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عكسي كه در جلد اول اين گزارش درج گرديده صحنه اي را نشان مي دهد كه در آن افراد ملكي از 
ساحه يك حمله پيچيده كه توسط چهار انتحار كننده مجهز با پيكا، راكيت، تفنگ و مواد انفجاري 

 24طالبان مسوليت حمله  .فرار مي كنند ، ه بودمملو از مواد انفجاري تعبيه شده صورت گرفت بشمول موتر
  فرد  22فرد ملكي و مجروح شدن  4ماه مي بر باالي يك مجتمع در شهر كابل را كه منجر به كشته شدن 

 .ملكي گرديده بود، به عهده گرفت                                                  
  



 

 
 

 
            

  تمام معيارهاي. در منازعات مسلحانه موجود در افغانستان افراد ملكي بيشتر از هر كسي ديگر، رنج مي برد
  .الزمه بايد جهت محافظت آنها مد نظر گرفته شود                                         

  .2013جون  30يان كوبيش، نماينده ويژه دبير كل ملل متحد، 
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 مأموريت
در درگيري هاي مسلحانه، توسط  نظاميان در مورد محافظت از غير 2013شش ماه اول سال  گزارش

اول جنوري تا  ، تهيه گرديده و دوره زماني)يوناما(بخش حقوق بشر هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان 
   .را در بر ميگيرد جون 30

به منظور "شوراي امنيت ملل متحد ) 2013( 2096اين گزارش به تعقيب مأموريت يوناما بر اساس قطعنامه 
غيرنظاميان، هماهنگي تالش ها براي تضمين محافظت از آنها، تقويت پاسخ دهي و  نظارت از وضعيت

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 "گيردقوق بشري شان، ارتباط ميح

شوراي امنيت اهميت نظارت فعلي و گزارش دهي به شوراي امنيت ملل متحد در ) 2013(2096قطعنامه 
مورد وضعيت افراد ملكي در منازعات مسلحانه در افغانستان، بخصوص در مورد تلفات افراد ملكي را 

  . تصديق مي نمايد

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

 فعاليت هاي دادخواهي براي تقويت محافظت از غيرنظامياني كه در منازعات مسلحانه متضرر مي گردد؛ و
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
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



 

 
 

 واژه نامه
مهمات قابل شليك از طياره، بشمول حمايت هوايي نزديك توسط ، حمله هوائي: حمله هوائي

و نيز . را مي گويند) هليكوپترها(هواپيماهاي با بال ثابت و حمالت جنگي نزديك توسط بالگردها
بدون سرنشين يا طياره هاي بدون خلباني   جنگي هوايي  حمالتي را مي گويند كه  با استفاده از وسايط

 . كه از راه 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
 . پوليس ملي و رياست امنيت ملي ميگردد

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

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

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

ايي كه به طور مستقيم در اعمال خصمانه به نمايندگي از يك طرف درگير ، به شمول گروه هاي جنباشند
 .فعاليت مي نمايند

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

ي را دارند كه با استفاده از قدرت شان از جنگ يگروپ هاي مسلح اين توانا. و مجرمين را شامل گردد
در حاليكه . افزارهاي شان بخاطر بدست آوردن اهداف سياسي، آيدولوژيكي و اقتصادي استفاده نمايند

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

اما، . ند، نباشدهاي مسلح ممكن تحت فرماندهي و كنترل رسمي دولتي كه در قلمروي آن فعاليت مي نماي
اين . آنها ممكن است  از كشور ميزبان و ساير كشورها به شكل مستقيم يا غير مستقيم حمايت گردد

تعريف  با وصفي كه تمام گروپ هاي مسلح غير قانوني را شامل نمي شود، ولي شامل گروپ هاي ذيل 



 

 
 

ژادي، قومي و ساير  كه شامل مليشه هاي ن(گروپ هاي شورشي مخالف، مليشه هاي محلي: مي گردد
البته (، شورشيان، تروريست ها، نيروهاي دفاع مدني و گروپ هاي شبه نظامي)همچون گروپ ها مي شود

 1).زماني كه آنها بطور واضح خارج از كنترل دولت عمل مي كنند

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

AXO  : بجا مانده؛ به مهمات انفجاري گفته مي شود كه در جريان جنگ هاي مسلحانه مواد انفجاري
طوريكه . له يا اشغال انداخته شده استاستفاده نگرديده، بلكه آن مهمات را بجا مانده يا اينكه در انبار، زبا

مهمات . مواد متذكره از تحت كنترل نيروهاي كه آنها را بجا گذاشته و رها نموده است، خارج باشد
انفجاري بجا مانده ممكن داراي چاشني باشد، ممكن داراي فيوز فعال باشد، ممكن آماده انفجار باشد، يا 

كنوانسيون مربوط به سالح . (والً براي استفاده تهيه مي گردددر غير آن صورت معم. اينكه چنين نباشد
  . vهاي مشخص متعارف، پروتكل 

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

ميشود و شامل تلفات  تلفاتي كه بطور مستقيم از درگيري هاي نظامي ناشي: تلفات مستقيم ·
. 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 دستگيري، مبارزه در مقابل 
مل تلفاتي نيز ميگردد كه در نتيجه فعاليت هاي اين گونه تلفات شا. شورشيان يا عمليات هاي ضد تروريزم

مانند كشتارهاي سازمان يافته، تلفات ناشي از  مواد منفجره . گروپهاي مسلح غير دولتي صورت مي گيرد
 . جاسازي شده و يا درگيريهاي مستقيم با نيروهاي طرفدار دولت

اتي كه بصورت تلف :ساير عوامل يا اسباب غير مستقيمي كه منجر به تلفات مي گردد ·
تلفات ناشي از مواد منفجره باقي مانده از ": غير مستقيم از درگيري ها ناشي مي شود، قرار ذيل مي باشد

دوران جنگ، مرگ در زندان، مرگ ناشي از بدتر شدن احتمالي اوضاع بهداشتي كه در جريان عمليات 
. يا موجود نباشد منوع گرديدههاي نظامي رخ مي دهد و يا زماني كه دسترسي به مراقبت هاي صحي م

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

 مشمول بدوِ(سال  18به كسي گفته مي شود كه زير سن  "طفل" كنوانسيون حقوق طفل،بر اساس : اطفال
از  2003در ضمن اساسنامه روم در مورد محكمه جنايي بين المللي كه در سال . باشد) سال 17تولد تا ختم 

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

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



 

 
 

سال در نيروهاي  15خدمت اجباري يا شامل نمودن اطفال زير سن  سوي افغانستان نيز به تصويب رسيده بود،
و يا گروه هاي مسلح غير دولتي و استفاده از اطفال براي مشاركت مستقيم در خشونت ها را جرم مسلح دولتي 
  ).مراجعه شود 8ماده  2فقره اي بند ) vii(و جزء  8ماده ) 2(بند ) ب(فقره ) xxvi(به جزء . (شمرده است

 
نام مقررات حقوق بشر دوستانه بين المللي تحت : غيرنظاميان و مبارزين محافظت شده

نمي باشند و يا ) عضو نيروهاي نظامي يا شبه نظامي(كساني را خطاب مي كنند كه مبارز "غيرنظاميان"
در . نباشند 2عضو گروه هاي مسلح سازمان يافته يكي از طرف هاي درگير يا بخشي از شورش گسترده

