و رئيس جمهور كرزي در  45
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/01/11/president-obama-hosts-president-karzai   
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در صد كاهش را  26با توجه به مشابهت در روندي كه در دو سال گذشته مشاهده گرديد، يوناما هم چنان 
در تلفات ناشي از حادثات مربوط به عكس العمل تدريجي نيروها در مقابل يك پديده مظنون، به ثبت 

نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي  حادثه جداگانة از اين نوع از طرف 33كه در اثر  46رسانيده است.
تن  49فرد ملكي مجروح گرديده است كه مجموع تلفات به  35فرد ملكي كشته شده و  14شان در حدود 

  مي رسد. حد اكثر تلفات ناشي از اين حادثات به نيروهاي امنيتي افغان نسبت داده مي شود. 

 15آيساف صورت گرفته، از  طرفكه از عكس العمل تدريجي نيروها در مقابل يك پديده مشكوك 
، آيساف يك 2012، كاهش يافته است. در ماه سپتمبر سال 2012حادثه در سال  5به  2011حادثه در سال 

را در مورد هدايت و راهنمائي عكس العمل تدريجي نيروها در مقابل  373طرزالعمل عملياتي معياري نمبر 
تعاريف واضح تري از رفتارهاي كه در مقابل نيروها تهديد  يك پديده مشكوك منتشر ساخت. اين رهنمود

 شمرده مي شود و اقدامات كه در مقابل بايد مد نظر گرفت را تهيه نموده است.  

 نيروهاي امنيتي افغان و محافظت از افراد ملكي 

خيلي  2012ال با انتقال رهبري مسئوليت امنيتي از نيروهاي بين المللي به نيروهاي امنيتي افغان كه در س
بخوبي جريان داشت، يوناما به شدت نظارت خود را روي عمليات هاي نيروهاي امنيتي افغان و تلفات ناشي 

 33، در حدود 2012از آن، تمركز داده بود. در اثر حمالت و عمليات هاي نيروهاي امنيتي افغان در سال 
كثريت اين تلفات در زمان جنگ هاي فرد ملكي مجروح گرديده است. ا 63فرد ملكي به قتل رسيده و 

زميني عليه شورشيان و معموالً به تعقيب حمله عليه پاسگاه ها يا كاروان هاي نيروهاي امنيتي افغان، اتفاق 
 افتاده است. 

و آيساف جهت ظرفيت سازي نيروهاي امنيتي افغان بخاطر محافظت  افغانستانيوناما از اقدامات حكومت 
، 2012كند. در ماه مي پيگيري و كاهش تلفات افراد ملكي توسط آنها استقبال مي نيز شهروندان افغانستان و

پيگيري تلفات افراد ملكي را در مركز هماهنگي معلومات هاي وابسته رياست حكومت يك گروه 
جمهوري ايجاد نمود و نيز داكتر مدبر رئيس دفتر اداره امور را به حيث مشاور رئيس جمهور كرزي در 

محافظت از افراد ملكي  تعيين نمود. يوناما تعهدات جمعي  رهبري نيروهاي امنيتي افغان(وزارت هاي مورد 
دفاع، داخله و رياست امنيت ملي) را جهت هماهنگي ساختارهاي امنيتي بخاطر پيگيري و كاهش تلفات 

ياست جمهوري را ر 29-4، دولت افغانستان دستور شماره 2012افراد ملكي مشاهده نموده است. در مارچ 
ها و طرزالعمل هاي افغانستان را در زمان صادر كرد كه به همه نهادهاي امنيتي دستور داد تا قوانين، پاليسي

ها رعايت كنند. با وصف اين، يوناما يك نوع بي ميلي را در بخش رهبري نيروهاي امنيتي انجام عمليات
ي نيروهاي امنيتي افغان و تقويت ظرفيت تحقيقاتي افغان جهت تأئيد تلفات افراد ملكي توسط عمليات ها

                                                 
استفاده نيروهاي نظامي از نيروي كشنده و غير كشنده را شامل مي گردد و  . حادثات عكس العمل تدريجي نيروها در مقابل يك پديده مشكوك يا محافظت نيروها؛ 46

اخطار هاي پرسنل نظامي در وضعيتي اتفاق مي افتد كه افراد ملكي به كاروان هاي نظامي نزديك مي شوند يا از كاروان ها سبقت مي گيرند و در اين هنگام آنها به 
دارند يا هم اينكه اخطارها را نمي بينند. يا هم در وضعيتي اتفاق مي افتد كه افراد ملكي  به دستورالعمل هاي پاسگاه هاي توجه نمي كنند، يا به آن اخطار ها آشنائي ن

  نظامي توجه نمي كنند.
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در مورد همچون تلفات را ياد داشت نموده است. اين وضعيت نشان مي دهد كه تلفات افراد ملكي ناشي از 
  عمليات هاي نيروهاي امنيتي افغان ممكن كامل گزارش داده نشده باشد.   

افغان و آيساف؛ شامل ايجاد ساختارهاي  نيتيامساير تالش هاي كاهش تلفات افراد ملكي بين نيروهاي 
تبادله معلومات مانند گروپ كاري مشترك در مورد كاهش تلفات افراد ملكي، هيئت مشترك تلفات افراد 

آيساف در مورد محافظت مردم، مي باشد. همان طوريكه  -ملكي و كنفرانس هاي نيروهاي امنيتي افغان
بخاطر كاهش تلفات افراد ملكي بخوبي ايجاد شده است، يوناما  تعهدات نيروهاي امنيتي افغان و آيساف

تشويق مي نمايد تا اين ساختارها بطور كامل در تشكيالت نيروهاي امنيتي افغان نهادينه شود. بخصوص آن 
نيروهاي امنيتي كه در بحث هاي تخنيكي و عملي و تطبيق معيارهاي دقيق عملياتي و رهنمودي كه بخاطر 

 ضروري ميباشد، دخيل هستند.  2013ه افراد ملكي در جريان عمليات ها در سال كاهش خسارت ب

انفجاري متروك بر مردم تحميل  موادافزايش حمالت مواد  انفجاري تعبيه شده و تهديد بزرگي كه توسط 
ي مي گردد، نيازمند ظرفيت و منابع زياد حكومتي بخاطر مبارزه عليه مواد انفجاري تعبيه شده، كشف، خنث

ستراتيژي ملي  47سازي و استحصال مواد متذكره كه هم اكنون توسط آيساف صورت مي گيرد، مي باشد.
توسط  2012ماه جون سال  24در مورد مبارزه عليه مواد انفجاري تعبيه شده، كه به تاريخ  2012سال 

يروهاي امنيتي شوراي امنيت ملي افغانستان به تصويب رسيد، يك گام اساسي بخاطر رشد بيشتر ظرفيت ن
افغان جهت مبارزه و رفع تهديد رو به رشد مواد انفجاري براي افراد ملكي، مي باشد. يوناما از آيساف و 
ساير همكاران شان دعوت به عمل مي آورد كه حمايت خود را از نيروهاي امنيتي افغان بخاطر فرماندهي، 

و خنثي سازي اين مواد بشمول استحصال آن،  كنترل و انجام مبارزه مؤثر عليه مواد انفجاري تعبيه شده
افزايش دهد. حمايت نيروهاي امنيتي افغان بخاطر تطبيق ستراتيژي مبارزه با مواد انفجاري تعبيه شده بايد 

 باشد.   2014تا  2013يكي از اولويت هاي آيساف و جامعه بين المللي در سال 

  جنگ هاي زميني و محافظت از افراد ملكي 
، جنگ هاي زميني ميان نيروهاي دولتي/همكاران بين المللي شان و عناصر مخالف دولت 2012در سال 

تن ديگر را مجروح نموده است. كه مجموع تلفات ناشي  1108فرد ملكي را به قتل رسانده و  438درحدود 
اهش را ك 2011درصد در مقايسه سال  22فرد ملكي مي رسد. رقم متذكره در حدود  1618از اين حادثه به 
تمام تلفات افراد ملكي را تشكيل مي دهد كه بعد از  درصد 21زميني در حدود  جنگ هاينشان مي دهد. 

   .را باعث گرديده استمواد انفجاري تعبيه شده بلندترين رقم تلفات 

                                                 
آوري شده از ساحه  . استحصال و بهره برداري مواد انفجاري تعبيه شده شامل موارد ذيل مي گردد: تشخيص، جمع آوري، توليد و توزيع نمودن معلومات جمع 47

جهت كاهش منابع شورشيان  حادثة مواد انفجاري به منظور به دست آوردن اطالعات نظامي قابل استفاده، بخاطر تقويت طرزالعمل و ميتود مبارزه با مواد انفجاري و به
ري تعبيه شده براي آزمايش هاي تخنيكي، قانوني، و بخاطر تقويت پروسه تعقيب عدلي آنها. اين استحصال شامل حفظ، تشخيص و ترميم عناصر مواد انفجا

ليه مواد انفجاري بايوميتريك و تحليلي شده كه توسط نهادهاي متخصص انجام مي گيرد. استحصال مواد انفجاري تعبيه شده يك بخش اساسي اقدامات مؤثر و قوي ع
  مي باشد 
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مركزي، مرتفع مركزي، شمال شرق، شمال و  زونهايهرچند افزايش تلفات ناشي از حادثة متذكره در 
با ازديادگروپ هاي مسلح غير قانوني در اين ساحات همراه بوده، صورت گرفته است. بطور غرب كه 

مثال، واليت فارياب در زون شمال از لحاظ سطح باالي جنگ هاي مسلح زميني در رديف چهارم قرار 
در زون هاي جنوب، جنوب شرق و شرق كاهش تلفات ناشي از جنگ هاي زميني با كاهش  48دارد.

ي نيروهاي امنيتي افغان و آيساف در خارج از مراكز ولسوالي و كمتر شدن جنگهاي مسلح عمليات ها
  زميني بين نيروهاي دولتي/همكاران بين المللي شان و شورشيان، مرتبط مي باشد. 

 افغانبرنامه پوليس محلي 

حلي و تأثير اين برنامه يوناما برنامه پوليس محلي افغان را با تهيه گزارش هاي مختلط در مورد رفتار پوليس م
روي محافظت از افراد ملكي  بطور دوام دار نظارت نموده است. اكثريت مردم بهتر شدن اوضاع امنيتي را 

بهتر شدن اوضاع امنيتي در ساحات متذكره در مناطقي كه پوليس محلي حضور داشته، گزارش داده است و 
  همراه بوده است.  2012در جريان سال  با گسترش پوليس محلي در اين ساحات

هاي برداشته هاي ارتكاب يافته توسط اعضاي پوليس محلي افغان و قدميوناما بهبود در پاسخ دولت به نقض
داخله به تحقيق و تعقيب اعضاي مظنون به  امورشده توسط رياست پوليس محلي افغان در كابل و وزارت 

زارت امور داخله واحد نظارت و تحقيقات پوليس ارتكاب تخلف را مشاهده نموده است. به عنوان مثال، و
ايجاد نموده و بر تعداد اعضاي نيروهاي امنيتي ملي افغان در داخل هر  2012محلي افغان را در اواسط سال 

ها به ها، پوليس محلي افغان در بعضي ولسواليواحد پوليس محلي افزوده است. عليرغم اين كوشش
 دهند.ه با معافيت ادامه ميهاي حقوق بشري همراارتكاب نقض

، نقض هاي جدي حقوق بشر را دوام دار به ثبت رسانيده و گزارش هاي را 49يوناما در ولسوالي هاي متعدد
در مورد ناسازگاري و عدم رعايت پاليسي هاي كه پروسه استخدام و بررسي پوليس محلي را هدايت مي 

پروسه قوي بررسي را در جريان تلفيق نمودن و  كند، دريافت نموده است. يوناما، بطور مشخص عدم يك
داخل نمودن  گروپ هاي دفاع محلي در صفوف پوليس محلي، مشاهده نموده است. بطور مثال، يك عده 
از نيروهاي دفاع محلي كه توسط آيساف در واليت كندز ايجاد شده بود و به نقض حقوق بشر نيز متهم 

پوليس محلي پيوست و حاال به عنوان پوليس محلي حقوق بودند، بدون كدام بررسي درست در صفوف 
مردم، نگراني هايش را در مورد پوليس محلي چنين گزارش  50بشر افراد ملكي را دوام دار نقض مي نمايند.

داده است: ضعف فرماندهي و كنترل گروپهاي پوليس محلي توسط رهبري پوليس ملي، نظارت ضعيف و 
پوليس محلي در مورد نقض حقوق بشري كه در گذشته انجام داده و يا موردي، و عدم پاسخ دهي اعضاي 

  حاال انجام مي دهد. 

                                                 
    . 2012جنوري سال  9. مستندات اداره امنيت و مصئونيت ملل متحد،  48
واليت ارزگان  . يوناما حادثات متعدد از نقض هاي جدي حقوق بشر را در ولسوالي هاي دشت ارچي، چهار دره و علي آباد واليت كندز و ولسوالي خاص ارزگان 49

  به ثبت رسانيده است. 
  دارد. به بخش پوليس محلي در اين گزارش مراجعه گردد. . اين دو ولسوالي بنام هاي ولسوالي دشت ارچي و چهار دره ناميده شده و در واليت كندز موقعيت  50
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تلفات افراد ملكي را كه پوليس محلي در آن به نحوي دخيل بوده به ثبت رسانيده است. در  حادثاتيوناما، 
مجموع فرد ملكي مجروح گرديده است، كه  38فرد ملكي به قتل رسيده و  24نتيجه حوادث متذكره 

حادثه مربوطه ناشي از جنگ هاي زميني بوده، در حاليكه اكثريت تلفات افراد  13تن مي رسد.  62تلفات به 
ملكي ناشي از نقض حقوق بشر توسط پوليس محلي بوده و اين نقض ها عليه افراد ملكي، بخصوص در 

 زون هاي شمال و شمال شرق صورت گرفته است.  

عضو، اين ضروري است تا نظارت و پاسخ دهي  45000ي در آينده تا سقف با توجه به گسترش پوليس محل
 پوليس محلي توسط وزارت داخله تقويت گرديده و توسعه يابد. 

  قيام هاي محلي عليه عناصر مخالف دولت
، چندين مورد قيام هاي عمومي مردم عليه طالبان و ساير عناصر مخالف دولت در زون هاي 2012در سال 

لي، جنوب شرقي و شرقي توسط يوناما به ثبت رسيده است. تعداد زيادي از اين قيام هاي كوتاه مركزي، شما
مدت بوده و يا فقط از تظاهرات هاي عمومي تشكيل شده بود. گروپ هاي مسلح محلي به عنوان حمايت 

ند تا در مقابل كنندة حكومت غالباً همچون قيام ها را رهبري مي كردند و نيز مردم محلي را تشويق مي نمود
عناصر مخالف دولت مقاوت نموده، حمايت كننده گان شان را منسجم نموده تا در مقابل عناصر مخالف 

مهم ترين قيام در  51دولت جنگ مسلحانه نمايد و نيز به نيروهاي امنيتي افغان حمايت مسلحانه نموداند.
شروع گرديده بود و نيز يوناما  2012اپريل  ولسوالي اندر واليت غزني صورت گرفته بود. قيام متذكره در ماه

  52فرد ملكي را كه بطور مستقيم يا غير مستقيم به اين قيام ارتباط مي گيرد، به ثبت رسانيده است. 45تلفات 

  گروپ هاي مسلح و محافظت از افراد ملكي 
غير قانوني به ، يوناما، افزايشي را در نقض حقوق بشر افراد ملكي توسط گروپ هاي مسلح 2012در سال 

فرد ملكي را به دنبال داشته است. اين  62حادثه از اين دست، تلفات  28ثبت رسانيده است. در مجموع 
حادثات شامل قتل هاي هدفمند، اختطاف، تهديد، ارعاب، آزار و اذيت مردم، اخاذي يعني به زور گرفتن 

اكثريت اين  53تل را شامل مي شدند.ماليات، تصرف مكتب ها، تهديد عليه آموزگاران، تجاوز جنسي و ق
  تخطي هاي كه توسط يوناما به ثبت رسيده، در واليات فارياب و كندز واقع گرديده است.

حضور و ظهور مجدد اين گروپ ها، كه بعضاً با حكومت محلي متحد شده و بعضي به شكل مستقل عمل مي 
فزايش حضور عناصر مخالف دولت كنند، بخصوص در زونهاي شمال و شمال شرق، ممكن با موضوعات ا

                                                 
هم مي گيرند، ديگر به عنوان افراد . بر اساس حقوق بشردوستانه بين المللي، افراد ملكي نبايد مورد حمله مستقيم قرار بگيرد، اما زماني كه آنها در جنگ ها بطور مستقيم س 51

را از دست مي دهد. اعضاي گروپ هاي مسلح منسجم كه به يك طرف غير دولتي سهيم در جنگ، تعلق دارند، تا  محافظت شده تلقي نگرديده و وضعيت ملكي بودن خود
  دست مي دهد.  آن وقتيكه فرض شود كه دوام دار در وظيفه جنگي شان مي باشند، فرد ملكي تلقي نشده و وضعيت محافظت شده   را در مقابل حمالت مستقيم از

  رخ داده  و تلفات افرادي  كه بطور مستقيم در جنگ ها سهم داشتند را شامل نمي گردد.  2012ماه اپريل و دسمبر . اين تلفات در بين  52
گرفته و به شكل . يوناما اين اعمال را نقض حقوق بشر تلقي مي كند. بخصوص زماني كه اين اعمال توسط گروپ هاي غير دولتي سهيم در منازعه مسلحانه صورت  53

ند با حكومت ارتباط دارند. زماني كه گروپ هاي مسلح عمليات ضد شورشي و عمليات هاي امنيتي را در تحت فرماندهي غير رسمي مقام حكومتي مانغير مستقيم 
ه مسلحانه را تشكيل مي ازعقومندان امنيه، افسر امنيت ملي يا ولسوال انجام مي دهد، يوناما اظهار مي دارد كه اين گروپ ها بخش از نيروهاي مسلح طرف درگير در من

 دهد. آنها بايد مسئوليت پذير باشند و براي نقض حقوق بشري شان مسئول تلقي گردد. 
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در بعضي از ولسوالي هاي دور دست ارتباط داشته باشد و دليل ظهور اين گروپ هاي مسلح بخاطر جنگ 
عليه شورشيان يا محافظت مردم در مقابل آنها ظهور نموده، خالء امنيتي مرتبط به انتقال نيروهاي نظامي، 

مي باشد. تعداد زيادي از اين گروپ هاي مسلح غير قانوني با مقاصد مجرمانه، بي ثباتي سياسي و ناامني عمو
  54باشند.معافيت عمل نموده، در پيشگاه هيچ مقامي پاسخگو نبوده و تهديد جدي عليه افراد ملكي مي

  در معرض خطر قرار گرفتن افراد ملكي: محافظت از حقوق بشر در مناطق جنگ زده

  اطفال
طفل ديگر را  814طفل را به قتل رسانده و  488گ در حدود ، خشونت هاي ناشي از جن2012در سال 

تن پسر و دختر مي رسد. رقم متذكره يك كاهش نسبي را  1302مجروح نموده اند كه  مجموع تلفات به 
نشان مي دهد. در تلفات اطفال تمام تاكتيك هاي جنگي سهم دارند اما اكثريت  2011در مقايسه سال 

پسر و دختر كشته شده و  1302ي تعبيه شده و جنگ هاي زميني بوده است. از تلفات ناشي از مواد انفجار
طفل را  505طفل را به قتل رسانيده و  283مجروح افغان، تاكتيك هاي عناصر مخالف دولت در حدود 

  مجروح نموده است. 

مكاران بين طفل مجروح) به نيروهاي دولتي و ه 84طفل كشته شده و  90مورد تلفات اطفال (به شمول  174
طفل مجروح قابل نسبت به طرفهاي  225طفل كشته شده و  115المللي شان نسبت داده مي شود. متباقي 

مشخصي جنگ نبوده و بيشترين رقم آنهاي كه قابل نسبت نبوده را ميتوان به مواد انفجاري باقي مانده از 
ي گردد كه بيشترين آسيب را از ناحيه دوران جنگ نسبت داد. اطفال بطور دوام دار به عنوان گروپي تلقي م

تلفاتي كه به  208از مجموعِ  160مواد انفجاري باقي مانده از دوران جنگ متحمل مي گردد. در حدود 
مواد انفجاري باقي مانده از دوران جنگ نسبت داده مي شود را اطفال(بيشترين شان را پسر هاي جوان) 

  وع تلفات ناشي از اين مواد را نشان مي دهد. درصد مجم 77تشكيل مي دهد. و رقم متذكره 

حادثة استخدام و استفاده از اطفال را در منازعات مسلحانه دريافت نموده  39يوناما گزارش هاي در مورد 
عناصر مخالف دولت، اطفال را به خاطر  55طفل را در بر مي گيرد. 116است. حادثات متذكره در حدود 
اكتشافي استفاده مي نمايد و در بعضي مثال ها براي بهره گيري جنسي نيز انجام حمالت، محافظ و كارهاي 

استفاده نموده است. حقوق بين المللي؛ سوء استفاده هاي جنسي و استخدام اطفال را جهت سهم گيري در 
 56جنگ ها بطور واضح به عنوان جرايم جنگي محسوب مي نمايد.

                                                 
  . همان. 54

  ) قرار داشته باشد. 17-0سال( 18. كنوانسيون حقوق طفل، به شخصي طفل مي گويد كه در زير سن  55
سال در مخاصمات فعال در هر نوع مخاصمه  15، ثبت نام و استفاده از سربازان طفل زير سن اساسنامه روم خدمت اجباري  (vii)(e) ,(xxvi)(b)(2)8ماده  . 56

، به 2011اء آن در جنوري مسلحانه بين المللي و داخلي جرم دانسته است .هرچند، نيروهاي امنيتي افغان با تطبيق پالن عملي براي جلوگيري از استخدام اطفال و امض
اما گروه كاري كشوري در مورد نظارت و گزارش دهي، خاطر نشان مي سازد كه استخدام افراد  زير سن توسط نيروهاي امنيتي افغان و  پيشرفت هاي دست يافته اند،

نه، كه بطور مشخص توسط پوليس ملي بطور كامل متوقف نشده است. در يازدهمين گزارش ساالنه منشي عمومي ملل متحد در مورد اطفال و منازعات مسلحا
منتشر گرديد، پوليس ملي بخاطر استخدام افراد زير سن در ضميمه هاي گزارش با يك مرجع تكميلي به  2012را تحت پوشش قرار داده و  در اپريل  2011ات موضوع

    پوليس ملي، دوام دار ليست شده است.
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در آن سه طفل بخاطر انجام حمالت انتحاري از بين رفته است  تا حادثة را به ثبت رسانيده است كه 3يوناما، 
طفل بخاطر اتهام قصد انجام حمالت انتحاري، توسط نيروهاي امنيتي افغان دستگير گرديده  48و عالوتاً 

است. هم چنان، نيروهاي امنيتي افغان، تعداد زيادي از اطفال را بخاطر ارتباط  شان با عناصر مخالف دولت، 
  57نموده است.دستگير 

  زنان و دختران 
رنج ديده است. تعداد زنان  58زنان و دختران، از نتايج منازعات مسلحانه فوق العاده زياد و به شكل دوام دار

در صد افزايش  20، در حدود 2011و دختراني كه به قتل رسيده و يا مجروح گرديده است، در مقايسه سال 
زن و دختر مجروح گرديده  563زن و دختر به قتل رسيده و  301د ، در حدو2012يافته است. يعني در سال 

تن مي رسد. اكثريت طبقه اناث زماني كشته و زخمي گرديده اند كه  864است كه مجموع تلفات به 
  مصروف فعاليت هاي روزانه خويش مانند مصروف كار در خانه و مزرعه، بوده است. 

تن آنها را به  171افغان، عناصر مخالف دولت در حدود  زن و دختر كشته شده و مجروح 864از مجموع 
تن مي رسد). در حاليكه نيروهاي  504تن آنها را مجروح نموده است(مجموع تلفات به  334قتل رسانيده و 

تن آنها را مجروح نموده  88تن آنها را به قتل رسانيده و  67دولتي و همكاران بين المللي شان در حدود 
تن مجروح به طرف  141تن كشته شده و  63تن مي رسد). متباقي تلفات يعني  155به  است(مجموع تلفات

تن مي رسد) زيرا آنها معموالً توسط مواد انفجاري  204هاي مشخص قابل نسبت نيست،(مجموع تلفات به 
 باقي مانده از دوران جنگ آسيب ديده است. 

ان در نتيجه تمام حادثات ناشي از قتل هاي ، آمار كشته شدگان و مجروحين زنان و دختر2012در سال 
تن آنها كشته و زخمي گرديده است. اين رقم در سال  51هدفمند، بيشتر از سه چند گرديده و در نتيجه 

ادامه داشت. بطور مشخص چيزي كه خيلي تكان  2012تن مي رسيد. قتل عمدي زنان در سال  16به  2011
امور زنان در واليت بغالن مي باشد كه در ماه اگست و دسمبر دهنده بود، همانا قتل دو رئيس رياست 

  توسط عناصر مخالف دولت به قتل رسيدند. 

  منازعات مسلحانه و حق دسترسي به تعليم و تربيت
خشونت هاي ناشي از منازعات مسلحانه بطور مستقيم بر روند دسترسي مردم به حق تعليم و تربيت در تمام 

حادثه را بشمول سوختاندن  74ام دار تأثير گذاشته است. يوناما در حدود زون هاي كشور، به شكل دو
مكتب ها، تهديد و ارعاب عليه معملين و كارمندان مربوطه، انفجار مواد انفجاري تعبيه شده در مجاورت 
مكتب ها، حمالت راكتي، جنگ هاي زميني، حمالت تجسسي و عمليات هاي نظامي در مكتب ها را به 

                                                 
 2013جنوري  20منتشر شده در  "هاي افغانستان: يكسال بعدف خانهبرخورد با توقيف شدگان منازعات مسلحانه در توقي". همچنين به گزارش يوناما تحت عنوان  57

طفل به وسيله مقامات افغان (رياست امنيت ملي، پوليس ملي افغان و پوليس محلي افغان) را براي آنچه جرائم عليه امنيت  80بنگريد كه بازداشت غير قانوني و شكنجه 
  at http://unama.unmissions.orgزي كرده است. ملي به شمول حمالت انتحاري خوانده شده، مستند سا

. هرچند كه ارقام . ارقام تلفات دختران افغان بخاطر آسيب پذير دو چند دختران اطفال در بخش اطفال در تحت عنوان هم زنان و هم دختران انعكاس يافته است 58
  بت رسيده است.  دختران فقط يك مرتبه در داتابيس و رقم مجموعي تلفات، محاسبه شده و به ث
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ه است. هم چنان، مكتب ها، براي اهداف نظامي استفاده شده و تصرف گرديده است، كه در ثبت رسانيد
نتيجه، وضعيت محافظت شدة مكتب ها را بخطر انداخته و اطفال را در معرض آسيب قرار داده است. بنابر 

  59صورت گرفته است. 2012حادثة تصرف مكتب ها در سال  14يافته هاي يوناما در حدود 

بطور مكرر بر حمايت شان از تعليم و تربيت تأكيد نموده و نيز از دست  2012هاي طالبان در سال اعالميه 
داشتن حمالت بر مكتب ها را انكار نموده است. هرچند كه اكثريت حادثات حمالت بر مكتب ها و 

 دخالت به امور مكتب ها، به عناصر مخالف دولت بشمول طالبان، نسبت داده شده است.  

  ات مسلحانه و حق دسترسي به صحتمنازع
، به ثبت رسانيده است، 2012حادثة حمالت مستقيم عليه تأسيسات صحي را در سال  21يوناما، در حدود 

حادثات متذكره شامل مواد انفجاري تعبيه  60تن كشته و مجروح گرديده است. 12كه در اثر آن در حدود 
آزار و اذيت بشمول حمالت عمدي عليه تأسيسات شده، قتل هاي هدفمند، اختطاف، تهديد، ارعاب و 

صحي و كارمندان مربوطه اش را شامل مي گردد. هم چنان، بدتر شدن وضعيت امنيتي در بعضي از مناطق، 
تغييرات مشخص در عمليات هاي نيروهاي امنيتي افغان و آيساف و نفوذ يا كنترل بعضي ساحات توسط 

  ه مراقبت هاي صحي، كمك نموده است.عناصر مخالف دولت؛ به دسترسي محدود ب

اكتوبر در ولسوالي چك واليت  25تا  23يوناما يك حادثة تصرف شفاخانه ملكي بدون نشان را از تاريخ 
وردك كه توسط نيروهاي ويژه امريكا و اردوي ملي افغان صورت گرفته بود، به ثبت رسانيده است. 

غير رسمي و توقيفگاه مؤقتي براي تعداد زيادي از افراد  كلينيك متذكره بسته شده و به عنوان مركز نظامي
ملكي كه به زودي رها گرديده بودند، استفاده مي شد. همچون اعمال، حقوق بشر دوستانه بين المللي را 
ممكن نقض كند. چون حقوق بشر دوستانه بين المللي مقرر داشته است كه كارمندان صحي و بخش هاي 

  61بي استخدام شده اند، بايد در تمام اوقات احترام شده و محافظت گردد.كه منحصراً براي اهداف ط

به دنبال اين حادثه، آيساف با رياست صحت عامه مالقات نمود تا عالمت گذاري مناسب همه تاسيسات 
 62طبي را به روش مناسب هماهنگ كند.

  افراد ملكي كه بر اثر منازعات مسلحانه بيجا گرديده است
راد ملكي اصوالً در نتيجه منازعات مسلحانه به شكل دوام دار بيجا گرديده است. در ، اف2012در سال 

فرد جديداً  94299، براساس يافته هاي كميشنري عالي ملل متحد براي پناهندگان، در حدود 2012جريان 
زعات ، تعداد مجموعي بيجا شدگاني داخلي كه در اثر منا2012در افغانستان بيجا گرديده است. در سال 

                                                 
  ،  توسط گروه كاري كشوري در مورد اطفال و منازعات مسلحانه جمع آوري گرديده و تحليل شده است. 2012. اين معلومات در سال  59
  كشته و زخمي را به دنبال داشت، به ثبت رسيده بود.  6تا همچون حادثه كه در حدود  10، 2011. در سال  60
. جين ماري حينكيرتس و لويز دوزواك، كميته بين المللي صليب 1ن و اهداف طبي و مذهبي. حقوق عرفي بشر دوستانه بين المللي، جلد : كارمندا28و  25. قاعده  61

  . 2005سرخ، كمبريج، 
  ، كابل.2013فبروزي  16مالقات يوناما با مقر فرماندهي آيساف، .   62
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كه بخش زيادي از اينها از زون جنوب و به  63تن مي رسيد 486298مسلحانه در افغانستان بيجا شده بود، به 
، كميشنري عالي ملل متحد در 2012تعقيب آن از غرب و شرق افغانستان بيجا گرديده است. در جريان 

رسانيده است كه آنها در حقيقت بيجاشدگاني داخلي را به ثبت  109158امور پناهندگان، عالوتاً در حدود 
  ، بيجا شده بودند. 2012قبل از سال 

  گلوله باري از آن سوي سرحد
. گلوله باري هاي 64حادثة گلوله باري از آن سوي سرحد را به ثبت رسانيده است 206يوناما در حدود 

. گزارش ها در فرد ملكي را مجروح نموده است 63فرد ملكي را به قتل رسانيده و  12متذكره در حدود 
مورد تخريب خانه ها، مساجد، سوختاندن جنگالت، كشتن حيوانات اهلي و بيجا شدن فاميل ها، نيز 

خانواده  774دريافت شده است. بر اساس يافته هاي كميشنري عالي ملل متحد براي پناهندگان، در حدود 
فاميل  760شرقي بيجا شده است. فرد را تشكيل مي دهد، در داخل و يا خارج از زون  4625كه در مجموع 
فرد را تشكيل ميدهد، بخاطر اين گلوله باري ها از ولسوالي دانگام واليت كنر بيجا  4533كه در مجموع 

 شده است.

  مالحظات
سال بعد از آغاز اين دوره، جنگ هاي مسلحانه در افغانستان هنوز به شكل دوام دار تلفات وحشتناكي را  11

نموده است. هرچند يك كاهش نسبي در تلفات افراد ملكي به ديده نيك نگرسته مي  بر افراد ملكي تحميل
شود، اما هنوز خشونت هاي فراگيري ناشي از منازعات مسلحانه؛ زندگي، معيشت و رفا و آسايش هزارها 

صحي،  طفل، زن و مرد افغان را تهديد مي كند. حد اقلِ حق افغان ها به امنيت، تعليم و تربيت، مراقبت هاي
دسترسي به عدالت و آزاديهاي رفت و آمد به شدت نقض مي گردد و هم چنان افراد ملكي غالباً در ميان 

 تهديدات فزاينده گير مي ماند.   

ازدياد گروپ هاي مسلح در سراسر كشور همراه با حضور حد اقلِ حكومت و افزايش در كنترل بعضي از 
است كه افراد ملكي با توجه به مواجه شدن شان با تهديدات رو به ساحات توسط شورشيان؛ غالباً به اين معن

رشد، هيچ جاي را براي محافظت شان ندارند. يك بزرگ قومي از ولسوالي واته پور واليت كنر وضعيت 
 افراد ملكي در ساحه متذكره را چنين بيان نمودند: 

 

  

                                                 
  . 2013جنوري  17يادداشت از كميشنري عالي متحد براي امور محاجرين،  .  63
ملي، پوليس سرحدي و يوناما حادثات گلوله باري ها از آن سوي سرحد را با توجه به تأييد آنها توسط چندين منابع بشمول قرباني ها، بزرگان، داكتران، پوليس   . 64

يوناما در تعداد زيادي از حادثات با قرباني ها و اقارب قرباني  زخمي يك رقم دقيق مي باشد. 63كشته و  12امنيت ملي، نظارت نموده است. يوناما بر اين نظر هست كه 
  نموده است. ها مصاحبه نموده است. زماني كه منابع دست اول قابل دست رس نبوده، تلفات افراد ملكي را بواسطه مقامات محلي و منابع دست دوم، تأييد 
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مي كنم. هرچند اگر آنها من يكي از اعضاي شوراي ولسوالي هستم. من طالبان را حمايت ن
مرا دعوت كند، من به ديدن آنها مي روم. همين طور اگر حكومت و يوناما مرا دعوت كند، 
من نزد آنها مي روم. ما در بين دو آتش گير مانديم. هم چنان، آمدن امروزم در اينجا برايم 

و آنها مي يك خطر است. مردم از من اين سوال را خواهد نمود كه چرا من اينجام آمدم 
  خواهد چه كند. اما مي مي خواهم چگونگي احساس مردم را بگويم.

مصاحبه يوناما با بزرگان قومي مربوط به ولسوالي واته پور واليت كنر. آنها كشته شدن سه 
  را گزارش داند. 2012فرد ملكي توسط يك محكمه طالبان در دوم اكتبر سال 

كمك نمود، يوناما مجدداً بر  2013به مذاكرات صلح در سال  با تداوم صحبت ها و مباحثاتي كه ميتوان 
ضرورت همچون مباحثاتي كه اوليت عمدة شان اقدامات مؤثر جهت محافظت از افراد ملكي و كاهش 
تلفات افراد ملكي در منازعات مسلحانه باشد، تأكيد مي نمايد. براي افراد ملكي افغان؛ ارزش و اعتبار 

 ساس مي شود كه سطح امنيت و محافظت در زندگي روز مرة شان بهبود يابد. همچون صحبت ها زماني اح

  پيشنهادات
براي عناصر مخالف دولت، نيروهاي امنيتي افغان و نيروهاي  2013يوناما تصريح مي نمايد كه در سال 

و توجه   نظامي بين المللي اين يك امر الزامي مي باشد كه تالش هاي شان را بخاطر محافظت از افراد ملكي
به مسئوليت هاي حقوقي شان جهت كاهش تلفات افراد ملكي، افزايش دهد. يوناما، بخاطر تقويت محافظت 

 از افراد ملكي ، پيشنهادات ذيل را پيشكش مي نمايد:

  پيشنهادات به عناصر مخالف دولت

مات حقوق بشر دوستانه بين المللي بايد رعايت گردد،  اصول تشخيص(تفكيك)، تناسب و اقدا •
احتياطي بايد احترام گردد، و نيز فرد ملكي بايد طوري تعريف گردد كه مبتني بر حقوق بشر 

 دوستانه بين المللي باشد.

دستور العمل ها و رهنمود هاي كه اعضا را هدايت مي كنند تا از تلفات افراد ملكي جلوگيري  •
روح مي نمايند بايد پاسخ ده نمايند، اجرا گردد. و آن اشخاصي كه افراد ملكي را مي كشند و مج

 تلقي گردد.

مطابق به حقوق بشر دوستانه بين المللي، هدف قراردادن و كشتن عمدي افراد ملكي بطور عاجل  •
 متوقف گردد. هم چنان، آن دساتيري كه حمالت و كشتن افراد ملكي را اجازه مي دهد، مسترد گردد.

قرباني منفجر مي گردد، متوقف گردد و نيز بطور استفاده از مواد انفجاري تعبيه شدة كه با تماس   •
مشخص استفاده از مواد انفجاري تعبيه شدة كه تفكيك بين افراد ملكي و نظامي قايل نيست، 
حمالت انتحاري و جاسازي مواد انفجاري در اماكن عمومي و جاهاي ملكي، منع گردد. رهنمود 
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تفكيك بين هدف ملكي و نظامي قايل نيست ها بخاطر ممنوع قرار دادن استفاده از سالح هاي كه 
و ساير سالحهاي غير قانوني مانند مواد انفجاري تعبيه شدة بشقاب مانند كه با آوردن فشار منفجر 

 مي گردد، منتشر گردد. 

تمام انواع كشتن، تعذيب و سوء رفتار ها عليه افراد ملكي و نيز ساير نقض هاي حقوق بشري بطور  •
مجازاتي كه از طريق طرزالعمل ساختار شبه قضايي صورت ميگيرد، مشخص تصويب و اجراي 

 متوقف شود. 

  پيشنهاد به حكومت افغانستان

تالش ها براي آموزش، تمويل و فراهم نمودن تمام حمايت هاي ضروري براي نيروهاي امنيتي  •
 افغان جهت توانا ساختن آنها براي محافظت از افراد ملكي  بطور مؤثر، افزايش يابد.

از طريق ايجاد يك ساختار حكومتي دائمي كه تشيكالت هاي امنيتي مربوطه را نمايندگي نمايد، و  •
بخاطر تحقيق و پاسخ به حادثات كه منجر به تلفات افراد ملكي مي شود قدرت داشته باشد، پاسخ 

 دهي نيروهاي امنيتي افغان را حمايت و تقويت نمايد. 

نفجاري تعبيه شده در اوليت قرار گيرد. هم چنان، تالش ها به تطبيق ستراتيژي مبارزه عليه مواد ا •
هدف تقويت بيشتر و تمويل بيشتري ظرفيت نيروهاي امنيتي افغان براي فرماندهي، كنترل و اجراي 
 مؤثر عميات ها عليه مواد انفجاري و خنثي سازي آنها بشمول استحصال مواد متذكره، صورت گيرد. 

محلي در حال توسعه مي باشد؛ ميكانيزم هاي بررسي، استخدام،  همان طوريكه برنامه پوليس •
نظارت و پاسخ دهي از جمله از طريق تعقيب و در همكاري با ساكنين محل، بطور مشخص در 
سطح ولسوالي ها  بخاطر جلوگيري از نقض و تخطي از حقوق بشر و بخاطر محافظت بهتر از مردم 

 كنندگان تقويت گردد.  با كمك نيروهاي بين المللي و ساير كمك

تمام گروپ هاي مسلح غير دولتي بايد خلع سالح گردد و اقداماتي روي دست گرفته شود تا از  •
  پاسخ دهي اينها در مقابل تخطي هاي كه انجام مي دهد، اطمينان حاصل گردد.   