ش را ممكن از محافظت خوي ،صورتي كه غير نظاميان بطور مستقيم در درگيري هاي نظامي شركت كنند
بطور مشابه با افراد ملكي، نظاميان و جنگجوياني كه از صفوف جنگ خارج شده، . دست بدهند

و يا كسانيكه ) مجروح، مريض،اشخاصي كه كشتي شان غرق مي شود، توقيف و يا تسليم مي گردند(مثل
  .ظت شوندمربوط به بخش هاي صحي يا مذهبي نيروهاي مسلح باشند، بايد در برابر حمالت محاف

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
زماني كه افراد در هنگام نزديك شدن به كاروان : نيز ياد شده است "محافظت از نيروها"كه تحت عنوان 

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

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

اس جاسازي شده در بدن، كنترول از راه دور، مواد انفجاري جاسازي شده در موتر ، مواد انفجاري كه با تم
  ".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 : استحصال مواد انفجاري
مواد تشخيص، جمع آوري، توليد و توزيع نمودن معلومات جمع آوري شده از ساحه حادثة : گردد مي

انفجاري به منظور به دست آوردن اطالعات نظامي قابل استفاده، بخاطر تقويت طرزالعمل و ميتود مبارزه 

                                                
سالح  ساكنين يك سر زمين اشغال ناشده، كه در برخورد با نيروهاي مهاجم فوراً": است تذكر يافته چنين اصطالح قيام يا شورش عمومي در كنوانسيون سوم ژنو.  2

مشروط به اينكه  سالح را در   ، بدون اينكه وقت داشته باشد تا خود را در واحد هاي منظم نظامي شامل سازند ؛ ابل آنها مقاومت مي كننددر دست مي گيرند و در مق
  .4ماده ) 6(و ) 1(فقرهاي  ".عام  حمل نموده و قوانين و سنت هاي جنگ را رعايت مي كنند ء مال



 

 
 

اين . با مواد انفجاري و به جهت كاهش منابع شورشيان و بخاطر تقويت پروسه تعقيب عدلي آنها
هاي تخنيكي،  استحصال شامل حفظ، تشخيص و ترميم عناصر مواد انفجاري تعبيه شده براي آزمايش

استحصال مواد . كه توسط نهادهاي متخصص انجام مي گيرد گرديدهقانوني، بايوميتريك و تحليلي 
 .  انفجاري تعبيه شده يك بخش اساسي اقدامات مؤثر و قوي عليه مواد انفجاري مي باشد

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

IHL :حقوق بشر دوستانه بين المللي. 

IM Forces :"شامل تمام سربازان خارجي مي گردد كه بخشي از نيروهاي  "نيرو هاي نظامي بين المللي
آيساف و نيروهاي امريكايي مستقر در افغانستان بشمول نيروهاي مربوط به عمليات تحكيم آزادي كه تحت 

ايي را نيز در بر مي در ضمن اين واژه آنعده از نيرو ه. فرماندهي فرمانده آيساف قرار دارند، را تشكيل مي دهند
 . گيرد كه تحت فرماندهي آيساف عمل نكرده و شامل تعداد نيروهاي ويژه و نيروهاي عملياتهاي ويژه ميباشد

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

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

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

نيروهاي . ، ناتو بر اساس درخواست دولت افغانستان  و ملل متحد، فرماندهي آيساف را به عهده گرفت2003
كشور مساعدت كننده نيرو مي گرديد كه در شش  49نفر از  97920تقريباً شامل  2013 جون 24آيساف تا 

بدين سو،  2008از نومبر . قر فرماندهي آيساف در كابل مستقر مي باشندسلسله فرماندهي ساحوي به عالوه م
فرمانده آيساف به عنوان فرمانده نيروهاي امريكايي در افغانستان نيز خدمت مي كند، در حاليكه سلسله 

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

MoI :وزارت امور داخله.  

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

NDS : استخبارات دولتي افغانستانرياست امنيت ملي افغانستان يا.  

NGO: سازمان غير دولتي. 



 

 
 

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

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

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

SOP :طرز العمل معياري عملياتي. 

قتل هاي هدفمند يا كشتار سازمان يافته زماني گفته مي : قتل هاي هدفمند يا كشتار سازمان يافته
ن از قبل طرح شود كه دولت و عناصر دولتي از نيروي كشنده، آن هم  به شكل عمدي، قصدي و با پال

شده در زير چتر قانون استفاده نمايد يا اينكه عين عمل توسط گروپ سازمان يافته در منازعات مسلحانه 
انجام شود و از اين طريق اشخاصي معيني را كه بطور فزيكي در تحت توقيف مرتكبين قرار ندارند، به 

ن يافته حق حيات را نقض مي كند، اما هر چند در بسياري از حاالت كشتار هدفمند و سازما. قتل برساند
  3.در بعضي از شرايط استثنايي جنگ مسلحانه ممكن قانوني باشد

UNDSS :دفتر امنيت و مصئونيت ملل متحد. 

UNAMA :هئيت معاونت ملل متحد در افغانستان. 

UNHCR :كمشنري عالي ملل متحد در امور مهاجرين. 

USSOF : متحده امريكانيروهاي عمليات هاي ويژه اياالت. 

UXO :مواد منفجر ناشده.  

نقض : اساسنامه محكمه جنايي بين المللي جرايم جنگي را چنين تعريف مي نمايد: جرايم جنگي
شديدي حقوق و عرف  قابل اعمال در جنگ بين المللي و نيز نقض جدي حقوق و عرف قابل اعمال در 

 3جرايم جنگي شامل نقض شديدي ماده  4.گويدرا جرايم جنگي . جنگي كه وجه بين المللي ندارد
                                                

صورت جلسه چهاردهمين جلسه شوراي حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل  3فرا قضايي و خود سرانه، در فقره به گزارش گزارشگر ويژه در مورد قتل هاي .  3
  A/HRC/14/24/Add.6. 10 May 2010 "مطالعه قتل هاي سازمان يافته"ضميمه . فليپ آلسون. متحد مراجعه گردد

؛ حقوق عرفي بين المللي كه هم بر جنگ بين المللي و هم بر جنگ داخلي .(cited in Vol. II, Ch. 44, #3) 8اساسنامه محكمة بين المللي جنائي، ماده .  ٤
دولت ها نيز قاعده متذكره را به عنوان يك نورم حقوق عرفي . قابل اعمال مي باشد؛ جرايم جنگي را نقض شديدي حقوق بشر دوستانه بين المللي تعريف مي نمايد

 .Rules ed، 1كميته بين المللي صليب سرخ، حقوق عرفي بشردوستانة بين المللي، جلد  -تعريف جرايم جنگي -156 قاعد - بين المللي به رسميت شناخته است
Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck (CU P/ICRC, Cambridge 2005) {ICRC Study}. . ،به پروتكل الحاقي دوم

اساسنامه روم در مورد محكمله جنائي بين المللي كه از عناصر جرم بحث كرده، مراجعه  8ماده  2ي، بند سي، فقره هم چنان به جزء آ. مراجعه گردد 13ماده  2فقره 
: كه اين موضوع مقدمتاً مبتني است بر( جرايم جنائي شامل نقض هاي شديدي حقوق و عرف جنگي قابل اعمال بر يك جنگي كه وجه بين المللي ندارد. گردد

هاك براي محافظت از  1954كنوانسيون   1999آن، پروتكل اختياري  1977ژينو، پروتكل الحاقي دوم  1949ر كنوانسيون هاي چهارگانة ماده سوم مشترك د{
ين امنيت ملل متحد و كارمندان مربوطه، اساسنامه هاي ديوان جنائي ب 1994حقوق طفل، كنوانسيون  1989مالكيت هاي فرهنگي در جنگ هاي مسلحانه، كنوانسيون 



 

 
 

كنوانسيون ژنيو بشمول تخطي عليه حيات يك شخص، بطور مشخص تمام انواع قتل، قطع عضو، تعذيب 
و رفتارهاي ظالمانه، تخطي عليه كرامت انساني بطور مشخص تحقير و توهين كردن، گروگان گرفتن، 

ربوطه توسط يك محكمة مبتني بر قانون اعالن شده تصويب مجازات و  ارتكاب قتل بدون اينكه جزاي م
و اينكه قتل، بدون در نظرداشت فرايند محاكماتي، و نيز بدون فراهم نمودن تضمينات قضائي كه . باشد

  .آن تضمينات بطور عموم حياتي تلقي مي گردد، صورت گرفته باشد

 
   

                                                                                                                                          
به جرايم جنگي بر اساس اساسنامه روم در . })كشوري در غرب افريقا(المللي براي رواندا و يگوسالوياي سابق و اساسنامه محكمه ويژه براي حكومت سيرا ليون

يته بين المللي صليب سرخ در خدمات مشاورت كم. مورد محكمة جنائي بين المللي و منابع شان در جدول مقايسوي حقوق بشر دوستانة بين المللي مراجعه گردد
  . مورد حقوق بشر دوستانة بين المللي



 

 
 

  فهرست مطالب

 

 i .....................................................................................................................گزارش هيته روشِ اي يتودولوژيم
 ii ................................................................ مسلحانه جنگ در ريدرگ يها طرف يحقوق يها تيمسئول

 1 ....................................................................................................................................................گزارش ةخالص
 11 ..................................................................................................... يملك افراد بر مسلحانه يها جنگ راتيتأث

 12 ...........................................................................................................................................................شنهاداتيپ
 15 ..................................................................................................... يملك افراد از حفاظت و يدولت ضد عناصر
 16 ................................................................................................... شده يجاساز منفجره مواد

 22 ................................................................................................... دهيچيپ و يانتحار حمالت
 24 ..................................................... يملك افراد هيعل حمالت و يعمد كشتار: قتل از يناش يجنگ ميجرا

 25 ................................................................................................................ هدفمند كشتار
 31 ..................................................................... مقدس اماكن و ينيد يها تيشخص بر حمله و ديتهد
 34 ............................................................... يدولت ضد عناصر توسط يملك افراد تياذ و د،ارعابيتهد

 37 ............................................................................ يملك افراد تلفات مورد در طالبان يعلن هياعالم
 42 .................................................... متقابل آتش در يملك افراد ماندن ريگ: ريدرگ نيطرف انيم ينيزم نبرد

 44 ......................................................... ينيزم يريدرگ يبرا گاهيپا عنوان به يمسكون ساحات از استفاده
 47 ............................................................................................ يملك افراد از حفاظت و دولت طرفدار يروهاين

 48 .......................................................................................................... ييهوا يها اتيعمل
 53 ................................................................. مظنون ةديپد كي مقابل در روهاين يجيتدر العمل عكس

 55 .................................................................................................... شبانه يتالش يها اتيعمل
 56 .....................................................................................................افغان يمل يتيامن يروهاين

 60 ................................................... وردك دانيم تيوال هيقض ةمطالع - دولت طرفدار يروهاين يحسابده
 62 .................................................... شده هيتعب ةمنفجر مواد يساز يخنث و شده هيتعب ةمنفجر مواد با مبارزه

 64 ................................................................................ يملك افراد از حفاظت و افغان يمحل سيپول
 69 .............................................. منازعه ساحات در بشر حقوق از محافظت: اند خطر در هم هنوز يملك افراد

 69 .............................................................................................................. مسلح يها گروه
 72 ........................................................................................ جنگ دوران از يانفجار مواد يايبقا

 81 .................................. يپاكساز يبرا ازين و يتيامن يب مكان، نقل: متروك شده هيتعب ةمنفجر مواد تيموجود
 85 .............................................................................................. مسلحانه منازعه و اطفال و زنان

 87 ..................................................................................................... جنگ از يناش شدن جايب
 88 ............................................................................................... مرز از خارج ةتوپخان حمالت

 90 ................................................................................................................................................................ مهيضم
 

   



 

i 

 در مورد محافظت افراد ملكي در منازعات مسلحانه 2013شش ماه اول سال  گزارش

 ميتودولوژي يا روشِ تهيه گزارش
  

يوناما تا حدي كه امكان دارد  با اجراي تحقيقات در ساحه رويدادها، با انجام مشوره با يك سلسله منابع 
اطالعاتي كه با اطمينان و با اعتبار ارزيابي مي گردد، گزارش ها در مورد تلفات متنوع و با توجه به  انواع 

در زمان تحقيق و بررسي هر رويداد، يوناما نهايت تالش خود را بكار مي برد تا . افراد ملكي را تهيه مي نمايد
اد آسيب ديده، عيني، افر شاهدان"اطالعات بدست آمده را تا جايي كه ممكن است با منابع متنوع بشمول 

، مسئولين محلي در روستاها، ولسوالي ها )بشمول دولت افغانستان و نيروهاي نظامي بين المللي(فعالين نظامي 
و واليات، رهبران مذهبي و اجتماعي و اطالعات بدست آمده از طريق بازديد مستقيم، آزمايش فيزيكي 

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

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

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

كنيك ها در اين گونه موارد، يوناما بر يك سلسله ت. ندارد، اين گونه تحقيقات در ابتدا امكان پذير نيست
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

هرگاه اطالعات مربوط به يك رويداد براي يوناما قناعت بخش نباشد، در آنصورت رويداد متذكره 
. ضي موارد، تحقيقات قبل از نتيجه گيري ميتواند چندين هفته را در بر گيرددر بع. گزارش داده نمي شود

اين مسئله بدين معناست كه نتيجه گيري ها در يك گزارش در مورد تلفات ملكيِ ناشي از يك رويداد 
. ميتواند با كسب اطالعات بيشتر و گنجانيدن آن در تحليل ها دوباره بررسي گرديده و اصالح گردد

نتيجه گيري  ،العات واضح و روشن نباشد، در آنصورت تا زمان كسب مدارك قناعت بخشهرگاه اط
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

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

بين المللي استفاده نموده و طوري فرض نمي كند كه مرداني كه در سن جنگ قرار دارند ملكي اند يا 
ه اين گونه ادعاها بر اساس واقعيت هاي موجود در مورد يك رويداد مشكوك ارزيابي مي جنگجو، بلك

هرگاه وضعيت يك يا چند قرباني نامشخص باقي مي ماند، در آنصورت مرگ آنها در شمار . شوند
  . مجموع تلفات افراد ملكي گنجانيده نمي شود
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ا تحليل ها و گزارش هاي خود در مورد ميالدي ايجاد نمود ت 2009يوناما يك  ديتابيس را در سال 
تابيس بخاطر تسهيل جمع آوري ياين  د. محافظت از غير نظاميان در درگيري هاي مسلحانه را تقويت كند

اطالعات به شكل منظم، تحليل و ارزيابي منسجم و مؤثر اطالعات منجمله تفكيك اطالعات بر اساس 
  .دسته بندي هاي ديگر طراحي شده است سن، جنس، مرتكبين حادثه، تاكتيك، نوع سالح و