  پيشنهاد به نيروهاي بين المللي 

كه به عمليات هاي هوائي تهاجمي ارتباط  به بازنگري رهنمود هاي تاكتيكي و طرزالعمل عملياتي •
مي گيرد، ادامه داده شود. بخصوص، تداوم بازنگري معياري ضروري مي باشد كه تعيين و تشخيص 
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به شكل مطمئن قبل از حمله، معين گردد. بازنگري هاي قبل از عمليات و نيز تحقيقات با  65اوضاع
 د ملكي اتفاق مي افتد، دوام يابد.هماهنگي حكومت افغانستان در قضاياي كه تلفات افرا

از تمويل، آموزش و تجهيز كافي نيروهاي امنيتي افغان جهت فرماندهي، كنترل و اجراي مؤثر عمليات  •
 هاي ضد مواد انفجاري، خنثي سازي آنها بشمول استحصال مواد متذكره، اطمينان حاصل گردد. 

ش، پيگيري، تحقيق روي تلفات حمايت خود را جهت تالش هاي حكومت افغانستان براي كاه •
 افراد ملكي و نيز پاسخ دهي آنها در قضاياي تلفات افراد ملكي، افزايش دهد.

از طريق نشر عاجل و عمومي تمام كشفيات آيساف در مورد حادثاتي كه تلفات افراد ملكي را به  •
ارت و پرداخت دنبال دارد و نيز از طريق تعقيب پاسخ دهي و اقدامات انضباطي و تهيه جبران خس

غرامت به شكل سيستماتيك؛ شفافيت، پاسخ دهي و ارتباط بهتر با افغان هاي ملكي كه متضرر 
  گرديده است، تقويت گردد. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
 

 

                                                 
فردي كه مورد هدف قرار ميگيرد را به عنوان  "نيت خصومت آميز"اينست كه رويكرد تشخيص ديدگاه يوناما/دفتر كميشنري عالي ملل متحد براي حقوق بشر.  65

ها سهم مي  هدف مشروع نظامي تأييد كند. يعني رويكرد متذكره هدف را به عنوان يك جنگجو با وظيفه دائم جنگي يا فرد ملكي كه به شكل مستقيم در جنگ
 گيرند، بايد تأييد نمايد.
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   ظت افراد ملكيفحامعناصر ضد دولت و 

ان برادرم يك فرد ملكي بي گناه بود و هيچ گاهي عليه هيچ طرف منازعه نجنگيده بود. طالب
جون يك ماين جاسازي شده توسط  5وي را چندين بار تهديد به مرگ كردند. به تاريخ 

طالبان در نزديكي برادرم منفجر شد ولي وي جان به سالمت برد. طالبان از برادرم نفرت 
داشتند زيرا وي دولت و مردم خود را از طريق تطبيق پروژه هاي انكشافي كمك مي كرد. 

جوالي در حالي به قتل رساندند كه بعد از اداي نماز در  6به تاريخ  باآلخره طالبان وي را
 14 – 10مسجد مصروف صحبت با دوستان خود بود. دو طالب كه صورت شان پوشيده بود 

  كردند.  شليك برادرم سينه و دستان صورت، به مرمي

الي برادر يك قرباني قتل هدفمند توسط عناصر ضد دولت در قريه عرب مزاري ولسو --
   .201266جوالي  6چمتال واليت بلخ، تاريخ 

تن تلفات ملكي) توسط عناصر ضد دولت  6131مجموعا مورد مجروحيت ( 3950مورد قتل و  2179يوناما 
فيصد افزايش در مجروحيت افراد  15در قتل و  كاهشفيصد  1ثبت كردند. اين آمار  2012را در سال 

 81. 67ميالدي را نشان مي دهد 2011لفات ملكي نسبت به سال فيصد افزايش در ت 9ملكي را و در مجموع 
 2011به عناصر ضد دولت نسبت داده شده در حالي كه اين رقم در سال  2012فيصد تلفات ملكي در سال 

  فيصد مي رسيد.  72به 

 ي بشقاب مانندي كه باعناصر ضد دولت استفاده از تاكتيك هاي جنگي به ويژه مواد منفجره تعبيه شده 
و ساير انواع مواد منفجره تعبيه شده منجمله حمالت انتحاري و حمالت  آوردن فشار منفجر مي گردد

پيچيده را در مناطق ملكي افزايش بخشيده اند. در مواردي كه طالبان اهداف نظامي داشتند، آناني كه 
اي حفاظت افراد ملكي مسئوليت جاسازي و انفجار مواد منفجره تعبيه شده را داشتند اقدامات احتياطي بر

ناشي از حمله را نگرفته، ميان افراد ملكي و نظامي هيچ تفكيك قايل نشده و/يا به حضور فعاليت هاي ملكي 
اصول حقوق  يبشر دوستانه بين المللي الزامي مي باشد، هيچ توجهي نكرده اند. چنين اعمال طبق حقوقكه 

احتياط را نقض مي كند كه تمامي طرفين درگير در  بشر دوستانه بين المللي در مورد تفكيك، تناسب و
  منازعات مسلحانه مكلف به رعايت آن هستند. 

 
 

                                                 
  بلخ. واليت –، شهر مزار شريف 2012جوالي  6اما با اقارب قرباني، مصاحبه يون.  66
) 2011گزارش ساالنه يوناما ("مجروحيت) توسط عناصر ضد دولت را ثبت كرده بودند. به  3428قتل و  2208تن تلفات ملكي ( 5636ميالدي  2011يوناما در سال .  67

  ريق لينك ذيل مراجعه گردد:از ط "ظت افراد ملكي در منازعات مسلحانهفحامدر مورد 
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%
202012.pdf  
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افراد ملكي كه آن   هدف قرار دادن و قتل هاي هدفمنداز افزايش قابل مالحظه در تلفات ملكي ناشي 
قومي، منسوبين به شمول مقامات دولتي، رهبران مذهبي، بزرگان  ،ود طرفدار حكومت هستندرگمان مي

  پوليس خارج از وظيفه و افرادي كه از پروسه صلح حمايت مي كنند، بسيار تكان دهند مي باشد. 

، لت و كوب و ساير سوء رفتارهاي مخالف حقوق بشري را ثبت كرده قطع عضويوناما همچنان موارد قتل، 
اجراء  به صورت غير قانونيي م ساختار هاي موازي عدلي و قضائاحكاكه توسط عناصر ضد دولت و بنا بر 

افراد ملكي مظنون به جاسوسي براي دولت و يا ساير اعمالي كه نزد عناصر ضد  ،شده است. اين ساختارها
  دولت جرم پنداشته مي شود، را مورد محاكمه و مجازات قرار مي دهند. 

  تعريف طالبان از افراد ملكي
بين الملل تحت تعريف  حقوقاز افرادي كه به اساس  آشكارا اظهار داشته اند كه بعضي ةطالبان به گون

. اين واقع شوندممكن هدف مورد نظر در حمالت  ،د و بايد مصئونيت داشته باشندرقرار دا "افراد ملكي"
  بشردوستانه بين المللي قرار دارد.  حقوقامر در مغايرت با 

دولت، بزرگان محلي، كارمندان طالبان مسئوليت قتل هاي هدفمند متعدد مقامات ملكي  2012در سال 
دولت، قراردادي ها، راننده ها، مترجمين، و ساير افراد ملكي را به گردن گرفته و اضافه كردند كه چنين 

. به گونه مثال، در يك اعالميه 68افراد ملكي در لست مورد هدف شان قرار دارد تا كشته و يا دستگير شوند
كارمندان ملكي دولت را به عنوان اهداف مشروع  ،مده كه طالبانبه نشر رسيد آ 2012طالبان كه در آگست 

بشر دوستانه بين المللي بوده  حقوقمحسوب كردند. هدف قرار دادن عمدي كارمندان ملكي دولت نقض 

                                                 
اعالميه شوراي   "قتل هاي هدفمند افراد ملكي"بخش  16، صفحه  "يوناما در مورد حفاظت افراد ملكي در منازعات مسلحانه 2012ش نيمه اول سال گزار"به .   68

  رهبري امارت اسالمي افغانستان در مورد آغاز بهار الفاروق از طريق لينك ذيل:
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%
202012.pdf.  

 فصل اعالميه هاي طالبان در اين گزارش مراجعه شود. به و همچنان 
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چنانچه در آن تصريح گرديده كه فقط اهداف نظامي مي تواند اهداف مشروع حمله محسوب گردد. افراد 
  رار گيرند مگر صرف زماني كه در منازعه مستقيماً شركت كنند. ملكي نبايد مورد هدف ق

  مواد منفجره تعبيه شده و روش هاي به كارگيري آن

 18ساله، برادر زاده  20من سه تن از اعضاي خانواده خود را كه  پسر  ،در جريان اين حادثه
كور كامياب شده و ساله ام بود، از دست دادم. پسرم اخيراً در امتحان كان 63ساله و برادر 

سال داشت و آروزهاي زيادي  20ميخواست در رشته انجنيري تحصيل كند. پسرم فقط 
داشت. وي هيچ گاه فكر نمي كرد كشته شود چون بسيار جوان بود. او از قريه نزد ما آمده 
 بود تا شب را با ما بگذراند. من به خاطر باز گشتاندن وي، برادرم و برادر زاده ام هيچ كاري

  كرده نمي توانم. 

در ولسوالي  2012مارچ  1اقارب قربانياني انفجار مواد منفجره تعبيه شده به مورخ يكي از  --
 . 69قيصار واليت فارياب كه باعث كشته شدن پنج فرد ملكي گرديد

به كارگيري بدون تفكيك و نامشروع از مواد منفجره تعبيه شده توسط عناصر ضد دولت به عنوان 
. در 70باقي مانده و باعث اكثريت تلفات ملكي گرديد 2012عامل قتل افراد ملكي در سال بزرگترين 

فيصد افزايش نسبت به سال  3ميالدي  2012مجموع تلفات ملكي ناشي از مواد منفجره تعبيه شده در سال 
  71را نشان مي دهد. 2011

را ثبت شده واقعه مواد منفجره تعبيه  782، يوناما 2012دسمبر سال  31در فاصله زماني ميان اول جنوري الي 
هر روز بيشتر از دو حادثه مواد منفجره تعبيه شده باعث تلفات افراد ملكي  2012(در سال  نموده است

فيصد تمام  34كه شد زخمي)  1663كشته و  868فرد ملكي ( 2531منتج به تلف شدن  كه گرديده است)
  . را تشكيل مي دهدعناصر مخالف دولت  به منسوب فيصد تلفات ملكي 38تلفات ملكي و 

فيصد  62 است؛ مواد منفجره تعبيه شده در نيمه دوم سال مشاهده نموده استفاده ازيوناما افزايش نسبي را در 
فعاليت هاي عناصر  واقعات ناشي از مواد منفجره تعبيه شده كه باعث تلفات ملكي گرديده است به تشديد

  72مخالف دولت ارتباط مي گيرد.

                                                 
  ، واليت فارياب.2012مارچ  3قربانيان،  مصاحبه هاي يوناما با اقارب.   69
جون  24استراتيژي ملي مبارزه با مواد منفجره تعبيه شده كه به تاريخ  1مواد منفجره تعبيه شده بزرگترين منبع تلفات ملكي و نظامي در افغانستان مي باشد. به ماده .   70

  تصويب شد، مراجعه شود.   2012
مجروح ) فرد ملكي را كه عامل آن مواد انفجاري تعبيه شده بود، به ثبت رسانيده بود. به گزارش  1511كشته شده و   949( 2460، يوناما تلفات 2011. در سال  71

  يوناما در مورد محافظت افراد ملكي در منازعات مسلحانه به آدرس ذيل مراجعه گردد:  2011ساالنة 
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb
%202012.pdf. 
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%

202012.pdf   و فصل هاي از اعالميه هاي طالبان در اين راپور.  
  .كابل 2013فبروري  2ملل متحد،  اداره مصئونيت و امنيت مصاحبه با افسران .  72
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ناشي شده است، طوري بوده شده يوناما مشاهده نموده كه بيشترين تلفات ملكي كه از مواد منفجره تعبيه 
استفاده شده كه تاثيرات آن بدون گونه ي كه اين وسايل به يك هدف خاص نظامي جابجا نگرديده و يا ب

وناما تثبيت نموده است كه بشردوستانه بين المللي بوده است. بگونه مثال، ي حقوقتفكيك و در تناقض با 
زخمي) كه از اثر مواد منفجره  520كشته و  393فرد ملكي شده است ( 913واقعه باعث تلف شدن   29873

ي جابجا شده است كه روزانه توسط افراد ملكي استفاده مي شده يفشاري بوده و در راه هاي تعبيه شده 
 67كشته و  74نشان ميدهد كه يوناما فقط  2011ال است. اين رقم افزايش قابل مالحظه را در مقايسه به س

  زخمي ناشي از اين تاكتيك را ثبت نمود بود.

بيشتر مواد منفجره تعبيه شده كه توسط عناصر مخالف دولت استفاده گرديده، از گونه مواد منفجره تعبيه 
بيشتر معمول ميباشد.  فشاريي كه مواد منفجره تعبيه شده  ،شده بوده كه توسط خود قرباني فعال مي گردد
كه توسط قرباني فعال مي گردد در واليات جنوبي بيشتر  هعموميت استفاده از نوع مواد منفجره تعبيه شد

  .  74دهدرا تشكيل ميمواد منفجره تعبيه شده  آنجا بيشترين استفاده ازبوده است كه 
 

  
 

با قدم گذاشتن باالي آن و يا از ود كه طوري جاسازي مي شفشاري  ي در افغانستان مواد منفجره تعبيه شده
 25تا  20فشاري در افغانستان حدود ي اثر فشار تاير موتر منفجر شود. اكثريت مواد منفجره تعبيه شده 

ضد تانك  معياريماين هاي  در كيلوگرام مواد منفجره را دارا مي باشد كه اين مقدار دو برابر مواد منفجره
فشار) ماين هاي ضد پرسونل كار گرفته  هاي(آله هان ماين ها از حس گرايمي باشد. از جانب ديگر در 

ثر بحيث ماين هاي زميني ضد پرسونل كار ؤم ةميشود. اين بدان معنا است كه اين مواد مي تواند به گون
گرفته شود كه قدرت تخريب تانك را دارا هستند، افراد و وسايطي كه باالي آن فشار وارد مي كنند در 

                                                 
ولين امينتي قادر به تثبيت اين امر نيستند كه آيا اين ئفشاري شايد از اين هم بيشتر باشد. اكثراً مسي تلفات افراد ملكي ناشي از مواد منفجره تعبيه شده  شماري  . 73

  ود.وسايل از نوع ماين است كه توسط قرباني فعال مي شود، توسط لين منفجر ميگردد و يا اين كه از راه دور انفجار داده مي ش
  جنوري قومنداني ايساف. 14نشست يوناما با واحد مبارزه با مواد منفجره تعبيه شده ايساف، قومنداني ايساف كابل،  .  74
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اين مواد منفجره تعبيه شده بي دفاع بوده و هيچگونه چانس زنده ماندن را ندارند. شماري زيادي از اين برابر 
كيلو گرام فعال مي گردند كه صرف براي كشتن و يا معيوب ساختن  4تا  2 وزنمواد منفجره تعبيه شده با 

  . 75افراد پياده طرح گرديده است

با  ي كه  نمودند كه در آن از استفاده مواد منفجره تعبيه شده نتشرمچندين اعالميه را  2012طالبان در سال 
ياد آوري شده است، يعني  كه بين اهداف ملكي و نظامي تفكيك قايل مي باشد،محرك و يا پتاقي هاي 

ماين هاي تعبيه شده لين دار و يا كنترول از راه دور را استفاده كرده اند و كار گزاري مواد منفجره تعبيه 
طالبان گفتند كه آنان در هيچ بخشي از  2012فشاري را رد نموده اند. بگونه مثال در ماه اكتوبر سال شده 

كشور ماين هاي ضد پرسونل را جاسازي نكرده اند بلكه هر ماين شان توسط وسيله كنترول از راه دور و 
  .76صرفاً باالي اهداف نظامي انفجار داده شده است

مواد منفجره  تعدادتفاوت زيادي در  ،مورد فعاليت هاي مواد منفجره تعبيه شده ايساف در آماربر اساس اما 
 2011در مقايسه با سال  2012در جريان سال  كنندهو يا غير تفكيك  كنندهتعبيه شده با پتاقي هاي تفكيك 

 ،مي شودفيصد مواد منفجره تعبيه شده از گونه هاي كه توسط قرباني فعال  70 وجود نداشته است. تقريباً
  . 77بوده است

كه استفاده از مواد منفجره تعبيه شده كه توسط قرباني فعال مي گردد  بر موقف خود تاكيد ميكنديوناما 
 نظر بهبدون تفكيك بوده زيرا اين وسايل نمي تواند بين اهداف ملكي و نظامي تفكيك كند و استفاده آن 

   .ي مي باشددوستانه بين المللي غير قانون بشر حقوق

مواد منفجره تعبيه شده اكثراً در ساحاتي انفجار نموده است كه عموماً توسط افراد ملكي  2012در سال 
كه ميتوان از سركها، ماركيت ها، دفاتر دولتي، محالت اجتماع مردم بشمول  گيردميمورد استفاده قرار 

ف دولت مواد منفجره تعبيه شده بازارها، اطراف مكاتب، دوكان ها و ايستگاه هاي بس نام برد.عناصر مخال
را، بويژه نوع محرك و يا پتاقي فشاري آن را در مسير هاي تردد كه از پياده روهاي كوچك شروع تا 
شاهراه ها را احتوا مي كند، جابجا نموده اند كه افراد ملكي پياده، سوار بر بايسكل، بس ها، تكسي هاي و يا 

  ه است. موتر هاي شخصي را كشته و يا زخمي نمود

كه نتايج مخرب و ويرانگر را همراه داشته است، جاگزاري نموده  ةدر بعضي واقعات شورشيان چندين وسيل
دو وسيله مواد منفجره تعبيه شده را در ولسوالي ارغستان واليت  2012جوالي سال  8اند. بگونه مثال بتاريخ 

ملكي، بشمول سه زن و چهار كودك فرد  14قندهار با هم وصل نموده بودند كه منجر به كشته شدن 

                                                 
  .2012نشست يوناما با واحد مبارزه با مواد منفجره تعبيه شده ايساف، قومنداني ايساف كابل، اكتوبر و نومبر  . 75
. بگونه آنالين در سايت ذيل وجود 2012اكتوبر  22امارت اسالمي افغانستان در مقابل اتهامات يوناما در مورد مواد منفجره  عكس العمل"امارت اسالمي افغانستان .  76

-http://shahamat-english.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19206:reaction-of دارد:

islamic-emirate-regarding-accusations-of-unama-about-explosive-devices&catid=4:statements&Itemid=4, 
accessed 4 February 2013.  

  .2013جنوري  4نشست واحد نظامي يوناما با ايساف، قومنداني ايساف كابل،   . 77
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مواد منفجره تعبيه شده باالي يك موتر مسافربري كه  ،گرديد، و سه تن ديگر را زخمي كرد. در حادثه اول
زنان و اطفال را انتقال مي داد انفجار نمود و زمانيكه يك تراكتور كه افراد ملكي را انتقال مي نمود به 

ادثه اول كمك كند، مواد منفجره تعبيه شده دومي نيز انفجار نمود كه صحنه حادثه نزديك شد تا به افراد ح
  تمامي مسافرين را كشت. 

اگرچه عناصر ضد دولت بعضي اوقات از مواد منفجره تعبيه شده كنترول از راه دور استفاده نموده اند تا 
اكتيك ها نيز بگونه نيروهاي طرفدار دولت را هدف قرار دهند، ولي در بعضي از اين واقعات اين گونه ت

نظامي را در  اًاسب افراد ملكي را متضرر ساخته است بويژه زمانيكه عناصر ضد دولتي اهداف ظاهرننامت
مواد منفجره تعبيه شده  ،نومبر 26مناطق مملو از افراد ملكي مورد هدف قرار داده اند. بگونه مثال به تاريخ 

. پوليس ملي كردتن را زخمي  26منفجر گرديد كه متصل به بايسكل در مركز شهر خوست از راه دور 
مصروف تامين امنيت ماركيت بود مورد حمله  كه افغان گزارش داد كه طالبان مي خواستند پوليس ملي را

رد اين گونه مسوليت در  .ندطالبان مسوليت اين حمله را رد كرد ،د. در يك اعالميه مطبوعاتينقرار ده
  عث تلفات بسيار زيادي افراد ملكي ميشود، يك عمل عادي تلقي مي شود. حالت بروز چنين واقعات كه با

دسمبر  4از مواد منفجره تعبيه شده به مقصد قتل هاي هدفمند نيز كار گرفته شده است. بگونه مثال بتاريخ 
و  ول ماليئدر ولسوالي مهترالم واليت لغمان مواد منفجره تعبيه شده كنترول از راه دور عليه ولسوال، مس

به تعقيب اين تالش  كار گرفته شد. پياده روان بودندليشينگ عولسوالي  به سوي ساختمانيك مامور كه 
ميدادند  اخطار ومرگ  به تهديد او تماس هائي دريافت كرد كه وي را، ولسوال قتل هدفمندنافرجام براي 

  وظيفه اش را ترك كند.  كه

دوستانه بين المللي منع مي باشد. شدت و سنگيني اينگونه بشر حقوق بر اساسقتل هاي هدفمند افراد ملكي 
خشونت ها زماني چند برابر مي شوند كه حمالت يادشده با استفاده از مواد منفجره تعبيه شده انجام شوند 

آگست، يك  14. بطور مثال، به تاريخ دارندو اثرات بدون تناسب را در پي بوده كه همه شان كوركورانه 
 اهي پررره تعبيه شده در يك موتر سايكل اعضاي پوليس محلي افغان را در يك چهاربسته مواد منفج

غيرنظامي به شمول دو  12ازدحام در ولسوالي دشت ارچي واليت كندز هدف قرار داد كه در نتيجه آن 
  تن ديگر زخمي گرديدند. 22دختر كشته و 

 غير راًكه اكث يواد منجفره تعبيه شده در مسيرهاييوناما نگراني خود را بيشتر از بابت استفاده تمامي انواع م
  :استنظاميان روي آن رفت و آمد دارند، ابراز ميدارد. مثال هاي آن از اين قرار 

جوالي، يك بسته مواد منفجره تعبيه شده در برابر يك بس خصوصي در شهر غزني  1به تاريخ  •
 19يگر زخم برداشتند. به تاريخ تن د 11نظامي كشته و  منفجر گرديد كه در اثر آن پنج غير

اكتوبر، يك بسته مواد منفجره تعبيه شده فشاري در مقابل يك ملي بس در ولسوالي دولت آباد 
 تن ديگر زخم برداشتند. 19نظامي  كشته و  راكب غير 15واليت بلخ منفجر گرديد كه در پي آن 
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سرك در برابر يك وسيله نقليه در  اكتوبر، يك بسته مواد منفجره تعبيه شده در كنار 31به تاريخ  •
غيرنظامي كشته و دو تن ديگر  10ولسوالي موسي قلعه واليت هلمند منفجر گرديد كه در اثر آن 

 زخمي گرديدند.

اكتوبر، يك بس محلي كه در حال انتقال مهمانان به يك محفل عروسي در ولسوالي  16به تاريخ  •
تصادم نمود  ،يه شده كه از راهي دور كنترول مي شدپشت رود واليت فراه بود با مواد منفجره تعب

تن ديگر زخمي شدند كه تقريباً همه كشته شدگان را  10غيرنظامي كشته و  13كه در نتيجه آن 
 زنان و اطفال تشكيل ميداد.

مواد منفجره تعبيه شده فشاري در كنار سرك در ولسوالي دهراوود واليت  نومبر، 29به تاريخ  •
 13تن ديگر به شمول  14لي بس منفجر گرديد كه چهار غيرنظامي را كشت و ارزگان زير يك م

 طفل را زخمي نمود.

  78دهيچيو پ يحمالت انتحار

اشتراك  اوحاجي راضي، يك بزرگ مشهور قومي درگذشت، و ما همه در مراسم جنازه 
، "انتحاري"كه  فرياد زدن كردندنموديم. ناگهان، مردم حاضر در اين مراسم شروع به 

 م. بعداً، صداي يك انفجار بزرگ را شنيدم. سپس فقط صداي گريه مردم به گوش"انتحاري"
 يزياد رسيد. صحنه را كه مقابل چشمانم ميديدم شبيه يك ميدان جنگ بود. كشته شدگانِ

در آنجا بودند و مردم كه در چهار اطراف من بودند همه زخمي بودند. حمله كننده انتحاري 
  بود.ساله  16يك پسر 

--2012سپتمبر  4واليت ننگرهار، مورخ  ،رباباشاهد عيني يك حمله انتحاري در ولسوالي د 
  79تن ديگر زخم برداشتند. 66غيرنظامي كشته و  20كه طي آن 

واقعه حمالت  73زخمي) ناشي از  1،179كشته و  328تلفات افراد ملكي ( 1،507، يوناما 2012در سال 
 غيرنظامي  1،653كه در پي آن  2011واقعه در سال  90ت رسانيد (در مقايسه با انتحاري و پيچيده را به ثب

انتحاري  ). كاهش نه درصدي در تلفات افراد ملكي ناشي از حمالت پيچيده وكشته و مجروح گرديده بود
آن يك وسيله انتحاري بوده، شامل  اصلي روشهدفمندانه  كه  هايقتلشامل تلفات غيرنظاميان ناشي از 

  80مي باشد.ن

                                                 
بطور مثال مواد منفجره تعبيه شده در بدن كه شامل يك وسيله انتحاري (است عبارت از يك نوع حمله عمدي و هماهنگ شده  "حمله پيچيده"تعريف يوناما از  .78

 شده در بدن فرد+ خمپاره ها) يك فرد، وسيله نقليه مملو از مواد منفجره تعبيه شده)، بيشتر از يك حمله كننده و بيش از يك نوع وسيله (بطور مثال مواد منفجره تعبيه
  نصر بايد در يك حمله موجود باشند تا به عنوان يك حمله پيچيده شناخته شوند.. طبق اداره امنيت و مصئونيت ملل متحد در كابل، همه اين سه عشودمي
  

  ، جالل آباد، واليت ننگرهار.2012دسمبر  5مصاحبه يوناما با يك شاهد عيني، مورخ .  79
. بطور مثال، واقعات مي باشد 2012سال در   1،515از طوريكه يوناما تلفات هر فرد ملكي را يكبار ثبت مي نمايد، رقم دقيق تلفات ناشي از حمالت انتحاري بيشتر   . 80

 "كشتار هدفمند"ع كه در آن يك حمله كننده انتحاري يك مقام ارشد دولتي را هدف قرار ميدهد و خود را داخل يك مسجد منفجر مي سازد، به عنوان يك واقعه نو
  با تخنيك مواد منفجره تعبيه شده، ثبت مي گردد.
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با شخاص انفرادي توسط الحاظ نوعيت داراي اشكال مختلف است كه شامل حمله حمالت انتحاري از 
انتحاري با انجام  مملو از مواد منفجره و يا چندين بمگزاريا وسايل نقليه  ي انتحارياستفاده از واسكت ها

  شامل تعداد زياد جنگجويان، مي شود. كه حمالت پيچيده

 انانواع مختلف حمالت انتحاري در مكان هاي عام ادامه ميدهند. غيرنظامي از ت به استفادهعناصر ضد دول
كه بزرگان قومي و دفاتر دولتي در  يازدحام، موقعيت هاي در اين مكان ها به شمول ماركيت هاي پر

 ر، يك وسيلهنومب 23ساحات مسكوني در آنجا قرار دارند، مورد هدف قرار مي گيرند. بطور مثال، به تاريخ 
مملو از مواد منفجره تعبيه شده خود را در روي سرك در مقابل رياست احصائيه ميدان شهر در واليت  نقليه

 81تن ديگر زخم برداشتند. 112غيرنظامي كشته و  4ميدان وردك منفجر ساخت كه در نتيجه آن حداقل 
دوستانه  بشر حقوقكوركورانه تحت  و منزل را تخريب نمود. اينگونه حمالتتعمير حمله متذكره چند صد 

  بين المللي منع مي باشند و در رديف جرايم جنگي قرار مي گيرند.
  عبارتند از: 2012در  متذكره مثال هاي واقعات

خود را  هآگست، سه فرد كه مواد منفجره تعبيه شده را به تن بسته بودند، مواد همرا 14به تاريخ  •
شهر زرنج واليت نيمروز منفجر ساختند. اين حمالت  بطور همزمان در سه ساحه پرنفوس در

  تن ديگر را زخمي نمود. 130غيرنظامي را گرفت و  30حداقل جان 
سپتمبر، دو حمله انتحاري جان نه غيرنظامي را در مركز ولسوالي سيدآباد واليت ميدان  1به تاريخ  •

ده از مواد منفجره تعبيه تن ديگر را زخمي نمود. حمله كننده اولي با استفا 68وردگ گرفت و 
شده در بدن خود را در دروازه مركز پوليس ملي منفجر نمود و حمله كننده دومي با استفاده از 

را در بين محوطه مقام ولسوالي، پايگاه نظامي بين المللي و خودش تانكر تيل پر از مواد منفجره 
 مراكز ولسوالي پوليس ملي افغان منفجر ساخت. 

مبر، يك بم گذار انتحاري كه هدفش يك ولسوال بود خود را در يك مراسم سپت 4به تاريخ  •
 تن ديگر را زخمي نمود. 69غيرنظامي را كشت و  22جنازه منفجر ساخت كه 

سپتمبر، يك بمگذار انتحاري خود را در يك سرك عمومي در شهر كندز منفجر  10به تاريخ  •
 ديگر زخمي گرديد.تن  37غيرنظامي كشته شد و  17نمود كه در اثر آن 

اكتوبر، يك فرد انتحاري با استفاده از مواد منفجره تعبيه شده در بدنش نظاميان بين المللي و  1به تاريخ 
گزمه هاي آنها را در ولسوالي خوست متان واليت خوست هدف قرار داد كه در نتيجه آن هشت غيرنظامي 

  تن ديگر را زخمي نمود. 63كشته و 

 

                                                 
عدام ايشان با رسانه ها مسئوليت را بدوش گرفتند و اظهار نمودند كه وسيله مملو از مواد منفجره تعبيه شده يك عمل تالفي جويانه در برابر اطالبان در صحبت ه.  81

  توسط دولت در زندان پلچرخي بوده است. 2012نومبر  22و  21عمومي بازداشت شدگان مربوط به نبرد، مورخ 
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   82قتل هاي هدفمند

مادرم، پدرم، برادر و دو خواهرم در شهر مهترالم به خريداري رفتند و بنا بر داليل امنيتي 
بودند. آنها بعد  دادهواسطه نقليه شخصي خويش را در بيرون محوطه رياست امور زنان توقف 

ي براي خواهر كوچكم دوباره به موتر برگشتند. انفجار ماين كار گذاري ياز خريداري سرپا
نزديك موتر باعث كشته شدن مادرم و زخمي شدن پدر و دو خواهرم شد. مادرم شده در 

از طرف طالبان و خانواده هاي قربانياني كه مادرم به آنها كمك كرده  يمعموالً اخطارهاي
  بود، دريافت مي نمود. 

ميالدي در مهترالم مركز واليت  2012جوالي  13دختر رئيس امور زنان كه به تاريخ  --
   .83به قتل رسيدلغمان 

مورد  379مورد قتل و  698تلفات ملكي ( 1077مورد قتل هاي هدفمند به تعداد  565دفتر يوناما در 
ميالدي به ثبت رسانيده است. اين آمار  2012مجروحيت افراد ملكي) توسط عناصر ضد دولت را در سال 

نشان مي دهد. اين  84ميالدي 2011فيصد افزايش تلفات ملكي در اين نوع حمالت را نسبت به سال  108
افزايش منعكس كننده تغيير مداوم تاكتيك هاي مخالفين دولت در هدف قرار دادن افراد ملكي است كه به 

دولت يا نيروهاي نظامي بين المللي را كمك مي كنند. بيشترين آمار مجروحيت افراد  ،گمان مخالفين
از مواد منفجره تعبيه شده به منظور به قتل رساندن افراد ملكي ناشي از قتل هاي هدفمند به افزايش استفاده 

  برمي گردد كه منتج به مجروح ساختن تعداد زيادي از افراد ملكي گرديد. 

تن تلفات ملكي در مجموع قتل هاي هدفمند، كشتار و مجروحيت افراد ملكي ناشي از  1077از جمله 
ميالدي به تعداد  2012ايش يافته است. يوناما در سال فيصد افز 700هدف قرار دادن كارمندان دولت تقريباً 

تن افراد ملكي كشته و  107مورد قتل هاي هدفمند كارمندان ملكي دولت را ثبت نموده كه طي آن  47
مورد واقعات مشابه قتل هاي هدفمند را به  23ميالدي يوناما  2011تن مجروح گرديده اند. در سال  148

  تن مجروح شده بودند.  11تن كشته و  23 ثبت رسانيده بود كه در آن

اگر چه قتل هاي هدفمند مقامات ملكي دولت در مناطق شرقي، مركزي، شمالي و جنوبي سير صعودي 
به دو حمله بزرگ در منطقه شمال بر مي گردد.  اًًداشته، تلفات ملكي مدهش ناشي از چنين حمالت اساس

اي پارلمان و مقامات دولتي را مورد هدف قرار داده و جوالي، يك بمبگذار انتحاري اعض 14به تاريخ 

                                                 
مربوطه و قانوني جلوه دادن گرديده: استفاده عمدي، از قبل پالن شده و قصدي از نيروي كشنده توسط دولت يا يكي از نهادهاي اين گونه تعريف  "قتل هدفمند". 82
ت اين چنين حمال (يا توسط يك گروه مسلح سازمان يافته در منازعانه مسلحانه) عليه افراد مشخص مي باشد كه عمالً در توقيف مرتكبين اين عمل قرار ندارد. آن

رند. يوناما تمام ممكن منجر به كشتار و مجروحيت افراد متعدد ملكي گرديده خصوصاً در شرايطي كه حمالت مانند مواد منفجره تعبيه شده بدون تفكيك صورت گي
  كشتار و مجروحيت افراد ملكي را كه مستقيماً از اين گونه قتل هاي هدفمند ناشي مي شود، ثبت مي كند.  

  .ميالدي 2012جوالي  16وناما در شهر مهترالم مركز واليت لغمان به تاريخ مصاحبه هاي ي.  83
ثبت كرد. از طريق لينك ذيل به  را مورد مجروحيت افراد ملكي) ناشي از قتل هاي هدفمند 93مورد قتل و  512تن تلفات ملكي ( 605ميالدي  2011يوناما در سال .  84

  ز غير نظاميان در منازعات مسلحانه مراجعه نمائيد:يوناما در مورد حفاظت ا 2011گزارش ساالنه 
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%Report_Final_Feb%202011.pdf  
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و  23خود را در يك مراسم عروسي در شهر ايبك واليت سمنگان منفجر ساخت كه باعث كشته شدن 
ساله والي فارياب را مورد هدف  15اكتوبر يك پسر  26فرد ملكي گرديد. به تاريخ  45مجروح ساختن 

 6تن به شمول  40يك مسجد منفجر ساخت كه منجر به كشته شدن  قرار داده و مواد انفجاري خود را در
  فرد ملكي شد.  59طفل و مجروح ساحتن 

  مثال هاي از قتل هاي هدفمند افراد ملكي:
مارچ اختطاف نموده بودند،  15مارچ يك فرد ملكي را كه به تاريخ  21عناصر ضد دولت به تاريخ  •

حلي افغان كه از وابستگان مقتول بود، نيز اختطاف و به قتل رساندند. يك تن از منسوبين پوليس م
 به قتل رسيد. طالبان طي يك اعالميه مسئوليت اين قتل هدفمند را به عهده گرفتند. 

دو فرد ملكي را در ولسوالي شرنه واليت پكتيكا به ضرب گلوله  ،مي 2عناصر ضد دولت به تاريخ  •
منسوبين متقاعد اردوي ملي افغان بوده و ديگر آن به به قتل رساندند. يكي از اين قربانيان از جمله 

 حيث كارمند قراردادي شاروالي ايفاي وظيفه مي نمود. 

را در شهر غزني مركز واليت غزني حين رفتن  ارنوالڅجوالي يك  9عناصر ضد دولت به تاريخ  •
 شتند. به دفتر كارش به ضرب گلوله كشتند. در اين حادثه يك مرد و دو دختر نيز زخم بردا

نوامبر يك تن از بزرگان قومي را از منزلش در ولسوالي پنجوائي  29عناصر ضد دولت به تاريخ  •
دسامبر  31واليت كندهار اختطاف و بعد از شكنجه زياد او را به قتل رساندند. جسد وي به تاريخ 

 در حوالي يك خانه مخروبه پيدا شد. 

كارمندان رياست زراعت را در ولسوالي قعله نو نوامبر دو تن از  28عناصر ضد دولت به تاريخ  •
  واليت بادغيس به ضرب گلوله به قتل رساندند. 
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  نقض حقوق بشر توسط عناصر ضد دولت

پسر كاكا و پدرم همراه با سه تن از افراد قريه ما توسط طالبان ربوده شدند. جسد پدر و 
كه جسد آن ها را قبل از دفن  يافتيم. هنگامي خودپسركاكايم را در يك كوه نزديك قريه 

شستشو مي كرديم، دريافتيم كه آنان شديداً مورد شكنجه قرار گرفته بودند. ما باور داريم كه 
طالبان مي خواستند تا آنها اعتراف نمايند كه جاسوس نيروهاي حكومتي هستند. داغ هاي 

ميله هاي داغ در  سياه رنگ در قسمت پاها و شانه هاي شان و هم چنان آثار زخم ناشي از
ناحيه شكم و ساير قسمت هاي اطراف كمر شان ديده مي شد. بعد از گذشت چند روز، 
طالبان يك كليپ تصويري را به نشر رساندند كه در آن پسر كاكا، پدرم و سه تن از افراد 

خانواده  15 ،قريه ما اعتراف نمودند كه براي حكومت جاسوسي مي كردند. پس از اين واقعه
م گرفتند تا قريه را به مقصد اسعد آباد و ساير مناطق امن ترك كنند. اين تصميم ناشي تصمي

با اعضاي شوراي ولسوالي از والي تقاضا نموديم تا در  اًًاز ترس از طالبان مي باشد. ما مشترك
  اين مورد اقداماتي روي دست بگيرد ولي موصوف هيچ كاري نكرد. 

در  2012كه به اساس فرمان محكمه طالبان در سال  يكي از وابستگان يك بزرگ قوم --
  واليت كنر به قتل رسيد.

ميالدي موارد متعدد از اعدام، شكنجه و سوء رفتار غير قانوني يا نقض حقوق  2012سال  جريانيوناما در 
 ، دسترسي به تعليم و تربيه، آزادي بيان و حق جبران خساره مناسبرفت و آمدافراد از جمله حق آزادي 

توسط عناصر ضد دولت را دريافت و ثبت نموده است. در اكثر موارد، بدرفتاري ها در مناطقي اتفاق افتاده 
  كه حضور دولت و نيروهاي امنيتي افغان كمرنگ بوده است. 

  ساختارهاي قضائي موازي: قتل افراد متهم به جاسوسي براي دولت  توسط مجازات
مورد جداگانه توسط عناصر ضد دولت ثبت نموده كه افراد ملكي  17تن را در  33قتل  2012يوناما در سال 

كه نزد مخالفين دولت جرم تلقي مي گردند،  يرا به اتهام جاسوسي يا همكاري با حكومت يا ساير اعمال
 ،حادثه آن در مناطق غربي كشور اتفاق افتاده 11واقعه ذكر شده،  17محكوم به مرگ كرده اند. از جمله 

. حقوق بشر دوستانه بين 85ميالدي نيز به ثبت رسانده بود 2011اما ارقام مشابهي را در سال جائي كه يون
جراء مي باشد، صدور حكم اعدام و االمللي كه باالي همه طرف ها به شمول عناصر ضد دولت قابل ا

  اجراي چنين احكام باالي افراد ملكي را در هر زمان و مكان منع قرار داده است. 

د آن بوده كه افرادي ملكي كه در مناطق تحت كنترول عناصر ضد دولت زندگي مي كنند، يوناما شاه
دسترسي خيلي محدود به ميكانيزم و خدمات عدلي و قضائي دولت دارند. عناصر ضد دولت از خالي 

                                                 
) يوناما در مورد حفاظت افراد ملكي در منازعات 2011عدلي و قضائي موازي در گزارش ساالنه ( به سيستمقتل هاي غير قانوني در مناطق غربي: اعدام "به .  85

  در لينك ذيل مراجعه شود:  "مسلحانه
http://unama.unmissions.org/portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf  
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حاكميت قانون استفاده كرده و ساختارهاي عدلي و قضائي موازي را ايجاد نموده تا قضايا و منازعات 
ئي و حقوقي را مورد رسيدگي قرار داده و در بسا موارد افراد مظنون به همكاري نيروهاي حكومتي را جنا

و بي بنياد  غير قانونيمحاكمه و مجازات مي كنند. چنين ساختارهاي عدلي و قضائي طبق قوانين افغانستان 
جرايم جنائي نين افغانستان بر اساس قوامي باشند. مجازات شديد كه توسط اين ساختارها اجراء مي گردند 

  .  86مي شودمحسوب موارد جرايم جنگي  عضيو در بتلقي گرديده 

يوناما موارد متعدد قتل رهبران محلي و بزرگان قومي را كه با دولت همكاري داشتند، توسط عناصر ضد 
ن منتظر حكومت برداشته در غير آبا دولت ثبت نموده كه برايشان اخطار شده بود تا دست از همكاري 
نوامبر با يونيفورم اردوي ملي وارد  25عواقب آن باشند. به طور مثال، گروهي از عناصر ضد دولت به تاريخ 

خانه يكي از بزرگان قوم در ولسوالي واته پور واليت كنر شده و موصوف را با پسر و دو تن از باشندگان قريه 
نوامبر اختطاف نموده بودند. عناصر ضد  21ه تاريخ با خود بردند. گروه مذكور نواسه همان بزرگ قومي را ب

  دولت هر پنج تن را به ضرب گلوله از بين بردند و اجساد شان را در حوالي خانه هايشان رها كردند.

  ميالدي: 2012وقايع سال چنين  مثال هاي از  
المللي را در  اكتوبر پنج تن از كارمندان قراردادي مركز نظامي نيروهاي بين 26طالبان به تاريخ  •

ولسوالي اندر واليت غزني اختطاف، محاكمه و محكوم به مرگ و آنها را به قتل رساندند. اين 
 طالبان بودند.  دستقربانيان قبل از كشته شدن به مدت پنج روز در 

يك مرد را در  ،نام نهاد طالبان ولسواالننوامبر يك گروه طالبان به رهبري يكي از  8به تاريخ  •
مروره واليت كنر به اتهام جاسوسي براي نيروهاي نظامي بين المللي دستگير نمودد. به ولسوالي 

نوامبر محكمه نام نهاد طالبان وي را محكوم به مرگ كرده و بعدآً وي را به قتل رسانيده و  9تاريخ 
 جسدش را به اقاربش تسليم كردند. 

  آزار و تيتهديد، ارعاب و اذ
مورد تهديد، ارعاب و اذيت و آزار افراد ملكي توسط عناصر ضد دولت  121ميالدي  2012يوناما در سال 

 103نشان مي دهد كه طي آن يوناما  2011فيصد افزايش را نسبت به سال  17را تائيد نموده كه اين رقم 
واقعه را ثبت كرده بود. در اكثر موارد مانند تهديد به مرگ، لت و كوب و آتش زدن منازل كار به جائي 

رسد كه واقعات نقض حقوق بشر رخ مي دهد. با توجه به محدوديت دسترسي به مناطق دور دست و مي 
مشكالت در امر گزارش اين واقعات، يوناما به اين باور است كه به احتمال زياد وقايع كمتر از آنچه اتفاق 

  افتاده گزارش داده شده اند. 

 

 

                                                 
حقوق بشر مانند معيار  يهاي بين المللبه اساس معيار ، را كه توسط افراد محل گزارش داده شده است عناصر تشكيل دهنده جريان دادرسي تجزيه و تحليل يوناما .  86

  هاي محاكمه عادالنه، مورد ارزيابي قرار نمي دهد. 
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  ياعالميه هاي مطبوعاتي طالبان در مورد تلفات ملك
 25اعالميه مطبوعاتي در ويب سايت خود به نشر رساندند كه از جمله  53به تعداد  2012طالبان در سال 

اعالميه آن در مورد تلفات ملكي و رعايت حقوق بشر مي باشند. اين اعالميه ها به منظور انعكاس آگاهي عامه 
بر اين، در اين اعالميه ها ادعا شده كه از نگراني ها در مورد حفاظت افراد ملكي به نشر رسيده اند. افزون 

. طالبان 87اكثريت مطلق تلفات ملكي در افغانستان ناشي از عمليات هاي نيروهاي طرفدار حكومت مي باشد
اعالميه اظهار داشتند كه مجاهدين و هم قطاران شان در جريان عمليات ها هميشه در راستاي حفاظت  7طي 

  . 88امر از جمله مسئوليت و مكلفيت هاي اسالمي محسوب مي شود افراد ملكي تالش نمودند زيرا اين

هاي مواد انفجاري تعبيه شده از معيارهاي تعيين اهداف و تشريح روش يهاياعالميه هاي متعدد طالبان مثال
 استفاده بيشتر از مواد انفجاري تعبيه شده نوع كنترول از راه دور نسبت به ماين هاي كه ررا با تاكيد ويژه ب

توسط قرباني فعال مي گردند، ارائه مي نمايد. تاكيد ويژه روي معيارهاي هدف گيري و استفاده از روش 
خاطر صورت گرفته تا يافته ها و گزارش ها مبني بر اين مواد انفجاري تعبيه شده نوع كنترول از راه دور به 

  استفاده مواد انفجاري تعبيه شده فشاري توسط طالبان را نفي نمايد. 

هاي متعددي نشر نموده و مسئوليت حمالت انتحاري، ها اعالميهدر عين زمان، طالبان از طريق رسانه
حمالت پيچيده، قتل هاي هدفمند و انفجار مواد تعبيه شده را كه باعث كشته و مجروح شدن افراد ملكي 

ها به ا مستقيماً از طريق رسانهها به گونه منظم در ويب سايت طالبان يگرديد، به عهده گرفتند. چنين اعالميه
نشر رسيده است. اعالميه هاي فوق الذكر منعكس كننده روايتي از طالبان در مورد هدف مورد نظر حمله، 
تعداد تلفات ملكي گزارش شده نزد طالبان و بعضي اوقات ارائه جزئيات در خصوص اقدامات اتخاذ شده 

  جهت حفاظت افراد ملكي مي باشد. 

هاي مطبوعاتي يوناما در مورد حفاظت افراد ملكي الميه را در واكنش به گزارش ها و اعالميهاع 5طالبان 
نشر كردند. گروه طالبان ادعا نمودند كه گزارش هاي يوناما يك جانبه و به نفع دولت و نيروهاي آيساف 

رفدار دولت از ارائه كردند كه موارد تلفات ملكي ناشي از عمليات هاي نيروهاي ط يبوده و مثال هاي
  گزارش هاي يوناما بازمانده اند. 

 در يملك افراد حفاظت مورد در وناماي 2012 سال اول مهيواكنش طالبان به گزارش ن
  مسلحانه منازعات
يوناما در مورد حفاظت افراد ملكي در  2012 سال طالبان در پاسخ به گزارش نيمه اول ،آگست 10به تاريخ 

اكنش نشان دادند. اين اعالميه يوناما را متهم به چشم پوشي از موارد تلفات منازعات مسلحانه از خود و

                                                 
اعالميه مطبوعاتي به نشر رسانيدند كه اكثر آن در مورد پذيرفتن مسئوليت حوادث يا تهديد به ارتكاب بعضي از اعمال و هم چنان عكس  57طالبان  2011در سال  .87

) يوناما در مورد حفاظت افراد ملكي در منازعات 2011اعالميه هاي يوناما در رابطه به حفاظت افراد ملكي مي باشد. به گزارش ساالنه (العمل در برابر گزارش ها و 
  مراجعه شود:  "اعالميه هاي مطبوعاتي طالبان در مورد تلفات ملكي 12صفحه "مسلحانه، 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Final_Feb%202012.pdf  
عيد سعيد فطر به نشر رسيد چنين نگاشته شده بود كه حفاظت افراد ملكي  ميالدي به مناسبت 2012آگست  16به گونه مثال، در يك اعالميه طالبان كه به تاريخ   . 88

  يك وجيبه ديني به شمار مي رود. 



 در منازعات مسلحانه در مورد محافظت از افراد ملكي 2012گزارش ساالنة  

33 

مثال از چنين حوادث در شش ماه نخست  46ملكي ناشي از عمليات هاي نيروهاي طرفدار دولت كرده و 
  را ارائه نمود.  2012سال 

اده و تائيد كرد كه از مجموع را كه توسط طالبان ارائه گرديده بود، مورد بررسي قرار د ييوناما تمام حوادث
. يوناما 89يوناما گنجانيده است 2012مورد آن را قبالً ثبت و آن را در گزارش نيمه اول سال  17 ،واقعه 46

دو مورد ديگر از تلفات ملكي را پس از ارزيابي معلومات در اعالميه طالبان تائيد كرده و آن را شامل 
 مربوط به جنگ مسلحانه نبودهوقايع بعضاً چنين يوناما دريافت كه مورد باقيمانده،  27. در 90ديتابيس كرد

يا توقيف شده افراد  مجروح، شده افراد كشته يا (مثالً استفاده از نيروهاي امنيتي افغان در مظاهره عمومي) 
  . 91ادعاها نگرديده است تأييد اينقادر به هم بعضاً ملكي نبوده و يا 

  ملل متحد در مورد افغانستان يوار سرمنش واكنش به گزارش ربع
وار سرمنشي ملل متحد به شوراي  دسامبر اعالميه را در واكنش به گزارش ربع 16هم چنان، طالبان به تاريخ 

مورد تلفات ملكي  20امنيت ملل متحد در مورد وضعيت افغانستان صادر كردند. در اين اعالميه طالبان به 
ومت اشاره كرده و مدعي شدند كه يوناما اين موارد را به ثبت ناشي از عمليات هاي نيروهاي طرفدار حك

مورد توسط يوناما ثبت و در گزارش  11نرسانده است. يوناما تمام موارد را تحقيق نموده و تائيد كرد كه 
سرمنشي ملل متحد گنجانيده شده است. يوناما همچنان دو مورد ديگر را پس از اعالميه طالبان كه درج 

حوادث غير  يا مورد باقيمانده، يوناما دريافت كه 7. در خصوص 92يد، مورد تائيد قرار دادديتبايس گرد
ادعاها  تأييدقادر به هم بعضاً يا توقيف شده ملكي نبوده يا  مجروح، شده افراد كشتهيا مسلحانه بوده، 
  . 93نگرديده است

  شده هيتعب يانفجار مواد از استفاده مورد در طالبان يها هياعالم
را در واكنش به يك اعالميه مطبوعاتي يوناما در مورد تقبيح  ي طالبان اعالميه 2012اكتوبر  22تاريخ  به

. طالبان اظهار داشتند كه هيچ 94نوع فشاري صادر كردند ي تلفات ملكي ناشي از مواد انفجاري تعبيه شده
ز ماين هاي نوع كنترول از راه گاه ماين هاي ضد پرسونل را در هيچ منطقه افغانستان فرش نكرده و فقط ا

 2012دور استفاده و اين ماين ها را صرف عليه اهداف نظامي به كار مي برند. با وجود آن، در خالل سال 
 فرد ملكي گرديد 913كه منجر به تلفات  ناشي از مواد انفجاري تعبيه شده نوع فشاري حادثه ي 298يوناما 

                                                 
ز مورد يوناما آمار كمتر ا 9در  يوناما در پنچ واقعه ارقام مشابه از تلفات ملكي را به ثبت رسانده است؛ در سه مورد يوناما ارقام بيشتر از تلفات ملكي را ثبت كرده و .  89

  تلفات ملكي را نسبت به طالبان ثبت نموده است. 
  گنجانيده شده است.  2012آمار يوناما در مورد تلفات ملكي در سال در تلفات ملكي ناشي از اين حوادث در اين گزارش و   . 90
  مراجعه نمائيد. I مورد ارائه شده توسط طالبان و يافته هاي يوناما، به ضميمه 46براي دريافت جزئيات بيشتر در مورد  . 91
  گنجانيده شده است.  2012آمار يوناما در مورد تلفات ملكي در سال در تلفات ملكي ناشي از اين وقايع در اين گزارش و . 92
  مراجعه نمائيد.  IIمورد ارائه شده توسط طالبان و يافته هاي يوناما، به ضميمه  20براي دريافت جزئيات بيشتر در مورد  . 93
؛ لينك 2012اكتوبر  20 "تلفات ملكي ناشي از مواد انفجاري تعبيه شده نوع فشاري را تقبيح نموده و از مخالفين مي خواهد تا استفاده آن را متوقف سازنديوناما ". 94

  قابل دسترس بود: 2013فبروري  2ذيل كه به تاريخ 
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=1225&mid=15756&ItemID=35858&language=en-US  
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فرد  625كه منجر به تلفات  عبيه شده نوع كنترول از راه دور راناشي از مواد انفجاري ت حادثه ي 183و 
  . 95ثبت كرده است ملكي گرديد،

طالبان مسئوليت هيچ يك از موارد مواد انفجاري تعبيه شده نوع فشاري را كه توسط يوناما ثبت گرديده، به 
ري را نپذيرفته، اين گروه . هر چند طالبان استفاده از مواد انفجاري تعبيه شده نوع فشااست عهده نگرفته

استفاده از مواد انفجاري تعبيه شده نوع فشاري را حداقل در يك مورد به وضاحت قبول كرده است. طي 
نيروهاي آيساف را به خاطر سپر قرار دادن افراد ملكي مالمت كرده كه  ،طالبان ،مارچ 25اعالميهء به تاريخ 

آيساف در ولسوالي گرشك واليت هلمند گرديده و باعث  منجر به انفجار مواد منفجره تعبيه شده براي
انفجار غير عمدي مواد منفجره تعبيه شده در نتيجه  با قبول. 96وارد آمدن تلفات سنگين افراد ملكي شد

گشت و گذار افراد عامه در آن حوالي، طالبان پذيرفتند كه مواد منفجره تعبيه شده از نوع فشاري توسط 
  ود. آنها جاسازي گرديده ب

را پذيرفتند كه بيشتر آن از نوع  2012واقعه ناشي از مواد منفجره تعبيه شده در سال  9طالبان مسئوليت 
. اين مواد منفجره تعبيه شده نوع كنترول از 97فرد ملكي گرديد 39كنترول از راه دور بوده و منتج به تلفات 

  ب براي افراد ملكي جاسازي شده بودند. راه دور به گونه كوركورانه و بدون تفكيك و با پيĤمدهاي مخر

  طالبان توسط يملك تلفات تيمسئول رفتنيپذ
بدون شك مجاهدين در قسمت اهداف مشخص به ويژه حمالت استشهادي بسيار دقيق بوده و 

تر بوده و تلفات تالش هاي فوق العاده به خرج داده مي شود تا حمالت استشهادي موثرتر و قوي
شمن وارد سازد؛ اين در حاليست كه دشمن وضعيت را كامالً معكوس گزارش بيشتر جاني را به د

  مي دهد ... 

 21طالبان طي اعالميهء مسئوليت حمله پيچيده در هوتل سپوژمي بند قرغه كابل را كه به تاريخ  -
 . 98فرد ملكي گرديد، به عهده گرفتند 28اتفاق افتاد و منجر به تلفات  2012جون 

واقعه جداگانه را ثبت كرد كه طالبان آشكارا مسئوليت آن را به عهده گرفته كه  46يوناما  2012در سال 
تن فرد ملكي را تلف  513. اين وقايع كه 99اين حوادث منجر به كشته و زخمي شدن افراد ملكي گرديد

                                                 
به گردن نگرفته است. ا اگر چه يوناما تلفات ملكي ناشي از استفادهء مواد منفجره تعبيه شده نوع فشاري را ثبت كرده، طالبان مسئوليت هيچ كدام از اين حمالت ر . 95

  د.ادر اكثر موارد مواد منفجره تعبيه شده، هميشه ممكن نيست كه مسئوليت آن را به گروه مسلح مشخص مربوط به عناصر ضد دولت ارتباط د
و طفل بي گناه را به زور مجبور به گشت و گزارش ها مي افزايد كه صبح امروز نيروهاي اشغالگر و بز دل آمريكائي ده ها زن "در اعالميهء طالبان چنين آمده بود:  . 96

انفجار داده كه باعث  ار در جاده هاي نزديك تپه صليب سرخ در منطقه مير مندو كرده و مواد منفجره تعبيه شده را در آن حوالي جاسازي شده بود، به وسيله آنهازگ
از اثر استفاده افراد ملكي توسط "در اعالميه طالبان چنين آمده:  "ز معلوم نمي باشد.شهادت و مجروحيت تعداد زيادي افراد ملكي گرديد؛ تعداد دقيق تلفات تا هنو
  ميالدي.  2012مارچ  25، "نيروهاي اشغالگر و بزدل به حيث سپر در گرشك، چندين تن به شهادت رسيدند

  ول از راه دور استفاده شده است. از مواد منفجره تعبيه شده نوع كنتر ،واقعه 9مورد از جمله  7يوناما تائيد كرد كه در .  97
 ، 10:10، ساعت: 2012جون  27؛ چهار شنبه، 1433شعبان  7چهار شنبه،  "نتايج آخرين عمليات در كابل از منابع مختلف"اعالميه طالبان: .  98

Shahamat-english.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20075:results-of-the-last-kabul-
operation-from-varoius-sources&caitd=3:articles&Itemid=5  

  طالبان مستقيماً با صدور اعالميه و يا از طريق اطالع دادن به رسانه ها مسئوليت را به عهده گرفتند. .  99
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زميني  مورد روياروئي 7انفجار مواد تعبيه شده و  9حمله انتحاري و پيچيده،  12قتل هدفمند،  15كرد شامل 
. اكثر تلفات ملكي ناشي از حمالت متعدد انتحاري، پيچيده و انفجار مواد تعبيه شده 100با دشمن مي باشد

  بوده كه بدون تفكيك در محالت عامه اتفاق افتاده است. 

اعالميه هاي گروه طالبان چنين آمده كه اين گروه قصد هدف قرار دادن اهداف مشخص (نه از در بسياري 
را داشته ولي به دليل انفجار پيش از وقت يا ساير داليل تخنيكي منجر به ميزان بلند تلفات  افراد ملكي)

ملكي شد. با وجود تصريح قصد هدف قرار دادن اهداف مشخص، تاثيرات اين تاكتيك ها غير متناسب و 
  . 101بين الملل غير قانوني مي باشد حقوقبدون تفكيك بوده و از اين لحاظ طبق 

  حمالت اهداف مورد در طالبان اتيادر رو تغيير
شان تحت نام الفاروق اظهار  يطالبان طي يك اعالميه به مناسبت آغاز عمليات بهار 2012مي  2به تاريخ 

داشتند كه تمام حاميان و طرفداران دولت كه مشغول فعاليت هاي تنفيذ قوانين مدني هستند شامل اهداف 
پيام هاي واضح در اعالميه هاي متعدد طالبان به نشر رسيد  2012 . در نيمه اول سال102مشروع آنها مي باشند

كه از اعضاي گروه طالبان و افغان ها خواسته شده تا حمالت را عليه مقامات دولتي و حاميان شان به راه 
 حقوقدر همخواني با  "افراد ملكي"اندازند. يوناما يك بار ديگر خاطر نشان مي سازد كه تعريف طالبان از 

چنين تعريف شده  "افراد ملكي"دوستانه بين المللي  بين بشر حقوقدوستانه بين المللي قرار ندارد؛ در  بشر
نظامي را نداشته) يا  شبهافراد ملكي آناني هستند كه در جنگ دخيل نبوده (عضويت قواي نظامي/"كه: 

مام افرادي مي شود كه عضو گروه مسلح سازمان يافته مربوط به يكي از طرفين منازعه نبوده و شامل ت
   "مستقيماً در منازعات مسلحانه درگير نباشند.

مشاهده كرده كه بيشتر روي اهداف نظامي  2012يوناما تغييراتي را در روش طالبان در نيمه دوم سال 
اكتوبر طالبان اظهار داشتند كه از مواد منفجره تعبيه شده نوع كنترول از  22متمركز بود. در اعالميه مورخ 

ر طالبان از همقطاران شان باكتو 24راه دور فقط براي اهداف نظامي استفاده كرده اند. در اعالميه مورخ 
خواست تا تالش ها جهت نفوذ در صفوف دشمن را بيشتر سازند زيرا اين تاكتيك نتايج بهتري به همراه 

دادن مقامات دولتي . هر چند فرمان واضح براي گروه طالبان در مورد توقف هدف قرار 103ه استداشت
صادر نشد، تاكيد طالبان روي اهداف نظامي نمايانگر تالش ها جهت افزايش محافظت از افراد ملكي بوده 

                                                 
  چهار مورد ديگر شامل تهديد/ارعاب و آزار و اذيت، اختطاف و آدم ربائي مي باشد.  .  100
توسط يك موتر پر از مواد منفجره تعبيه شده در ميدان شهر مركز واليت ميدان وردك به وقوع  2012نوامبر  23، يك حمله انتحاري كه به تاريخ به طور مثال .  101

زارش دادند كه يك دفتر نهادهاي دولتي را كالً يا قسماً تخريب كرد. مقامات افغان گ 42تن زخمي) و  167تن كشته و  4فرد ملكي آسيب وارد شد ( 171پيوست به 
  ماين گذار انتحاري مواد انفجاري خويش را بنا بر داليل تخنيكي قبل از رسيدن به هدف منفجر نمود. 

هدف عمده عمليات الفاروق اشغالگران خارجي، مشاورين آنها، قرارداد كنندگان و كارمندان نظامي، استخباراتي و "در اعالميه طالبان چنين آمده است كه: .  102
ت ملي، وزارت داخله؛ هاي همكار آنها مي باشد. همچنان، مقامات بلند پايه حكومت دست نشانده كابل؛ اعضاي پارلمان؛ افراد وابسته به وزارت دفاع، رياست امنينهاد

عد ساختن زمينه اشغال افغانستان تالش و همه افرادي كه عليه مجاهدين فعاليت داشته، براي مسا "اربكي"اعضاي شوراي نام نهاد  عالي صلح؛ افراد مليشه تحت نام 
اعالميه شوراي رهبري امارت اسالمي در مورد آغاز عمليات  "ورزيده و باعث تقويت اشغال گران مي شود، نيز مورد هدف عمليات الفاروق قرار خواهد گرفت.

  .. ترجمه در منبع2012مي  2الفاروق ،  يبهار
  . به لينك ذيل مراجعه نمائيد: 2012اكتوبر  24، تاريخ "مير المومنين به مناسبت عيد االضحيپيام تبريكي محترم ا"اعالميه طالبان: .  103

http://shahamat-english.com/  
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دسامبر صادر شد، طالبان پوليس محلي و  17ميالدي كه به تاريخ  2012مي تواند. در آخرين اعالميهء سال 
مشخص براي تعريف  منبعملكي نموده ولي هيچ اربكي را متهم به خشونت عليه جنگجويان طالب و افراد 

  ارائه نكردند.   شان اهداف مشروع

آشكارشان بر حفاظت از شهروندان ملكي افغان ممكن نمايانگر نگراني و تالش آنها  ةتاكيد طالبان بر اراد
  پروسه در حال تكامل صلح باشد.  چارچوببه منظور جلب اعتماد افغان ها در 

البان روي توقف هدف گيري مقامات ملكي دولت اشاره صورت گرفته، يافته هاي هر چند در اعالميه ط
. جهت اثبات 104جامه عمل نپوشيده اند ،اين گزارش چنين نشان مي دهد كه همچو اعالميه ها در مجموع

را صادر  يطالبان در خصوص هدف قرار دادن افراد ملكي، طالبان بايد اعالميه هاي دتغيير واقعي در عملكر
تجديد نظر كرده و اين اصطالحات را در  "اهداف مشروع"و  "افراد ملكي"طي آن در قسمت تعريف و 

مطابقت با حقوق بشر دوستانه بين المللي تعريف كنند؛ عالوتاً طالبان بايد اطمينان حاصل نمايند كه 
ين تالش ها بايد شان از چنين تجديد نظر پيروي نموده و غير آن مجازات خواهند شد. نتيجه ا جنگجويان

 منتج به كاهش تلفات ملكي توسط گروه طالبان گردد. 

  
  

                                                 
  در اين گزارش مراجعه شود. "قتل هاي هدفمند"به بخش  .  104
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  انيرنظاميغ از حفاظت و دولت طرفدار يروهاين
شمار مرگ و جراحت غيرنظاميان در نتيجه عمليات هاي نيروهاي طرفدار دولت بخصوص  2012در سال 

تدريجي نيروها در مقابل موارد  عكس العملدر عمليات هوايي، تالشي و جستجو، درگيري هاي زميني و 
مورد  587به تعداد  2012دسمبر  31جنوري تا  1به طور چشم گيري كاهش يافته است. يوناما از  مشكوك

. اين است مجروح) را كه به نيروهاي طرفدار دولت نسبت داده مي شود به ثبت رسانيده 271مرگ و  316(
كاهش درصد  46در جراحت و در مجموع  يرصدد 53در كشتار،  يدرصد 39رقم نشان دهنده كاهش 

در  2012نشان مي دهد. هشت درصد تلفات ملكي در سال 105 2011در كل تلفات را در مقايسه با سال 
  به نيروهاي طرفدار دولت نسبت داده مي شود.  2011درصد در سال  14مقايسه با 

  

  
  

  تعريف غيرنظاميان
  نيروهاي امنيتي دولت افغانستان 

يروهاي امنيتي دولت افغانستان بنا به درخواست يوناما تعريف غيرنظاميان را كه به عمليات هاي سخنگوي ن
  اين نيروها ارتباط دارد، چنين بيان نموده است:

                                                 
 2011ملكي ناشي از عمليات هاي نيروهاي طرفدار دولت را ثبت نموده است. براي اطالعات بيشتر به گزارش ساالنه  تلفات 1088، يوناما به تعداد 2011در سال  . 105

  نگاه كنيد:  منازعاتيوناما در مورد حفاظت افراد ملكي در 
http://unama.unmission.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20ReportFinal_Feb%202012.pdf 
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 غير نظامي كسي است كه به هيچ يك از طرف هاي درگير در جنگ ارتباط ندارد ؛ نه مسلح
اد مسن، كاركنان ملكي، افراد بخش صحي، مانند كودكان، افر ،و نه داراي يونيفورم هستند

انجنيير يا ... و كسي كه در جنگ فعال نمي باشد. عناصر ضد دولتي كه بصورت افراد ملكي 
ملبس و يا خود را بصورت آنها وانمود مي كنند در صورتي رزمنده يا جنگجو تلقي مي شوند 

  . 106دكه اطالعات يا معلومات معتبر استخباراتي عليه شان موجود باش
  

  آيساف
آيساف چنين  307آيساف بنا به درخواست يوناما واژه فرد ملكي را مطابق با طرز العمل معياري عملياتي 

  بيان مي نمايد: 

دوستانه بين المللي فرد ملكي كسي است كه جنگجو (عضو نيروهاي نظامي يا  بشر حقوقدر 
رگير در جنگ يا بخشي از شبه نظامي) يا عضو گروه هاي مسلح منظم يكي از طرف هاي د

يك شورش همگاني نباشد. افراد ملكي در صورتي كه در خشونت ها سهم مستقيم بگيرند، 
اين محافظت را از دست مي دهند و در صورتي كه از ميدان رزم خارج (زخمي، بيمار، 
 بازداشت يا تسليم) شوند و در نتيجه ديگر در خشونت ها سهم فعال نگيرند، چنين محافظت را
دوباره بدست مي آورند. تفكيك بيشتر افراد ملكي بر اساس وابستگي آن ها جهت ارزيابي 

  .107توسط تيم كاهش تلفات ملكي صورت مي گيرد

  عمليات هوايي

كوه ها رفتند تا  به دقيقه نيمه شب زنان و دختران از روستا بيرون شدند و 30و  3حوالي ساعت 
كه صداي بمباردمان به گوشم رسيد. به دنبال  صبح بود 4هيزم جمع كنند. نزديك ساعت 

بمباردمان روستائيان جمع شدند و به افسران پوليس ملي مستقر در منطقه خبر داديم. پوليس به ما 
 والي گفت كه مركز هماهنگي عمليات ها در واليت به مسئولين ولسوالي خبر داده كه هدف

ي در آن محل وجود ندارد. بعد از مدتي همان نام نهاد طالبان در منطقه مي باشد و هيچ فرد ملك
بامداد من با چند تن از روستاييان بشمول زنان رفتيم  5محل دوباره بمباردمان شد. حوالي ساعت 

تا قربانيان را ببينيم. در نتيجه دختران زخمي و اجسادشان را يافتيم و دقايقي نگذشت كه يك 
  و يك زن ديگر نيز كشته شد.شيندار سنگين بر ما حمله كرد اجت ديگر با م

سپتمبر  16شواهد عيني در مورد حمله هوايي به ولسوالي علينگار واليت لغمان به تاريخ  -
  . 108كه باعث مرگ پنج زن و سه دختر و حراجت چهار زن و سه دختر ديگر گرديد 2012

                                                 
  در كابل.  3013جنوري  30مالقات يوناما با رئيس تيم بررسي تلفات ملكي نيروهاي امنيتي دولت افغانستان و مركز هماهنگي اطالعاتي رياست جمهوري، .  106
  .2013جنوري  2جون و  15تبادل ايميل ميان يوناما و آيساف به تاريخ هاي   . 107
  ، شهر مهترالم واليت لغمان. 2012سپتمبر  17مصاحبه يوناما با قربانيان و شاهدين، .  108
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 است. به ثبت رسانيده در نتيجه عمليات هاي هواييافراد ملكي تلفات  كاهشي را در 2012يوناما در سال 
بيشترين تلفات و جراحت  است كه نيروهاي طرفدار دولت از جمله آن تاكتيك حمالت هواييهرچند، 

  افراد ملكي را در پي دارد. 

حمله  55زخمي) در نتيجه  78كشته و  126مورد تلفات ( 204، يوناما 2012دسمبر  31جنوري تا  1بين 
تلفات در كاهش درصد  42بت رسانيده است. اين خود نشان دهنده هوايي نيروهاي بين المللي را به ث

درصد كل ميزان مرگ افراد ملكي توسط نيروهاي  40. عمليات هوايي 109مي باشد 2011مقايسه با سال 
 126درصد كل تلفات ملكي توسط همه طرف هاي درگير را نشان ميدهد. از جمله  3طرفدار دولت و فقط 

  درصد آنها كودكان بودند.  40ط حمالت هوايي، مورد مرگ افراد ملكي توس

  يريدرگ از شيپ ياطياحت اقدامات
يوناما نگراني خويش در مورد حمالت هوايي عليه اهداف از قبل مشخص شده را كه به نظر ميرسد آيساف 

ا اين اقدامات الزم پيشگيرانه براي جلوگيري از تلفات ملكي را در نظر نمي گيرد، ابراز نموده است. يونام
نموده است. در ضمن از آنها خواسته تا قبل از اقدام به  شريكآيساف  انگراني ها را در چندين مورد ب

جنگ يكبار ديگر پاليسي رهنمود معيارهاي هدف گيري در حمالت تهاجمي هوايي خويش را باز بيني 
د ملكي در خشونت و بخصوص به فاكتور هايي دقت كند كه وضعيت جنگي يا مشاركت مستقيم افرا ردهك

  . 110مشخص مي نمايد كشنده،نيروهاي  توسطها را قبل از اقدام 

سپتمبر در ولسوالي علينگار واليت لغمان رخ داد.  16يكي از اين حمالت هوايي نيروهاي بين المللي به تاريخ 
ساعات . بين 111بر اساس گفته هاي آيساف هدف اين حمله يك گروه از شورشيان حاضر در منطقه بوده است

دره نورعلم انجام داد كه  حمله هوايي را بر روستاي منجي قلعه و داكه مالريازِ 5بامداد آيساف تقريبأ  7تا  5
باعث مرگ چهار زن و سه دختر و يك كودك و حراجت جدي پنج زن و دختر ديگر گرديد. در نتيجه اين 

از زنان و دختران كه در حال رفتن  حمالت هيچ يك از شورشيان آسيب نديده يا دستيگر نشدند. يك گروه
  به كوه هاي نزديك براي جمع آوري دانه كاج و چوب بودند، هدف قرار گرفتند. 

 ،آيساف، اين حمالت به عنوان بخشي از يك حمله تهاجمي و نه عمليات نظامي دفاعي گفته هاي بر اساس
يرسد كه توافق براي يورش اوليه از انجام شده است. به نظر م جامعهبدون كوچكترين تهديد به آيساف يا 

تمام سطوح الزم سلسله فرماندهي آيساف و نيروهاي امنيتي افغان بدست آمده بود، اما مشخص نيست كه 
. بر اساس بحث و گفتگو 112قبل از آغاز حمله چه اقدامات پيشگيرانه يا قبل از اقدام در نظر گرفته شده بود

                                                 
است. به گزارش ساالنه يوناما در مورد مورد تلفات) ناشي از حمالت هوايي را ثبت نموده  353مورد جراحت ( 118مورد مرگ و  235، يوناما 2011در سال .  109

  مراجعه نماييد. منازعات مسلحانهحفاظت غيرنظاميان در 
http://unama.unmission.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20ReportFinal_Feb%20

2012.pdf  
 31در كابل. تبادل ايميل ميان يوناما و مركز فرماندهي آيساف بين تاريخ هاي  2013الي جنوري  2012نشست هاي يوناما با مركز فرماندهي آيساف در ماه جون  . 110

  . 2013جنوري  8و  2013جنوري  3، 2012دسمبر 
  همان. . 111
  همان. . 112
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 مل تشخيص يك هدف به عنوان هدف مشروع جنگي، تشخيصشاالًبا آيساف اين گونه اقدامات معمو
هويت و سوژه خاص مورد هدف، ارزيابي خسارت كلي و درك ساختار يا ويژگي هاي حياتي در  مثبت

ت مناسب براي تشخيص افراد ملكي از امنطقه مورد هدف مي باشد. اما به نظر ميرسد كه در اين مورد اقدام
  اعث تلفات قابل مالحظه افراد ملكي گرديد. شورشيان در نظر گرفته نشده كه ب

يوناما به اين باور است كه اقدام پيشگيرانه در حمله اول به علينگار كه باعث كشتار افراد ملكي گرديد، 
نيازمند بررسي بيشتر و مالحظات قبل از اقدام بخصوص در شرايطي مي باشد كه در آن هيچ تهديد عاجل 

تاكتيكي و فرصت بيشتر براي تشخيص دقيق، مثبت و  بديلمل تاكتيكي، نبوده و فرصت براي كاربرد تأ
آگاهي از وضعيت وجود دارد. اين مسئله بصورت خاص به شرايطي داللت مي كند كه در آن تشخيص 

باشد و نه بر اساس تشخيص يك فرد خاص و موقف افراد به عنوان  "قصد خصمانه"مثبت بر اساس درك 
  . 113در خشونت ها مشاركت مستقيم دارد يك جنگجو يا فرد ملكي كه

آيساف و دولت امريكا تحقيقات بسيار جدي و بررسي پاليسي را در ارتباط به سانحه علينگار براه انداخته 
. يوناما پيشنهاد مي نمايد تا آيساف نتايج تحقيقات است اند، اما نتايج اين تحقيقات تا هنوز منتشر نشده

در صورتي كه تحقيقات وجود چشم پوشي يا ديگر . علني اعالن نمايد خويش را منتشر نموده و بصورت
. به گفته 114شودنوع تخلفات را مشخص نمايد، هرگونه پاليسي مناسب و اقدامات تنبيهي بكار  برده 

آيساف، حمله اول در اين عمليات از قبل پالن شده بود و چندين تصميم گيرنده آيساف و نيروهاي امنيتي 
شترك در آن سهم داشتند. آنها مسئوليت تشخيص هدف نظامي اين حمله، مجاز بودن از افغان بصورت م

نظر حقوقي و اتخاذ اقدامات پيشگيرانه براي حفاظت افراد ملكي را به عهده داشتند. آيساف بايد تمام اقدام 
ول تناسب، حقوق بشر دوستانه بين المللي منجمله اص به موجبالزم براي تضمين پيروي از مكلفيت هايش 

تفكيك هدف، احتياط را در نظر بگيرد و تضمين نمايد كه چنين خطاهاي آشكار در هدف گيري دوباره 
  تكرار نمي شود. 

  نيسرنش بدون يماهايهواپ
  اطمينانپاليسي تاكتيكي و عملياتي مرتبط به هدف گيري بخاطر  بازنگريضرورت كه يك بايد گفت 

ين المللي مي تواند با گسترش استفاده هواپيماهاي بدون سرنشين در حقوق بشر دوستانه ب جهت مطابعت از
. شمار مهمات پرتاب شده توسط 115در افغانستان ارتباط جدي داشته باشد قبالً پالن شدهحمالت 

                                                 
، در بعد نظاميركز تركيبات نظامي اردوي امريكا، جلوگيري از تلفات ملكي در افغانستان: مالحظات دروني و درس ها، مركز براي درس هاي فراگرفته م . 113

  . 2012غير محرم اردوي امريكا، اطالعات 
ر آشكار و غير قابل بخشش در برابر ميزان و نوع دقت تلقي نمود كه در مسئله درگيري هاي مسلحانه، چشم پوشي يا كوتاهي را مي توان به مثابه كوتاهي يا قصو . 114

به تلفات افراد ملكي، افراد در شرايط مختلفي دريافت مي نمايد و انتظار ميرود كه به آن عمل كنند اما كوتاهي مي كنند و در نتيجه باعث حوادثي مي گردند كه 
. انتشارات "قانون هدف گيري" 9,8، بخش "چشم پوشي، دقت الزم و خطاهاي قضاوت در بمباردمان ها"م خسارت يا نابودي منجر مي گردد. نوشته بوت بي ويليا

  .    2012دانشگاه آكسفورد، فبروري 
اي بدون مورد اثرات ملكي استفاده از (هواپيم ، گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر و مبارزه با تروريزم از آغاز يك تحقيق در2013در نيمه جنوري  . 115

ي براي ارايه سرنشين) و ديگر اشكال كشتار هدفمند، تمركز به چهارچوب حقوقي قابل اجرا و بررسي مهم شواهد واقعي مرتبط به تلفات ملكي را با يك بررس
اسب اين گونه حمالت خبر داد كه پيشنهادات به مجمع عمومي ملل متحد در مورد وظيفه دولت ها براي اجراي تحقيقات موثر و مستقالنه در مورد مشروعيت و تن

 به نشر ميرسد. آدرس خبر مطبوعاتي آن:  2013اواخر سال 
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درصد  72افزايش يافته كه  2012عدد در سال  506به  2011عدد در سال  294هواپيماهاي بدون سرنشين از 
  . 116فغانستان نشان مي دهدافزايش آن را در ا

 16ميالدي، يوناما پنج رويداد حمله هواپيما هاي بدون سرنشين را به ثبت رسانيد كه به مرگ  2012در سال 
افزايش چشم  2011رويداد در سال  فقط يكو از زمان ثبت  117غير نظامي ديگر منجر گرديد 3و جراحت 

  گيري را نشان ميدهد. 
ملكي ناشي از حمله هواپيما هاي بدون سرنشين در نتيجه هدف گيري مستقيم  به نظر ميرسد كه اكثر تلفات

. هرچند اطالعات موجود در دست يوناما نشان ميدهد كه در بعضي موارد به علت خطا است شورشيان بوده
اكتوبر به ثبت  20يوناما يك رويداد را به تاريخ  ،. به گونه مثالمثال هاي وجود دارددر هدف گيري ها 

انيده كه در جريان آن هواپيما هاي بدون سرنشين به ولسوالي بركي برك واليت لوگر حمله نمود و رس
در محل جان خود را از دست دادند  اًسال گرديد. سه كودك سريع 13تا  11باعث مرگ چهار كودك بين 

ش هواپيما هاي كابل جان خود را از دست داد. طبق گزار و كودك چهارم نيز در راه رفتن به شفاخانه در
بدون سرنشين به دنبال درگيري ميان عناصر ضد دولتي و نيروهاي طرفدار دولت كه چند كيلومتر از محل 

  حادثه رخ داده بود، حمله نموده بود. 