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

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

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

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

 مسئوليت هاي حقوقي طرف هاي درگير در جنگ مسلحانه
برد داخلي بوده كه در آن دولت افغانستان و نيروهاي امنيتي يوناما بر اين نظر است كه جنگ افغانستان يك ن

نيروهاي "كه در اين گزارش و در داخل افغانستان به عنوان (شان با حمايت نيروهاي نظامي بين المللي 
كه در اين گزارش (با گروه هاي مسلح غير دولتي ) به آن اشاره مي شود "دولتي و  همكاران بين المللي شان

 .، مصروف جنگ مي باشد)به آن اشاره مي شود "عناصر ضد دولتي"افغانستان به عنوان و در داخل 

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

واحدهاي نظامي آيساف، نيروهاي ويژه ( اردوي ملي، نيروهاي حمايتي بشمول نيروهاي نظامي بين المللي
امريكائي در افغانستان، اعضائي ائتالف عمليات تحكيم آزادي يا نيروهاي عمليات هاي ويژه كه خارج از 

تمام اعضاي نيروهاي . و ساير نيروهاي امنيتي افغان، گفته مي شود) اين سلسله فرماندهي قرار مي گيرد
نيروهاي . استثناي كارمندان طبي و مذهبي جنگجو تلقي مي گردندمسلح طرف هاي درگير در منازعه، به 

امنيتي افغان، مانند پوليس ملي، پوليس محلي، نيروهاي رياست امنيت ملي و پوليس سرحدي وضعيت 
ملكي بودن خود را زماني كه به شكل مستقيم در جنگ شركت مي نمايند، از دست داده و به حيث 

   .اران بين المللي شان تلقي مي گردندبخشي از نيروهاي دولتي و همك

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

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

  . دنامنيه، افسران امنيت ملي يا ولسوال، انجام مي ده
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  عناصر مخالف دولت
عناصر مخالف دولت يك اصطالحي هست كه به افراد و گروپ هاي مسلح غير دولتي كه در حال حاضر 

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

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

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

    5.دخيل مي گردد

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

 مكلفيت ها بر اساس حقوق بشر دوستانه بين المللي) الف
مي باشد كه در آن  19776ژنو و عضو پروتكل الحاقي دومِ  1949افغانستان عضو كنوانسيونهاي چهارگانه 

اين پروتكل حمله عليه افراد . به محافظت غيرنظاميان در درگيري هاي مسلحانه داخلي پرداخته شده است
  . ملكي و حمله بر اهدافي كه موجوديتش براي نجات جمعيت غيرنظامي ضروري است را منع مي نمايد

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

، خشونت، قتل هاي فرا قضائي، تعذيب، قطع عضو و ساير انواع 7مشترك، از طريق منع قرار دادن صريح قتل
  . هر زمان و مكاني منع قرار داده استاين رفتارها را، هميشه در . 8خشونت

                                                
تنظيم شده در وزارت دفاع .  3. 4تا  2. 4هاي تعريف جنگجو، فصل: چارچوب حقوقي را تعقيب مي كند كه در منابع زير آمده است "تعاريف"اين بخش .  5

؛ و كميته بين المللي صليب سرخ، حقوق عرفي بشر دوستانه بين المللي، 2004كسفورد، اكسفورد انگلستان؛ كتاب راهنما در مورد حقوق جنگ، انتشارات دانشگاه ا
  . 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  1977افغانستان، پروتكل الحاقي دوم .  ٦
عمدي افراد در مورد جرايم جنگي ناشي از قتل، طوريكه توسط اساسنامه روم در مورد محكمة جنائي بين المللي، تعريف گرديده است، يوناما اصطالح قتل . 7

به يك عملي گفته مي شود كه از جمله جرايم جنگي ناشي از قتل بشمار رفته، (ملكي را طوري استفاده مي نمايد كه اصطالح متذكره شامل قتل هاي هدفمند
اصطالحات چون قتل . يز گرددطوريكه همچون قتل ها از جنايت ناشي از قتلي كه توسط افراد خصوصي خارج از حيطة منازعات مسلحانه صورت مي گيرد، متما

سط طرفهاي جنگ هاي هدفمند، قتل هاي فرا قضائي، اختطاف و قتل و قتل غير قانوني بعضي موقع بخاطري استفاده مي گردد كه يك قتل عمدي افراد ملكي را تو
  . مسلحانه در حيطة منازعات مسلحانة داخلي در افغانستان، توضيح دهد

در صورت بروز جنگ مسلحانة داخلي . بر يك جنگي كه وجه بين المللي ندارد، قابل اعمال مي باشد 1949اگست  12ون چهارگانه مشترك در كنوانسي 3ماده . 8
اشخاصي كه به شكل ) 1: در قلمروي يكي از طرفهاي كه طرف كنوانسيون قرار دارد، هريكي از طرف هاي درگير بايد بر اعمال حد اقل معيارهاي ذيل ملزم باشد

شدن يا  ال در جنگ سهم نمي گيرند، بشمول اعضاي نيروهاي مسلحي كه سالح هاي شان را به زمين گذاشته اند و كسانيكه بخاطري مريضي، جراحت، توقيففع
، مذهب، دين، جنس، بدون اينكه تمايزي از لحاظ نژاد، زنگ. ساير عوامل، غير نظامي تلقي مي گردد؛ بايد در تمام حاالت برخورد انساني همرايش صورت بگيرد

بدين لحاظ رفتارهاي ذيل بايد هميشه و در هر زمان و مكاني بخاطر احترام به افراد فوق الذكر، ممنوع تلقي . تولد يا سرمايه يا ساير معيارهاي مشابهي، قابل گردد
تخطي عليه كرامت انساني بطور ) گروگان گيري؛ ج) تعذيب؛ بخشونت عليه حيات افراد، بطور مشخص تمام انواع قتل ها، قطع عضو، رفتار ظالمانه و ) الف: گردد
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ژنو و پروتكل هاي الحاقي آن، بخشي از حقوق عرفي  1949قواعد متعددي در كنوانسيونهاي چهارگانه 
مرتبط ترين اصولي كه بر رفتار نيروهاي مسلح افغان، نيروهاي نظامي بين . 9بين المللي را تشكيل ميدهد

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

طرف ". 10جمعيت غير نظامي و همچنين افراد ملكي نبايد مورد حمله قرار گيرند: اصل تشخيص يا تفكيك •
 "نظامي اهداف ملكي را از اهداف"و  "هاي درگير بايد در تمام حاالت جمعيت ملكي را از جنگجويان

  11.تشخيص داده و آنها را از هم تفكيك نمايند

كه احتمال تلفات اتفاقي افراد ملكي، جراحت به غيرنظاميان، صدمه به اهداف ه آن حمل": اصل تناسب •
ملكي و يا تركيبي از آنها در آن وجود داشته باشد، كه از منفعت محسوس و مستقيمي كه از بعد نظامي 

 .   12"رود، منع گرديده استبدست مي آيد، فراتر 

غيرنظاميان در برابر هر گونه خطر ناشي از عمليات هاي نظامي بايد از ...": اصل احتياط در حمله •
در زمان انجام عمليات نظامي، بايد مراقبت دائمي صورت گيرد . "13مصئونيت همه جانبه برخوردار باشند