  
  ييهوا حادثه به ارتباط در سافيآ يسيپال و ياتيعمل بازنگري

عمليات ريشه  محيطاز  ذهنيداشت هاي بر درهوايي كه  متعدد در پاسخ به تلفات ملكي ناشي از حوادث
، بخصوص حادثه هوايي ولسوالي علينگار، آيساف رهنمودهاي پاليسي را روي دست گرفته كه مي گيرد

                                                                                                                                                 
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12943&LangID=E.  

  ، مركزي امريكا به اين آدرس: 2012دسمبر  31آمار نيروهاي هوايي،  2012-2007مانده بخش هوايي نيروهاي مشترك، فر . 116
www.afcent.af.mil/shared/media/document/AFD-130114-003,pdf  2013جنوري  19تاريخ قابل دسترس از.  

جريان يك عمليات  شمار حوادث مرتبط به تلفات ملكي ناشي از طياره هاي بدون سرنشين مي تواند بيشتر باشد، زيرا يوناما هميشه نمي تواند تاييد كند كه در  . 117
  دور) كه به تلفات ملكي منجر شده است.  يا كنترول از راه ، هلي كوپترهوايي از چه نوع پالتفورمي استفاده شده است(طياره هاي بال ثابت
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بصورت واضح عمل خشونت آميز، قصد خشونت آميز، حداقل نيروها، نيروهاي غير مهلك و ديگر 
  اقدامات را شرح ميدهد. 

نموده كه در آن استفاده غير  اصالحرا  فرماندهي آيسافتاكتيكي رهنمودهاي  5,1آيساف همچنين بخش 
مستقيم از سالح و پرتاب هوايي مهمات بر مناطق مسكوني منع مي باشد. با توجه به اينكه اكثر تلفات ملكي 

ين تا حد ممكن مي توان ا مرتبط به حمالت هوايي در اثر حمالت تهاجمي بوده و نه حمالت دفاعي، بنابر
  .    118يوناما از اقدامات كاهش دهنده جديد آيساف استقبال مي نمايد ،را گرفت آن يجلو

  
  :ذيالً ارائه مي گرددمثال هاي ديگر از رويدادهاي هوايي 

سپتمبر نيروهاي نظامي بين المللي دو شورشي را در ولسوالي مروره واليت كنر توسط  23به تاريخ  •
ين حمله باعث مجروح شدن يك دختر نوجوان شد كه هدف قرار دادند. اهواپيماهاي بدون سرنشين 

در مسير رفتن به شفاخانه در شهر  اًمحل حادثه مشغول كار بود. اين نوجوان بعد نزديكدر زمين 
 اسدآباد كنر جان خود را از دست داد. 

دسمبر، نيروهاي نظامي بين المللي در ولسوالي ويگل واليت نورستان با شليك راكت  5به تاريخ  •
محل شورشيان را هدف قرار دادند. در نتيجه سه فرد ملكي به شمول  بدون سرنشين،هواپيماي از 

  يك كودك و دو معلم كشته شدند. همه قربانيان عضو يك خانواده بودند. 

  
 

                                                 
  بخاطر جزئيات بيشتر به بخش طرز العمل عمليات ها و رهنمود هاي تاكتيكي براي جلوگيري از تلفات ملكي در اين گزارش مراجعه كنيد.   . 118
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  عمليات هاي تالشي

دقيقه شب در بستر خوابيده بودم كه ناگهان صداهايي را شنيدم و ديدم كه  45و  11ساعت 
ر در ارتفاع كم بر فراز منطقه در هوا معلق است. سپس از طريق بلندگو به همه گفتند تا هليكوپت

از خانه هاي شان بيرون نشوند و در صورت سرپيچي شليك خواهند كرد. سه خواهر زاده و 
شوهر خواهرم در مهمانخانه خوابيده بودند. هر چهار تن از ترس و وهشت بيرون دويدند و 

المللي كشته شدند. يكي از خواهر زاده هايم تازه از صنف هفت فارغ شده توسط نيروهاي بين 
منزل  ببود. بعد از آن نيروهاي بين المللي به تالشي منازل آغاز كردند در جريان تالشي سه در

ما را شكسته و يك عراده موترسايكل ما را آتش زدند. تمام منزل ما را تالشي نمودند و يك 
  را نابود ساختند. سپس برادر من  را دستگير و محل را ترك نمودند. تفنگ بادي يافته و آن

در ولسوالي خان  2012فبروري  5نقل قول فردي كه سه خواهر زاده و شوهر خواهرش در  --- 
  . 119آباد واليت كندز در نتيجه عمليات تالشي شبانه از سوي نيروهاي بين المللي كشته شدند

مجروح) افراد ملكي در  21كشته و  54مورد تلفات ( 75، يوناما 2012دسمبر  31بين مدت اول جنوري تا 
اثر عمليات هاي تالشي و دستگيري از سوي نيروهاي طرفدار دولت را به ثبت رسانيده كه در مقايسه با سال 

درصد كاهش را نشان مي دهد. اين رقم با روند رو به كاهش ثبت شده در همان دوره سال  33حدود  2011
مورد عمليات تالشي از سوي نيروهاي طرفدار دولت را  35مطابقت دارد. يوناما توانست تا  2011و  2010

درصد كاهش در حوادث مرتبط به  78كه به تلفات افراد ملكي منجر شده به ثبت برساند كه در واقع 
  نشان مي دهد.  2011تالشي را در مقايسه با سال 

شمار تلفات ملكي را به رويكرد بهتر در عمليات ها از سوي اما مشخص نيست كه آيا مي توان كاهش در 
  نيروهاي نظامي افغان دانست و يا در كاهش شمار عمليات هاي تالشي. 

  يوناما مي گويد كه به علت اجراي عمليات ها توسط چندين ارگان نظامي بصورت مشترك يا مستقل 

اي متعدد نظامي كه به شكل مشترك و و ساختاره و همچنين به علت دسته بندي نظامي اين اطالعات
دست يابي به آمار دقيق در مورد شمار عمليات هاي تالشي و  مستقل اين عمليات ها را انجام مي دهد،

.آشكارا به نظر ميرسد كه اكثر عمليات هاي تالشي از 120تلفات ملكي ناشي از آن بسيار دشوار مي باشد
  عث تلفات ملكي نمي شود. سوي نيروهاي افغان و نيروهاي بين المللي با

                                                 
  .2012فبروري  19مصاحبه يوناما با اعضاي خانواده ها در شهر كندز،  . 119
هاي شبانه كه از سوي نيروهاي افغان و نيروهاي نظامي بين المللي بشمول نيروهاي ويژه و ديگر نمايندگي هاي دولت چه بصورت  آما در مورد كل عمليات . 120

از عمليات  تلفات ملكي ناشي مشترك و يا مستقل انجام شده نشان ميدهد تلفات ملكي ناشي از اين عمليات ها در اختيار همه قرار نگرفته است. يوناما اتهامات مرتبط به
ي محدود به هاي شبانه را كه دريافت نموده بصورت فعال بررسي مي نمايد. با توجه به محدوديت هاي مرتبط به محيط يا شرايط عمليات هاي جاري و دسترس

  اطالعات يوناما ممكن شمار تلفات ملكي ناشي از عمليات هاي تالشي شبانه را درست گزارش نتواند. 
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  چند نمونه از تلفات ملكي ناشي از عمليات هاي تالشي:

مي نيروهاي امنيتي افغان و آيساف يك عمليات تالشي شبانه را در ولسوالي غورماچ  4به تاريخ  •
واليت فارياب به راه انداختند كه در نتيجه آن شش غير نظامي بشمول سه كودك كشته و پنج تن 

سه كودك ديگر مجروح شدند. هويت افراد ملكي كه در اين حادثه تلفات ديدند ديگر بشمول 
 توسط منابع مختلف براي يوناما تاييد شده است. 

اگست يك عمليات تالشي شبانه در ولسوالي خاشرود واليت نيمروز به مرگ يك  8و  7به تاريخ  •
 زن و جراحت دو كودك منجر گرديد. 

تالشي شبانه در شهر لشكرگاه واليت هلمند از سوي نيروهاي نومبر يك عمليات  6به تاريخ  •
آيساف باعث كشته شدن سه فرد ملكي گرديد. در آن شب مردم محل با اجساد كشته شدگان در 

پسر و نواسه او را نيز  ،برابر دفتر واليتي جمع شدند و گفتند كه نيروهاي آيساف يك دهقان
 شته شدگان عناصر ضد دولتي بودند و نه افراد ملكي. كشتند. آيساف به يوناما اعالم نمود كه ك

  عكس العمل تدريجي نيروها
عكس العمل تدريجي نيروها در با توجه به روند مالحظه شده در دو سال اخير، تلفات افراد ملكي ناشي از 

سير  2012دثي كه در آن نيروهاي طرفدار دولت مشاركت دارد در سال او حو 121مقابل موارد مشكوك
رويداد جداگانه به ثبت  33مجروح) را در  35كشته و  14مورد تلفات ملكي ( 49لي داشته است. يوناما نزو

را در مقايسه با سال  عكس العمل تدريجي نيروهادرصد كاهش در تلفات ملكي ناشي از  26رسانيده كه 
  نشان مي دهد.  2011

در پسته هاي تالشي و كاروان هاي نظامي دولت براي كاهش تلفات پيشنهاد مي گردد تا نيروهاي طرفدار 
ميان افراد ملكي و تهديدهاي جدي تفكيك نمايند و در ضمن تضمين كنند كه استفاده از سالح مرگبار 

  يك انتخاب يا گزينه نمي باشد. 

  :"حفاظت نيرو"يا  عكس العمل تدريجي نيروها در مقابل موارد مشكوكچند مثال از تلفات ملكي ناشي از 

جون پوليس ملي افغان بعد از اينكه بمب كنار جاده با يك موتر پوليس در كاروان  11يخ به تار •
 نظامي برخورد كرد، سه غير نظامي را كشته و يك تن ديگر را مجروح ساخت. 

سپتمبر، يك پوليس كه در حال محافظت از ساختمان واليت فراه در شهر فراه بود به  13به تاريخ  •
ار توقف توجه نكرده و توقف ننمود، آتش گشود كه در نتيجه يك سوي يك موتر كه به هشد

 غير نظامي كشته و شش تن ديگر به شمول يك زن و يك كودك مجروح شدند.

                                                 
در نتيجه استفاده از سالح هاي مرگبار يا غير  "حفاظت نيرو"يا  عكس العمل تدريجي نيروها در مقابل موارد مشكوكه ثبت رسانيده كه در اتفاقات يوناما بار ها ب . 121

به هشدارها بي توجهي مهلك توسط نظاميان افراد ملكي به قتل رسيده، يا هم در شرايطي افراد ملكي كشته شده اند كه در زمان نزديك شدن به كاروان هاي نظامي 
  د. نموده و يا متوجه آن نشده اند و يا هم در شرايطي به قتل رسيده اند كه در پوسته ها نظامي مطابق دستورات و رهنمودها رفتار ننموده ان
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اكتوبر، نيروهاي امنيتي افغان در پوسته تميرات ولسوالي خوگياني شهر ننگرهار بر يك  1به تاريخ  •
آتش گشودند كه در نتيجه يك  ،ل بودموتر شخصي كه در حال انتقال يك مرد به كلنيك مح

 غيرنظامي كشته شد. 

  نيروهاي امنيتي افغان 
  تلفات ملكي
ميالدي، نيروهاي امنيتي افغان تازه رهبري اكثر عمليات هاي نظامي را عهده دار شدند و  2012در جوالي 

يروهاي امنيتي بين درصد عمليات ها را رهبري مي كردند. اما بايد گفت كه ن 80تقريبأ  2013الي جنوري 
ي از المللي در جريان عمليات ها حضور داشتند. چون عمليات هاي نظامي هنوز هم شامل يك سلسله 

نيروهاي مسلح و امنيتي مي باشد، بنابرين آمار تلفات ملكي از سوي نيروهاي طرفدار دولت را كه يوناما 
  بوط مي داند.مرثبت نموده به نيروهاي افغان و نيروهاي نظامي بين المللي 

افزايش  2012تلفات ملكي ناشي از عمليات هاي تهاجمي و اقدامات دفاعي نيروهاي امنيتي افغان در سال 
به دنبال حمله شورشيان  الًيافته است. اكثر اين تلفات در زمان درگيري رو در رو با شورشيان بوده كه معمو

مجروح غير نظامي كه  63كشته و  33به تعداد  بر پوسته هاي تالشي يا كاروان هاي نظامي رخ داده است.
اكثر آن در جريان درگيري هاي رو در روي زميني  اًمطابقت دارد كه تقريب 2011به ثبت رسيده با آمار سال 

  رخ داده است:

مارچ نيروهاي امنيتي افغان بعد از اينكه بمب كنار جاده در مسير كاروان نظامي  در  21در       •
ه واليت لغمان منفجر شد بر افراد ملكي آتش گشودند. اين آتش باري باعث ولسوالي دولت شا

 جراحت سه غير نظامي بشمول دو زن و يك كودك گرديد.

مي نيروهاي امنيتي افغان با عناصر ضد دولتي در شهر ميمنه واليت فارياب درگير  26به تاريخ       •
 روح گرديد.شدند كه در اثر شليك نيروهاي امنيتي يك غير نظامي مج

سپتمبر، نيروهاي امنيتي افغان يك عمليات نظامي را عليه عناصر ضد دولتي در  30به تاريخ       •
ولسوالي غورماچ واليت فارياب به راه انداختند. در نتيجه شليك هاوان از سوي نيروهاي امنيتي 

 افغان چهار غير نظامي (يك زن، يك پسر و دو مرد) مجروح شدند. 

دسمبر طالبان با سالح هاي سبك و سنگين در ولسوالي علينگار واليت لغمان  21يخ به تار      •
حمله نمودند. نيروهاي امنيتي افغان با شليك سالح هاي سبك و هاوان به اين حمله پاسخ دادند. 
در نتيجه چند فير هاوان به مناطق مسكوني اثابت نمود كه باعث كشته شدن يك زن و جراحت 

 ك ديگر در يك منزل گرديد.يك زن و سه كود
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  اقدامات جديد پاليسي آيساف و نيروهاي امنيتي افغان براي كاهش تلفات ملكي 
  ظرفيت كاهش و پيگيري تلفات ملكي از سوي نيروهاي امنيتي افغان 

، دولت 2012يوناما از اقدامات دولت براي پيگيري و كاهش تلفات ملكي استقبال مي نمايد. در مي 
ري تلفات ملكي را در مركز هماهنگي اطالعات رياست جمهوري ايجاد نمود. در يك تيم پيگي

را به عنوان مشاور رئيس جمهور در امور  ،رئيس اداره امور ،، دولت داكتر مدبر2012اكتوبر 
  حفاظت از افراد ملكي تعيين نمود.

م اتهامات تلفات در داخل ساختار اردو و پوليس ملي افغان هيچ ساختار ثابتي براي تحقيقات منظ
ملكي وجود ندارد. تحقيق در مورد تلفات ملكي در نتيجه  شكايت قربانيان يا شاهد و يا هم شك 
افسران حقوقي و يا هم فرماندهان بخاطر نقض قوانين داخلي يا حقوق بشر دوستانه بين المللي مي 

  گردد.  باشد. اين گونه ميكانيزم بايد ايجاد و يا هم در ساختارهاي موجود مدغم

چند تالش هاي دولت براي پيگيري و كاهش تلفات ملكي جريان دارد، اما يوناما از بي ميلي  هر
افسران نيروهاي امنيتي در پذيرفتن و تصديق تلفات ملكي ناشي از اين نيروها نگران مي باشد. 

افراد ملكي نمي  افسران پوليس و اردوي ملي بارها ادعا نمودند كه نيروهاي امنيتي افغان باعث تلفات
در نتيجه به نظر ميرسد كه تلفات ملكي ناشي از اقدامات نيروهاي امنيتي افغان دقيق  .122شوند

شي از درگيري هاي رو در رو و تبادل آتش اتلفات ملكي ن الًگزارش نمي شود. در بعضي موارد مث
به علت گسترش  را نمي توان به يكي از طرف هاي درگير نسبت داد، اما مسئوليت تلفات بخصوص

  قوت ها به خوبي مشخص مي باشد. 

يوناما از اقدامات ديگر دولت بخاطر تقويت قانون و ايجاد حفاظت براي افراد ملكي استقبال مي 
رئيس جمهور را صادر نمود كه بر اساس  4-29، دولت افغانستان فرمان شماره 2012نمايد. در مارچ 

در جريان عمليات هاي خاص به تمام ارگان هاي امنيتي  آن تقويت قانون، پاليسي و طرز العمل ها
  هدايت داده شده است.

  ياز تلفات ملك يريبخاطر جلوگ آيساف يكيتاكت يو رهنمودها ياتيطرز العمل عمل
نموده و  اصالحعمل عملياتي خويش را ال، آيساف چندين رهنمود تاكتيكي و طرز 2012در سال 

  تيجه حمالت هوايي پاليسي جديدي را روي دست گرفت. بخاطر جلوگيري از تلفات ملكي در ن

خويش را به نشر )  5,1 فرماندهي آيساف (نمبراگست، آيساف رهنمود تاكتيكي  15به تاريخ 
در اين گزارش نگاشته شده، نسخه جديد شامل محدوديت هاي استفاده از  الًرساند. چنانچه قب

ق مسكوني و ديگر ساختارهايي كه افراد ملكي در شليك غير مستقيم و پرتاب مهمات از هوا بر مناط

                                                 
  . 2012كنفرانس حفاظت از غيرنظاميان كه يوناما و فرماندهي آيساف در آن شركت نموده بودند، كابل،  . 122
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مي باشد، اما استفاده از آن فقط در موارد دفاع از خود و زماني كه گزينه ديگري  حضور دارند،آن 
  موجود نباشد، امكان دارد. 

، آيساف رهنمود پاليسي را روي دست گرفته كه در آن رابطه با عكس العمل تدريجي نيروهادر 
تي كه در واكنش به آن بايد گرفته شود، به خوبي تعريف ار حفاظت نيروها و اقدامتهديد در براب

كه در  "373عمل عمليات معياري ال طرز"سپتمبر، آيساف نسخه جديدي از  17شده است. به تاريخ 
ست، منتشر نمود. نسخه جديد طرز عكس العمل تدريجي نيروهاواقع رهنمود و هدايت در مورد 

معياري تعريف هاي واضحي از دفاع از خود، دفاع گسترده از خود، رفتار  العمل عمليات هاي
اقل قوت ها، نيروهاي غير مهلك و مهلك را در بر دارد. در ضمن  خصمانه، قصد خصمانه، حد

توضيحات بيشتري در مورد مسئوليت ها بصورت جداگانه براي سربازان و افسران ارايه نموده و 
عمل براي حفظ نيروها و ال يا طرز "از عكس العمل تدريجي نيروها تصوير واضحتر"سعي دارد تا 

  . 123محو تلفات ملكي را تقويت نمايد

را در دفتر مركزي فرماندهي تيم مشترك  332طرز العمل عمليات معياري  ،آيساف در ضمن 
ارزيابي حوادث روي دست گرفته است. اين طرز العمل قصد دارد تا بصورت مختصر به فرماندهي 

يساف بفهماند تا به اشكال اجتناب پذير و درس هايي كه از حوادث تلفات ملكي ناشي از حمالت آ
هوايي فراگرفته اند دقت خاص نمايند. قصد عمده طرز العمل عمليات معياري خدمه هوايي و مراكز 
كنترول ترمينل هاي مشترك هوايي و استفاده از سيستم ويديويي و ثبتي سالح ها براي نمايش 

  . 124واملي مي باشد كه به رويدادهاي اخير تلفات ملكي ارتباط داردع

با توجه به چندين حمله هوايي تهاجمي كه بصورت اشتباهي افراد ملكي را هدف قرار داد (چنانچه 
در اول اين گزارش آمده)، يوناما از آيساف درخواست نمود تا رهنمودهاي مربوط به پاليسي 

مرتبط به مالحظات قبل از هدف گيري را بررسي نمايد. اين بررسي عمليات ها و طرز العمل هاي 
 "رفتار تهديد آميز" "تهديد حتمي"، "قصد خصمانه"شامل تعريف فاكتورهاي الزم براي تعيين 

مي گردد كه بصورت بر زماني به و ديگر داوري هاي قبل از هدف گيري و قبل از شليك يعني 125
  سايي شده است. مشخص و دقيق هدف از سوي آيساف شنا

آيساف به يوناما اطالع داد كه تنظيمات براي بازديد يوناما از پاليسي هاي مربوطه انجام مي شود، 
  . 126هرچند اين درخواست يوناما هنوز محقق نشده است

                                                 
  .2013ايميلي ميان يوناما و مقر فرماندهي آيساف، جنوري  مكاتبات . 123
  همان.. 124
وني يا به نبايد افراد هدف قرار گرفته را به مثابه يك هدف نظامي مشروع و قا "قصد خشن"تثبيت  در ديدگاه دفتر كمشنر عالي حقوق بشر و يوناما اين است كه . 125

  امي كه مستقيم در خشونت ها سهم دارد، تثبيت نمايد. عنوان يك جنگجو با فعاليت نظامي مداوم يا غير نظ
  .، فرماندهي آيساف، كابل2013جنوري  14نشست ميان يوناما و آيساف،   . 126
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چهارم را كه در مورد طرز العمل  ويرايش -307، آيساف طرز العمل عمليات معياري 2012در نومبر 
از كه ملكي است و پيگيري و تحقيقات تلفات ملكي توسط مسئولين افغاني را برخورد با تلفات 

ملي نشان ميدهد، به نشر رسانيد. آيساف همچنين  يتحقيقات هاياجراي گزارشچگونگي طريق 
COMISAF OPLAN 3832 345آن را بررسي و طرز العمل عمليات معياري  6,2، نسخه 

  . 127با آن را معرفي نمود تشكيالت تلفات ملكي و طرز العمل برخورد

تالش هاي مشترك نيروهاي امنيتي افغان و آيساف بخاطر كاهش تلفات ملكي شامل ايجاد 
ساختارها براي تبادل اطالعات مانند گروه كاري مشترك كاهش تلفات ملكي، بورد مشترك تلفات 

ونه نشست ها در ملكي و كنفرانس مشترك حفاظت از مردم مي باشد. يوناما انتظار دارد كه اين گ
عمل پياده شوند و ارگان هاي تخنيكي نيروهاي امنيتي افغان در جهت بررسي رفتارهاي عملياتي و 
اجراي اقدامات پاليسي الزم براي كاهش صدمه به مردم بيگناه در جريان عمليات هاي نظامي 

  نيروهاي امنيتي افغان تمركز جدي نمايند. 

  شده يسازجا يها بمب داتيواكنش دولت به تهد
با  هيوناما تالش هاي جاري و اقدامات عملي از سوي دولت افغانستان و آيساف را كه با هدف مبارز

ستراتيژي ملي مبارزه با بمب هاي امي نمايد. يوناما از  مالحظهتهديد بمب هاي جاسازي شده است، 
ست حامد كرزي به ريا شوراي امنيت ملياز سوي  2012جون  24كه به تاريخ  2012جاسازي شده 

. اين استراتيژي يك ديد واحد ملي در مورد اقدامات 128تصويب شد، به گرمي استقبال مي نمايد
مبارزه با بمب هاي جاسازي شده را ارايه مي دهد كه جزئيات آن نيازمند اقدام در عرصه هاي 

از عناصر حاكميت قانون، امنيت، حكومتداري، مشاركت ديپلوماتيك و آگاهي عامه مي باشد. يكي 
كليدي اين استراتيژي تأكيد آن بر هماهنگي مسئوليت هاي ارگان هاي امنيتي ملي در مورد بمب 
هاي جاسازي شده مي باشد. يوناما از دولت افغانستان مي خواهد تا با حمايت روز افزون آيساف و 

  . 129ايداين استراتيژي را به مثابه يك اولويت محوري اجرا نم ،ناتو و جامعه بين المللي

هاي امنيتي مربوطه بصورت مشترك يك فرمان رئيس جمهور در مورد  زارت، و2012در سال 
تكنيك هاي بيومتريك و جنايي را طرح نمودند. اين فرمان نقش و مسئوليت هاي وزارت ها را كه در 
تحقيق محل جنايت، امنيت ساحات، جمع آوري شواهد و بهره برداري سهيم اند، مشخص مي نمايد. 

ستراتيژي تكنيك هاي بيومتريك و اچهارچوب الزم براي انكشاف يك  ،اين فرمان بعد از امضاء
جنايي را فراهم مي نمايد. يكي از عناصر پيش بيني شده اين استراتيژي اجراي عمليات هاي متكي به 

                                                 
  .2013مكاتبات ايميلي ميان يوناما و مقر فرماندهي آيساف، جنوري  . 127
  .، كابل2012، جون اداره امنيت ملي دولت افغانستان، ستراتيژي مبارزه با بمب هاي جاسازي شده . 128
بمب هاي جاسازي  نشست هاي يوناما با بخش پاليسي مبارزه با بمب هاي جاسازي شده در مقر فرماندهي آيساف و مكاتبات ايميلي ميان يوناما و بخش مبارزه با  . 129

  .2013شده، جنوري 
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براي  شواهد است كه به نوبه خود از حاكميت قانون حمايت بيشتر مي كند و نه از واكنش هاي نظامي
  . 130پاسخ به جرايم بمب هاي جاسازي شده. فرمان در انتظار امضاي رئيس جمهور مي باشد

آيساف با دولت افغانستان كار مي كند تا دو آزمايشگاه ملي جرايم را كه توسط آزمايشگاه 
جاسازي شده حمايت مي شود با چندين دفتر بيومتريك ديگر در  هاي مبارزه با بمب هاي

ود چنين بمب ها زياد است، تأسيس نمايد. زيرساخت اين آزمايشگاه ها شامل والياتي كه وج
آموزش براي ارگان هاي مربوطه بخصوص نيروهاي امنيتي و مسئولين قضايي مي باشد تا 

  .131بتوان از پيگيري هاي طب عدلي و بيومتريك حمايت نمود

  ميان طرف هاي درگير و حفاظت از غير نظاميان  جنگهاي زميني

درم در وسط جنگ ميان دو طرف درگير بند افتاده بود. اول شورشيان با دو گلوله  شكم او برا
را هدف قرار دادند و در نتيجه زخمي شد. سپس بخاطر دريافت كمك به سمت نيروهاي 
امنيتي حركت كرد، اما ناگهان يك مرمي ديگر به پايش اصابت كرد و اين بار نيروهاي بين 

هدف قرار داده بودند. درگيري به مدت يك  بودن ا به تصور شورشيالمللي بودند كه او ر
ساعت ادامه داشت و بعد از آن برادرم را مردم محل به شفاخانه بلخ انتقال دادند. او هنوز درد 

  شديد دارد و پايش بايد عمليات شود. 

اي دولت برادر يك فرد غير نظامي در جريان رويارويي ميان نيروه 2012مي  8به تاريخ   --
  علي زي ولسوالي چمتال واليت بلخ زخمي گرديد.  و عناصر دولتي در روستاي نو شهرِ

 1618ميان نيروهاي طرفدار دولت و عناصر ضد دولتي به  جنگهاي زمينيشمار تلفات افراد ملكي در اثر 
مي دهد. درصد كاهش را نشان  22حدود  2011زخمي) ميرسد كه در مقايسه با سال  1180كشته و  438(

درصد تلفات ملكي شده  21هنوز هم باعث  جنگهاي زمينيهرچند اين گونه كاهش دلگرم كننده است، اما 
  و اين تاكتيك بعد از بمب هاي جاسازي شده بيشترين تلفات را به افراد ملكي وارد مي نمايد. 

يرات پويا و سريع جنگ نشان دهنده تغي جنگهاي زمينيتقسيم بندي تلفات ملكي بر اساس منطقه در جريان 
در سراسر افغانستان مي باشد. تلفات ملكي ناشي از اين گونه درگيري ها ميان عناصر ضد دولتي و نيروهاي 

و غرب كشور افزايش يافته اما در  لطرفدار دولت در مركز، مناطق مرتفع مركزي، شمال شرق، شما
  جنوب، جنوب شرق و شرق كشور كاهش يافته است. 

بعضي مناطق با افزايش گروه هاي مسلح محلي و واحد هاي شبه نظامي طرف دار و ضد دولت افزايش در 
  در اين مناطق درگير بودند.  جنگهاي زمينيهمراه است كه همه اينها در 

                                                 
  همان. . 130
  .2013فبروري  15با يوناما، آيساف مكاتبات مقر فرماندهي  . 131
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درصد افزايش يافته و اين  201تا  2012در سال  جنگهاي زمينيدر مناطق شمالي كشور تلفات ملكي در اثر 
 19مي باشد. اكثر اين افزايش ها در واليت فراه رخ داده كه از  ساحة جنگيييرات در خود نشان دهنده تغ

تلفات ملكي) افزايش يافته  103( 2013مورد در سال  49ميالدي به  2011تلفات ملكي) در سال  41مورد (
رگيري يعني بعد از روي دست گرفتن انتقال مسئوليت هاي امنيتي در ماه مي، د 2012است. در طول سال 

ميان عناصر ضد دولتي و نيروهاي طرفدار دولت افزايش يافته، زيرا طالبان سعي كردند تا نفوذ و كنترول 
 حاال فارياب چهارمين واليت نا مسلح. از نظر درگيري هاي 132خود بر مسير هاي كليدي را گسترش دهند

  .133أمن در افغانستان بشمار ميرود

كاهش يافته زيرا نيروهاي نظامي از بعضي  جنگهاي زمينيار در مناطق جنوب، شرق و جنوب شرقي شم 
مناطق خارج شده و توجه خود را به مناطق ديگر معطوف ساختند كه در نتيجه در تاكتيك جنگي نيز تغيير 
آمده است. در بعضي مناطق عمليات هاي نظامي توانسته تا شورشيان را از ولسوالي هاي كليدي بيرون كند 

نيتي افغان و دولت اجازه كنترول همان مناطق را فراهم سازد. در مناطق ديگر كاهش و به نيروهاي ام
عمليات ها توسط نيروهاي بين المللي و ظرفيت كم نيروهاي امنيتي افغان براي تأمين امنيت باعث گرديده تا 

  شورشيان و قدرتمندان محلي كنترول خود را بر منطقه مستحكم كنند. 

مورد  123به  2011مورد در سال  469از  جنگهاي زمينيكلي تلفات ملكي ناشي از  در مناطق جنوبي، شمار
درصد كاهش يافته است. بيشتر اين كاهش ها در واليت قندهار  74يا در مجموع رسيده و  2012در سال 

مجروح)  210كشته و  107( فرد ملكي 317 تلفات يعني جايي بوده كه تلفات ملكي ناشي از تاكتيك ها از
كاهش يافته است. در مقايسه  2012مجروح) در سال  25كشته و  22( فرد ملكي 47تلفات به  2011ر سال د

مورد  284با  2012چون در سال در مناطق شرقي زياد چشمگير نبوده  2012با آن، تغييرات در سال 
د جنگ هاي مور 297، با 2011فرد ملكي شده  است،  در سال  503كه منجر به تلفات   جنگهاي زميني

  فرد ملكي گرديده بود.  578زميني باعث تلفات 

 حضور موثربازتاب دهنده كاهش سطح خشونت،  اًلزوم ،مانند قندهار يكاهش شمار تلفات ملكي در مناطق
. در بعضي مناطق كاهش نيستيان شبراي حفظ امنيت در منطقه يا سركوب شور نيروهاي امنيتي ملي افغان

مي تواند به دليل كاهش حضور نيروهاي بين المللي و افزايش كنترول  گهاي زمينيجنتلفات ملكي ناشي از 
  عناصر ضد دولتي در بعضي از ولسوالي ها باشد كه به درگيري هاي كمتر رو در رو منجر شده است. 

خشونت هايي كه در جنوب، جنوب شرق و شرق كشور به تلفات ملكي منجر شده  2012در طول سال 
ميان عناصر ضد دولتي و  جنگهاي زميني .134اندكي كمتر بوده است 2011اما در مقايسه با سال ادامه داشته، 

                                                 
ورشيان آنها را به يوناما گزارش دادند كه مسئولين محلي و نيروهاي امنيتي افغان در بعضي مناطق از گروه هاي مسلح خواسته اند تا در عمليات ها عليه ش ممرد . 132

لت همكاري نموده اند و اين حمايت كنند. افزايش درگيري ميان عناصر دولتي و نيروهاي مسلح شامل بعضي از مواردي مي گردد كه در آن گروه هاي مسلح با دو
  شد.  خود پويايي يا تحرك جابجايي درگيري را در فارياب نشان مي دهد كه تا حد وسيعي از انتقال امنيت و حضور گروهاي مسلح محلي متأثر مي با

  . 2012جنوري  9دپارتمنت امنيت و مصئونيت ملل متحد، ثبت اسناد،  . 133
  . 2013جنوري  9تحد، گزارش دپارتمنت امنيت و مصئونيت ملل م . 134
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. به نظر ميرسد 135نيروهاي طرفدار دولت هنوز ادامه داشته، اما با تهاجم هاي كمتر عليه نيروهاي بين المللي
باشد. حمله بر نيروهاي پوليس ال مسئوليت هاي امنيتي به نيروهاي افغان قكه دليل اين تغيير بيشتر به علت انت

در سطح ثابتي ادامه داشته  2011بخصوص بر پوسته هاي پوليس ملي و پوليس محلي در مقايسه با سال 
است. كاهش در شمار عمليات هاي پاكسازي در مناطقي كه جمعيت ملكي بيشتري زندگي مي كند 

  در كاهش تلفات ملكي در اين مناطق سهم داشته است. الًاحتما

بخصوص  ضعف طالبان در بخش هايي از جنوب كشور باشد. شدليل ممكن جنگهاي زمينيشمار هش كا
صورت  2012و  2010در سال هاي كه به دنبال عمليات هاي مشترك آيساف و نيروهاي افغان در جنوب 

ميان عناصر ضد دولتي و نيروهاي  جنگهاي زمينيهر چند كاهش در ميزان تلفات ملكي ناشي از  گرفت.
طرفدار دولت دلگرم كننده است، اما اين كاهش به هيچگونه به حفاظت بهتر غيرنظاميان مرتبط نمي باشد. 
با آنكه مرگ و جراحت افراد غير نظامي در نتيجه درگيري ميان نيروهاي نظامي در مناطق جنوب، جنوب 

ر نظاميان توسط غي هدفمنددرصد كاهش يافته، ولي كشتار  39در مجموع  2012شرقي و شرق در سال 
عناصر ضد دولتي بخصوص افرادي كه گويا از دولت حمايت مي كنند، افزايش چشمگيري داشته (چنانچه 

غير نظامي منجر  917در اين مناطق به مرگ يا جراحت  هدفمندقبأل در اين گزارش تذكر رفت). كشتار 
  دهد.  درصد افزايش را نشان مي 33ميالدي  2011گرديد كه در مقايسه با سال 

  مي گردد:  بيانذيالً جنگهاي زميني مثالهاي از
اكتوبر طالبان در ولسوالي تگاب واليت كاپيسا نيروهاي امنيتي افغان (پوليس  14به تاريخ  •

و اردوي ملي) را كمين زدند. در نتيجه اولين درگيري چهار غير نظامي كه در يك موتر 
 شدند.شخصي از كنار موتر پوليس عبور مي كردند، زخمي 

اكتوبر، نيروهاي آيساف و نيروهاي امنيتي افغان (پوليس و اردوي ملي) يك  24به تاريخ  •
عمليات را در ولسوالي چك واليت ميدان وردك عليه عناصر ضد دولتي به راه انداختند. 
درگيري و تبادل آتش (بشمول پرتاب هاوان) ميان طرفين رخ داد كه در نتيجه چندين 

 ك و صوفي خيل آسيب ديد. وخانه در روستاي سي

رماچ واليت ونومبر، نيروهاي امنيتي افغان يك عمليات را در ولسوالي غ 30به تاريخ  •
فارياب عليه عناصر ضد دولتي به راه انداخت كه به مرگ دو غير نظامي و جراحت دو تن 

ادل ديگر منجر گرديد. تمام افرادي كه در اين حادثه تلفات ديدند در وسط درگيري يا تب
 آتش گير افتاده بودند. 

 
 

 

 

                                                 
دسمبر  21نومبر)،  12جنوري تا  8( "كندتغيير مي RCاز سوي  هر سالحمالت ابتكاري دشمن ماهيانه "، 2012گرايش داده هاي ماهيانه آيساف در ماه نومبر . 135

2012 .  
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  پوليس محلي افغان و حفاظت غيرنظاميان 

رچي پوسته ايجاد نمودند. يك شب اپوليس محلي در كنار  خانه من در ولسوالي دشت 
با  اًعدهي از آنها دروازه خانه من را زدند و گفتند كه بخاطر جستجوي شورشياني كه اخير

ند، بايد خانه ها را تالشي كنند. در همان لحظه كه قصد باز آنها در اين منطقه درگير شده بود
كردن در را داشتم كه پوليس محلي بر در خانه من آتش گشود. مرمي به چشم من اصابت 
كرد و در حاليكه از چشم ام خون ميرفت مرا دستگير و به پوسته خود بردند. من سند خود را 

ت چي در مكتب كار ميكردم به آنها نشان كه از طرف رياست معارف بود و به عنوان نظاف
ي اصرار لدادم. اما به سند من توجه نكردند و اجازه ندادند تا نزد داكتر بروم. پوليس مح

داشت كه من يك شورشي هستم. برادرم به پوليس محلي پيشنهاد كرد تا در عوض او را 
ا آزاد كرد و مدتي بعدتر بندي كنند و به من اجازه دهند تا نزد داكتر بروم. پوليس محلي مر

برادرم نيز آزاد شد. چشمم را در پاكستان عمليات كردم، ولي متأسفانه دير بود و چشمم را از 
  دست دادم.