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

  . "14حداقل رسانده شود

همه كشورهايي كه در تشكيل نيروهاي نظامي بين المللي در افغانستان سهم دارند، امضاء كنندگان 
هرچند تمام كشورهاي كمك كننده نظامي، امضاءكننده . ژنو مي باشند 1949اي چهارگانه كنوانسيونه

نيستند، اما تمام اين نيروها به آن قواعد حقوقي مربوطه كه  1977پروتكل الحاقي اول و پروتكل الحاقي دوم 
  .بخشي از حقوق عرفي بين المللي را تشكيل ميدهد، مقيد مي باشند

 اس قواعد بين المللي حقوق بشرمكلفيت ها بر اس) ب
قواعد بين المللي . قواعد بين المللي حقوق بشر هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح قابل اعمال مي باشد

  .حقوق بشر همراه با حقوق بشر دوستانه بين المللي به شكل متمم و مكمل هم ديگر يكجا تطبيق مي گردد

                                                                                                                                          
تصويب مجازات و  ارتكاب قتل بدون اينكه جزاي مربوطه توسط يك محكمة مبتني بر قانون اعالن شده باشد و  نيز قتلي كه )مشخص تحقير و توهين كردن؛ د

  .ائي كه آن تضمينات بطور عموم حياتي تلقي مي گردد، صورت گرفته باشدبدون در نظرداشت فرايند محاكماتي، و نيز بدون فراهم نمودن تضمينات قض
 ,CU P/ICRC(به كميته بين المللي صليب سرخ، حقوق عرفي بشر دوستانه بين المللي، نويسندگان، جان ماري هينكارتز و لويس دوسوالد بك .  9

Cambridge 2005 (مطالعه كميته بين المللي صليب سرخ، مراجعه گردد .  
  13ماده ) 2(، بند 2پروتكل الحاقي  . 10

كه در آن گفته شده  52ماده ) 2(و به بند  "نبايد مورد هدف قرار گيرند"كه در آن مقرر گرديده، افراد ملكي  51ماده ) 2(به بند . 48، ماده 1پروتكل الحاقي .  11
  . مراجعه شود "حمالت فقط بايد مواضع نظامي را هدف قرار دهد"

  . در مورد احتياط در حمله مراجعه كنيد 57جهت اطالعات بيشتر به ماده . 51ماده ) 5(فقره ) ب(، بند 1لحاقي پروتكل ا.  12
  13ماده ) 1(، بند 2پروتكل الحاقي .  13
  .57ماده )  1(و فقره  2فقره ) ii(و ) الف(، بند هاي 1پروتكل الحاقي .  14
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، بشمول كنوانسيون بين المللي حقوق 15ين المللي حقوق بشرافغانستان امضاء كننده چندين معاهده ب
سياسي و مدني مي باشد كه اين كنوانسيون، دولت افغانستان را متعهد مي سازد تا حقوق بشري تمام 

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

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

مانند طالبان، به طور روزافزوني ملتزم به تعهدات بين المللي حقوق بشر  ،بر بعضي ساحات كنترل دارند
 16.پنداشته مي شوند

 مكلفيت ها بر اساس حقوق جزاي بين المللي) ج
. بين المللي امضا و قبول نمود جزاييميالدي اساسنامه روم را در مورد محكمه  2003افغانستان در سال 

بنابر اين، افغانستان در برابر تحقيق و پيگيري جرايم بين المللي يعني جرايم جنگي، جرايم عليه بشريت و 
در صورتي كه افغانستان نمي تواند و يا . مسئوليت اوليه دارد محاكم خودايي كشتار جمعي در حوزه قض

ي بين المللي با توجه به صالحيت شان مي ينمي خواهد اين كار را انجام دهد، در آنصورت محكمه جزا
  .تواند بر قضيه كه در افغانستان صورت گرفته، رسيدگي نمايد

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

   17.صورت گرفته را تحقيق و مورد پيگيري قرار دهند

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

حمالتي كه به شكل عمدي عليه جمعيت غير نظامي هدايت داده مي شود و يا ": چنين تصريح گرديده
، "صورت مي گيرد ،اً در خشونت ها سهم ندارنداگر اين گونه حمالت عليه افراد ملكيِ كه مستقيم

  .جنايت جنگي در جنگ داخلي به شمار مي آيد

                                                
ميثاق بين المللي حقوق فرهنگي، . 1983اپريل  24ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني، مصوب : باشدافغانستان عضو كنوانسيون ها و معاهدات ذيل مي .  15

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

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

http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html.   
. مراجعه كنيد 188، پراگراف 2011مارچ  31در ادامه به گزارش هيئت از كارشناسان سرمنشي عمومي ملل متحد در بخش پاسخ دهي در سريالنكا، مورخ .  16

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

قوق بشر دوستانه صرف نظر از اينكه دولت ها اساسنامه روم را امضا كرده باشند يا خير، آنها بر اساس حقوق عرفي مسئوليت دارند تا نقض جدي حقوق بشر و ح.  17
همانطو ركه بر اساس حقوق جزاي . افغانستان كه عضو محكمه بين المللي عدالت مي باشد، فعاليت مي كنند، مورد تحقيق قرار دهند بين المللي را وقتيكه در قلمرو

  .بين المللي چنين مسئوليت دارند
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  شوراي امنيت 1325قطع نامه 

شان تأكيد نموده است، اعمال كامل نورم هاي  1325همان طوريكه شوراي امنيت ملل متحد در قطع نامه 
زنان و دختران و مد نظر گرفتن اقدامات مربوط به حقوق بشر دوستانه بين المللي و حقوق بشر در مورد 

ويژه براي محافظت زنان و دختران از خشونت هاي مبتني بر جنسيت در جريان منازعه مسلحانه براي تمام 
  18.دولت ها، حياتي و ضروري پنداشته مي شود

 مكلفيت ها بر اساس قوانين داخلي) د
ي افغانستان يافغانستان بر اساس قوانين جزااعضاي نيروهاي نظامي دولت و اعضاي نيروهاي مخالف دولت 

نيروهاي بين المللي نيز در برابر نقض قوانين ملي  هم چنان،. دند مورد پيگرد قانوني قرار گيرنمي توان
  . كشور متبوع شان مسئول شناخته مي شوند

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

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

را طوري بكار مي برد كه بتواند معيار هاي حقوق بشردوستانه بين المللي را  "ملكي"يوناما تعريف 
اعضاي نيروهاي نظامي يا شبه (كساني مي باشند كه جنگجو  "ملكي"هدف از كلمه . نمايدمنعكس 

يا عضو گروه هاي مسلح سازمان يافتة يكي از جناح هاي درگير نبوده و در ضمن به اشخاصِ ) نظامي
يك فرد ملكي موقف ملكي بودن خود را زماني . 19خطاب مي گردد كه بخشي از شورش عمومي نباشند

  .مي دهد كه بصورت مستقيم در خشونت ها سهم مي گيرد از دست

مي پندارد تا در زمان  يحقوق بشر دوستانه بين المللي براي طرف هاي درگير در يك جنگ ضرور
كساني كه ديگر . اجراي عمليات هاي نظامي شان ميان افراد غيرنظامي و جنگجويان تفكيك قايل شوند

اما . م نمي گيرند، محفوظ تلقي گرديده و نبايد هدف قرار گيرندشورشي نبوده و يا ديگر در جنگ ها سه
مانند زخمي، بيمار، آنهاي كه (جنگجوياني كه ديگر از ميدان جنگ خارج شده  ،در كنار افراد ملكي