در ولسوالي دشت ارچي واليت كندز توسط  2012اگست  8يك فرد ملكي به تاريخ  --
  .136پوليس محلي مجروح شد

  
  مرور كلي

. يوناما گزارش هاي 137ارت خود بر برنامه پوليس محلي افغان ادامه دادميالدي، يوناما به نظ 2012در سال 
مختلطي را در ارتباط به اجراي برنامه پوليس محلي افغان و اثرات آن بر امنيت و حفاظت غير نظاميان دريافت 

  .  138از بهبود امنيت در مناطقي كه پوليس محلي حضور يافته گزارش داده اند مردمنموده است. اكثر 
ر چند يوناما گزارشاتي از عدم مطابقت با پيروي از پاليسي و طرزالعمل هاي الزم در پروسه استخدام و ه 

يوناما بصورت خاص نگراني خود را  139بررسي پوليس محلي را در چندين ولسوالي به ثبت رسانيده است.
كه بعضاً ليس محلي را به پو ييا ادغام گروه هاي دفاع محل انتقالدر مورد نبود روند بررسي در جريان 

محل هنوز هم نگراني خود را در مورد ضعف  مردم 140ثبت نموده است. سابقه نقض حقوق بشري داشتند،
در فرماندهي و كنترول پوليس محلي توسط پوليس ملي افغان بطور مستمر گزارش ميدهند و مي گويند كه 

در گذشته و حال در برابر نقض  پوليس محلي ينظارت ضيعف و نامنظم و همچنان عدم حسابدهي اعضا
، هنوز جريان دارد. يوناما شاهد بهبود در واكنش پوليس محلي در برابر تخلفات بوده است حقوق بشر تا

                                                 
  .، شهر كندز2012سپتمبر  11مصاحبه يوناما با قربانيان، .  136
 .مراجعه گردد مربوط به پوليس محلي 31و  30ت غير نظاميان در زمان درگيري، پاورقي صفحه هاي به گزارش ساالنه حفاظ . 137

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%
20202012.pdf   

  .2013جنوري  18تا  2012مصاحبه يوناما با مردم محل در ولسوالي هايي كه پوليس محلي حضور دارد. از اول جنوري  . 138
و ولسوالي ارزگان خاص واليت ارزگان به ثبت  ، چهار دره و علي آباد واليت كندزيوناما چندين مورد نقض جدي حقوق بشر را در ولسوالي هاي دشت ارچي.  139

  رسانيده است.
  .و تغيير به پوليس محلي مراجعه كنيد: نبود بررسي و خلع سالح در اين گزارش يبخش ابتكار لغو گروه هاي دفاع محل.  140
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رياست پوليس محلي بخصوص زماني كه اين تخلفات شكل جرايم جنايي را بخود گرفته است. هم چنان، 
 تخلف پوليس محلي اقدام نموده است،. وزارت امور داخله براي تحقيق و پيگيري اعضاي م در

  : ي آناعضا مجدد يبررس و يمحل سيگسترش پروگرام پول
تن  18924ولسوالي به  94ميالدي پوليس محلي بسرعت گسترش يافت و شمار آنها در  2002در سال 

متحده  تن برسد. اياالت 26725ولسوالي به  113شمار آنها در  2014رسيد. انتظار مي رود تا پايان سال 
 ادامه خواهد داد كه در آن 2018اعالن نموده است كه پالنهاي خود را براي تمويل اين پروگرام تا سال 

   141تن خواهد رسيد. 45000زمان شمار اين نيروها 

ميالدي به علت افزايش حمالت (نيرو داخلي بر نيروهاي  2012هر چند گسترش پوليس محلي در نيمه سال 
در پاسخ به اين موضوع نيروهاي  142فتاري و فساد پوليس محلي كندتر شده بود.خارجي) و شكايات بد ر

رات را در روند بررسي روي دست گرفته و بنا به گزارش يويژه ايساف و وزارت امور داخله يك سلسله تغي
جنوري  ماهها رويكرد فعال تري را در خصوص تحقيق بد رفتاري و تخلفات مشخص پياده نموده اند. تا 

بررسي نموده  اًعضو پوليس محلي را مجدد 12520نيروهاي ويژه ايساف و وزارت امور داخله  2013سال 
عضو (يك درصد) پوليس محلي اخراج و عده ديگر ترك وظيفه نموده اند  142در نتيجه اين اقدام  143اند.

   144.كه در نتيجه تعداد كل اعضاي پوليس محلي بعد از پروسه بررسي مجدد شش درصد كاهش يافت

دست گرفته شد شامل استخدام سه افسر  روي 2012طرزالعمل جديد پوليس محلي كه در نيمه دوم سال 
پوليس محلي ميگردد تا بتوان فرمانده پوليس محلي ولسوالي را در اجراي نظارت  100امنيت ملي براي هر 

ور داخله و نيروهاي ويژه ها و همچنان پيروي از قوانين و طرزالعمل هاي عملياتي ياري رساند. وزارت ام
ولسوالي را نيز ايجاد نموده تا بتوان حمايت هاي آموزشي و مشورتي را  ه دهي تيم مشور عالوتاًايساف 

  .145همراه با پوشش تمام ولسوالي ها به واحد هاي پوليس محلي ارايه نمود

  :يمحل سيو نقض حقوق بشر توسط پول يتلفات ملك
زخمي)  38كشته و  24غير نظامي ( 62را كه در مجموع باعث تلفات رويداد  55يوناما  2012در سال 

مورد از تلفات ملكي در نتيجه  13گرديده و به پوليس محلي نسبت داده ميشود به ثبت رسانيده است. 
در حاليكه اكثر اين تلفات ملكي در نتيجه نقض حقوق بشري توسط  ،دهااتفاق افتزميني درگيري هاي 

 يباشد.   اعضاي پوليس محلي م

آن در مناطق شمالي افغانستان به ثبت رسيدند. در سال از شرقي و بعد  واقعه در مناطق شمال 55اكثريت اين 
 "دادن"( بد دادنبشري به شمول رواج هاي حقوق در تخلفات  اً، اعضاي پوليس محلي افغان مستقيم2012

                                                 
  ، مقر فرماندهي آيساف كابل. 2013جنوري  14مالقات يوناما با نيروهاي ويژه عملياتي آيساف،  . 141
  حمله نيروهاي خودي بر نيروهاي خارجي يا حمله اعضاي نيروهاي امنيتي افغان بر نيروهاي نظامي بين المللي.  . 142
  .2013جنوري  7فرماندهي اجزاي عمليات هاي ويژه ناتو، اطالعات تازه در مورد پوليس محلي،  . 143
  همان. . 144
  مقر فرماندهي آيساف، كابل.  ، 2013جنوري  14مالقات يوناما با نيروهاي ويژه آيساف،  . 145
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معافيت از يا  قبيل تجاوز جنسي و قتل از دختران و زنان به عنوان جبران يا غرامت براي اعمال مجرمانه،
مجازات)، تجاوز جنسي، شكنجه بازداشت شدگان، بدرفتاري، غصب دارايي و كار اجباري دخيل بوده اند. 
باوجود تدابير اتخاذ شده از سوي وزارت امور داخله و نيروهاي ويژه اياالت متحده براي رسيدگي به 

  ت پوليس محلي در سطح محل تا حال ضعيف و ناچيز بوده است.اينگونه تخلفات، جوابگويي براي تخلفا

  بشري توسط اعضاي پوليس محلي افغان: نقض حقوقمثال هائي از 
مي، نيروهاي نظامي بين المللي و نيروهاي امنيتي افغان يك عمليات مشترك را در  13به تاريخ  •

د دولت را دستگير نمودند. ولسوالي ژيري واليت كندهار انجام دادند و دو عضو مظنون عناصر ض
آنها اين دو مظنون را تسليم پوليس محلي افغان نمودند تا آنها را به مقامات در ولسوالي ژيري 

با دو عضو ديگر بازداشت شدگان را  هبسپارند. به اساس گزارش ها، فرمانده پوليس محلي همرا
سپس آنها را كشتند. اعضاي لت و كوب نمودند، آنها را در عقب موترشان بسته و كش نمودند و 

پوليس محلي به نيروهاي نظامي بين المللي اطالع دادند كه بازداشت شدگان فرار كرده اند. در پي 
، يك تيم 2012گزارش هاي اين واقعه، رياست پوليس محلي/ وزارت امور داخله در اكتوبر 

قانوني  ه آنها بطور غيربررسي را به واليت كندهار فرستادند كه سپس هيئت مذكور خبر دادند ك
، سه تن از مرتكبين مظنون به اين 2012اكتوبر  15از سوي پوليس محلي به قتل رسيده اند. به تاريخ 

 نظامي واليت كندهار گرديدند.  ارنوالڅواقعه بازداشت شدند و تسليم 

د جوالي، دو عضو مسلح پوليس محلي در ولسوالي غورماچ واليت فارياب يك مر 25به تاريخ  •
سايكل را مورد هدف قرار دادند و زخمي نمودند، و سپس پولهايش را از  سوار بر يك موتر

از سوي پوليس  اًنزدش به سرقت بردند. به اساس شكايت متضرر، دو فرد مظنون پوليس محلي بعد
 ر شدند. يملي افغان خلع سالح و دستگ

الي خاك سفيد واليت فراه مواد سپتمبر، يك فرمانده پوليس محلي افغان در ولسو 30به تاريخ  •
منفجره تعبيه شده را در نزديكي يك منزل مسكوني در داخل قريه كشف نمود. فرمانده مذكور 

نمايد كه مواد پيش از موعد  خنثيباالي صاحب خانه فشار آوردند تا مواد منفجره تعبيه شده را 
  م برداشتند.منفجر گرديد و در نتيجه آن يك فرد ملكي كشته و دو تن ديگر زخ

دسمبر، يك عضو پوليس محلي در ولسوالي ارچي واليت كندز يك معلم ليسه شهيد  13به تاريخ  •
عبدالواحد را لت و كوب و دستش را شكستاند. همچنان، مردم محل گزارش دادند كه پوليس 

نها اذيت قرار داده و از آ و محلي در يك پوسته تالشي كارمندان و متعلمين مكتب را مورد ازار
 غذا، پول و چوب آتش مطالبه كردند.

 افغان يمحل سيپول يو حسابده نظارت

، وزارت امور داخله و نيروهاي ويژه اياالت متحده يك واحد نظارتي و تحقيقاتي را در 2012در ماه مي 
چهارچوب پوليس محلي افغان در شهر كابل ايجاد نمودند. طبق اظهارات جنرال احمدزي، رئيس پوليس 

ت، ظرفيت عملياتي و منابع آافغان، اين واحد طبق معمول از ساحات ديدن به عمل ميĤورد تا از اجرامحلي 
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مورد نياز نظارت نمايد، پيرامون اعمال مجرمانه در پوليس محلي تحقيق به عمل آورد و در جاي مناسب 
قضيه كه  19مورد  اقدامات جزايي را اتخاذ نمايند. واحد يادشده گزارش ميدهد كه آنها تا اكنون در

  146بوقوع پيوسته اند، تحقيق به عمل آورده اند و تدابير جزايي اتخاذ نموده اند. 2012اكثرشان در سال 

رياست پوليس محلي افغان و وزارت امور داخله يك هيئت بررسي را موظف نمود تا در واكنش به 
ي پوليس محلي در ولسوالي هاي از سو 2012اتهامات متعدد شكنجه و بدرفتاري كه در آگست و سپتمبر 

دره و دشت ارچي واليت كندز صورت گرفته اند، بازديد به عمل آورد. گروه پوليس محلي افغان  چهار
به  2012كه مسئول اين واقعه پنداشته مي شد يك گروه محلي دفاعي تحت آيساف بود كه در وسط سال 

يس محلي/وزارت امور داخله حكم بازداشت هيئت رياست پول 147پوليس محلي افغان مدغم گرديده بودند.
با چهار عضو ديگر پوليس محلي و دو عضو پوليس ملي مظنون به اين تخلفات) را  ه(همرا فرمانده مذكور

جنوري از سوي سرپرست قومانداني امنيه واليت كندز رد گرديد، اما  17صادر نمود كه نخست در 
، سارنوال نظامي واليت همه 2013ند. هرچند در جنوري سرانجام مقامات واليت آن را به اجراء درآورد

اين مظنونين را بطور مشروط از بند رها نمود و اظهار داشت كه تيم بررسي وزارت امور داخله يافته هاي 
بررسي شان را در اختيار اين دفتر قرار ندادند. هرچند يوناما از بررسي ابتدايي و بازداشت اين افراد استقبال 

اما رهايي نهايي اين مظنونين نگراني عميق اين نهاد را در مورد تعهد وزارت داخله مبني  مي نمايد،
  پاسخگوئي به بارآورده است.

مثال هاي واليات كندهار و كندز نشان ميدهند كه بررسي ها و تدابير جزايي در مورد اكثريت قضاياي 
خله رياست پوليس محلي در كابل و بشري از سوي پوليس محلي افغان تنها پس از مداحقوق جدي  نقض

در برخي موارد، پس از فشار گروهاي حقوق بشري، آغاز گرديده اند. اين نشان ميدهد كه ميكانيزم هاي 
نظارت و حسابدهي به سطح ولسوالي ظرفيت كافي نيافته اند. نياز براي يك قدرت باالتر تا يك رهنمود يا 

از مداخله  بجز در مواردي كهبراي انجام تحقيقات مستقل ( يمحلهدايت را صادر نمايد، و بي ميلي مقامات 
قدرت محلي شامل فرماندهان و پرسونل  پويايي) ممكن مرتبط به صورت گيرد يك مقام باالترسوي 

پوليس محلي افغان، وابستگي هاي تاريخي، و در برخي موارد وجود فرهنگ معافيت، همچنان روابط ميان 
 حلي و فرماندهان مسلح محلي، باشد. برخي فرماندهان پوليس م

عليرغم تقويت ميكانيزم هاي حسابدهي به سطح ملي كه در ترويج حسابدهي براي تخلفات شديد در سطح 
محل كمك نموده است، يوناما بر نياز مبرم و فوري ميكانيزم هاي قويتر نظارتي در سطح ولسوالي ها تاكيد 

، موثر، سريع و كافيدر كاهش تخلفات كمك نمايد، و راه حل هاي  مي نمايد. اينگونه ميكانيزم ها ميتواند
مناسب را براي قربانيان بوجود آورد. چنين ميكانيزم ها بايد محركه هاي موجود قدرت شامل فرماندهان و 
اعضاي پوليس محلي افغان را در نظر گيرند، و زمينه را براي باشندگان محل بوجود آورد تا تخلفات را در 

  ط مصئون و حفاظت شده گزارش دهند.يك محي
                                                 

  .2013و جنوري  2012مالقات هاي يوناما با اعضاي رياست پوليس محلي افغان، واحد نظارت و بررسي، كابل، دسمبر .   146
  براي جزئيات بيشتر، به بخش ابتكارات دفاع محلي اين گزارش توجه نماييد. .  147
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افغان: عدم  يمحل سيو ادغام آنها به پول يابتكارات دفاع محل نيروهاي مربوط به  انحالل
  و خلع سالح يبررس

ايجاد  يابتكارات دفاع محل نيروهاي مربوط به ، رئيس جمهور كرزي امر انحالل2011دسمبر  25به تاريخ 
) كه در CIPزيرساخت حياتي ( نيروهاي مربوط به برنامهشده توسط آيساف/نيروهاي ويژه آيساف از قبيل 

پروژه امنيت نيروهاي مربوط به در بخش هاي واليات كندز، بلخ و فارياب آغاز گرديدند،  2011سال 
محلي در واليات كنر، ) در واليت هلمند و راه حل هاي امنيتي ISCIساخت حياتي ( متوسط براي زير

 رهنمودي براي، قومانداني مشترك آيساف 2012جنوري  24به تاريخ  148ننگرهار و نورستان را صادر نمود.
  149) را صادر نمود.CBSSعزل و انتقال همه گروهاي راه حل هاي امنيتي محلي (

تمامي ابتكارات  ، آيساف/نيروهاي ويژه آيساف2012دسمبر  31طبق اظهارات نيروهاي ويژه آيساف، الي 
شرقي و  در مناطق شمال 150دفاع محلي را انحالل، و اكثريت آنها را به پوليس محلي افغان مدغم نموده اند.

عضو آن شامل پوليس محلي گرديدند. در مناطق  900و  منحلشمال، پنج گروه پروژه زير بنايي حياتي 
تن  900گرديد كه از جمله  منحلعضو  1،300شرقي، هشت گروه پروژه راه حل هاي امنيتي محلي شامل 

ي حياتي با هاآنها به پولس محلي افغان پيوستند. در واليت هلمند، پنج پروژه امنيت متوسط براي زيرساختار
  151عضو آن شامل ساختار پوليس محلي شدند. 1،625گرديدند كه از آنجمله  منحلعضو  1،900تقريباً 

شرقي، يوناما  ريان پروسه ادغام نگران مي باشد. در مناطق شمالج يوناما از نبود تدابير مناسب بررسي در
و قبل  2012پروژه زير بنايي حياتي در اوايل سال نيروهاي بشري توسط اعضاي حقوق گسترده  نقض هاي

از انحالل و ادغامش به پوليس محلي افغان و همچنان تخلفات انجام شده از سوي اين پروژه پس از انحالل 
  ت رسانده است.شان را به ثب

شامل پوليس  212حياتي كه در اپريل   يوناما تخلفات شديدي را كه توسط دو عضو سابق پروژه زير بناي
حياتي و  بناي زير برنامه، يك عضو سابق 2012محلي گرديدند، ثبت نموده است. در آگست و سپتمبر 

جنسي و رفتار نامناسب  تجاوزنجه، دره، چندين عمل از قبيل شك فرمانده فعلي پوليس محلي ولسوالي چهار
را انجام و يا دستور آن را صادر نموده اند. قربانيان اين حوادث شامل كارگران خدمات صحي، شاگردان 

 درگيريمكاتب و ديگر افرادي مي شود كه از سوي پوليس محلي افغان مظنون به فعاليت هاي مرتبط به 
بازداشت شده را بريد و چندين تن ديگر را مورد شكنجه  مي باشند. بطور مثال، فرمانده مذكور گوش يك

ساله. منابع محل گزارش دادند كه اين فرمانده ابتدا  16جنسي باالي يك پسر  تجاوزبه شمول  152،قرار داد

                                                 
  .2012، مركز آيساف، كابل جنوري DCOSمالقات هاي يوناما با معاون نيروهاي عملياتي . 148
  ماخذ قبلي. . 149
  ، مركز آيساف، كابل.2013جنوري  14مالقات يوناما با نيروهاي عملياتي ويژه آيساف،  . 150
  ماخذ قبلي. . 151
 هلت و كوب شديد آنها همرا اعمال شكنجه شامل وضع محدوديت بر بازداشت شدگان، (پوليس محلي افغان صالحيت قانوني براي بازداشت كسي را ندارد) و . 152

يا جرم خويش اعتراف كند. يوناما همچنان مثال يك فرمانده پوليس محلي را كه باالي يك  ادعا شدهبا لوله و يا چوب، و ادامه شكنجه تا اينكه فرد مذكور به عمل 
رفتار با بازداشت شدگان مربوط به نبرد در ن، به گزارش يوناما در بخش بازداشت فشار ميĤورد تا يك وسيله منفجره تعبيه را دفع نمايد، به ثبت رسانده است. همچنا
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عضو پوليس محلي افغان به حيث حياتي و بعداً  بناي زير برنامهبه حيث عضو يك گروه مسلح، سپس عضو 
  تخلفات را با معافيت از مجازات انجام مي دهد. سال هاست كه اينگونه

فعلي پوليس فرمانده و  حياتي  زير بناي برنامهيوناما همچنان سه واقعه تخلف توسط يك فرمانده قبلي 
محلي در ولسوالي علي آباد واليت كندز، به شمول شليك بر يك مراسم عروسي كه در نتيجه آن سه طفل 

مرگ را نيز ثبت نموده است. فرمانده مذكور همچنان متهم به به يان زخمي گرديدند و تهديد غيرنظام
 از پروژه زير بناي حياتي بهپس از آنكه  2012سپتمبر  11به تاريخ  " 153تحت توقيف"شكنجه شخص 

  154، مي باشدگرديدتبديل پوليس محلي 

ه نسبت به رسيدگي به ه تدابير اتخاذ شده توسط قومانداني پوليس محلي بيانگر تعهد آن ادارآنك وجود با
تخلفات و مبارزه با معافيت مي باشد، اما استخدام ابتدائي اينگونه فرماندهان به پروژه زيربنايي و سپس به 

حياتي به نمايش ميگذارد.  بناي زير برنامهجريان پروسه ادغام  پوليس محلي ضعف و كوتاهي بررسي را در
اين وزارت بايد تدابير بيشتر نظارتي در جذب سربازان پوليس يوناما به وزارت داخله پيشنهاد مي نمايد كه 

محلي اتخاذ نمايد كه تدابير مذكور اجراي بررسي هاي كامل سوابق، فعاليت ها و اجراات پروژه هاي 
 زيربنايي و ساير گروها و افراد مسلح كه انتظار شموليت در پوليس محلي را دارند، الزامي سازد. 

  افغان يمحل سيپول به رابطه در مالحظات
شاهد پيشرفت و تعهد قابل مالحظه ي در ترويج حسابدهي براي تخلفات   2012درحاليكه يوناما در سال 

توسط پوليس محلي بوده است، اين نهاد همچنان نگراني خود را از عدم تطبيق كامل پاليسي هاي موجود 
نظارتي و حسابدهي پوليس محلي به  كه موجب ضعف در بررسي، معافيت از مجازات و نبود ميكانيزم ها

طرزالعمل هاي متداوم و كامل بررسي بايد در مطابقت با نورم و ستندرد  ابراز ميدارد. گردد،مي سطح محل
زير بنايي حياتي در  برنامهكه گروهاي مسلح از قبيل  يهاي بين المللي حقوق بشري، به ويژه در جاهاي

 فرماندهيبررسي و استخدام ناقص  155دند، پي ريزي گردند.واحدهاي پوليس محلي افغان مدغم مي گر
غير  قدرت تضعيف نمايد، ساختارهايرا پوليس محلي  بر بااليكنترول پوليس ملي   سبب مي شود كه

                                                                                                                                                 
طفل توسط مقامات افغان (رياست امنيت  80پخش گرديد و بازداشت غيرقانوني و شكنجه  2013جنوري  20توجه نماييد. گزارش كه يك سال بعد در  توقيف افغان

 http://unama.unmissions.orgملي را به ثبت رسانيده، در صحفه ذيل دريابيد:ملي، پوليس ملي افغان و پوليس محلي) براي جرايم امنيت 
براي نگهداري نسبي حياتي قانوناً صالحيت اين را ندارند تا افراد را بازداشت يا دستگير نمايند.پوليس محلي يك صالحيت  بناي پوليس محلي افغان و پروژه زير . 153

اتخاذ گرديد  2010يت شان جهت انجام ماموريت امنيتي در قريجات، دارند. به طرزالعمل پوليس محلي افغان كه در آگست مظنونين به عنوان بخش از مسئول "موقت"
مراجعه نماييد.  افغان نيروهاي رفتار با بازداشت شدگان  در توقيفيوناما درمورد  2013تعديل گرديد، مراجعه نماييد. همچنان، به گزارش جنوري  2012و در جنوري 

تن آنها كه از سوي پوليس محلي نگهداري مي شدند، مورد شكنجه  10بازداشت شده كه با ايشان مصاحبه صورت گرفته،  12كه از جمله ايندريافت از  ك سال پسي
 http://unama.unmissions.orgقرار گرفته اند (درواليات، كندز، فارياب، كندهار و ارزگان). اين را در صفحه ذيل بدست بيĤوريد:

، واحد نظارتي و بررسي پوليس محلي يك ماموريت ويژه را در ساحه به منظور بررسي اتهامات و حصول 2013همانطوريكه در فوق ذكر گرديده، در جنوري  . 154
كه فرمانده قبلي پروژه زيرساختاري  ري ابتدايي جزايي توسط مقامات واليتي در برابر مرتكبين انجام دادند. يك مامور پوليس محلي اظهار نمودياطمينان از اجراي تداب

ن/وزارت داخله و فعلي پوليس محلي سال ها است كه اينگونه تخلفات را انجام مي دهد اما توسط ديگر قدرتمندان محل حمايت مي شود. هيئت پوليس محلي افغا
ارنوالي، از افشاي موقعيت و جزئيات اين موضوع به داليل امنيتي حكم دستگير فرمانده مذكور با چند تن ديگر را صادر نمود. مصاحبه هاي يوناما با مقامات س

  خودداري صورت مي گيرد. 
شمال و  نياز براي طرزالعمل هاي درست و متداوم درجريان پروسه ادغام پوليس محلي افغان همچنان مربوط مي شود به ساير گروهاي مسلح كه در مناطق . 155

  ي مسلح كه بعضي شان در ساختارهاي پوليس محلي افغان مدغم گرديده اند.، به شمول گروهامي باشد شمالشرقي كشور
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رسمي و محلي را تقويت مي نمايد، و تداوم پروسه ها و ميكانيزم هاي جوابگويي محلي را تضعيف مي 
  بين ميبرد. نظاميان و امنيت محالت را ازنمايد. اين نواقص حفاظت از غير

براي بررسي  2012را كه در سال  يوزارت امور داخله و نيروهاي ويژه اياالت متحده بايد رويكرد فعال
مجدد بعضي واحدهاي پوليس محلي افغان روي دست گرفته شد، ادامه دهند. چنين واحدها با رقم زياد 

كه اين واحدها  بررسي مجدد يك اولويت باشد، به ويژه زماني بشري بايد برايحقوق شكايات از تخلفات 
و يا ساير گروهاي مسلح كه بدون بررسي كامل شامل ساختار پوليس محلي  بنايي زير برنامهگروهاي قبلي 

  خود دارند.  گرديده اند، را با
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  افراد ملكي در معرض خطر: حفاظت از حقوق بشر در ساحات متاثر از جنگ

  مي تحت حمايت دولت: ولسوالي اندر واليت غزنيقيام هاي مرد
و ساير عناصر ضد دولت در مناطق مركزي، شمال،  انيوناما چندين قضيه از قيام هاي محلي را در برابر طالب

يا هم  و بوده هجنوب شرقي و شرق به ثبت رسانيده است. اكثريت اين قيام ها يا براي يك مدت كوتا
گروهاي مسلح به عهده داشتند كه  اًال داشته اند. رهبري اينگونه قيام ها را عمومتظاهرات عام مردم را به دنب

مردم محل را در مقاومت در برابر عناصر ضد دولت تشويق ميكردند، حاميان خود را براي نبرد مسلحانه با 
  ردند. عناصر ضد دولت سازماندهي مي نمودند، و براي نيروهاي امنيتي افغان حمايت نظامي فراهم مي ك

آغاز گرديد. نخست،  2012مهمترين قيام در ولسوالي اندر واليت غزني صورت گرفت كه در اوايل اپريل 
بود كه اين قيام را رهبري مي كرد كه سرانجام حمايت وسيع از مردم را در پي داشت.  حزب اسالمياين 

در  اني شان با مداخله طالبرهبران محلي حزب اسالمي و ساكنين اندر اين قيام را نسبت به مخالفت قو
امورشان، به شمول بستن مكاتب، كلينيك ها، ماركيت ها، محدوديت باالي گشت و گذار  و نبود آزادي 

  بيان آغاز نمودند.

قوي پوليس ملي و  تشكيل، نيروهاي امنيتي افغان، به شمول يك 2012در واكنش به اين حركت، در اكتوبر 
زام گرديد. باوجود تعهد روشن دولت در حفظ اين دستاوردها كه حاصل پوليس محلي به ولسوالي اندر اع

اين قيام شمرده مي شدند، مردم محل نارضايتي خود را از حمايت نه چندان زياد دولت، پروسه هاي استخدام 
  156پوليس محلي، و افزايش نيروهاي طالب خارج از افغانستان در اين ساحه در پي اين قيام ، ابراز نمودند.

قضيه تلفات افراد ملكي را به ثبت رسانده، كه اكثريت شان مستقيماً يا غيرمستقيم  45يوناما اين ارتباط،  در
درحاليكه اين حركت مستقيماً غيرنظاميان را هدف قرار نميداد، اما  157به خيزش ولسوالي اندر مربوط بودند.

ايجاد  ،فغان در امر مبارزه با شورشحضور يك نيروي جديد، افزايش بيشتر فعاليت هاي نيروهاي امنيتي ا
اعضاي طالبان كه غرض مبارزه با اين قيام فرستاده مي شدند، همه در تلفات و نيز افزايش پوليس محلي 

  افراد ملكي كمك كردند.

هدفگيري از جمله ، خيلي شديد بودهاقدامات تالفي جويانه طالبان در برابر غيرنظاميان در ولسوالي اندر 
. بطور مثال، مردم ولسوالي اندر به يوناما خبر دادند كه يك را شامل مي باشد ،يم غيرنظاميانعمدي و مستق

                                                 
گروهاي شامل  جريان قيام، برخي از مردم محل به يوناما خبر دادند كه دولت بطور فعال از اين حركت ها حمايت مي نمايد، درحاليكه برخي ديگر، به شمول در . 156

ن نمودند. اطالعات بدست آمده از منابع در قيام اندر در مورد نقش مقامات و نهادهاي كليدي دولت، قومانده و اين قيام عدم وابستگي شان با دولت را رسماً اعال
  ساختار حركت و ساحه تحت كنترول آن نشان ميدهد كه اين نيروها به عنوان طرفداران دولت شناسايي شوند.

بر  مل تلفات افراد تقسيم بندي شده به عنوان اشتراك كنندگان مستقيم در خصومت نمي باشند.به ثبت رسيدند، و شا 2012اين تلفات در بين اپريل و دسمبر  . 157
ر نبردها اشتراك حقوق بشر دوستانه بين المللي، غيرنظاميان بايد از حمالت مستقيم عليه شان محافظت گردند اما اين حفاظت براي مدتي كه آنها مستقيماً د اساس

اعضاي گروهاي مسلح سازمان يافته كه مربوط به  يت زماني به حالت ملكي بر ميگردد كه آنها بيشتر در نبردها عمالً اشتراك نورزند.دارند، از دست مي دهند. وضع
ك دست مي دهند و در برابر حمالت مستقيم محافظت نمي گردند، زيرا آنها شامل ي يك حزب غيردولتي درگير در نبرد مسلحانه مي شوند حالت ملكي خود را از

  گروه جنگي مي باشند.
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را در برابر اين قيام صادر نمود، به مجاهدين شان دستور دادند تا همه آنها  فتوائيقاضي محلي گروه طالبان 
هاي هدفمندانه را به خود لاقدامات تالفي جويانه شكل قت 158را بكشند و خانم هاي شان را با خود ببرند.

هاي هدفمندانه به ثبت رسيده كه در آن طالبان مردم محل را به ظن قتلگرفتند. در اين مرحله، پنج واقعه 
حقوق بشر دوستانه بين المللي، مردم ملكي نبايد هدف اين  بر اساساشتراك در اين قيام به قتل رسانيدند. 

  159اقدامات قرار گيرند.

قضيه ديگر تلفات ناشي از اين  20فرد ملكي كه يوناما آن را ثبت نموده، حداقل  45شدن كشته بر  عالوه
قيام نيز به ثبت رسيدند. درحاليكه اين تلفات مربوط به افرادي مي شود كه مستقيماً در خصومت ها دخيل 

ت از اپريل ها ميان قيام كنندگان و عناصر ضد دولبودند، اينگونه واقعات در حقيقت حد باالي خشونت
 به اينسو و تاثير منفي آن باالي جامعه را نشان ميدهد. 2012

  در شمال و شمال شرق افغانستان 160گروه هاي مسلح

دروازه منزلم به صدا درآمد و پسرم رفت تا در را باز كند. مردان مسلح باالي قفل شليك 
خود را در پس دروازه  كردند و در را باز كردند. همينكه داخل منزلم شدند، باالي پسرم كه

پنهان كرده بود شليك كردند. پسر ديگرم دويد تا برادر خود را نجات بدهد كه او را نيز 
كشتند. پسرانم غرق در خون بودند. هر دوي آنها در مقابل خودم و خانمم كشته شدند. شما 

ن شان آور است كه پسران جوا غم انگيز و درد رتصور كيند كه اين براي پدر و مادر چقد
بدون كدام جرم در برابر چشمان شان كشته شوند. اين خيلي دردناك است كه پدر و مادر 
نتوانند پسران شان را از كشته شدن نجات دهند. خانمم كابوس مي بيند. هيچ كس انسان ها را 

  اينطور وحشيانه كه آنها كشتند نمي كشد. 

انم كالن، درولسوالي كندز واليت پدر دو فرزند كه در حمله يك گروه مسلح در قريه خ --
غيرنظامي كشته و هشت تن ديكر زخمي  12كه طي آن   2012كندز به تاريخ دوم سپتمبر 

  گرديدند، كشته شدند. 
  

                                                 
در يك عمليات جستجو و حمله توسط نيروهاي امنيتي ملي افغان و نيروهاي نظامي بين المللي كشته شد. بعد از اين عمليات، طالبان در  2012. اين قاضي طالبان در نوامبر 158

  منطقه ياد كردند) توسط اربكي و نيروهاي نظامي بين المللي محكوم كردند.، كشتن اين مرد را (كه از او به عنوان امام مسجد در 2012يك بيانيه عمومي در دسمبر 
  . انتقام عليه افراد حمايت شده، حقوق بشر دوستانه بين المللي عرفي، كميته بين المللي صليب سرخ. قابل دسترس در: 146دستور شماره  . 159

http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule146  2013جنوري  19، قابل دست رسي در تاريخ.  
به مثابه يك گروه غير دولتي تعريف گرديده كه مشغول نبرد، مجزا از نيروهاي دولتي با يك ساختار در محدوده يك مليشه تا شورشيان و  "گروه مسلح" .160 

ده نمايند، باشد. گروهاي مسلح توانمندي اين را دارند تا از اسلحه براي بكارگيري نيرو براي حصول اهداف سياسي، ايديولوژيكي و اقتصادي شان استفا جنايتكاران
ن فعاليت مي كنند، قرار شامل ساختارهاي رسمي نظامي دولت، متحدين دولت يا سازمان هاي بين الحكومتي نمي باشند، و تحت كنترول دولت يا دولت هاي كه در آ

كه تحت آن فعاليت دارند، نباشند، اما ممكن است حمايت مستقيم يا غير مستقيم  يندارند. گروهاي مسلح ممكن تحت قومانده يا كنترول رسمي دولت يا دولت هاي
: گروهاي شورشي مخالف، مليشه ماندها به موارد زير محدود نميشود اما تنمي ذيل يدولت ميزبان يا دولت هاي ديگر را با خود داشته باشند. اين تعريف شامل گروها

رج از كنترول دولت باشند). هاي محلي (به اساس نژاد يا قوم)، شورشيان، تروريستان، پارتيزان، و نيروهاي دفاعي مدني و گروهاي شبه نظامي (زمانيكه اين گروه ها خا
  ستان ندارند.  اين گروها هيچ گونه مبناي حقوقي تحت قوانين افغان
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 161بشري را از سوي گروهاي مسلح به ثبت رسانيده است.حقوق فزاينده  نقض هاي، يوناما 2012در سال 
ر شمال و مناطق شمال شرقي كشور به چشم مي خورد. ظهور حضور و ظهور مجدد اينگونه گروها بيشتر د

و عناصر ضد دولت، به خصوص در  اناين گروه ها مي تواند واكنشي باشد در برابر حضور فزاينده طالب
هاي دوردست، خالء هاي امنيتي مربوط به انتقال نيروهاي نظامي، عدم ثبات سياسي، واقعات ولسوالي

هاي خيلي از ساحات ديده شده كه نيروهاي امنيتي دولت حضور و فعاليت گروهدر  جنايي و ناامني عمومي.
  مسلح را ظاهراً به مثابه مبارزه دولت در برابر عناصر ضد دولت پذيرفته اند.

در  162ولسوالي شمال و شمال شرقي افغانستان ثبت نموده است. 40يوناما فعاليت گروه هاي مسلح را در 
ها كنترول، نفوذ محلي و تعداد اند كه اين گروهرقي، مردم محل تاييد نمودهبرخي ساحات شمالي و شمالش

افزايش داده اند. در بعضي ساحات، اين گروه ها نسبت به نيروهاي امنيتي افغان  2012افراد خود را در سال 
مسلح  ، در ولسوالي قلعه ذال واليت كندز، رقم يك گروهحضور، قدرت و كنترول بيشتر داشته اند. مثالً

نفري به مراتب بيشتر از نيروهاي امنيتي افغان بودند و آنها را قادر مي سازد تا كنترول بيشتر را در ساحه  230
  ديگر، نفوذ گروه هاي مسلح ضعيفتر بوده است. بعضي ساحاتدر  163داشته باشند.

رهاي دولتي فعاليت حقوقي در قوانين افغانستان ندارند و خارج از ساختا جايگاهگروهاي مسلح هيچ گونه 
درجات متفاوت كنترول را باالي اين گروها اعمال  مقامات حكومتيمي نمايند، با اينكه كه در برخي نقاط 

 مقام مي نمايند. زمانيكه گروهاي مسلح عمليات هاي امنيتي و مبارزه با شورش را تحت قومانده رسمي يك
لسوال انجام مي دهند، يوناما اين گروه ها را بخش از دولتي مانند قوماندان امنيه، كارمند امنيت ملي يا و

، و بايد مكلف هستندنيروهاي مسلح يك طرف از نبرد ارزيابي مي نمايد و از اين جهت هر دو طرف 
  حقوق بشر دوستانه بين المللي پنداشته شوند. از مسئول تخلفات

سبت شموليت شان در ساختارهاي و ن ستتر بوده اضعيفدر برخي ساحات، پيوند گروهاي مسلح به دولت 
روابط خانوادگي و وفاداريهاي شخصي بوده است. در ساحات ديگر، رابطه به اساس فرماندهي بيشتر 

ات محلي ادارها باالي تصاميم اي بوده است كه اين گروهبين گروه هاي مسلح و دولت به گونه قدرت
  حكومتي تعلق نداشتند.ساير گروهاي مسلح به مقامات  164.دولت كنترول داشته اند

                                                 
خلفات حقوق بشري زمانيكه گروهاي مسلح به مقامات حكومتي يا دولتي نسبت داده مي شوند، تخلفات كه از سوي آنها در برابر افراد انجام مي شود نقض ها و ت . 161 

ولت مسئوليت قانوني دارد تا از اينگونه تخلفات جلوگيري به اند. تخلفات بشري زماني بوقوع مي پيوندند كه دولت از طريق نمايندگان خود بر ضد افراد عمل نمايند. د
  عمل آورد و آنها را جبران نمايد.

ولسوالي فعاليت دارند كه اين ولسواليها  21ولسوالي در  54طبق اطالعات اداره امنيت و مصئونيت ملل متحد و يوناما، در مناطق شمالي، گروهاي مسلح از جمله  . 162
چهاربولك واليت بلخ، ولسواليهاي سوزما قلعه، گوسفندي، كوهستانات، سانچارك، بلخاب و سرپل واليت سرپل، ولسواليهاي فيض آباد، عبارتند از: ولسوالي 

لچراغ، شيرين مرديان، كويش تپه، درزاب، خوازه دوكه در واليت جاوزجان، دره صوف پايان و دره صوف باال در واليت سمنگان، و ولسواليهاي پشتون كوت، ب
ولسوالي آن فعال اند و در  18ولسوالي در  67تگاب، قيصار، غورماچ، دولت آباد، و المار در واليت فارياب. در شمالشرق، گروهاي مسلح غيرقانوني از جمله 

لگه، دوشي، بغالن جديد، خوست، ولسواليهاي خان آباد، كندز، قلعه ذال، و تا حدود در ولسوالي علي آباد واليت كندز، ولسواليهاي بنو، ده سالح، پل ايثار، ج
يت بدخشان پلخمري و دهنه غوري واليت بغالن، ولسواليهاي خواجه بهاو الدين، خواجه غار و ينگي قلعه در واليت تخار و ساحه خومبك، ولسوالي كشم وال

  صاحبت نفوذ و قدرت مي باشند.
  حاليكه نفرات گروه مسلح باالتر از آن است.نفر گزارش شده در  35تا  25رقم پوليس ملي افغان در اين واليت  . 163
  ، واليت فارياب. 2013جنوري  9مصاحبه يوناما با مقامات محل،  . 164
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  انيرنظاميمسلح و حفاظت از غ يگروها
را كاهش و تخلفات حقوق بشري را افراد ملكي  از حضور و ظهور مجدد گروهاي مسلح اكثراً حفاظت

است. غيرنظاميان بطور فزاينده در خط آتش ميان گروهاي مسلح و عناصر ضد دولتي گير  افزايش داده
 اند.  بشري از سوي گروهاي مسلح شده نقض حقوقمانده اند و متحمل 

تن ديگر را  32تن را كشته و  42هاي مسلح گروه ر آنواقعه را به ثبت رساند كه د 28، يوناما 2012در سال 
اين  165بشري بوده است.حقوق واقعه آن شامل تخلفات  22واقعه،  28اند. از جمله اين زخمي نموده

، نقض ماليه اذيت، اخاذي و ها، تهديدات، ارعاب، ازاره، آدم رباييتخلفات عبارتند از كشتارهاي هدفمندان
حق آموزش به شمول اشغال مكاتب و تهديد آموزگاران و تجاوز جنسي. يوناما همچنان عدم حسابدهي 

نمايند و مقامات محلي ي كه اين گروها نفوذ قابل مالحظه را اعمال مييبراي تخلفات حقوق بشري در جاها
  نمايد، مشاهد نموده است. ها حمايت ميحكومت از آن

كه در اثر نبرد زميني ميان گروهاي مسلح و عناصر  هيوناما شش واقعه تلفات افراد ملكي را به ثبت رساند
سپتمبر زماني  2اند. يك واقعه جدي در ضد دولت و حمالت گروهاي مسلح بر يك ديگر بوجود آمده

غيرنظامي را  12واليت كندز حمله نمودند و  در كالنكنانِ  ه بوقوع پيوست كه يك گروه مسلح باالي قري
واكنش تن ديگر را زخمي نمودند. بنابر گزارش ها، اين حمله به مثابه يك عمل انتقام جويانه در  8كشته و 

  ده بود، انجام شده است. اكشته شدن يك تن از حاميان يك گروه مسلح كه در همان قريه اتفاق افت به

  يتيامن هاي خالء ساختن پر – ابيفار تيلح در والمس يگروه ها

كه پسرش افسر پوليس ملي مي باشد يك تعداد از افراد مسلح  يبا نفوذ محل تن از بزرگان يك
را تحت فرمان خود دارد و خود فرمانده يك گروه مسلح مي باشد. او در يك موقعيت 

دارد، مستقر مي باشد. به آن  استراتيژيك در ولسوالي پشتون كوت كه پوليس دسترسي كمتر
در  ها بر ضد شورشيان در اين ساحات داشته است....را در عمليات ياين گروه مسلح نقش مهم

حال حاضر، پوليس ولسوالي قادر نيست تا هر كدام اين ادعاها را مورد بررسي قرار دهند 
شده  روه ياداعضاي اين گروه}. چون در غير آن، گ از جانببشري  نقض حقوق {ادعاهاي 

  .خواهد داددست  آنصورت دولت كنترول خيلي از ساحه را از ممكن به شورشيان بپيوندد و در

  2013.166جنوري  9مقام ارشد در واليت فارياب،  --

لمار، قيصار، غورماچ و پشتون كوت واليت فارياب، رقم و قوت گروهاي مسلح در سال ادر ولسواليهاي 
فزايش يافته است. پس از آغاز روند انتقال امنيت در برخي ساحات واليت اي ابگونه قابل مالحظه 2012

                                                 
  ، تخلفات بشري از سوي گروهاي مسلح را ثبت و گزارش نكرده است.2011يوناما در سال  . 165
  ، مزار شريف.2013جنوري  9مصاحبه يوناما با مقام ارشد يك ولسوالي واليت فارياب، مورخ  . 166
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مقامات محلي و نيروهاي امنيتي افغان خواستار حمايت گروهاي مسلح در عمليات هاي شان در  167فارياب،
  168برابر شورشيان گرديدند.