يا كساني كه مربوط به ) حال غرق شدن است و بازداشت يا تسليم شده اند كشتي شان مي شكند و در
دان صحي نيروهاي مسلح اند؛ همة اين ها تحت اصول حقوق بشر دوستانه بين پرسونل مذهبي يا كارمن

 .المللي در برابر حمله يا هدف قرار گرفتن مصئون مي باشند

                                                
   .شوراي امنيت مراجعه گردد) 2010(1960و ) 2009(1889، )2009(1888، ) 2008(1820هم چنان به قطع نامه هاي . شوراي امنيت) 2000(1325قطع نامه .  18
رهنمودهاي تفسيري در مورد مفهوم مشاركت مستقيم در خشونت ها "همچنين به . را با كنوانسيون هاي ژنو مقايسه كنيد 1پروتكل الحاقي  50ماده  1پراگراف .  19

  .  مراجعه كنيد 2009جوالي  1 مورخنوشته نيلز ميلزر،  "حقوق بشر دوستانه بين المللي بر اساس 
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اين گزارش حمالتي را عليه گروه هاي مختلف مردمي به ثبت رسانيده كه اما در ارتباط جنگ افغانستان؛ 
مراكز صحي و كساني كه در ارايه خدمات عامه سهم دارند، شامل كارمندان ملكي، معلمين، كارمندان 

شخصيت هاي سياسي و كارمندان اداري، كارمندان مؤسسات غير دولتي، پرسونل پوليس ملكي كه وظيفه 
  .20مي گردد نظامي ندارند و در عمليات هاي مبارزه با شورشيان سهم ندارند،

  

                                                
اين مسئله شامل حال پوليس ملي افغان، پوليس محلي . يوناما آنعده از افسران پوليس را به عنوان جنگجو مي پذيرند كه بصورت مستقيم در جنگ ها سهم دارند.  20

يوناما به عنوان غير نظامي، آنعده . و پوليس سرحدي كه بصورت منظم عمليات هاي ضد شورشگري را انجام ميدهند نيز مي گردد، مگر اينكه خالف آن ثابت شود
  .  از 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
  

خواهرم به من تماس گرفت تا از كشته شدن مادرم و مجروح شدن خواهرم توسط يك 
آن روز مادر و خواهرم بخاطر وعده مالقاتي كه در . حمله كننده انتحاري، بمن اطالع دهد

زماني كه موتر تاكسي در حال عبور از كنار . با داكتر دندان داشت، از خانه بيرون رفتند
مادرم در محل حادثه از بين رفت و خواهرم . وزارت دفاع بود، حمله انتحاري بوقوع پيوست

تا هنوز پارچه هاي . سپري نمودبه شدت مجروح گرديده بود كه چهار روز را در شفاخانه 
خواهرم يك . شيشه در داخل سر خواهرم مي باشد و نياز جدي به مراقبت هاي صحي دارد

. معلمه بود و مادرم در يك مغازه خياطي جهت حمايت اقتصادي خانوادة ما كار مي كرد
ه و خواهرم به شدت از اين حادثه تكان خورد. پدرم خيلي كهن سال شده و مريض مي باشد

من . از اتفاق حوادث مشابه مي ترسد و نيز او نمي خواهد كه ديگر از خانه بيرون برود
   .نميدانم كه چگونه بر اين اندوه شديد غلبه نمايم و اين بحران خانوادگي را حل نمايم

پسر يك خانمي كه از اثر حملة انتحاري در نزديكي وزارت دفاع، در شهر كابل به --- 
  21.، كشته شد2013مارچ  9تاريخ 

 
درصد صعود در  23افزايش در ارقامِ كشته شدگان و مجروحينِ اطفال، زنان و مردان افغان، منجر به 

گرديده  2012در مقايسة عين مدت زمان در سال  2013تلفات افراد ملكي در جريان شش ماه اول سال 
فرد ملكي  1319به تعداد  2013در مجموع، يافته هاي يوناما نشان ميدهد كه در شش ماه اول سال . است

بنابر اين، مجموع تلفات افراد ملكي يعني كشته . فرد ملكي مجروح گرديده است 2533به قتل رسيده و 
درصد در  14در حدود  2012تن رسيده كه در مقايسة عين مدت زمانِ سال  3852شدگان و مجروحين به 

تلفات افراد ملكي، افزايش رخ داده  درصد در تمام 23درصد در مجروحين و  28كشته  شدگان، 
، برعكسِ آن روند نزوليِ هست كه در 2013افزايش تلفات افراد ملكي در شش ماه اول سال   ۲۲.است

مشاهده گرديده بود و هم چنان، اين افزايش نشان دهنده بازگشت دوباره به آمار  2012شش ماه اول سال 
  .به ثبت رسيده بود 2011باالي كشته شدگان و مجروحيني است كه در شش ماه اول سال 

  

درصد تمام تلفات افراد ملكي توسط نيروهاي مخالف دولت  74اس يافته هاي يوناما؛ در حدود بر اس
 12درصد تلفات توسط نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان صورت گرفته،  9. صورت گرفته است

درصد  4درصد تلفات ناشي از جنگ هاي زميني ميان نيروهاي دولتي و مخالفين دولت مي باشد و نيز 

                                                
  . 2013مارچ  17مصاحبة بوناما در شهر كابل به تاريخ . ۲۱
فرد ملكي مجروح گرديده  1976فرد ملكي به قتل رسيده و  1158، بر اساس يافته هاي يوناما در حدود 2012از اول ماه جنوري تا جون سال . ۲۲

به نشر  2012ارقام متذكره نسبت به ارقامي كه در گزارش شش ماه اول سال . تن مي رسيد 3134مجموع تلفات يعني كشته ها  و مجروحين به . بود
  . بود نسبتاً بيشتر مي باشد؛ زيرا، بعضي از حادثات منجر به قتل و جرح افراد ملكي بعد از نشر گزارش شش ماهه، تأييد گرديده بود رسيده
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تلفات به هيچ يكي از طرفهاي درگير منسوب شده نمي تواند؛ زيرا، اين تلفات معموالً توسط مواد 
  ۲۳.انفجاري باقي مانده از دوران جنگ صورت گرفته است

  

مواد انفجاري تعبيه شده ي كه توسط نيروهاي مخالف دولت استفاده مي گردد؛ طبق روال گذشته عامل 
روند صعودي جنگ هاي زميني بين نيروهاي دولتي و . بيشترين تلفات افراد ملكي شناخته شده است

ي معرفي نيروهاي مخالف دولت؛ باعث گرديده كه اين تاكتيك به عنوان دومين عامل تلفات افراد ملك
 2013بنابراين، جنگ هاي زميني در حقيقت يك تاكتيك يا روند جديدي در شش ماه اول سال . گردد

  . تلقي گرديده كه تهديد جديِ را عليه افراد ملكي افزايش داده است
  

كند كه براي طرف هاي درگير در جنگ اين يك ضرورت در نيمه سال جاري، يوناما مجدداً تأكيد مي
طرفهاي درگير بايد تمام . رات مخرب جنگ را بر افراد ملكي افغانستان متوقف نمايندهست تا تأثي

معيارهاي ضروري را جهت تقويت محافظت افراد ملكي و مطابعت از مسئوليت هاي قانوني شان بخاطر 
  . جلوگيري از تلفات افراد ملكي، مد نظر بگيرند

  

زن را  241زن را به قتل رسانيده و  106به تعداد ، 2013خشونت هاي ناشي از جنگ در شش ماه اول سال 
نفر رسيده كه در مقايسه عين مدت زمان در  347لذا، مجموع تلفات افراد متذكره به . مجروح نموده است

جنگ هاي زميني در ميان طرفهاي درگير عاملِ . درصد افزايش را نشان ميدهد 61، در حدود 2012سال 
به تعقيب آن مواد انفجاري تعبيه شده كه توسط نيروهاي مخالف دولت اصلي تلفات طبقة اناث بوده و 

در همين دورة زماني به تعداد . استفاده مي گردد، جايگاه دوم را به عنوان عاملِ تلفات طبقة اناث دارد
نفر  760لذا؛ مجموع تلفات اطفال به . طفل ديگر مجروح گرديده است 529طفل به قتل رسيده و  231

مواد . درصد افزايش را نشان ميدهد 30، در حدود 2012ر مقايسة عين مدت زمانِ سال رسيده كه د
انفجاري تعبيه شده عاملِ اصلي تلفات اطفال بوده و به تعقيب آن، جنگ هاي زميني بين طرف هاي 

  ۲٤.درگير و مواد انفجاري باقي مانده از دوران جنگ به ترتيب در رديف دوم و سوم قرار دارد
  

وع، عوامل اصلي كه در روند صعودي آمار كشته شدگان و مجروحينِ افراد ملكي در شش ماه اول بطور مجم
افزايش در استفاده از مواد انفجاري تعبيه شده توسط : در افغانستان نقش داشته، به قرار ذيل مي باشد 2013سال 

نيست و نيز حمالت انتحاري نيروهاي مخالف دولت كه هيچ گونه تفكيكي را بين اهداف ملكي و نظامي قايل 
. در ساحاتي كه اجتماع مردم و يا عبور و مرور مردم بشمول دفاتر ملكي دولت، بيشتر مي باشد ۲٥و پيچيده

                                                
  . مواد انفجاري باقي مانده از دوران جنگ؛ شامل مهمات منفجر ناشده و مهمات انفجاري بجا مانده مي گردد. ۲۳
زن مجروح گرديده بود كه مجموع تلفات  139زن كشته شده و  76، يافته هاي يوناما نشان ميدهد كه به تعداد 2012از ماه جنوري گرفته تا جون سال . 24
تن مي  760طفل مجروح گرديده بود كه مجموع تلفات اطفال به  532طفل به قتل رسيده و  232هم چنان، در اين مدت به تعداد . تن مي رسيد 215به 

درصد تلفات زنان را  44زن را مجروح نموده است كه رقم متذكره  118زن را به قتل رسانيده و  33اي زميني به تعداد ، جنگ ه2013در سال . رسيد
طفل را مجروح نموده است كه در مقايسه شش ماه اول سال  179طفل را به قتل رسانيده و  70، مواد انفجاري تعبيه شده 2013در سال . تشكيل مي دهد

  . طفل مجروح گرديده بود 82طفل كشته شده و  63به تعداد  2012چون در شش ماه اول سال . درصد افزايش نموده است 72، در حدود 2012
با مواد (حملة پيچيده به حملة گفته مي شود كه عمداً و هماهنگ شده صورت مي گيرد و شامل حملة انتحاري: تعريف يوناما از حملة پيچيده. 25

كه در آن بيشتر از يك حمله كننده و بيشتر از يك نوع سالح و بيشتر ) سازي شده  و يا اينكه در موتر جاسازي مي گرددانفجاريِكه در بدن انسان جا
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يوناما هم چنان، افزايشي را در قتل هاي هدفمند، حمله عليه كارمندان دولتي، اختطاف و قتل و آمار بااليي از 
 . ف دولت صورت مي گيرد را به ثبت رسانيده استتهديد و ارعاب كه توسط نيروهاي مخال

  

در حقيقت مانع محافظت از افراد ملكي  2013تغيرات در وضع سياسي و امنيتي در شش ماه اول سال 
پيشرفت در انتقال مسئوليت هاي امنيتي از . گرديده و دسترسي به حقوق بشر را محدود نموده است

افغانستان و بسته شدن پايگاه هاي نظامي نيروهاي بين المللي، با نيروهاي بين المللي به نيروهاي امنيتي 
هاي مهم، در بعضي راهافزايش و تشديد حمالت بر نيروهاي امنيتي افغانستان بخصوص بر پاسگاه ها، شاه

از ساحاتي كه انتقال امنيتي صورت گرفته و در ولسوالي هايي كه با كشورهاي همسايه هم سرحد اند، 
تالش نيروهاي مخالف دولت جهت پافشاري بر اعمال نفوذشان بر ساحاتي كه رقابت . استهمزمان شده 

بر تصرف آن جريان دارد، منجر به افزايش جنگ هاي زميني بين نيروهاي مخالف دولت و نيروهاي 
كه در نتيجه افراد ملكي در جريان فيرهاي متقابل يا . طرفدار دولت بويژه نيروهاي دولتي گرديده است

 . مواد انفجاري تعبيه شده توسط نيروهاي مخالف دولت، كشته و مجروح مي گردند
  

همچنان، خالي امنيتي و جنگ بين گروپ هاي مسلح و زورمندان براي اعمال نفوذ باالي يك ساحة 
مثالً جنگ هاي . مشخص و جنجال بين سياست مداران نيز باعث افزايش حوادث امنيتي گرديده است

  . ل هاي هدفمند ناشي از همچون حادثات غالباً منجر به تلفات افراد ملكي مي گرددمسلحانه و قت
 

 
 

  تلفات افراد ملكي از اثر جنگ هاي زميني ميان طرف هاي درگير در جنگ
، تلفات افراد ملكي در نتيجه جنگ هاي زميني ميان نيروهاي مخالف دولت و 2013در شش ماه اول سال 

در اثر همچون . درصد افزايش يافته است 42نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان در حدود 
لفات به فرد ملكي مجروح گرديده، كه مجموع ت 764فرد ملكي به قتل رسيده و  207حمالت به تعداد 

ارقام متذكره، تلفات افراد ملكيِ را در بر مي گيرد كه تمام طرفهاي درگير در ايجاد آن . تن مي رسد 971

                                                                                                                                          
تمام عناصر سه گانه ي متذكره بايد وجود داشته باشد، تا يك . در آن استفاده شده باشد) مواد انفجاري تعبيه شده در بدن و راكت(از يك ميتود
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درصد تمام تلفات افراد ملكي گرديده كه از لحاظ سبب تلفات  25جنگ هاي زميني عاملِ . نقش دارد
 . بعد از مواد انفجاري تعبيه شده قرار دارد

  

  و محافظت افراد ملكينيروهاي مخالف دولت 
يا به عبارت . مي باشد 2013درصد تلفات افراد ملكي در شش ماه اول سال  74نيروهاي مخالف دولت عاملِ 

فرد ملكي را مجروح نموده  1825فرد ملكي را به قتل رسانيده و  1038ديگر نيروهاي متذكره به تعداد 
  .درصد افزايش را نشان مي دهد 16در حدود  2012است، كه مجموعاً در مقايسة عين مدت زمانِ سال 

  

موادي كه هيچ تفكيكي بين اهداف ملكي و نظامي قايل نيست و (استفاده از مواد انفجاري تعبيه شده 
توسط نيروهاي مخالف دولت به عنوان عمده ترين تهديد جنگي ) استفاده از آن نيز غير قانوني مي باشد