ي افغان مقامات امنيتي نيروهاي امنيتتشكيل آغاز روند انتقال، بوجود آمدن خالهاي امنيتي و كمبود حضور 
دارند،  در اختيار محل را واداشته تا از گروهاي مسلح كه افراد مسلح زياد و نفوذ قوي را در اين ساحات

. در ساحه سرحوض، ولسوالي پشتون كوت، واليت فارياب، نيروهاي امنيتي افغان از يك بخواهندكمك 
د دولت تجهيز نمايد. طبق اظهارات مقامات محلي به فرمانده محل خواست تا افراد خود را در برابر عناصر ض

  169نفر را تجهيز نمايد. 300يوناما، نيروهاي امنيتي محل و مقامات باور داشتند كه فرمانده مذكور مي تواند تا 

يوناما اين نكته را واضح مي سازد كه گسترش بدون كنترول يا حمايت فعال از اين گروها مستقيماً بر 
يف ساخته و عتضرا براي استفاده قانوني از نيرو ي ن اثر ميگذارد، توانايي اداره محلحفاظت غيرنظاميا

  170پاشد. هم مي حكومتداري و امنيت را در يك محل از

  افغانستان يتيامن يروهاين يمسلح در ساختارها يگروها ادغام
 2011ر سال كه د )Critical Infrastructure Projectحياتي ( پروژه زيربناينيروهاي تحت نام 

از واليات كندز، بلخ و فارياب آغاز گرديد  يتوسط آيساف و نيروهاي امنيتي افغانستان در بخش هاي
در برخي  171ممكن به گسترش توانايي گروهاي مسلح در مناطق شمال و شمال شرقي كمك كرده باشد.

، اعضاي آنها را يكجا ساحات، اين پروژه ها ساختارهاي فعلي گروهاي مسلح را استحكام و تقويت نموده
شان را تحت يك ائتالف با نيروهاي طرفدار دولت افزايش ساخته، زمينه آموزش را برايشان مساعد و رقم
، در اكثر ساحات، اعضاي قبلي پروژه 2012در سال حياتي داده اند. در پي انحالل رسمي پروژه زيربنايي 

  172يدند.ددوي ملي گرمذكور رسماً شامل ساختارهاي دولتي، پوليس ملي و ار

امنيت متوسط براي پروژه  نيروهاي تحت نام ابتكارات دفاعي محلي مانند ديگرن اكثر اعضاي يهمچن
و جذب  منحل شده ،در واليت هلمند و راه حل هاي مبتني بر امنيت جامعه در مناطق شرقي حياتي زيربناي

در مورد نبود بررسي قبل از  خود راهاي انيقبالً در اين گزارش، يوناما نگر 173پوليس محلي افغان گرديدند.
  ادغام به پوليس محلي و ساير گروها در ساختارهاي پوليس محلي ابراز نموده است.

                                                 
نه چهارباغ، خواجه مرحله سوم انتقال مسئوليت هاي امنيتي به كنترول كامل نيروهاي امنيتي افغان در ولسواليهاي اندخوي، بالچراغ، دولت آباد، گرزيوان، خا . 167

آغاز گرديد. پروسه ياشده در ولسوالي هاي المار، اعالن گرديد، اندك پس از آن  2012سبزپوش، كوهستان، ميمنه، قرمقل، قرغان و شيرين تگاب كه در مي سال 
  اعالن گرديد. 2012دسمبر  31غورماچ، پشتون كوت، و قيصار كه قرار اند در مرحله چهارم روند انتقال آغاز گردند، به تاريخ 

  .2013تا جنوري  2012اطالعات جمع آوري شده و تحليل شده از سوي دفتر يوناما در واليت فارياب، مورخ جون  . 168
  ماخذ قبلي.. 169
،منطق استراتيژيك مليشه، مقاله انستتيوت تحقيقاتي ملي دفاعي، مورخ  .Jones, S.Gبه تحليل ها و گزارش ها در مورد پديده مليشه نظر اندازيد. بطور مثال،  . 170

  .WR-913, SOCOM,p.5-6، 2012جنوري 
به پوليس ملي افغان مدغم گرديدند،  2012) در اواسط تا اواخر Critical Infrastructure Project(  باوجوديكه اكثريت اعضاي پروژه مهم زيربنايي . 171

مرتكب تخلفات در  خيلي از آن هاي كه تا اكنون مدغم نگرديده اند هنوز هم توانايي هاي شان را در محالت اعمال مي نمايند و بعضي از اين گروهاي مدغم شده
  شده اند.  ،ام شدنبرابر غيرنظاميان قبل و بعد از ادغ

  براي جزئيات در مورد جذب اعضاي پروژه مهم زيربنايي به پوليس محلي افغان، به بخش از گزارش در مورد پوليس محلي افغان بنگريد. . 172
  ماخذ قبلي. . 173
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در تشكيالت دولت به ويژه  حياتي، ، گروهاي مسلح، به شمول اعضاي قبلي پروژه زيربناي2012طي سال 
گروه مسلح به پوليس محلي عوض اعضاي يك كل پوليس محلي قرار گرفتند. در برخي ساحات، 

   174تا رسماً شامل گردند و آموزش بيبينند. مي رودگرديدند و انتظار 

چگونگي و  هم پذيري مورد قابليت هاي موجود دراستخدام كامل گروهاي مسلح در پوليس محلي نگراني
نمايند كه آنجا خدمت مي يوفاداريهاي واقعي آنهاي با توجه به چگونگي با آنها نيروهاي امنيتي دولت رفتار

كه برخي از اعضاي اين  اندهمحل در مناطق شمالشرقي به يوناما گزارش داد مردم 175را بيشتر مي سازد.
دهند. اين شان ادامه ميها و ارتباطات قبلياند به فعاليتگروهاي مسلح كه اخيراً به پوليس محلي پيوسته

به حيث اعضاي پوليس محلي گماشته شدند و يا زمانيكه  موضوع بيشتر مشابه به فرماندهان قدرتمند كه
اعضاي كامل يك گروه مسلح جذب پوليس محل گرديدند، بوده است. يك كارگر صحي محل از 

  176."و از طرف شب مليشه ياز طرف روز پوليس محل"اينگونه توضيح كرد: واليت تخار اين وضعيت را 

- كارات دفاعي محلي حتي پس از انحالل هم به فعاليتمربوط به ابت قبلي در چند ساحه ديگر، گروهاي

كنند. ياد مي "اربكي"دهند. مردم محل اكثراً اين گروها را بنام هايشان به حيث گروهاي مسلح ادامه مي
 هنوز هم فعالند و از غير حياتي بطور مثال، در ولسوالي بلچراغ واليت فارياب، گروهاي قبلي پروژه زيربناي

اين ولسوالي به  تعدادي از بزرگان، 2012نمايند. در اكتوبر قانوني اخذ مي تواتر ماليه غيرنظاميان بطور م
دفتر يوناما مراجعه نمودند و از يك فرمانده قبلي پروژه زيربنايي مذكور كه وابسته به يك حزب سياسي 

پروژه زيربناي، فرمانده  نحالل گروهااين بزرگان به يوناما اطالع دادند كه پس از  .ندباشد، شكايت نمودمي
كه اين ماليه را براي تامين امنيت  نمايدو اين را اظهار مي همذكور به گرفتن ماليه از مردم محل آغاز نمود

  177نمايد.اين ساحه اخذ مي

                                                 
محلي يكجانبه ،ياد مي گردند) بطور مثال،  در اين وضعيت، برخي گروهاي مسلح خود را به حيث اعضاي پوليس محلي افغان معرفي نموده ( كه بنام ،پوليس . 174

رسمي پوليس محلي را دريافت  تشكيلبه اينسو يعني زمانيكه ولسوالي هاي يادشده  2011گروهاي مسلح در ولسوالي هاي خواجه غار و درقد واليت تخار از سال 
آغاز گرديد. به گزارش  2012ه جذب رسمي شان در پوليس محلي در مارچ نمودند، خود را به حيث پوليس محلي معرفي مي نمايند. اين بود جريان قضيه هرچند ك

  يوناما در مورد حفاظت افراد ملكي بنگريد: ، پوليس محلي افغان و حفاظت غيرنظاميان، در صفحه  2012وسط سال 
http://unama/unmissions.org/Default.aspx?tabid=122658&language=en-US. 

در مورد حفاظت افراد ملكي در  2012يوناما در مورد حفاظت غيرنظاميان در نبرد هاي مسلحانه، و گزارش وسط سال  2011نه و وسط سال به گزارش هاي ساال  . 175
  نبرد هاي مسلحانه مراجعه نماييد. 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20ReportFinalFeb%202012.pdf. 
  ، واليت كندز.2012مصاحبه يوناما با كارگران صحي محل واليت تخار، مورخ دسمبر  . 176
  نماييد. به بخش پوليس محلي افغان و حفاظت از غيرنظاميان در اين گزارش توجه  . 177



 در منازعات مسلحانه در مورد محافظت از افراد ملكي 2012گزارش ساالنة  

65 

  يتخلفات حقوق بشر يمسلح برا يگروها يعدم حسابده

عالقمندي  داشت. آغاز، رياست ما در مداخله و دستگيري پنج مظنون مرتكب خيلي  در
هرچند، تحقيقات ما نشان داد كه اين فقط يك اتهام غلط در برابر اربكي ها {گروهاي 
مسلح} مي باشد و دختر خود يك فاحشه است. شورشيان از اين دختر براي آسيب رساندن 

  دولت سوء استفاده نمودند. اعتباربه 

در شهر شبرغان واليت  اظهارات رئيس واحد جندر و حقوق بشر پوليس ملي افغان --
جوزجان مبني بر تالش هاي پوليس براي دستگيري پنج عضو يك گروه مسلح مظنون به 

   178ساله. 17تجاوز جنسي بر يك دختر 

 نقض حقوقاعضاي گروهاي مسلح را براي  ،قضيه را كه يوناما به ثبت رسانده نشان ميدهد كه مقامات 24 
اكثر اين قضايا، مقامات به يوناما گزارش داده اند كه آنها  در 179اند.بشري بازداشت و تعقيب ننموده

  ظرفيت، دسترسي يا اراده آن را ندارند تا درباره اعضاي اين گروها تحقيق و آنها را بازداشت نمايند.

تخلفات مذكور خصومت  گفتن اينكهدر بعضي ساحات، مقامات محل از تعقيب و بررسي جنايي با 
، مقامات به پيگيري 2012خودداري نموده اند. بطور مثال، در اكتوبر بوده،  شخصي ميان فرماندهان محل

يك حمله در يك كلينيك صحي در ولسوالي گرزيوان واليت فارياب نپرداختند و به يوناما اطالع دادند 
  180نمايند.كه آنها قضيه متذكره را به حيث يك خصومت شخصي ميان دو فرمانده تلقي مي

يا حاميان شان مداخله نمودند و  ءهاي مسلح مستقيماً در مقابل اقدامات عليه اعضادر ساحات ديگر، گرو
، مقامات در واليت كندز حكم بازداشت 2013اند. بطور مثال، در جنوري مانع طي مراحل قانوني گرديده

كالن  غيرنظامي در قريه كنانِ 12دو فرمانده يك گروه مسلح را صادر نمودند كه مظنون به شليك و قتل 
واليت كندز بودند، اما اشخاص مذكور به دليل مداخله مستقيم گروهاي مسلح دخيل محاكمه 

  181نگرديدند.

، يك هيئت پوليس ملي متشكل از يك سارنوال و افسران رياست 2012اكتوبر  8همزمان با اين، در 
ك شخص در ساحه تحقيقات جنايي خواستند تا سه شخص وابسته به يك گروه مسلح مشهور متهم به قتل ي

عضو يك گروه مسلح مواجه شدند. هيئت مذكور بدون  5ناالرغي ولسوالي كندز را بازداشت نمايند كه با 
   182اجراء حكم بازداشت دوباره به كندز برگشتند.

                                                 
  ، شهر شبرغان.2013جنوري  9مصاحبه يوناما با رئيس واحد جندر و حقوق بشر پوليس ملي، مورخ  . 178
  يوناما بازداشت و تعقيب مرتكبين توسط مقامات را در چهار قضيه ديگر تخلفات توسط گروهاي مسلح در مناطق شمالي به ثبت رسانده است. . 179
  .2013جنوري  8ماندان پوليس گرزيوان در واليت مزار، مورخ مصاحبه يوناما با ولسوال و قو . 180
  واليت كندز. 2013جنوري  9مصاحبه يوناما با سخنگوي پوليس كندز، مورخ  . 181
  ، واليت كندز.2012نومبر  11مصاحبه يوناما با يك شاهد عيني و برادر يك تن از قربانيان، مورخ  . 182
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بزرگترين چالش براي ايجاد حاكميت قانون و حقوق بشر در اين ولسوالي وجود گروهاي 
كه در آن  ي يكه من دو حكم بازداشت را براي يك قضيهمسلح مي باشد. بطور مثال، زمان

يك دختر در بدل پول به يك فرمانده مليشه به ازدواج داده شده بود، صادر نمودم هيچ گونه 
ت از طرف پوليس صورت نگرفت چون فرمانده مذكور خيلي قدرتمند است. من تنها أاجرا

  من چندان كارگر نمي باشد.  توانايي قلم دارم؛ در زمينه بازداشت اشخاص مسلح قلم

   2013.183سارنوال يك ولسوالي مناطق شمالشرقي، جنوري  --

شده اكثراً به تاخير  توانستند مظنونين را دستگير يا بازداشت نمايند، قضاياي يادجايي كه كه مقامات مي
مي  8تاريخ  ساله از سوي هشت عضو يك گروه مسلح به 17اند. در پي تجاوز گروهي بر يك دختر افتاده
در واليت جوزجان، تنها دو تن از اين هشت مظنون بازداشت گرديدند و حاال انتظار محاكمه را  2012

ت روي اين قضيه به دليل مشكل بوجود آمده ميان محكمه شهري أدارند. طبق اظهارات مقامات محل، اجرا
رتكب شده از سوي گروهاي و سارنوال نظامي كه هر كدام از عدم صالحيت قضايي در مورد تخلفات م

ده است. اين قضيه تا زمانيكه از سوي ستره محكمه در رابطه به موضوع امسلح سخن مي گفتند، به تاخير افت
  184گيرد، به حالت تعليق در آمده است.صالحيت قضائي روي آن فيصله صورت مي

تالش هايش را براي ايجاد و خواهد تا گروهاي مسلح را انحالل و خلع سالح نمايد، و يوناما از دولت مي
گسترش نيروهاي امنيتي آموزش ديده با منابع كافي در تمامي ساحات متاثر از جنگ و دور دست افزايش 
دهد. بررسي الزم و مناسب از هر فرد در جريان انحالل ابتكارات دفاعي محلي و روند جذب آنها به 

مسلح نبايد بدون بررسي افراد به ساختارهاي ساختارهاي پوليس محلي بايد صورت گيرد. تمامي گروهاي 
  امنيتي دولت مدغم گردند. اينگونه گروهاي مسلح بايد تفكيك گردند و نبايد مشروعيت بدست آورند. 

  اطفال و نبرد مسلحانه
 814كشته و  488به ثبت رسانده ( 2012قضيه تلفات پسران و دختران افغان را در سال  1302يوناما به تعداد 

ها كتيكادهد. تلفات افراد ملكي ناشي از همه تنشان مي 2011را نسبت به سال  نسبي كه كاهشزخمي) 
  منفجره تعبيه شده و نبردهاي زميني بوجود ميĤيد. باشد، با اينكه اكثر اين تلفات از موادمي

 زخمي). نيروهاي 505كشته و  283اند (كل تلفات اطفال شناخته شده 788ضد دولت مسئول  عناصر
مورد تلفات اطفال تا  340زخمي شناخته شده اند.  84كشته و  90طفل با  174طرفدار دولت مسئول تلفات 

 نسبت داده نشده است. طرف مشخصحال به 

) متحمل خسارات EWRهم آسيب پذيرترين قشرند كه از مواد منفجره باقي مانده از جنگ  ( اطفال هنوز
تن  160راد ملكي ناشي از واقعات مواد منفجره باقي مانده از جنگ، قضيه تلفات اف 208شده اند، و از جمله 

                                                 
  .2013ي در يك واليت شمالشرقي، جنوري مصاحبه يوناما با سارنوال يك ولسوال . 183
  ، شهر شبرغان.2013جنوري  9با سارنوال نظامي در واليت جوزجان،  مصاحبه يوناما  . 184
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، يوناما 2012درصد از مجموع تلفات ناشي از اين مواد را نشان مي دهد. در سال  77آنها اطفال بودند كه 
فرد ديگر زخمي) ناشي از واقعات مواد منفجره  135فرد ملكي كشته و  73قضيه تلفات افراد ملكي ( 208

كشته و  69به ثبت رسيده است ( 2011انده از جنگ را به ثبت رسانده، همان سطح تلفات كه در سال باقي م
  زخمي). 139

هاي قبل به ثبت رسيده است، اكثر تلفات افراد ملكي ناشي از مواد منفجره باقي از همانطوريكه در سال
به اطفال صدمه رسيده است در  هاجنگ را پسران تشكيل مي دهند. تقريباً در تمامي واقعات كه در آن

  هنگام پيشبرد فعاليت هاي روزمره شان بوده است.

  استخدام و استفاده از اطفال
طفل  116واقعه استخدام اطفال در نيروهاي مسلح را دريافت نموده كه  39، يوناما گزارشات 2012در سال 

باني، و در برخي يا ديده افظت وعناصر ضد دولت از اطفال براي انجام حمالت، مح 185شامل آن بوده است.
بين الملل استفاده جنسي و استخدام اطفال براي  حقوقاند. موارد براي بهره برداري جنسي استفاده نموده

   186قي مي كند.لجرايم جنگي تاز جمله اشتراك در خصومت ها را با صراحت 

آمده است. در شمال كشور، تنها  اكثر  گزارشات واقعات استخدام اطفال از مناطق جنوبي افغانستان بدست
  187ب ثبت گرديده است.انه واقعه استخدام اطفال در واليت فاري

ملي براي جلوگيري از استخدام اطفال زير سن توسط نيروهاي  كاريوجود پيشرفت در تطبيق پالن  با
مشاهده  به امضاء رسيد، گروه كشوري نظارت و گزارش دهي ملل متحد 2011امنيتي افغان كه در جنوري 

نموده كه استخدام اطفال زير سن و استفاده آنها توسط نيروهاي امنيتي افغانستان، به ويژه پوليس ملي تا حال 
بطور كامل متوقف نشده است. از اين جهت، در يازدهمين گزارش ساالنه شوراي امنيت در مورد اطفال و 

به نشر رسيده، از  2012د و در اپريل را تحت پوشش خود دار 2011مسلحانه كه انكشافات سال  مخاصمات

                                                 
 گروه) جمع آوري و بازبيني گرديده است. CTFMRاطفال و نبرد مسلحانه ( نظارت و گزارش دهي در مورد كاري افغانستان براي گروهطبق اطالعات كه از سوي  . 185

شوراي امنيت  1612اطفال و نبرد مسلحانه متشكل از ادارات ملل متحد و ديگر سازمان هاي مربوطه مي باشد و قطعنامه  نظارت و گزارش دهي در مورد كاري افغانستان براي
  ه گونه سيستماتيك نظارت و گزارش دهند. ملل متحد آنها را موظف نموده تا تخلفات شديد را كه در برابر اطفال در شرايط نبرد مسلحانه بوقوع مي پيوندد ب

سال را در خصومت ها در نبرد هاي مسلحانه ملي و بين  15) اساسنامه روم خدمت اجباري، سربازگيري يا استفاده از اطفال زير 7)، (ت) (26) (ب) (2( 8ماده  . 186
وهاي امنيتي را صريحاً منع نموده است. باوجوديكه نيروهاي امنيتي افغان در تطبيق رياست جمهوري استخدام اطفال زير سن در نير 2312المللي جرم مي پندارد. فرمان 

به امضاء رسيده، پيشرفت هاي داشته است، اما نيروي كاري كشوري براي نظارت و  2011ملي براي جلوگيري از استخدام اطفال زير سن كه در جنوري  كاري پالن
از اين  فاده اطفال زير سن توسط نيروهاي امنيتي افغان، به ويژه پوليس ملي تا حال بطور كامل متوقف نگرديده است.گزارش دهي مشاهده نموده كه استخدام و است

به نشر رسيده، از  2012را تحت پوشش دارد و در اپريل  2011جهت، در يازدهمين گزارش ساالنه شوراي امنيت در مورد اطفال و نبرد مسلحانه كه انكشافات سال 
، دولت نخستين گزارش 2012ي افغان براي استخدام اطفال زير سن در ضمايم گزارش با يك عطف اضافي به پوليس محلي، نام برده شده است. در مارچ پوليس مل

  نشان ميدهد، ارائه نمود.   كاريخود را كه مسئوليت اش را با اقدامات توافق شده در پالن 
پوليس  درطفل را براي وابستگي شان با عناصر ضد دولت بازداشت نموده، چهار تن آنها  11ه، نيروهاي امنيتي افغان در نه واقعه كه از واليت فارياب بدست آمد .187

) CAACكشوري در مورد اطفال و نبرد مسلحانه ( كارياستخدام گرديده بودند و يك پسر ديگر حمله انتحاري انجام داده بود. اطالعات تاييد شده از سوي تيم  يمحل
  .2012 در سال
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پوليس ملي افغان براي استخدام اطفال زير سن در ضمايم گزارش با يك عطف اضافي به پوليس محلي، ياد 
 هرچند كه يوناما از پيشرفت هاي دولت در اين گزارش ياد نموده است.  188گرديده است.

بغالن پنج پسر  تيدر وال يمحل سيفرمانده پول كينمود كه  افتيرا در ييهاگزارش وناماي 2012در نومبر 
نمود. به اساس گزارش ها، يو رقاصه استفاده م نيمحافظ ثيدو سال بازداشت نموده و از آنها به ح يرا برا

 تيوال در نومبر 8 خيتار به گريد واقعه كي در. است گرفته صورت زين ياستفاده جنس سوءپسران  نياز ا
 را خود منفجره مواد از شده هيتعب لهيوس كي آنكه از پس يجو شاه يولسوال زاربا ساحه در پسر دو زابل،

بكس مشكوك  كيپسران خواسته بود تا  نياز ا يمحل سيپول ها، گزارش بنابر. شدند كشته نمود، منفجر
 189.ديمنفجر گرد يرسزبا انيكه در جر ندينما يشده را بازرس هيمنفجره تعب لهيمملو از وس

قرباني به براي انجام حمالت و بعضي اوقات كشته شدن آنها در هنگام اجراي اين حمالت  استخدام اطفال
، يوناما سه قضيه را به ثبت رسانده كه در آن سه طفل در 2012ست. طي سال شدن مضاعف آنها انجاميده ا

به ظن انجام طفل ديگر از سوي نيروهاي امنيتي افغان  48هنگام انجام حمله انتحاري به هالكت رسيدند و 
از اطفال را به ظن وابستگي  يحمالت انتحاري بازداشت گرديدند. نيروهاي امنيتي افغان همچنان تعداد زياد

ساله در شهر كابل يك  16سپتمبر، يك طفل  8شان به عناصر ضد دولت بازداشت كرده اند. بطور مثال، در 
تن ديگر زخم برداشتند. اكثر قربانيان  11شته و حمله انتحاري را انجام داد كه در نتيجه آن نه فرد ملكي ك

  يستان بودند. ا تاين حمله انتحاري اطفال بودند، به شمول چهار طفلي كه شاگرد موسسه غير دولتي سك

  زنان و دختران و نبرد مسلحانه
 301ده (بو 864 طبقة اناثزنان و دختران بيشتر از اثرات نبرد مسلحانه متحمل خسارات شده اند. رقم تلفات 

نشان ميدهد. اكثريت اين  2011درصدي را در مقايسه با سال  20كه يك افزايش  190زخمي)، 563كشته و 
اند. شان كشته و يا زخمي گرديدهقربانيان زن در هنگام فعاليت هاي روزمره خود و كار در خانه و كاشانه

را در ولسوالي خوگياني  جوالي عناصر ضد دولت يك پوسته پوليس سرحدي افغان 13بطورمثال، در 
جريان اين حمله، از اثر اصابت يك  واليت ننگرهار با اسلحه ثقيل و خفيف مورد آماج قرار دادند. در

  راكت در يك منزل نزديك به آن پوسته يك زن كشته و دو طفل ديگر زخم برداشتند. 

بوقوع پيوسته است  2012ر سال سه برابر دبيشتر از  زنان و دختران از اثر واقعات كشتارهاي هدفمند كه 
نفر تلفات داشته اند. هدفگيري  51، 2011نفر در سال  16كشته و زخمي شده اند و در مقايسه به تلفات 

                                                 
را ميان دولت اسالمي افغانستان  كاري، دولت افغانستان (وزارت هاي امور داخله، عدليه و دفاع و رياست امنيت ملي) و ملل متحد يك پالن 2011جنوري  30در .  188

انستان براي جلوگيري از استخدام و استفاده اطفال و نيروي كاري كشوري ملل متحد براي نظارت و گزارش دهي در پيوند با اطفال وابسته با نيروهاي امنيت ملي در افغ
كه با حقوق بشر دوستانه بين المللي در تضاد مي باشد، به امضاء رسانيدند. يك  حزير سن توسط نيروهاي افغان، به شمول خشونت جنسي و كشتن و ضرب و جر
خود را در اوايل  مربوطةش راز سوي دولت گزارش دهد. دولت نخستين گزا كاري گروپ كاري متشكل از نمايندگان وزارت ها ايجاد گرديد تا در مورد تطبيق پالن

  به نماينده خاص در امور اطفال و نبرد مسلحانه تقديم نمود. دفتر نماينده خاص سر منشي در امور اطفال و نبرد مسلحانه، افغانستان،  2012سال 
http://childrenandarmedconflict.un.org/countries/afghanistan/. 

  جمع آوري و بازبيني گرديده است. 2012طبق اطالعات كه از سوي نيروي كاري كشوري در مورد اطفال و نبرد مسلحانه در سال  . 189
تران و اطفال اين گزارش به دليل آسيب پذيري دو برابرشان بازتاب ميابد، هرچند كه ارقام دختران تنها ارقام تلفات براي دختران افغان در هر دو بخش زنان و دخ . 190

  يك بار در ديتابيس يوناما و در مجموع كل ارقام تلفات افراد ملكي ثبت و شمار گرديده اند.
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همچنان ادامه داشته است. نمونه بارز آن كشته شدن دو رئيسه رياست امور زنان واليت  2012زنان در سال 
دو قتل از جمله تهديدات عناصر ضد  مبر مي باشد. هرلغمان از سوي عناصر ضد دولت در جوالي و دس

دولت بودند كه در برابر زنان در پيوند با كار و فعاليت شان با دولت در مورد مسايل مربوط به زنان اتفاق 
جوالي، عناصر ضد دولت يك وسيله منفجره تعبيه شده را در برابر موتر رئيسه رياست  13افتاده است. در 
ساختند  كه در نتيجه آن خانم مذكور با شوهر و يك دخترش كشته شدند. همزمان با اين،  امور زنان منفجر

  دسمبر، دو طالب مسلح سرپرست رياست امور زنان واليت لغمان را نيز به قتل رساندند.  10در 

ثبت را در اثر انفجار مواد منفجره تعبيه شده به  و دختران قضيه تلفات زنان 217، يوناما 2012در سال 
  را نشان ميدهد.  2012رسانده است كه نه درصد كل تلفات ناشي از مواد تعبيه شده در سال 

  آموزش بر نبرد مسلحانه و حق
، خشونت هاي مربوط به نبرد در تمامي مناطق افغانستان مستقيماً بر دسترسي به آموزش اثر گذاشته 2012در سال 

به شمول سوختاندن مكاتب، ارعاب و تهديد معلمين و  واقعه حمله بر مراكز آموزشي، 74است. يوناما 
منفجره تعبيه شده در مجاورت مكاتب، حمالت راكتي، نبرد زميني، حمالت و اشغال مكاتب را  كارمندان، مواد
حاليكه عناصر ضد دولت مسئول اكثريت حمالت شناخته مي شوند، گروهاي مسلح  . دراست شناسايي نموده

در مناطق شمال و شمالشرقي افغانستان پنداشته  فقطليس محل مسئول نه واقعه ديگر مسئول چهار واقعه و پو
واقعه كه اثرات مستقيم را بر مكاتب  11اند. يوناما دريافته است كه آيساف و نيروهاي امنيتي افغان در شده

  گذاشته است، دخيل بوده اند و اكثر اين واقعات را اشغال مكاتب تشكيل مي دهند.

  كاتباشغال م
، برخي مكاتب براي مقاصد نظامي اشغال و مورد استفاده قرار گرفتند كه وضعيت مصئون 2012در سال 

واقعه اشغال يا تصرف  14مكاتب را به چالش كشيده و اطفال را به خطر انداخته است. يوناما گزارش 
انجام عمليات هاي ويژه اكثر طرفين درگير مكاتب را موقتاً براي مقاصد  191مكاتب را دريافت نموده است.

نظامي تصرف نموده اند. بطور مثال، در ولسوالي الساي واليت كاپيسا بزرگان محل به يوناما خبر دادند كه 
ساختمان يك مكتب را در اختيار داشتند، و اطفال خارج از آن درس مي اخير اردوي ملي براي چهار سال 

خشان، پوليس دو مكتب را به اشغال در آورند و در در ولسوالي وردوج واليت بد 2012خواندند. در مي 
عناصر ضد دولت يكي از مكاتب را  جريان اين اشغال به معلمين و شاگرادن اجازه داخل  شدن را نميدادند.

هدف يك موشك آر پي جي قرار دادند كه به محوطه مكتب اصابت و خسارات قابل مالحظه را براي اين 
لت همچنان به مقامات محل در وردوج هشدار دادند كه آنها مكاتب را مكتب ببار آورد. عناصر ضد دو

مورد هدف قرار خواهند داد اگر از آنها براي مقاصد نظامي استفاده به عمل آيد. در ماه جون، در نتيجه 
  دو مكتب را تخليه نمودند. يك سري تالش ها، نيروهاي امنيتي افغان هر

  

                                                 
  انه جمع آوري و مورد بازبيني قرار گرفته است.در مورد اطفال و نبرد مسلح 2012اطالعات كه از سوي نيروي كاري كشوري در سال  . 191
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وضعيت ملكي مكاتب را به چالش مي كشد، و اين  ،ل نظامي مكاتباظهار ميدارد كه اشغا ايوناما مجدد
حقوق بشر دوستانه بين المللي يك عمل غيرقانوني پنداشته مي شود و شديداً بر مصئونيت،  به موجبكار 

  امنيت و دسترسي به آموزش اثر ميگذارد.

  حمالت و مداخالت در آموزش كه به عناصر ضد دولتي نسبت داده مي شود

اسالمي افغانستان در كل مخالف آموش نيست. البته امارت اسالمي نصاب تعليمي را  امارت
كه تحفه ناپاك استعمارگران است حمايت نمي كند. اين يك كار است كه متجاوزين و 
مزدوران داخلي شان مي خواهند تا ارزش هاي اسالمي و ملي ما را از ميان بردارند و فرهنگ 

د. در حقيقت اين كار به معني مخالفت با آموزش و مراكز غربي را جايگزين آن نماين
  آموزشي نيست. اين فقط يك پيشنهاد براي جابجايي اين نوع نصاب مي باشد. 

 192انتشار يافت. 2012مارچ  7اعالميه طالبان در مورد تعليم و تربيه كه در  --

ز آموزش تاكيد ورزيده و مسئوليت اكيداً بر حمايت شان ا 2012طالبان در اعالميه هاي رسمي شان در سال 
اظهار داشتند  انانتشار يافت، طالب 2012مارچ  7حمالت عليه مكاتب را نپذيرفته اند. در اعالميه كه به تاريخ 

  مي پندارند. "نياز براي نسل جديد"كه آنها آموزش را به مثابه يك 

در برابر آموزش از سوي عناصر ضد  يوناما دريافته است كه اكثر زياد واقعات ثبت شده حمالت و مداخله
كه آزادي گشت و گذار به دليل ناامني و كنترول  صورت گرفته اند. در ساحاتي ندولت، به شمول طالبا

آن ساحات توسط عناصر ضد دولت محدود بوده، دسترسي به آموزش با مشكالت مواجه شده است و 
از حمالت، كشتارهاي هدفمند و  يگزارشات زيادمصئون و غير فعال بوده اند. يوناما غير اكثراً مكاتب 

كنترول "برابر معلمين و اطفال، بسته شدن مكاتب، وجود  اختطاف كارمندان، ازار و اذيت و تهديدات در
را به  انن شده از سوي طالبان و كارمندان نام نهاد تعليمي و پخش رهنمودهاي تعليمي طالبيتعي "هايكننده

  ثبت رسانده است. 

هاي تهديدآميز را در ولسوالي هاي ميدان شهر، نرخ و چك واليت امسال، عناصر ضد دولت نامه در جون
ميدان وردك پخش نمودند و به دختران هشدار دادند كه رفتن به مكاتب را متوقف سازند. يك مقام محلي 

 هيچ مكتب دختراندر يك ولسوالي واليت لوگر كه تحت كنترول طالبان قرار دارد، به يوناما خبر داد كه ه
عالوه آن، رئيس نام نهاد تعليم و تربيه تعيين شده از سوي طالبان رئيس  وجود ندارد. بر ولسواليدر اين 

تعليم و تربيه تعيين شده از سوي دولت را اجازه ميدهد تا كار خود را انجام و در چهار اطراف ولسوالي 
ربيه نام نهاد بيشتر حاضري معلمين و استادان را نظارت سفر نمايد. طبق اظهارات همان منبع، رئيس تعليم و ت

  مي نمايد. 

                                                 
گرفته  2012مارچ  7، مصادف با 1433ربيع اآلخر  13، مورخ "ترويج آموزش در داخل كشور يكي از اهداف عمده امارت اسالمي مي باشد"اعالميه طالب ها:  . 192

  شده از صفحه انترنتي طالبان. ترجمه منبع.



 در منازعات مسلحانه در مورد محافظت از افراد ملكي 2012گزارش ساالنة  

71 

  در حاليكه اين مثال از نفوذ عناصر ضد دولت بر آموزش در برخي ساحات پرده بر ميدارد، خيلي از اين 
سيسات تعليمي يا كارمندان آن ممكن از سوي عناصر ضد دولت در حمايت از اهداف أحمالت در برابر ت

مورد حفاظت  در 2012كه در گزارش وسط سال  شان صورت گرفته باشد، همانطوريوسيع سياسي 
  193غيرنظاميان در نبرد مسلحانه به جزئيات روي آن صحبت شده است.

  نبرد مسلحانه و حق دسترسي به صحت: بررسي وضعيت واليت ميدان وردك
صوص از طريق حمالت نبرد مسلحانه در افغانستان در چندين بخش بر دسترسي به مراكز صحي به خ

مانع از مستقيم و غير مستقيم باالي تاسيسات مراقبت صحي، اثر گذاشته است. همزمان با آن، ناامني عمومي 
كه تحت نفوذ و كنترول عناصر  ياست، به خصوص در ساحات شدهدسترسي به تاسيسات مراقبت صحي 

  ضد دولت قرار دارد. 

 12قيم در برابر تاسيسات صحي را ثبت نموده كه تلفات واقعه حمالت مست 21، يوناما 2012در سال 
اين واقعات ناشي از مواد منفجره تعبيه شده، كشتارهاي هدفمند، آدم  194غيرنظامي را در پي داشته است.
واقعه شامل حمالت عمدي هدفگيري  21اذيت بوده اند. اين  و زارآربايي ها، تهديدات، ارعاب و 
 مستقيم در اين رقم بازتاب نيافته است. بر بوده اند. حمالت غير آن دانتاسيسات مراقبت صحي يا كارمن

عالوه آن، خراب شدن وضعيت امنيتي در برخي ساحات، تغييرات مشخص در عمليات هاي آيساف و 
نيروهاي امنيتي افغان و نفوذ و كنترول عناصر ضد دولت بر بعضي ساحات نيز دسترسي به مراقبت صحي را 

  ت.محدود نموده اس

واليت ميدان وردك، يوناما چندين حمله بر تاسيسات مراقبت صحي و پرسونل آن و افزايش  در
محدوديت ها بر دسترسي به تاسيسات صحي را به ثبت رسانده است. نيروهاي مسلح بعضي اوقات حمالت 

وده و يا ايجاد مستقيم را باالي تاسيسات مراقبت هاي صحي انجام داده اند و بعضي اوقات آنها را اشغال نم
و سرانجام پرسونل ايجاد نمودند يا ايجاد پوسته هاي جديد در سرك هاي مسير كلينيك ها  نموده ناامني

صحي محافظت شده، مورد در تاسيسات  مي گرفتند را نيروهاي امنيتي افغان كه از برخي كلينيك ها آب
 .هدف قرار دادند

  حمالت عناصر ضد دولت
مراقبت  نمودنبرابر افراد ملكي منجر به خسارات مستقيم و صدمه به فراهم  حمالت عناصر ضد دولت در

، حداقل 2012هاي صحي گرديده، حتي زمانيكه هدف اصلي آنها ظاهراً افراد ملكي نبوده است. در سال 
دو تاسيسات صحي در ولسوالي سيدآباد و ولسوالي ميدان شهر در اثر حمالت انتحاري كه توسط طالبان در 

سپتمبر، اعضاي گروه طالبان دو حمله جداگانه انتحاري  1شهر صورت گرفت، تخريب گرديدند. در  مركز
را با استفاده از مواد منفجره تعبيه شده در بدن و مواد منفجره تعبيه شده در وسايط نقليه در مركز ولسوالي 
                                                 

 31 صفحه، "مداخله و حمالت بر مراكز آموزشي: حمالت تاييد شده"ا در مورد حفاظت غيرنظاميان در نبرد مسلحانه بنگريد. يونام 2012گزارس وسط سال  هب  . 193
 http://unama.unmissions.orgدر صحفه انترنيتي: 

  ر پي داشته است.كه تلفات افراد ملكي را د بودبه ثبت رسيده در آن سال حمله  10 ميتوان گفت كه ،2011در مقايسه با سال  . 194
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كه  يش تن از مريضاناين حمله منجر به تخريب يك كلينيك و جراحات شديد ش سيدآباد انجام دادند.
  انتظار تداوي را داشتند، گرديد. 

نومبر در ميدان شهر يك مركز قابلگي را بطور كامل ويران كرد. در اين  23حمله انتحاري ديگر به تاريخ 
 ،تخريب تاسيسات مراقبت صحي بر عالوه هحمله، دو تن از محافظين اين مركز زخمي شدند. هردو حمل

 در 195ملكي و خسارت به ساختمان هاي عامه و خصوصي را در پي داشته است. تلفات صدها تن از افراد
كه اين حمالت ظاهراً به قصد تخريب تاسيسات صحي نبوده است، اما خسارات را ببار آورده و برنامه  حالي

  آموزشي براي قابله هاي آينده و خدمات صحي براي مردم را در هر دو ساحه مختل كرده است.

  يصح يها كينيكل حومه در افغان يتيامن يروهاين يشتال يپوسته ها
را كه مستقيماً بر دسترسي به مراقبت هاي صحي در ميدان وردك، به ويژه ايجاد  ديگرييوناما فعاليت هاي 

طبق اظهارات مقامات دولتي،  گذاشته، مشاهده نموده است. پوسته هاي امنيتي در حومه تاسيسات صحي اثر
ش به تهديدات فزاينده در برابر كارمندان و تاسيسات صحي و نياز حفاظت كارمندان اين پوسته ها در واكن

  196و قادر ساختن شان براي فراهم آوري مراقبت هاي صحي به مردم، ايجاد گرديده اند.

جوالي، انفجار يك مواد منفجره تعبيه شده در يك كلينيك ولسوالي نرخ، يك  28بطور مثال، به تاريخ 
ي را در هنگام آوردن آب از چاه كلينيك زخمي نمود. اردوي ملي كلينيك را براي يك سرباز اردوي مل

روز بسته نمودند تا اينكه كارمندان كلينيك براي بازگشايي آن با مقامات اردوي ملي مذاكره نمودند. پس 
نومبر،  1 از آن واقعه، اردوي ملي بازهم براي گرفتن آب داخل آن كلينيك مي شدند. همزمان با اين، در

يك سرباز پوليس محلي زمانيكه ميخواست از چاه يك كلينيك در ولسوالي جلريز آب آورد، مورد هدف 
  قرار گرفت و كشته شد. 

  افغان يتيامن يروهاين و سافيآ يسو از چك يولسوال در كينيكل كيقت ؤاشغال م
را كه  يك نهاد غير دولتي يك، نيروهاي خاص امريكايي و اردوي ملي يك كلين2012اكتوبر  23به تاريخ 

در سيوك ولسوالي چك ميدان وردك واقع بود براي مدت سه روز اشغال نمودند. يك نرس و شوهرش 
جبراً از كلينيك اخراج گرديدند. در جريان سه روز اشغال، كلينيك يادشده بسته باقي ماند و نيروهاي 

از مردم  ينمودند. نظاميان مذكور تعداد زيادقتي استفاده ؤطرفدار دولت آن را به حيث يك توقيفگاه م
 197ساحه را بازداشت كردند كه سپس همه آنها آزاد گرديدند.

يك فرمانده اردوي ملي افغان از واليت ميدان وردك به يوناما اظهار داشت كه فرماندهان اردوي ملي به 
ز صحي، تعليمي و مذهبي دور سربازان خود دستور داده اند تا در جريان عمليات هاي نظامي شان از مراك

                                                 
تن ديگر را در پي  167نومبر مرگ چهار غيرنظامي و جراحت  23تن ديگر گرديد، و حمله انتحاري  68سپتمبر منجر به مرگ نه فرد ملكي و جراحت  1حمالت  . 195

  داشته است.
  .، كابل2013فبروري  18مالقات يوناما با وزارت امور خارجه، مورخ  . 196
، در پي اشغال يك كلينيك صحي.بعداً، يوناما اين واقعه را مورد  2012نومبر  8از كميته سويدن براي وزارت صحت عامه افغانستان، مورخ نظر به شكايت واصله  . 197

  بررسي قرار داد و جزئيات مشابه را شناسايي نمود. 
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باشند. هرچند، فرمانده مذكور اظهار داشت كه برخي از سربازان در ميدان نبرد از اين هدايات، به خصوص 
كه او در مورد كدام حادثه  حالي در ساحات دوردست طي عمليات هاي شبانه سركشي نموده اند. در

 "ضرورت شديد لوژستيكي"د كه بعضي اوقات مشخص اشاره ننمود، فرمانده اردوي ملي نيز اقرار نمو
  198منجر به اين مي شود كه سربازان داخل مراكز صحي گردند.

بوده و سربازان خبر نداشتند كه  استثنائي آيساف به يوناما اطالع داد كه واقعه ولسوالي چك يك حادثه 
مانيكه آنها دريافتند كه ز 199آنها داخل يك مركز صحي گرديده اند زيرا مركز متذكره نشاني نداشته است.

داخل يك مركز صحي شده اند، از آنجا خارج شدند و عمليات هاي خود را دورتر از آنجا آغاز نمودند. 
 تيموقع و انيشورش تيفعال ليدل به مذكور يروهاين كه دهديم نشان سافيآ يابتدائ يبررس كي

 داشت اظهار وناماي به متحده االتيا ژهيو يروهاين. بودند دهيشده گرد ادي مركز داخل كينيكل كيژياسترات
  200.نديمحافظت نما انيشده بودند تا خود را از آتش شورش محوطه داخل منظور نيا به مذكور سربازان كه

حقوق بشر دوستانه بين المللي اشاره مي نمايد: كارمندان و  به موجبهم مرتبط  يوناما به دو وجيبه با
صحي اعزام مي شوند بايد هميشه مورد احترام و محافظت قرار واحدهاي صحي كه براي فعاليت هاي 

كه يك حمله را سازماندهي مي نمايند بايد هر كار ممكن را انحام دهند تا نه به غيرنظاميان و  گيرند. آنهاي
  201.مورد حمله قرار گيرد بلكه تنها اهداف نظامي ،نه به اهداف ملكي صدمه برسد

اين عمليات در زمان داخل شدن به آن محوطه نمي دانستند كه آن يك كه نيروهاي دخيل در آن وجود با
يا به  مركز صحي بود، اين بايد برايشان روشن مي بود و آنها را موظف مي ساخت تا آن حمله را فسخ و

تعليق درمي آوردند. با باقي ماندن در آنجا، اشغال آن براي سه روز و بازداشت افراد ملكي در داخل آن، 
وق بشر دوستانه بين المللي قابل اجراء را عمالً نقض نموده اند. برعالوه، تحت حقوق بشر دوستانه آنها حق

يك ساحه در دادن اهداف نظامي (مانند يك گروه از سربازان)  بين المللي، نظاميان بايد تا حد امكان از جا
افراد و اشياي ملكي (ازقبيل ساختن  مملو از غيرنظاميان، خودداري ورزند و هر كار ممكنه را براي دور

  202تجهيزات صحي) از محوطه عمليات هاي نظامي انجام دهند.

  بيجا شدن افراد ملكي از اثر نبرد مسلحانه
جريان سال  ، غيرنظاميان افغان در اثر نبرد مسلحانه از محالت مسكوني شان بيجا شدند. در2012در سال 

فرد ملكي اخيراً در افغانستان  94299 ،مور مهاجرينشنر عالي ملل متحد در اي، طبق گزارشات كم2012

                                                 
  ميدان شهر واليت ميدان وردك. 2012دسمبر  10)، مورخ OCCPمالقات يوناما با قوماندان ( . 198
 IJC/Dcommآيساف گزارش مي دهد كه آنها يك بررسي كامل را انجام داده اند و اين نتيجه را بدست آورده اند. مالقات يوناما با ادم فيندلي آيساف،  . 199

  .2013جنوري  14،مورخ ,DCG,SOJT-A/NSOCC-A، و قوت هاي خاص اياالت متحده، دگروال دونالد بولداك، 2013جنوري  7مورخ 
  ذ قبلي.ماخ . 200
  .2013جنوري  15، فاكولته حقوق ملبورن، مورخ تصحيح كننده &پروفيسوراسو شيت تبادله ايمل ميان يوناما و داكتر كين جان هيلر، .  201
  ماخذ قبلي. . 202
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مناطق  درداخلي  هبيجاشد يننفر، با بيشتر 203 486298آواره اند. رقم كل آوارگان داخلي در افغانستان به 
 مناطق غربي و شرقي مي رسد.از آن جنوبي افغانستان و بعد 

فرد  109158 به تعداد اره شدن  داخليشنر عالي ملل متحد در امور مهاجرين آوي، كم2012جريان سال  در
به  2012صورت گرفته بود، به ثبت رساند. رقم كلي آوارگان ثبت شده در سال   2012را كه قبل از سال 

نفر به ثبت  185625كه طي آن  2011درصدي را نسبت به سال  20نفر) ميرسد كه يك افزايش  203457(
  204رسيده بود، نشان ميدهد.

 13درصد به مناطق غربي،  22مناطق مركزي،  دردرصد آن  38، 2012ره در سال آوا 94299از جمله 
شنري عالي ملل ي، كم2012اند. طي سال بيجا شده درصد به مناطق جنوبي  11درصد به مناطق شمالي و 

بودند را به ثبت  آواره 2012آواره داخلي كه قبل از سال  109158 مكررمتحد در امور مهاجرين بيجاشدن 
  205ده است.رسان

  طبق اظهارات كمشنري عالي ملل متحد در امور مهاجرين، داليل عمده براي آواره شدن افراد ملكي 
به عنوان عامل دوم بوده  تقريباً خراب شدن اوضاع امنيتي و، نبردهاي مسلحانه و خصومت ها 2012در سال 

ظامي و تعقيب هاي است. ساير عوامل شامل ارعاب و تهديدات عناصر ضد دولت، عمليات هاي ن
  هدفمندانه بوده است.

شنري عالي ملل متحد در امور مهاجرين نشان مي دهد كه برخالف سال هاي قبل كه آوارگان يارزيابي كم
ن در آوارگاداخلي در پايان نبردها دوباره به جاهاي اصلي بر ميگشتند، اما اين بار احتمال آن ميرود كه اين 

يدات بيشتر و ارعاب عناصر ضد دولت، همراه با تلف شدن اموال و معشيت همانجا به دليل ناامني و تهد
 206شان، باقي بمانند.

  پرتاب راكت ها از مرز
 12واقعه پرتاب راكت از مرز را در مناطق شرقي افغانسان كه منجر به كشته شدن  206، يوناما 2012در سال 

استثناي هفت واقعه كه در واليات ننگرهار به  207نظامي گرديد، به ثبت رسانده است. غير 63و زخمي شدن 
 209بوقوع پيوستند. ،در ولسوالي دانگاماكثرا تمامي واقعات در واليت كنر،  208و نورستان اتفاق افتاد،

                                                 
  .2013جنوري  17شنري عالي ملل متحد براي مهاجرين در ياطالعات كم . 203
در دسترس  2013جنوري  17كه به تاريخ  2012ن در مورد آوارگان داخلي افراد ملكي ناشي از نبرد در سال ياداشت كمشنري عالي ملل متحد در امور مهاجري . 204

  يوناما قرار گرفت.
  .همان . 205
  .همان . 206
ملي، پوليس سرحدي افغان و تاييدي براي هر واقعه، به شمول قربانيان، بزرگان محل، داكتران، پوليس  عيوناما پرتاب راكت ها از مرز را با جستجوي چندين منب . 207

زخمي را تاييد مي نمايد چون اين دفتر با قربانيان و خويشاوندان قربانيان  63كشته و  12رياست عمومي امنيت ملي نظارت مي نمايد. يوناما رقم تلفات افراد ملكي،
  با مقامات محل و منابع دست دوم تاييد نمود.  گفتگو نموده است. زمانيكه منابع اوليه قابل دسترس نبودند، يوناما تلفات افراد ملكي را

  آن در الل پور واليت ننگرها صورت گرفته است. 2آن در ولسوالي كامديش واليت نورستان و  5واقعه كه بوقوع پيوست  7 . 208
  آن از ولسوالي دانگام گزارش شده است. 161واقعه،  206از جمله  . 209
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بين رفتن  برعالوه تلفات افراد ملكي، يوناما گزارشات تخريب منازل و مساجد، سوختاندن جنگالت، از
  ز دريافت نموده است.خرمن، و آواره شدن خانواده ها را ني

فرد) در اثر پرتاب  4، 625خانواده ( 774شنري عالي ملل متحد در امور مهاجرين، مجموع يطبق گزارش كم
شنر ملل متحد گزارش مي دهد كه از يكم راكت ها از آنطرف در داخل و خارج مناطق شرقي آواره اند.

از ولسوالي دانگام واليت كنر بوده اند. اكثر  نفر) 4، 533خانوده آن ( 760شده، آواره خانواده  774جمله 
  نفر) در واليت ننگرهار آواره اند. 228خانواده ديگر ( 40اين خانواده ها در داخل كنر و 

به  210واقعات پرتاب راكت ها اعتراضاتي را ميان مردم افغانستان، دولت و رهبران سياسي بوجود آورد.
اي دفاع ملي و امور داخله آقاي عبدالرحيم وردك و بسم اهللا وزربه آگست، پارلمان افغانستان  4تاريخ 

  211عدم اعتماد داد. يمحمدي را براي اينكه نتوانستد به پرتاب موشك از آنطرف مرز پاسخ بدهند، را

  و كارگذاري شده باالي افرادي ملكي شده هيتعب منفحره مواد راتيتاث عمق

كل شده است. از يك طرف مردم ملكي اين ولسوالي خيلي مش زندگي براي مردم ملكي در
نمايند. اگر چنين كار را انجام  خنثياز ترس طالبان نمي توانند مواد منجفره جاگذاري شده را 

دهند، طالبان آنها را خواهند كشت. از سو ديگر، دولت باالي آنها فشار مي آورد كه براي 
. شته استگذا جات شان كار هشان بگويد كه طالبان اين ماين ها را در كجا و چرا در قري

مردم نه به دولت و نه به طالبان ميتوانند جواب بدهند. آنها در ميان هر دو گير مانده اند و 
سوم وجود ندارد تا به آنها گوش فرا دهد و مشكل شان را  عهميشه دچار مشكل مي شوند. منب

  حل نمايد.

مواد منفجره تعبيه  زيادقعات وا كهواليت كندهار يكي از ولسوالي هاي يك ولسوال از --
  212.در آن شايع است شده

افغان باقي ميماند كه  مسئول كشته  انجنگ براي اطفال، زنان و مرد مرتبط باگترين تهديد رره بزجمواد منف
، يوناما 2012در ماهاي نومبر و دسمبر  پنداشته مي شود. 2012درصد افراد ملكي در سال  33و زخمي شدن 

بيشترين  كه  مقامات ولسوالي و اداره محل در ولسواليهاي مناطق جنوبي و جنوب شرقيبا بزرگان محل، 

                                                 
وده و نيروهاي افغان را به پرتاب راكت ها از مرز متهم مي سازد. بنابر گزارش ها شليك راكت از سوي نيروهاي افغان كه در پاكستان اينگونه اظهارات را نيز نم.   210

را به ميان اين دو كشور  وزيرستان اصابت نموده چهار غيرنظامي را كشته است. محمد طاهر، پرتاب راكت ها در مرز ميان افغانستان و پاكستان ميتواند گفتگوهاي صلح
  ،2012نومبر  Xinhua ،13چالش بكشد. 

http://news.xinhuanet.com/English/indepth/2012-11/13/c_131971408.htm,accessed 10 January 2013. 
  .بنگريد .http://edition.cnn/2012/08/04/world/asia/afghanistan -ministers-sacked/index.html,accessed20 January 2013 به  . 211
  .2012دسمبر  12مصاحبه يوناما با يك ولسوال از واليت كندهار (از افشاي هويتش بداليل امنيتي خودداري نمود)، مورخ  . 212
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تا وجود اين مواد را در محالت شان و تاثير  213مشورت نمود، در آنجا مي باشد، ميزان مواد منفجره و تلفات
  214آن را باالي حفاظت شان به بحث بگيرد.

رعالوه تهديد مواد منفجره در زندگي شان، آثار مواد محالت بطور متواتر گزارش داده اند كه بمردم آن 
شده محيط پر از ترس و ناامني را بوجود آورده، مردم محل ناكارگذاري شده و خنثي  215منفجره تعبيه شده،

را تحت تهديدات دوامدار مرگ قرار داده، آنها را معيوب و معلول نموده و جراحت و تخريب شديد را 
اساسي، به ويژه آزادي  وقره تعبيه شده برخوردار شدن از حقجمواد منف رده استبراي اموال مردم ببار آو
بعضي ساحات  ت، اشتراك سياسي، تعليم و حق دسترسي به مراكز صحي را دريشگشت و گذار، حق مع

آنكه اين مواد منفجره تعبيه شده در بسياري از ساحات  ، باضمناًشديداً با محدوديت مواجه نموده است. 
كشف گرديده، دور شده و يا دفع شده است، منابع موجود براي برداشتن آن  2012ستان طي سال افغان

كه بيشتر با خطر اين مواد مواجه اند در صورتي افشاي  ينتوانستند اين كار را ادامه دهند. مردم ولسوالي هاي
  ..مي گردند وولت روبرموقعيت هاي اين مواد به نيروهاي امنيتي افغان با واكنش هاي شديد عناصر ضد د

عمومي را برمال مي سازد كه در حال حاضر نيروهاي امنيتي افغان ظرفيت اين را  بحث با عناصر دخيل اين ديد
هاي مواد منجفره را پاكسازي نمايند، به خصوص آنهائيكه از نبردهاي قبل باقي دستهثر تمامي ؤندارد تا بطور م

در ساحات تحت نفوذ و كنترول عناصر ضد دولت يك نگراني عمده به شمار  مانده اند. بقايا يا فعاليت اين مواد
مردم محل به يوناما اطالع دادند كه نيروهاي امنيتي افغان اين مواد را پاكسازي مي نمايند، اما عناصر  مي رود.

  .ضد دولت اكثراً آنها را دوباره جابجا مي نمايند و مردم محل در يك وضعيت شديد قرار مي گيرند

، نظامي مهمدفع اين مواد در مسيرهاي بر اين منابع همچنان خبر ميدهند كه آيساف و نيروهاي امنيتي افغان 
. پاسخ نيروهاي امنيتي تمركز دارند ،هاي مواد منفجره تعبيه شده در موقعيت هاي ملكيدسته بدون توجه به

د محدود تيم هاي دفع مواد منفجره مواد تعبيه شده در ساحات ملكي نظر به تعدا نسبت به به هشدارها
)EOD محلي در ولسوالي نهر  عكند بوده است. بطور مثال، يك منب ها،براي از بين بردن آن زياد) و تقاضاي

بر مي گيرد تا آيساف و اردوي  اينكه يك مدت طوالني را در سراج واليت هلمند به يوناما خبر داد كه از
ع نمايند، معموالً اعضاي آموزش نديده پوليس ملي (بعضي اوقات با كمك ملي اينجا بيايند و اين مواد را دف

  پوليس محلي) اين مواد را دفع مي نمايند.

                                                 
شده اين موادتعبيه  2011فرد ملكي را گرفته است. در مقايسه آن، در سال  957وسيله منفجره تعبيه شده جان  2012در واليات هلمند، كندهار و خوست، در سال  . 213

درصدي را در تلفات ناشي از اين مواد در اين واليات نشان مي دهد، ارقام يك سنجش  12. درحاليكه اين ارقام يك افزايش بودتن را گرفته  858در اين واليات جان 
  احات را بازتاب نمي دهد.بشري مربوط به وجود اين مواد در اين س ديگري حقوق جسمي را ارائه مي نمايد و دامنه وسيع از مسايل سيب هاي از ا

، پنج ولسوالي كه باالترين فعاليت و واقعات تلفات را دارد عبارتند از ولسواليهاي نهر سراج، ژيري، خوست، 2012طبق اطالعات عمومي آيساف از سپتمبر  . 214
. پروسه انتقال مسئوليت هاي امنيتي 2012تمركز تلفات، سپتمبر  كندهار و پنجوايي واليات هلمند، كندهار و خوست.آيساف: برنامه آگاهي از مواد منفجره تعبيه شده:

آغاز گرديد)، ولسوال هاي پنجوايي و ژيري  2012به نيروهاي افغان در ولسوالي هاي نهر سراج، خوست و كندهار در بخش سوم انتقال صورت گرفته ( در ماه مارچ 
  اعالن گرديد.. مرحله پنجم تا حال اعالن نگرديده است. 2012دسمبر  31انتقال قرار دارند. مرحله چهارم در  5در مرحله 

-Command)، مواد منفجره كه توسط سيم منفجر مي شود (PPIEDsجاسازي شده عبارتند از مواد منفجره تعبيه شده فشاري ( شده و مواد منفجره تعبيه . 215

wireمواد منفجره كنترول از راهي دور كه ممكن فعال گردند يا نگردند ،(.  
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ثابت  راًدهاي بدست آمده از عمليات هاي پاكسازي مواد اكثرمردم محل به يوناما اطالع داده اند كه دستاو
جاسازي نموده اند. بزرگان محل در ولسوالي  نبوده و عناصر ضد دولت در بسياري از موارد آنها را دوباره

ژيري واليت كندهار به دفتر يوناما اطالع مي دهد كه توجه كافي براي جلوگيري از جاسازي دوباره اين 
آن، طرز رفتار شبانه و روزانه عناصر ضد دولت در ساحات تحت نفوذشان ه مواد صورت نمي گيرد. برعالو

د اين مواد را رنحضور دا شب زمانيكه نيروهاي امنيتي در آن ساحات كمتربه آنها اجازه ميدهد تا از طرف 
وضعيت مشابه در چندين  216دوباره جاسازي نمايند، يعني زمانيكه كدام مزاحمت براي شان وجود ندارد.

  ولسوالي هاي پنج وايي و ميوند واليت كندهار نيز گزارش شده است. ه درقري

را واضح مي سازد كه در ساحات تحت نفوذ و كنترول قوي عناصر  صحبت هاي يوناما با مردم محل اين
ضد دولت يك شبكه خوب ارتباطي ميان اين عناصر و مردم محلي در مورد وجود و موقعيت اين مواد 
وجود دارد. درحاليكه عناصر ضد دولت اكثر افراد ملكي را در مورد وجود اين مواد هشدار ميدهند، يك 

رف نظر از كاهش تلفات افراد ملكي وجود دارد كه اين استراتيژي را حمايت سلسله مالحظات ديگر، ص
حمايت مردم محل به مثابه بخش عمده كنترول  حفظحفاظت از مردم براي نشان دادن علني مي نمايد. 

در ساحاتيكه قسماً تحت كنترول عناصر  217عناصر ضد دولت از يك ساحه و ولسوالي پنداشته مي شود.
دارند يا كنترول آنها كاهش يافته است، آنها مردم محل را كمتر در مورد موقعيت هاي اين ضد دولت قرار 

مواد اطالع ميدهند به اين دليل كه احتماالً مردم به نيروهاي امنيتي اطالع ندهند و يا اين مواد را قبل از 
  218رسيدن به هدف پاكسازي نمايند.

كامل استراتيژي مبارزه با مواد منفحره  تعبيه شده كه به  يوناما تاكيد مي نمايد كه تالش ها براي تطبيق
توسط شوراي امنيت ملي افغانستان به تصويب رسيد، افزايش يابند. از ماه جوالي  2012جون  24تاريخ 
دهاي خوبي در تدارك و توزيع تجهيزات و ربه اينسو، نيروهاي امنيتي افغان با حمايت آيساف دستاو 2012
بردن ظرفيت كنترول  كنترول داشته اند. نيروهاي امنيتي افغان يك تعهد روشن را در باال و فرماندهيبهبود 

مواد منفجره تعبيه شده و تيم هاي دفع اين مواد از خود نشان داده اند. تشكيل فعلي اين نيروها منابع و 
ر كشور اختصاص تيم پوليس ملي در سراس 88تيم دفع مواد تعبيه شده اردوي ملي و  230وظايف را براي 
براي مبارزه با  نوع نيروهاكامل آموزش ديده و داراي منابع از اين  تشكيلكه يك آن داده اند. باوجود

 آستانهپوليس ملي در نه از اردوي ملي و هيچكدام يعني نه  از تهديدات فعلي اين مواد كافي مي باشد، اما 
  دارند.نرسيدن به اين هدف قرار 

  
                                                 

، وقت باطري براي اثرات مواد منفجره تعبيه شده درجريان جنگ مسلحانه مربوط به مواد منفحره تعبيه شده مي شود كه ممكن فعال گردند يا نگردند، بطور مثال . 216
  فعال نگرديده است. اينكه وسيله ماشه ممكن به پايان رسيده باشد يا

 حقوق بشر در ساحات كه از سوي عناصر ضد دولت كنترول مي گردند، توجه نماييد. - نظاميان در نبرد مسلحانهدر مورد حاظت از غير 2012به گزارش وسط سال  . 217

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20ReportFinalFeb%202012.pdf. 
لت قرار دارند و ساحاتي كه توسط حكومت افغانستان كنترل مي گردد، در تعداد تلفات افراد تفاوت ميان ساحاتي كه تحت نفوذ و كنترل نيروهاي مخالف دو  . 218

در ولسوالي خوست ماتون واليت خوست كه توسط  2012ملكي كه توسط مواد انفجاري تعبيه شده صورت گرفته است، آشكار مي گردد. بطور مثال، در سال 
حادثة مواد انفجاري تعبيه شده به ثبت رسيده است. در حاليكه در ولسوالي صبري واليت  36فرد ملكي  در  153حكومت به شكل وسيعي كنترل مي گردد، تلفات 

  حادثة انفجار مواد انفجاري به ثبت رسانيده است.  11فرد ملكي را در  19خوست كه كه تحت كنترل نيروهاي مخالف دولت مي باشد، يوناما فقط تلفات 
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تيم عملياتي دفع اين مواد را داشته اند. نيروهاي امنيتي  8و پوليس ملي  48وي ملي ، ارد2013الي جنوري 
و اعزام تيم اردوي ملي و پوليس ملي ادامه داده اند اما با يك  تمويلافغان به تالش هايشان براي آموزش، 

اند. بطور مثال، سلسله چالش ها، به ويژه در ساحه آموزش و حفظ نيروهاي امنيتي در دفع اين مواد مواجه 
وزارت دفاع در مربوط به شده ن منفجرمحصلين در مكتب تعليمي مواد منفجره تعبيه شده/ مواد  ريزشميزان 

آيساف كمك هاي خود را براي حمايت و توسعه برنامه هاي اين  درصد مي باشد. 15واليت مزار شريف 
يت طرفيت نيروهاي امنيتي افغان ادامه براي تقو 2014مكتب ادامه مي دهد و اينگونه تالش ها الي سال 

  219خواهد يافت.

يوناما يك بار ديگر پيشنهاد مي نمايد كه نيروهاي امنيتي افغان بايد انكشاف آموزش و رهبري را به مثابه 
ثر و مركزي براي مبارزه با مواد ؤاولويت ادامه دهند. دولت بايد منابع اضافي را جهت تامين يك مديريت م

 شده و عمليات هاي دفع اين مواد بوجود بيĤورد. منفجره تعبيه

: محافظت از افراد ملكي وعناصر ضد دولتي  غير رسمي بعضي ساحات توسط كنترول
  ولسوالي جاني خيل واليت پكتيا

كاهش  2012با آنكه تلفات ملكي و خشونت هاي مرتبط با جنگ بين نيروهاي امنيتي و مخالفين در سال 
يا در محافظت از افراد ملكي كدام  لزوماً با حضور نيرومند دولت ارتباط نداشته و اندكي داشته، اين كاهش

بهبودي را نشان نميدهد. حاالت متغيير جنگ و اثرات آن باالي افراد ملكي در ساحات تحت كنترول 
عناصر ضد دولتي مثل ولسوالي جاني خيل واليت پكتيا به وضوح ديده شده است. يوناما تحقيق متمركزي 

يا نفوذ قوي عناصر ضد دولتي قرار داشت از طريق  را باالي ولسوالي هاي مختلفي كه تحت كنترول و
مشورت با افراد ملكي، بزرگان محل، مقامات دولتي و نهادهاي امنيتي انجام داد. يافته هاي اين تحقيق نشان 

كنترول داشته و حكومت ي باالي مناطق اين ساحات بعضي از گروپ ها بصورت فزاينده ا مي دهد كه در
  كه محافظت از افراد ملكي را كاهش بخشيده است.  گرفتندعهده به داري و وظايف امنيتي را 

، وضعيت حاكم فقدان جدي 220ين ولسوالي در سطح پايين باقي ماندها با  آنكه تلفات افراد ملكي در
صر ضد دولتي كنترول شان را بدينسو، عنا 2011محافظت از افراد ملكي را آشكار مي سازد. از اواسط 

نيروهاي ويژه، مكتب جاني خيل را براي سه  2011باالي ولسوالي جاني خيل افزايش داده اند. در جون 
هفته اشغال نمودند و در عين حال نيروهاي نظامي بين المللي كه از قرارگاه ساالرنو در واليت خوست 

مله كردند. اين عمليات باعث كشته شدن عمليات مي كردند عليه مخالفين در كوه هاي مجاور ح

                                                 
در ساحات كه عناصر ضد دولت نتوانسته اند حمايت بخش وسيع از مردم را براي حضور و فعاليت هاي شان بدست بيĤورند، امكان اين  يوناما مشاهد نموده كه . 219

ام باعث يند. اين سرانجوجود داشته كه افراد ملكي با آيساف يا دولت افغانستان همكاري نمايند، يا با كنترول عناصر ضد دولت از طريق وسايل خشن مقاومت مي نما
مي باشد كه قبالً در اين  2012كم شدن كنترول عناصر ضد دولت از اين ساحات شده است. مثال بارز اين وضعيت در قيام اهالي ولسوالي اندر واليت غزني در سال 

  گزارش از آن ياد شده است.
اقعه ي آن ماين تعبيوي و يك اختطاف)، كه منتج به كشته شدن دو فرد  ، يك وجنگ زميني، يوناما شش واقعه را مستند سازي نمود (چهار آن 2012و  2011در  . 220

  ملكي و زخمي شدن پنج تن ديگر گرديد). 
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جنگجويان محلي و افراد ملكي گرديده كه در نتيجه طبق گزارش اهالي منطقه، اين امر باعث خشم مزيد 
  مردم نسبت به نيروهاي دولتي گرديد.  

در سطح محالت، نيروهاي ضد دولتي محلي و مسئولين دولتي قراردادهاي صلح  يا تقسيم قدرت را بوجود 
رده اند كه اساساً باعث شده كه عناصر ضد دولتي كنترول بخشي يا تمام ساحات را در اختيار خود داشته آو

باشند. با  آنكه چنين قراردادها، احتماالً سطح خشونت ها را در همان زمان كاهش داده، قراردادهاي كوتاه 
م موجوديت حاكميت قانون مدت بين معامله گران قدرت، مردم را در وضعيت ناامني هميشگي يعني عد

  قرار داده است.

ولسوالي جاني خيل يكي از ولسوالي هاي واليت پكتيا مي باشد كه از جهت حضور و كنترول كامل شبكه 
حقاني و خانواده مال منصور بيشترين آسيب پذيري را دارا مي باشد. عناصر ضد دولتي كنترول سرتاسر 

يم هاي سيار خود را از طريق اين ولسوالي به ولسوالي هاي همجوار ولسوالي متذكره را در اختيار داشته و ت
اعزام داشته اند. حضور دولت ضعيف و محدود به مركز ولسوالي بوده است. ولسوال اين ولسوالي كه در 

تعيين بست گرديده در ولسوالي چمكني باقي مانده و نظر به ناامني و فقدان امكانات  2012اوايل نومبر 
    221به احراز پست خود نبوده است. دفتري قادر

قاضي و سارنوال ولسوالي در ولسوالي حاضر نبوده و عدالت توسط سران قبايل و بعضي اوقات توسط 
عناصر ضد دولتي در موازات ارگان هاي قضايي تطبيق مي گردد. در جاني خيل مردم به يوناما گزارش 

موشي سپرده است؛ آنها والي را شخص رشوت دادند كه احساس مي كنند كه والي آن ها را بدست فرا
كه توسط مردم گزارش مي گردد مستقيماً بر  فقدان كنترول دولت قسمي 222خور و غير موثر مي دانند.

تعليم و تربيه، حق آزادي از تهديد و يك بر مندي مردم از حقوق بشري شان در اين ولسوالي بويژه حق بهره
  بوده است.  سلسله حقوق سياسي و مدني اثر گذار 

چه مكاتب در اين ولسوالي به فعاليت خود ادامه دادند اما شاگردان و معلمان با ارعاب و اذيت و آزار  اگر
، رئيس نام نهاد تعليم و تربيه گروپ حقاني از يك ليسه 2012عناصر ضد دولتي روبرو بوده اند. در سپتمبر 

اد كه به جاي نصاب تعليمي رسمي دولتي بايد نصاب ديدن كرده و به يك مقام ارشد تعليم و تربيه اخطار د
، نيروهاي وابسته به گروه حقاني از نزد معلمي كه مسووليت 2012در جون  223طالبان را تدريس كنند.

پرداخت معاشات معلمين را به عهده داشت، پول معاشات را به سرقت بردند. شاگردان، غالباً توسط عناصر 
يا خير؟  داردرا ان طالبمورد نظر موبايل هايشان آهنگ تنظيمات كه  شوندو بازرسي ميضد دولتي متوقف 

                                                 
ان با گزارش هاي كه ولسوال اخيراً نيروهاي نظامي بين المللي ده كانتينر را تهيه نمودند كه بايد بحيث دفتر مورد استفاده قرار گيرند و با تأسيس پوليس محلي افغ . 221

  به زودي به جاني خيل خواهد رسيد. 
  مخالفين يك شوراي قومي را انحالل نمودند و دولت هيچ پاسخي نداد.  2012طور مثال سران قومي به يوناما خبر داد كه در فبروري .  222
ار امريه طالبان كه دستوري را در مورد نصاب مكاتب انتش 34يوناما را در محافظت از افراد ملكي در مناقشات مسلحانه را ببينيد، صفحه  2012گزارش نيمه ساله .  223

  در سرتاسر افغانستان مي دهد.  
http://unama.unmissions.org/portals/UNAMA/Documnents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf   
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سران قبايل به يوناما اطالع دادند كه عناصر ضد دولتي به مكاتب اجازه دادند تا به فعاليت خود ادامه دهند تا 
  .به زور بگيرنداز اين طريق توانسته باشند بخشي از معاشات معلمين را براي منافع خود 

نيروهاي امنيتي افغان در جاني خيل بسيار محدود مي باشد. رياست امنيت ملي فعاليت هاي خود در حضور 
جاني خيل را از مركز ولسوالي در چمكني اداره مي كند؛ اردوي ملي در اين ولسوالي حضور ندارد. 

راه اندازي نمودند. نفري  250با تشكيل  2012برنامه پوليس محلي را در ماه نومبر  ،نيروهاي ويژه امريكايي
نفر آن تحت آموزش قرار دارند. مردم قريه  35نفر كانديد استخدام شده است و  100از مجموع اين ها، 

جات كه با خوست هم مرز مي باشند ابراز نگراني نمودند كه تشكيل پيشنهاد شده جهت محافظت مطمئن 
  در معرض خطر جدي تري قرار خواهد داد.    از آنها در برابر شبكه حقاني كافي نبوده و در عوض، آنها را

ي كه نزديك اعالوه، پوليس ملي به جاي  حضور در مركز ولسوالي، از يك پوسته تالشي بر فراز تپه بر
مركز ولسوالي مي باشد فعاليت مي نمايد و  اين مسئله مردم را در ارائه مشكالت شان به دفتر پوليس دچار 

متذكره پوليس ملي گزمه نمي توانست ولي آنها بعضي  اوقات، پوسته مشكل ساخته است. در ولسوالي 
تالشي را ترك كرده به دكان هاي مجاور ميرفتند. مردم، همچنان شكايت مي نمايند كه پوليس ملي با 

 واليت بغالن مي باشند. بر گانباشند آنهاكه همه آن فرهنگ و عنعنات محلي مردم آشنايي نداشته  بخاطر
محلي به يوناما گزارش دادند كه پوليس ملي بخشي از مهماتي را كه بدست مي آورند به  عالوه، سران

   224شبكه حقاني جزيه مي دهند تا حمالت را عليه شان انجام ندهد.

نشان دهنده كنترول محدود دولت و قدرت فزاينده  2012وضعيت نظر به گزارش مردم در جاني خيل در 
بر محافظت از افراد ملكي مي باشد. افراد ملكي سنگيني و تأثير آن لتي امنيتي و حكومتداري عناصر ضد دو

بار اين تغيير را با تحمل ارعاب و اذيت و آزار بدوش مي كشند و مي كوشند تا بين زنده ماندن، تهديدات 
  تعادلي را بوجود بياورند. ،مخالفين مسلح و كنترول بي ثبات دولت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
مسافه را بين مردم محل اين موضوع يس ملي افغان سه نفر را زخمي نمود، كه حقاني باالي ولسوالي جاني خيل حمله ور گرديده و پاسخ پولگروه  2011در جون  . 224

  و پوليس زياد نمود. 
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 اولضميمه 
طالبان  2012آگست  10طي از محافظت افراد ملكي طبق اعالميه مورخ رويداد هاي تخ

  و مقايسه آن با ديتابيس و ارقام يوناما 225در واكنش به گزارش شش ماهه ي يوناما 
  يافته هاي يوناما  واقعه طبق اعالميه طالبان  
جنوري از اثر بمباردمان نيروهاي امريكايي در قريه دو  6در   1

فرد ملكي  8وسي قلعه واليت هلمند آب گوبار ولسوالي م
-هكشته و تعدادي هم زخمي گرديدند. نظر به اظهارات باشند

گان محل بم متذكره خسارات سنگيني را بر ملكيت هاي 
  مردم نيز ببار آورد. 

  يوناما نتوانست وقوع اين رويداد را تأييد كند. 

ل ولسوالي اجنوري در قريه اندرچك ساحه ديوه گ 18در   2
واليت كنر، از اثر عمليات شبانه نيروهاي اشغالگر  چوكي

هفت فرد  ،زمانيكه خانه هاي مسكوني را هدف قرار دادند
ملكي را كه دو تن آن اطفال، يك زن و يك مرد كهن سال 
بودند به شهادت رسانيدند، مقامات دست نشانده كابل و كنر، 

سي را همين تعداد تلفات افراد ملكي را تأييد نموده و تيم برر
  جهت تحقيقات بيشتر به ساحه فرستادند. 

يافته هاي يوناما در مطابقت كامل با اعالميه 
طالبان قرار دارد. يوناما تأييد كرد كه هفت فرد 

  ملكي كشته شده است. 

فبروري رسانه ها گزارش دادند كه كميسيون هاي  13در   3
ت فرستاده شده به كنر و كاپيسا دريافتند كه قربانيان حمال

اخير ناتو در اين واليات افراد ملكي بودند. طاهر صافي رييس 
هيئت كاپيسا گفت كه از اثر حمله نيروهاي فرانسوي در 

  نجراب هشت طفل به شهادت رسيدند.  

يوناما تثبيت كرد كه هشت فرد ملكي كه هفت 
فبروري از اثر  8تن شان اطفال مي باشد بتاريخ 

در حاليكه يك حمله هوايي به قتل رسيدند. 
تاريخ آن فرق مي كند يوناما در زمينه تحقيق كرد 

  مي باشد.  ي مشابهو باور دارد كه اينها قضايا
 9فبروري شهزاده شاهد رييس هيئت كنر گفت كه  13بتاريخ   4

فرد ملكي شهيد شده بودند. هيئت عكس هاي قربانيان را 
هيئت سال بودند.  16نشان داد و اكثريت شان اطفال زير سنين 

تأييد كرد كه در جريان حمله هيچ طالبي در ساحه حاضر 
  نبوده است. 

  يوناما اين گزارش را تأييد كرده نتوانست.

فبروري نيروهاي  امريكايي مكتبي را در ولسوالي  22بتاريخ   5
طفل و  8كردند كه در نتيجه  انخيوه واليت ننگرهار بمبار

ختمان مكتب را نامه رسان مكتب زخمي گرديدند. بمبارد سا
  شديداً خسارمند ساخته است. 

 13يوناما اين قضيه را تأييد كرده و زخمي شدن 
طفل را در اين قضيه ثبت  12فرد ملكي به شمول 

كرده است. در اين مورد، يوناما تلفات بيشتر افراد 
ملكي را نسبت به آمار مندرج اعالميه طالبان ثبت 

  كرده است. 
 8ولسوالي شينوار واليت پروان پوليس فبروري در  22بتاريخ   6

تن ديگر را كه به  15مظاهره كننده را به شهادت رسانيد و 
خاطر آتش زدن قرآن مجيد توسط  امريكايي ها در بگرام 

  مظاهره نموده بودند زخمي نمود. 

يوناما تلفات ناشي از اين اعتراضات را نظارت، 
بيس تحقيق و تأييد كرد مگر اين تلفات را در ديتا

مربوط به محافظت افراد ملكي ثبت نكرد. يوناما 
تظاهرات را يك مسئله حاكميت قانون و تأمين 

                                                 
225 . http://point.un.org/UNAMA/Documnent%20List/UNAMA%20Mid%20Year%20Report2012.pdf 
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  نظم تلقي مي كند. 

فبروري در شهر جالل آباد شاگردان و مردم عادي  22بتاريخ   7
تظاهرات نموده و شعار ضد اشغالگران سردادند و خواستار به 

د را سوختانده محاكمه كشانيدن كساني شدند كه قرآن مجي
بودند، مگر تحت حمله پوليس قرار گرفتند كه يك فرد 

  ملكي شهيد و شش نفر ديگر زخمي گرديد. 

يوناما تلفات ناشي از اين اعتراضات را نظارت، 
تحقيق و تأييد كرد مگر اين تلفات را در ديتابيس 
مربوط به محافظت افراد ملكي ثبت نكرد. يوناما 

ميت قانون و تأمين تظاهرات را يك مسئله حاك
  نظم تلقي مي كند.

جان الفبروري در ساحه بركي  22به همين گونه بتاريخ   8
ولسوالي بركي برك واليت لوگر شاگردان مكاتب و مردم 

 سردادند اعتراضات ديعادي در پاسخ به سوختاندن قرآن مج
كه در نتيجه باعث شهيد  گشود آتش شان يباال سيپول و

زخمي شدن هفت تن ديگر  شدن يك شاگرد مكتب و
  تن ديگر از طرف اشغالگران توقيف گرديدند.   12گرديد و 

يوناما تلفات ناشي از اين اعتراضات را نظارت، 
تحقيق و تأييد كرد مگر اين تلفات را در ديتابيس 
مربوط به محافظت افراد ملكي ثبت نكرد. يوناما 
تظاهرات را يك مسئله حاكميت قانون و تأمين 

  قي مي كند.نظم تل

فبروري پوليس باالي تظاهر كنندگان در ولسوالي  23بتاريخ   9
بگرام واليت پروان حمله ور گرديد و چهار نفر از مظاهره 
كنندگان را به شهادت رسانيده و پنج تن ديگر را زخمي 

  نمود. 

يوناما تلفات ناشي از اين اعتراضات را نظارت، 
در ديتابيس  تحقيق و تأييد كرد مگر اين تلفات را

مربوط به محافظت افراد ملكي ثبت نكرد. يوناما 
تظاهرات را يك مسئله حاكميت قانون و تأمين 

  نظم تلقي مي كند.
فبروري هزاران مسلمان در بازار ولسوالي دهراوود  23بتاريخ   10

واليت ارزگان عليه آتش زدن قرآن مجيد توسط اشغال گران 
ندگان قصد داشتند به تظاهرات سرد دادند و تظاهرات كن

مقدسات به قرارگاه نظامي منطقوي رفته و از آنها بخواهند تا 
ه و عساكر دخيل در قضيه را بايد شتاسالمي احترام گزا

مجازات نمايند مگر پوليس ملي باالي شان حمله كرده و پنج 
تن ديگر شان را زخمي ساختند.  15تن شان را شهيد و 

لفات افراد ملكي را تأييد مقامات ولسوالي همين تعداد ت
  كردند. 

يوناما تلفات ناشي از اين اعتراضات را نظارت، 
تحقيق و تأييد كرد مگر اين تلفات را در ديتابيس 
مربوط به محافظت افراد ملكي ثبت نكرد. يوناما 
تظاهرات را يك مسئله حاكميت قانون و تأمين 

  نظم تلقي مي كند.

مان بعد از نماز جمعه در بازار فبروري هزاران مسل 24بتاريخ   11
ولسوالي ادرسكن واليت هرات عليه هتك حرمت به قرآن 
مجيد شعار هاي ضد امريكايي و ضد اداره كابل سرداده و 
خواهان به محاكمه كشاندن مرتكبين آن گرديدند و شاه راه 
كابل كندهار را به ساعت ها مسدود ساختند مگر پوليس 

نفر آن ها را  15گشوده و  باالي تظاهرات كنندگان آتش
  شهيد و زخمي نمود. 

يوناما تلفات ناشي از اين اعتراضات را نظارت، 
تحقيق و تأييد كرد مگر اين تلفات را در ديتابيس 
مربوط به محافظت افراد ملكي ثبت نكرد. يوناما 
تظاهرات را يك مسئله حاكميت قانون و تأمين 

  نظم تلقي مي كند.

ابع رسانه يي به نقل از عبدالحكيم آخوند مارچ من 9بتاريخ   12
زاده از ولسوالي تگاب واليت كاپيسا نقل قول كردند كه ناتو 

كرد كه چهار نفر  انقريه ابراهيم خيل را در ولسوالي بمبار
ملكي به شمول طفل به شهادت رسيد و دو فرد ملكي ديگر 

اً يوناما آمار نقل شده در اعالمية طالبان را قسم
تثبيت كرد؛ يوناما تثبيت كرد كه در اين حادثه سه 

  فرد ملكي كشته و دو تن ديگر زخمي شدند. 
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  زخمي شدند. 
13  
  
  

مارچ به نقل از مردم محل و شاهدان عيني در دو  11بتاريخ 
قريه ساحه زنگوات ولسوالي پنچ وايي واليت كندهار عساكر 

و بعداً نفر افراد ملكي را بيرحمانه به قتل رسانيده  17امريكايي 
اجسادشان را در اطاقي جمع كرده و آتش زده و پنج تن 

  ديگر را زخمي نموده اند.  

يافته هاي يوناما در مطابقت كامل با اعالميه 
فرد ملكي  17طالبان قرار دارد. يوناما كشته شدن 

  را و زخمي شدن پنج تن ديگر را تثبيت كرد. 
  

ار، نيروهاي امنيتي مارچ در پچيراگام واليت ننگره 27بتاريخ   14
فرد ملكي را به شهادت رسانيده و دو نفر ديگر را  3افغانستان 

  زخمي نمودند.

يوناما تأييد مي كند كه دو طفل كشته شده و دو 
تن ديگر زخمي گرديده است. تبادل آتش كه 
منجر به تلفات افراد ملكي شد پس از انفجار مواد 

پاكي منفجره تعبيه شده در برابر يك تيم ماين 
  نيروهاي امنيتي افغانستان بوقوع پيوست. 

ي را بدون امارچ عساكر امريكايي مرد هفتاد ساله 27بتاريخ   15
كدام دليل در ساحه شازادي سروان قلعه ولسوالي سنگين 

  واليت هلمند به شهادت رسانيد. 

  يوناما وقوع اين حادثه را تأييد نموده نتوانست.

16  
  
  

ديزو ماليانو، ولسوالي تگاب واليت اپريل در قريه ا 5در 
كاپيسا نيروهاي اشغالگر سالح هاي ثقيله را بكار گرفته و 
يك سر گلوله به منزل لطف الرحمن اصابت نمود كه سه 

  طفل را به شهادت رسانيد.

يافته هاي يوناما قسماً با اعالميه ي طالبان مطابقت 
 4دارد. يوناما وقوع رويداد مشابهي را بتاريخ 

يل تأييد مي نمايد و ارزيابي يوناما اين است اپر
كه اين عين قضيه است. يوناما تأييد مي نمايد كه 

  در آن رويداد دو طفل كشته شده است.  
17  
  
  
  

ر ولسوالي ميوند كندهار ياپريل در ساحه قلعه شام 7بتاريخ 
نيروهاي امنيتي افغان و اربكي محلي چهار عضو يك خانواده 

دند. را به قتل رساني  

  يوناما وقوع اين رويداد را تأييد نموده نتوانست.

18  
  
  
  

اپريل در بازار باري گل ولسوالي ناد علي واليت  10بتاريخ 
هلمند نيروهاي اشغالگر از سالح ثقيل استفاده كردند كه يك 

ي اصابت كرده و چهار طفل و دو زن مسن اسر گلوله به خانه
  را به شهادت رسانيد. 

د نمود كه دو طفل دراين رويداد به قتل يوناما تأيي
رسيد. طبق يافته هاي يوناما رويداد مشابهي بتاريخ 

اپريل اتفاق افتاد و ارزيابي يوناما اين است كه  8
  اين عين رويداد مي باشد.  

بالزي و حسن زي ولسوالي  يه هاياپريل در قر 11بتاريخ   19
ي را مورد جاني خيل واليت پكتيا نيروهاي اشغالگر منازل

حمله قرار داده و آن ها را تالشي نمودند و سرانجام ساحه را 
  كردند كه در نتيجه پنج فرد ملكي به شهادت رسيد.  انبمبار

يوناما تثبيت كرد كه افراد كشته شده مربوط به 
  عناصر ضد دولتي بودند نه افراد ملكي.

ت اپريل در قريه تباتاش ولسوالي روستاق والي 14بتاريخ   20
تخار نيروهاي اشغالگر به منزل يك تاجر (آمر عزيز) يورش 
بردند؛ عالوه بر وارد آوردن خسارات هنگفت مالي، دو عضو 
خانواده ي وي نوراهللا و عتيق اهللا را كشته و چهار تن ديگر را 

  توقيف كردند. 

يوناما وقوع اين رويداد را قبل از اعالميه طالبان 
ع اين رويداد را حاال تثبيت نكرده بود. يوناما وقو

تائيد ميكند كه در آن دو فرد ملكي كشته شدند. 
اين تلفات افراد ملكي در گزارش ساالنه 

درج گرديده  2012محافظت افراد ملكي در سال 
  است.  
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اپريل در ولسوالي كامديش واليت نورستان  14بتاريخ   21
ل مجاهدين با نيروهاي اشغالگر درگير شدند و اشغالگران مناز

مسكوني را در ساحات آغاسي و ساير نقاط مورد بمبارد قرار 
نفر فرد ملكي كه اكثريت شان  21دادند كه باعث كشته شدن 

را زنان و اطفال تشكيل مي داد، گرديد. بمباردمان منازل ساير 
  اهالي را هم ازبين برد.  

اپريل اتفاق  15و  14يوناما رويدادي راكه بتاريخ 
ه در آن سه فرد ملكي (بشمول افتيد تأئيد كرد ك

  دو طفل و يك زن) كشته شدند.  

ولسوالي كجكي  ،كاريز زميندارو اپريل در ساحه  16بتاريخ   22
واليت هلمند، امريكايي ها منازل مسكوني را بمبارد كردند 
كه شش زن و طفل را به قتل رسانيدند. سه منزل مسكوني نيز 

  از اثر اين بمباردمان ويران گرديد. 

  يوناما وقوع اين رويداد را تأييد نموده نتوانست.
  

اپريل در قريه مرغوي ولسوالي ارغنداب واليت  27بتاريخ   23
  فرد ملكي به شمول امام مسجد را كشتند.  4زابل امريكايي ها 

  يوناما وقوع اين رويداد را تأييد نموده نتوانست.
  

نازل مسكوني را اپريل در ساحه بوالن، اشغالگران م 30بتاريخ   24
از طرف شب مورد حمله قرار دادند و بعد از تالشي خانه ها 
دو برادر را به شهادت رساندند و پدر و برادر ديگر مقتولين  و 

  چهار نفر ديگر از اهالي قريه را توقيف نمودند. 

يوناما وقوع اين رويداد را تأييد كرد ولي تثبيت 
ملكي  كرده نتوانست كه افراد كشته شده افراد

بودند زيرا منابع متعددي اظهار داشتند كه افراد 
  كشته شده جنگجويان بودند. 

ساحه شوبار ولسوالي شاه جوي واليت در اپريل  30بتاريخ   25
  زابل اشغالگران چهار طفل را به شهادت رساندند. 

يوناما اين واقعه را تأييد و تثبيت كرد كه در آن 
  گرديدند.  زخمي سه طفل كشته و سه تن ديگر

بتاريخ دوم مي در حوالي ولسوالي شاه جوي واليت زابل   26
  اشغالگران چهار طفل را به شهادت رسانيدند.

  يوناما وقوع اين رويداد را تأييد نتوانست.
  

مي در ساحه دوكان هاي كوماسا، شهر كندز افراد  3بتاريخ   27
ميرعلم قوماندان مليشياي محلي طرف دار دولت سه فرد 

  كي (امام مسجد و دو مقتدي وي) را كشتند. مل

يوناما اين قضيه را تأييد كرده مگر به اين نتيجه 
رسيد كه مرتكبين آن نيروهاي طرفدار دولت 

به احتمال قوي بخشي از گروپ هاي  نبودند بلكه
مسلح غير قانوني مي باشند. مردم شايعاتي را 
گزارش مي كنند كه اين گروپ از طرف دولت 

ان حمايت مي شود مگر اين موضوع تأييد افغانست
تأييد شده  ،نشده است و نيز در اين واقعه مشخص

نمي تواند كه حمله به جنگ مسلحانه در 
  يا خير.  افغانستان ارتباط داشته است و

مي در ساحه بابا صاحب دگ مهترالم واليت لغمان  4بتاريخ   28
بودند، به  عساكر اشغالگر چهار فرد ملكي را كه در راه روان

  شهادت رسانيدند. 

يوناما وقوع اين رويداد را تأييد كرد مگر آنرا در 
ديتابيس ثبت نكرد زيرا يوناما به اين نتيجه رسيد 

بلكه  ،كه اين تلفات ناشي از جنگ مسلحانه نه
  ناشي از خصومت هاي شخصي بوده است. 

مي در حوالي ولسوالي الساي واليت كاپيسا  6بتاريخ   29
گران ساحه را بمبارد كرده و چهار فرد ملكي را به اشغال

  شهادت رساندند. 

يوناما اين واقعه را در تاريخ متفاوتي تأييد كرد و 
تثبيت نمود كه از اثر اين واقعه دو فرد ملكي 

  كشته شده و دو تن ديگر زخمي شدند. 
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مي رسانه ها گزارش دادند كه در ساحه نوبر  6بتاريخ   30
واليت بادغيس عساكر امريكايي ساحه را ولسوالي مرغاب 

تن ديگر  18فرد ملكي كشته و  14بمبارد كردند كه از اثر آن 
زخمي شدند كه  اكثريت آن ها را زنان و اطفال تشكيل 
ميدهد. شاهدان عيني به منابع رسانه ي گفتند كه تمام قربانيان 

  اين رويداد افراد ملكي بودند. 

كرد و تثبيت كرد كه از يوناما اين واقعه را تأييد 
تن  10اثر اين واقعه هشت فرد ملكي كشته و 

  ديگر زخمي گرديدند. 

مي رسانه ها گزارش داد كه نيروهاي خارجي در  7بتاريخ   31
ساحه فتح محمد، پيچ ولسوالي سنگين واليت هلمند يك زن 

  را برعالوه پنج طفلش (سه دختر و دو پسر) كشتند. 

ييد كرده و تثبيت كرد كه در يوناما اين قضيه را تأ
اين واقعه شش فرد ملكي كشته شده اند با تفاوتي 

مي. يوناما موضوع را تحقيق  4در تاريخ يعني 
اين همان واقعه مي  كرده و به اين نتيجه رسيد كه

  باشد.  
مي نيروي هاي مزدور امنيتي افغان چهار فرد ملكي  12بتاريخ   32

خ كه در تشييع جنازه اشتراك را در ولسوالي البرز واليت بل
  داشتند به قتل رسانيد. 

يوناما اين قضيه را تحقيق كرده و  به اين نتيجه 
رسيده كه تلفات مربوط به عناصر ضد دولتي بوده 

  نه افراد ملكي. 
مي رسانه ها گزارش دادند كه نيروهاي خارجي  13بتاريخ   33

ارد كرده قريه ده واز ولسوالي واته پور واليت كنر را بمب
هشت فرد ملكي را كشتند كه اكثريت شان زنان و اطفال 
بودند. شاهدان عيني به راديو بي بي سي گفتند كه قربانيان در 
راه خود بطرف كوه جهت جمع آوري هيزم بودند كه قرباني 
اين واقعه گرديدند. سخنگوي ناتو اين واقعه را تأييد كرد 

  بودند.  مگر ادعا كرد كه قربانيان افراد مسلح

 5يوناما اين قضيه را تأييد كرده و تثبيت نمود كه 
فرد ملكي در نتيجه اين واقعه كشته و دو تن ديگر 

  زخمي گرديدند. 

مي در ساحه مسلماني ولسوالي موسي قلعه واليت  13بتاريخ   34
  هلمند سه طفل توسط آتش اشغالگران كشته شدد. 

  .يوناما اين قضيه را تأييد نموده نتوانست

مي در ساحه كنجان ولسوالي بوغني هلمند  14بتاريخ   35
نيروهاي اشغالگر در ساحه حين عمليات تالشي شبانه حمله 

فرد ملكي را كشته و سه تن ديگر را زخمي  5ور گرديده 
  نمودند. 

  يوناما اين قضيه را تأييد نموده نتوانست.

در مي سه فرد ملكي به شمول يك زن و دو طفل  15بتاريخ   36
نتيجه ي بمباردمان نيروهاي خارجي  در ساحه آدم خان 

  ولسوالي گرشك واليت هلمند به قتل رسيدند. 

  يوناما اين قضيه را تأييد نموده نتوانست.

مي در ولسوالي شاه جوي واليت زابل محافظين  18بتاريخ   37
قطار تداركاتي امريكايي شش فرد ملكي را بعد از يك 

  سانيدند. مشاجره لفظي به قتل ر

  يوناما اين قضيه را تأييد نموده نتوانست.

مي اشغالگران سه فرد ملكي را در جريان حمله  18بتاريخ   38
باالي ساحه شيني نوا، خاص ارزگان واليت ارزگان به قتل 

  رسانيدند. 

  يوناما اين قضيه را تأييد نموده نتوانست.
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ذشته مي، اسوشيتت پرس گزارش داد كه شب گ 27بتاريخ   39
نيروهاي اشغالگر منزل يك فرد ملكي، شفيع اهللا را در ساحه 
سورخيل ولسوالي گرده سري واليت پكتيا بمبارد كردند كه 

عالوه رئيس خانواده هشت عضو خانواده اش  در نتيجه بر
شهيد شدند كه تمام شان زنان و اطفال بودند و فقط يك طفل 

كردند مگر ادعا  زنده مانده بود. اشغالگران واقعه را تأييد
  كردند كه عناصر ضد دولتي را هدف قرار داده اند. 

يوناما اين قضيه را  بتاريخ متفاوتي تأييد كرده و 
تثبيت كرد كه هفت عضو يك خانواده كشته 

  شده و دو طفل ديگر زخمي گرديده بودند. 

جون رسانه ها گزارش دادند كه نيروهاي اشغالگر  7بتاريخ   40
ساحه سجوند ولسوالي بركي برك واليت  دو منزل را در

آن منازل محفل عروسي جريان  لوگر بمبارد كردند كه در
نفر فرد ملكي كشته  26داشت كه در نتيجه به شمول عروس 

شدند كه اكثريت  شان را زنان و اطفال تشكيل مي دادند. 
قوماندان پوليس لوگر سمونوال رئيس خان واقعه را تأييد 

بدون هماهنگي با نيروهاي افغان نيروهاي كرده و افزود كه 
ائتالف عمليات را از ميدان هوايي بگرام راه اندازي نموده 

  بودند. 

يوناما اين قضيه را بتاريخ متفاوتي تأييد كرده و 
فرد ملكي كشته و دو تن ديگر  18تثبيت كرد كه 

  زخمي گرديده بودند. 

ز كندهار جون در ساحه باغكي ولسوالي خاكري 10بتاريخ   41
نيروهاي اشغالگر دست ها و پاهاي دو مرد مسن را قطع كرده 

  و بعد به شفاخانه ميرويس جهت تداوي انتقال دادند. 

  يوناما اين قضيه را تأييد نموده نتوانست.

جون ساحه تمني ولسوالي چمكني واليت پكتيا  10بتاريخ   42
نيروهاي اشغالگر منزل مسكوني يك فرد ملكي را غرض 

شي مورد حمله قرار دادند بعد از تالشي اثاثيه و ظروف تال
سفالي خسارمند شده و سرانجام سه فرد خانواده اين فرد 

  ملكي را به قتل رساندند.

اين قضيه قبل از اعالميه طالبان به ثبت نرسيده بود 
و شامل گزارش نيمه ساله نگرديده بود. به تعقيب 

ييد كرده و اعالميه طالبان يوناما اين قضيه را تأ
تثبيت كرد كه سه فرد ملكي در اين رويداد كشته 

  شدند كه با معلومات طالبان يكسان مي باشد. 
جون در ساحه كراوي ولسوالي شاه ولي كوت  17بتاريخ   43

اشغالگران منازل افراد ملكي را مورد حمله قرار داده و دو فرد 
منازل به ملكي را به قتل رساندند و دو موتر سايكل را در آن 

  آتش كشيدند.

  يوناما اين قضيه را تأييد نموده نتوانست.

جون در قريه تاربت ولسوالي المار واليت فارياب  22بتاريخ   44
نيروهاي امنيتي افغان يك دانشمند مشهور مذهبي، مولوي 

  فيض محمد را به شهادت رسانيدند. 

يوناما اين قضيه را تأييد مي كند. بعد از تحقيق 
تثبيت كرد كه مرتكبين اين عمل عناصر يوناما 

ضد دولتي بودند، نه نيروهاي امنيتي افغانستان. 
يوناما تثبيت كرد كه در اين حادثه يك نفر كشته 
و يك نفر زخمي گرديد در حاليكه طالبان 

  گزارش دادند كه تنها يك نفر كشته شده بود. 
محلي  جون در ولسوالي نوبهار واليت زابل عساكر 24بتاريخ   45

محمد فرزند فيض محمد و حسين) را كشتند  زدو كوچي (نيا
  قربانيان روز قبل از واقعه توقيف شده بودند. 

  يوناما اين قضيه را تأييد نموده نتوانست.
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جون در بازار قريه فيا سنگ ولسوالي باغران واليت  25بتاريخ   46
فرد ملكي را در جريان يك  10هلمند نيروهاي اشغالگر 

ت تالشي شبانه به قتل رسانيدند. پول نقد و اشياي گران عمليا
  بهاي اهالي و دوكانداران را نيز به غارت بردند.    

  يوناما اين قضيه را تأييد نموده نتوانست.
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 ضميمه دوم
 

طالبان  2012دسمبر  16محافظت افراد ملكي طبق اعالميه مورخ  مربوط به رويداد هاي 
  .يوناما منتشر شد 226وار بعكه در واكنش به گزارش ر

  مقايسه اعالميه طالبان با ديتابيس و ارقام يوناما
  يافته هاي يوناما  رويداد ها مطابق اعالميه طالبان  شماره

ساحه كوندالنو، ولسوالي شاه ولي  ، درجوالي 11بتاريخ   1
كوت واليت كندهار،  از طرف شب اشغالگران باالي 

فرد  5را تالشي كرده و نموده آن ها  حملهمنازل مسكوني 
  ملكي را به قتل مي رسانند. 

يوناما تأييد كرد كه سه فرد ملكي در جريان 
تبادل آتش بين عناصر ضد دولتي و نيروهاي 

جوالي به قتل رسيده  12طرفدار دولت بتاريخ 
  است. 

جوالي رسانه ها گزارش دادند كه بعد از اينكه  22بتاريخ   2
ن تعبيه شده در قريه سره شخ، تانك اشغالگران با يك ماي

ساحه نهر سراج ولسوالي گرشك واليت هلمند هدف 
شد كه در نتيجه چهار فرد  انقرار گرفت ساحه بمبار

  ملكي شهيد گرديد.

يوناما اين قضيه را بررسي كرد و هيچ مورد قتل 
  يت كرده نتوانست. بافراد ملكي را تث

لي خاص جوالي در ساحه قلعه خور، ولسوا 27بتاريخ   3
اروزگان واليت اروزگان، از طرف شب اشغالگران باالي 
يك منازل افراد ملكي يورش بردند. سه فرد ملكي را 

  شكنجه كرده و بعد آن ها را به شهادت مي رسانند. 

يوناما اين قضيه را بررسي كرد و هيچ مورد قتل 
  يت كرده نتوانست.بافراد ملكي را تث

سيرو، ، اوه حه ي شهلي ناگست در چندين سا 2بتاريخ   4
متك زو و سكانو، ولسوالي خاص اروزگان واليت 
اروزگان افراد اربكي باالي منازل افراد ملكي يورش برده 

تن شان را كشته و منازل شان را چور و چپاول  18و 
كردند. به اساس اظهارات شاهدان عيني قوماندان اربكي 

را به  كه اسمش شجاعي بود بعضي از افراد ملكي زنده
چاه پرتاب كرد. شاهدان عيني به رسانه ها گزارش دادند 

موتور سايكل را حريق كرده و پول  8كه پوليس محلي 
هاي نقد و اجناس شان را چپاول كردند. قبالً پوليس 
محلي همينگونه تخطي را انجام داده بود ولي رسانه ها آن 

ه را تحت پوشش قرار نداده بودند. اين بار كه گزارش داد
 شد دليلش احتماالً اثرات مخرب اين وقايع باشد به خاطر

كه اين وقايع منحصر به فرد مي باشند. اين موجب آن
نگراني  است كه بيشترين رسانه ها وقايع ناگوار كه 
توسط اشغالگران بوقوع ميرسد را انعكاس نميدهند مگر 
اينكه آن را اشغالگران بپذيرند و يا اينكه اين وقايع 

يوناما اين قضيه را بررسي كرد و تأييد كرد كه 
مورد اتهام  9 حد اقل و شده فرد ملكي  كشته 11

  قتل عليه شجاعي وجود دارد. 

                                                 
226 . http:unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=RfTTUm-s86s%3D&tabid=12254&language-en-US 
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مردمي را ببار آورده باشد. با آنكه افراد ملكي در رسوايي 
صدا راه  و باره روش ناگوار اشغالگران، پوليس و اردو سر

مي اندازند و شكايت مي نمايند مگر رسانه ها در برابر  
  اين شكايات خاموشي اختيار مي نمايند. 

اگست در ساحه شش آبه، ولسوالي خاشرود،  7بتاريخ    5
 واليت نيمروز، از طرف شب  حمله ي صورت گرفت. بر
عالوه، در حمله ديگري نيروهاي اشغالگر باالي منازل 
مسكوني يورش بردند منازل را تالشي كرده و چهار فرد 

به شمول يك زن و دو  طفل را زخمي ملكي را شهيد 
نمودند. ولسوال خاشرود اين وقايع را تأييد كرده و خاطر 
نشان ساخت كه نيروهاي خارجي عمليات را بدون در 

  جريان گذاشتن ما راه  اندازي نموده اند. 

يوناما اين قضيه را بررسي كرد و تأييد كرد كه 
افراد ملكي به قتل رسيده است: يك زن كشته و 
دو طفل زخمي گرديدند (يوناما دريافت كه كه 
برعالوه سه فرد ديگر هم كشته شده مگر آنها را 

  افراد ملكي حساب نمي كند). 

اگست ساحه ده زك ولسوالي ده راوود واليت  10بتاريخ   6
اروزگان نيروهاي اشغالگر حمله شبانه را راه اندازي كرده 

ا گرفتار و چهار فرد ملكي را شهيد و يك تن ديگر ر
كردند فرد بازداشت شده را به موقعيت نامعلومي انتقال 

  دادند. 

يوناما تأييد مي كند كه چهار فرد ملكي كشته 
  شده است.

 اوه در ساحه تانكانو گدر ولسوالي ن اكتوبر 15بتاريخ    7
واليت هلمند هليكوپترهاي امريكايي يك تراكتور فرد 

نفر  15ن آن را كه ملكي را هدف قرار داده و تمام راكبي
مي شدند شهيد كردند مردم محل گفتند كه تراكتور 
مذكور افراد بي جا شده و اسباب منازل شان را انتقال مي 

  داد. 

يوناما اين قضيه را بررسي كرد و دريافت كه 
اكتوبر آيساف راكت باالي عناصر ضد  14بتاريخ 

دولتي پرتاب كرد كه ماين هاي تعبيه شده را در 
اسازي مي نمودند. يك راكت از هدف ساحه ج

انحراف كرده و منتج به كشته شدن سه طفل 
  گرديد.

اكتوبر در ساحه زمين داور ولسوالي كجكي  24بتاريخ    8
واليت هلمند نيروهاي اشغالگر سه مشر قبيله را شهيد 

 85كردند. گزارش مي افزايد كه حاجي سيف الدين، 
ساله از قريه  90ن، ساله مسكونه ساحه لكن نو و سعدالدي

  هوادار و غفار آغا از قريه مزار در جمع قربانيان بودند. 

يوناما اين قضيه را بررسي كرد و هيچ مورد قتل 
  افراد ملكي را تثيت كرده نتوانست.

نومبر، در ساحات شاه كاريز و لندي كاريز  6بتاريخ   9
ولسوالي كجكي واليت هلمند نيروهاي اشغالگر باالي 

  ورش برده و پنج فرد ملكي را شهيد كردند. ساحات ي

يوناما اين قضيه را بررسي كرد و هيچ مورد قتل 
  افراد ملكي را تثيت كرده نتوانست.

نومبر در ساحات مختلف ولسوالي شاه ولي  20بتاريخ   10
كوت واليت كندهار نيروهاي اشغالگر منازل مسكوني را 

پنج فرد  تالشي نموده  مردم را لت و كوب و سرانجام
ملكي را شهيد ساختند به شمول افراد جوان و پير و بر 

  عالوه يك فرد ملكي را توقيف نمودند. 

اين رويداد ثبت نشده است. در ديتابيس گزارش 
سپتمبر  3ي بتاريخ اديگري در مورد وقوع حمله

درج است كه در آن حمله سه فرد ملكي  2012
  كشته شدند.  
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ادل خيل ولسوالي اچين واليت اگست قريه ع 6بتاريخ   11
ننگرهار از طرف شب  نيروهاي اشغالگر باالي منازل افراد 

غارت كرده و خساراتي را به  را آن ها ،ملكي يورش برده
ملكيت ها وارد نمودند قبل از  فرار از ساحه پنج فرد 
ملكي را شهيد كردند. ساكنين محل گزارش دادند كه 

د و با هيچ حزبي وابستگي تمام قربانيان افراد ملكي بودن
  نداشتند. 

يوناما اين واقعه را بررسي كرد و دريافت كه 
چهار توليد كننده مواد مخدر و قاچاق بران كشته 

  .شده اند

سپتمبر رسانه ها ثبت كردند كه در ساحه نور  16بتاريخ    12
 20لم ولسوالي علينگار واليت لغمان اشغالگران امريكايي 

ن هم شامل آنها مي شد را كشته و فرد ملكي كه هشت ز
زخمي كردند در حاليكه زنان و اطفال بطرف مزرعه  مي 
رفتند تا براي آتش هيزم جمع نمايند كه دفعتاً طيارات 

نمود. طبق معمول اشغالگران  انامريكايي ساحه را بمبار
گفتند كه شورشيان (مجاهدين) هدف قرار گرفتند و هيچ 

ه است. مگر مقامات واليتي فرد ملكي مشمول تلفات نبود
لغمان تأييد كردند كه تمام قربانيان اين واقعه افراد ملكي 
بودند. شاهدان عيني به رسانه ها گزارش دادند كه تمام 
قربانيان افراد ملكي بودند كه جهت جمع آوري چوب 

  براي آتش بيرون شده بودند. 

يوناما تأييد كرد كه هشت فرد ملكي كشته و 
زخمي گرديدند. اين رقم با آمار  رهشت فرد ديگ

نفر  20تلفاتي كه در اعالميه طالبان آمده است، (
  كشته و زخمي) قابل مقايسه مي باشد. 

اگست در (شهر) بازار ولسوالي بركي برك  30بتاريخ   13
واليت لوگر دو هاوان باالي بازار پرتاب شد يكي اين 

ش به هاوان ها به يك منزل مسكوني اصابت كرد و ديگر
يك ايستگاه موتر برخورد نمود كه در نتيجه هردو محل 

تن ديگر زخمي  10آتش گرفت پنج فرد ملكي شهيد و 
شدند. قوماندان امنيه لوگر هم واقعه متذكره و هم تلفات 
افراد ملكي را تأييد كرد و افزود كه از جزئيات خبر 
ندارد. مردم محل گفتند كه هر دوي اين هاوان ها  از 

ه نظامي اشغالگران پرتاب شدند. بهر صورت قرارگا
  اشغالگران در مورد اين واقعه هيچ تبصره ي نداشتند. 

  

فرد ملكي كشته شده و  10يوناما دريافت كرد كه 
ديگر زخمي شدند. در مقايسه با آمار  هفت نفر

تلفات افراد ملكي كه در اعالميه طالبان ادعا شده 
ت نفر است، يعني  پنج فرد ملكي كشته و هف

  ديگر زخمي.   

اكتوبر در قريه شيخ خيل ولسوالي بركي برك  21بتاريخ   14
واليت لوگر نيروهاي امريكايي چهار هاوان را باالي قريه 
متذكره پرتاب كردند كه شش طفل را كشته و دو طفل را 
زخمي نمود. اسامي شهيد شدگان و زخمي شدگان قرار 

فرزند  ذيل است: حميم فرزند مرجان، عمر جان
عبدالغفار، رحمت اهللا فرزند نواب، ظاهر فرزند شمس، 
يارگل فرزند صالح و همايون فرزند غزني (تمام شان از 

اين وقايع توسط يوناما ثبت و مرگ چهار فرد 
سي شد. قابل ذكر است كه نام هاي ملكي برر

افراد ملكي در پايگاه اطالعاتي يوناما با نامهاي 
  مندرج اعالميه طالبان مطابقت ندارد. 
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قريه شيخ خيل) كه مشمول زخمي شدگان  اند؛ 
عبدالجبار فرزند ميران و ظفر فرزند حسن از قريه نوآباد 

  بودند. 

اگست تلويزيون پرس تي وي گزارش داد كه  31بتاريخ   15
فرد  12نيروهاي اشغالگر واليت غور را بمبارد كرده و 

  ملكي را به شهادت رسانيد. 

ه را بررسي و دريافت كرد كه تمام يوناما اين واقع
نفر زخمي) اعضاي گروپ  8كشته و  5قربانيان (

هاي مسلح بودند كه بعد از درگيري با نيروهاي 
بين المللي كشته شدند. لذا آنها افراد ملكي تلقي 

  نمي شوند.  
سپتمبر رسانه ها گزارش دادند كه در قريه مهران  8بتاريخ   16

واليت بادغيس اشغالگران بيشتر زو، ولسوالي باالمرغاب 
فرد ملكي به شمول زنان و  اطفال را زخمي نمودند  20از 

فوت كردند. باشنده هاي  اًكه بعضي از زخمي ها بعد
محل به رسانه ها از طريق تيلفون همراه گزارش دادند كه 
بعد از اينكه واسطه پوليس به يك ماين تعبيه شده برخورد 

ه پوسته تالشي پوليس واكنش كرد واقعه رخ داد بطوريك
نشان داده و شروع به گشودن آتش باالي افراد ملكي 
نمود زخمي ها به كلينيك محلي و به شفاخانه هرات 

  منتقل ساخته شدند.  

يوناما تأييد كرد كه در نتيجه تبادل آتش بين 
عناصر ضد دولتي و اردوي ملي افغانستان يك 

  نفر كشته و چهار نفر زخمي شدند. 

سپتمبر در قريه كانم واليت كندز، پوليس محلي  2بتاريخ   17
فرد ملكي را به شهادت رسانيده و بعضي ديگر  15افغان 

را زخمي نمودند و تعدادي از افراد ملكي را توقيف 
نمودند. مردم محل به رسانه ها گزارش دادند كه يك 
جنگ ساالر به اسم قدير كه فعالً قوماندان پوليس محلي 

نم حمله ور شده او افراد مسلح وي باالي قريه ك مي باشد
و افراد ملكي را كه از خانه هاي شان در هنگام صبح 
بيرون مي شدند قتل عام كردند اين هنگامي رخ داد كه 
يك فرد مسلح قدير توسط افراد ناشناس به قتل رسيد. 

  مگر جنگ ساالر انتقام آن را از مردم محل گرفت.

 12كرده و تأييد كرد كه  يوناما واقعه را بررسي
فرد ملكي كشته و هشت تن ديگر زخمي 

  گرديدند.  

اكتوبر در قريه اندوجان نزديك مركز واليت  6بتاريخ   18
كندز پوليس محلي يك زن را به ضرب چاقو به شهادت 
رسانيد. مردم محل به رسانه ها گزارش دادند كه عضو 
 پوليس محلي نخست كوشش كرده بود كه باالي زن
مذكور تجاوز جنسي نمايد كه با مقاومت روبرو شده و 

  بعداً زن مذكور را به قتل مي رساند.  

اين قضيه يك قضيه محافظت از افراد ملكي 
نيست (بخشي از جنگ مسلحانه نيست)، قضيه 
جنايي: يوناما قضيه را بررسي و تأييد كرد كه 
يك زن كشته شده است مگر قاتل عضو پوليس 

  ت. محلي نبوده اس



 در منازعات مسلحانه در مورد محافظت از افراد ملكي 2012گزارش ساالنة  

92 

اكتوبر در قريه زرين ولسوالي شلگر واليت   12بتاريخ   19
غزني نيروهاي اشغالگر باالي منازل افراد ملكي يورش 

منازل متذكره را تالشي و به آن ها خساراتي وارد  ،برده
نموده و هفت فرد ملكي به شمول سه طفل و زن را به قتل 

د مذكور را تأيي رساندند. سخنگوي والي غزني  واقعه
كرده و گفت كه هيئتي به ساحه اعزام شده تا واقعه را 
بررسي نمايد. و افزوده كه نيروهاي خارجي اين عمليات 

  ما راه اندازي نموده اند.  اطالعيهرا بدون  

يوناما تأييد كرد كه از اثرتبادل  آتش بين عناصر 
فرد ملكي به شمول يك  4ضد دولتي و آيساف 

ن واقعه زماني رخ زن و سه طفل كشته شدند. اي
داد كه گروپي از عناصر ضد دولتي در منزل يك 

  فرد ملكي با آيساف در گير شدند.  

نومبر سال جاري گروپي از پوليس اربكي افغان  18بتاريخ   20
كه توسط تانك هاي امريكايي حمايت مي شدند شب 
هنگام به قريه شيلي ولسوالي گيرو داخل شدند. در سپيده 

م مسجد مولوي صاحب ذبيح اهللا مردم محل دم همينكه اما
را  امامت مي كرد عساكر اربكي باالي مسجد يورش برده 
مولوي متذكره را با تعدادي از شاگردان وي و مردم قريه 
دستگير كرده بعد از اينكه نيروهاي امريكائي گيرو را 
ترك كردند، آنها را به ولسوالي شيلگر بردند. دو روز 

يح اهللا در قريه ابراهيم خيل ولسوالي بعد، جسد مولوي ذب
شيلگر كشف گرديد؛ جسد در حالتي بود كه تمام 
استخوان هاي بدنش شكسته شده بود و روي و چشمهاي 

  او تيرباران شده بود. اناللله و انا اليه راجعون.  

يوناما اين واقعه را تحقيق كرد و در يافت كه 
  قربانيان اين واقعه افراد ملكي نبودند. 

  