درصد تمام تلفات افراد ملكي را تشكيل مي  35نستان بشمار رفته و در مقابل اطفال، زنان و مردان افغا
فرد ملكي را به قتل  443، مواد انفجاري تعبيه شده به تعداد 2013جون سال  30از اول ماه جنوري تا . دهد

رقم متذكره در . تن مي رسد 1360فرد ملكي را مجروح نموده است، كه مجموع تلفات به  917رسانيده و 
 . درصد افزايش را نشان مي دهد 34عين مدت زمانِ سال گذشته در حدود  مقايسة

  

درصد  130، در حدود ۲٦تلفات افراد ملكي از اثر مواد انفجاري تعبيه شده كه از راه دور كنترل مي گردد
حادثة ناشي از تاكتيك متذكره در  160به تعداد . افزايش يافته است 2012در مقايسة عين مدت زمانِ سال 

 562فرد ملكي را مجروح نموده است كه مجموع تلفات به  426فرد ملكي را به قتل رسانده و  136دود ح
حادثة مواد انفجاري تعبيه شده بشقاب مانندي كه با  90بر اساس يافته هاي يوناما به تعداد  ۲۷.تن مي رسد

 144فرد ملكي را به قتل رسانده و  83آوردن فشار يا به محض تماس قرباني منفجر مي گردد، در حدود 
د كاهش درص 24رقم مجموع تلفات، . تن مي رسد 277فرد ملكي را مجروح نموده كه مجموع تلفات به 

  . نشان مي دهد 2012را در مقايسة عين مدت زمانِ سال 
  

هرچند يوناما كاهش تلفات افراد ملكي از اثر مواد انفجاري تعبيه شده بشقاب مانندي كه با آوردن فشار 
منفجر مي گردد را خاطر نشان مي سازد، اما يوناما تأكيد مي كند كه مواد انفجاري تعبيه شده كه به 

يكي بين اهداف محض تماس قرباني منفجر مي گردد، به حيث ماين ضد نفر عمل نموده و چون تفك
نظامي و ملكي قايل شده نمي تواند، لذا؛ به عنوان سالح خالي از تبعيض معرفي شده و بنابر اين، بر اساس 

يوناما مجدداً از نيروهاي . حقوق بشر دوستانه بين المللي استفاده از آن غير قانوني محسوب مي گردد
شده ي كه با تماس قرباني منفجر مي گردد را  مخالف دولت مي خواهد كه استفاده از مواد انفجاري تعبيه

بطور كامل متوقف نمايد، بخصوص استفاده از موادي كه اصل تفكيك در استفاده از  آن رعايت نمي 

                                                
به  مواد انفجاري كه از راه دور كنترل گرديده و از تكنولوژي راديو براي انفجارش استفاده مي گردد، معمول ترين نوعِ مواد انفجاري هست كه. ۲٦

دي از قبل جاسازي در استفاده از اين نوع مواد، افراد اين توانائي را دارد كه يك موا. شكل دقيق كنترل گرديده و از راه دور ميتواند منفجر گردد
    .شده را در يك وقت دقيق و آن هم زماني كه هدف مورد نظر در ساحة مواد جاسازي شده قرار گرفت، انفجار دهد

فرد ملكي را  189فرد ملكي را به قتل رسانده و  55حادثة از اين نوع در حدود  71، بر اساس يافته هاي يوناما به تعداد 2012در شش ماه اول سال . ۲۷
  . تن مي رسيد 244روح نموده بود، كه مجموع تلفات به را مج
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گردد؛ در مكان هاي عمومي مانند بازارها و پارك ها كه عبور و مرور افرد ملكي در آن زياد مي باشد، 
  .  بايد ممنوع گردد

  

درصد  52هاي يوناما مواد انفجاري تعبيه شده، حمالت انتحاري و حمالت پيچيده عاملِ بر اساس يافته 
 . تمام تلفات افراد ملكي در اين دوره زماني مي باشد

  

آن افراد ملكي كه گمان مي رود دولت (حوادثي كه در آن نيروهاي مخالف دولت افراد ملكي را 
قرار داده و به قتل مي رساند، به سرعت صعود نموده عمداً مورد هدف ) افغانستان را حمايت مي كند

حادثة قتل هاي  262، به تعداد 2013جون سال  30بر اساس يافته هاي يوناما، از اول ماه جنوري تا . است
فرد  131فرد ملكي را به قتل رسانده و  312هدفمند و عمدي توسط نيروهاي مخالف دولت، در حدود 

رقم تلفات متذكره در مقايسة عين . تن مي رسد 443ه مجموع تلفات به ملكي را مجروح نموده است، ك
بعد از مواد انفجاري تعبيه شده و . درصد افزايش را نشان مي دهد 29، در حدود 2012مدت زمانِ سال 

جنگ هاي زميني؛ قتل هاي عمدي و هدفمند سومين تاكتيك مهلك از لحاظ ارقام باالي تلفات افراد 
 .   بشمار مي رود 2013اول سال ملكي در شش ماه 

  

يوناما نمونه هايي از تهديد و حمله توسط نيروهاي مخالف دولت عليه مالها يعني رهبران مذهبي را 
حادثه را درج نموده كه در آن رهبران مذهبي يا عبادت  14در اين ارتباط، يوناما . مشاهده نموده است

نفر به قتل  7مورد حمله قرار گرفته اند، كه در نتيجه  حدود ها يعني مساجد بطور مستقيم تهديد شده و گاه
اكثريت چنين حمالت، آن مالهايي را مورد هدف قرار داده كه مراسم تدفين و خاكسپاري . رسيده است

اعضاي كشته شده نيروهاي امنيتي افغانستان را انجام داده و يا حمايت خود را از دولت افغانستان به شكل 
حقوق بشر دوستانة بين المللي حمالت عليه افراد مذهبي يعني آنهايي كه بر . وده استعلني اعالم نم

  .اساس قوانين از محافظت ويژه برخوردار مي باشند را ممنوع قرار داده است
  

درصد افزايش را در تلفات ناشي از آن نوع حمالتي كه نيروهاي مخالف دولت؛  76يوناما در حدود 
فاتر دولتي، مراكز ولسوالي ها و ساير تشكيالت دولتي را مورد هدف قرار كارمندان ملكي دولت، د

حملة  103؛ بر اساس يافته هاي يوناما از اثر 2013در شش ماه اول سال . دادند، به ثبت رسانيده است
فرد ملكي مجروح گرديده است، كه مجموع  324فرد ملكي به قتل رسيده و  114موصوف در حدود 

فرد ملكي؛ كشته شدگان و مجروحينِ ناشي از قتل هاي هدفمند  438تلفات  ۲۸.مي رسد تن 438تلفات به 
كارمندان دولت، حمله با مواد انفجاري تعبيه شده، حمالت پيچيده و انتحاري عليه دفاتر ملكي دولت و 

در حقيقت پوليس وظايف تأمين نظم عامه افراد . حمالت عليه پوليس خارج از وظيفه را تشكيل مي دهد
به پيش مي برد، اما جنگ هاي زميني توسط نيروهاي مخالف دولت عليه تشكيالت ملكي دولت  ملكي را

  . مانند مراكز ولسوالي ها به راه انداخته مي شود
 
                                                

فرد  61حملة جداگانه عليه كارمندان ملكي دولت و دفاتر ملكي دولت در حدود  72، بر اساس يافته هاي يوناما در 2012در شش ماه اول سال .  ۲۸
  . ي رسيدتن م 249فرد ملكي مجروح گرديده بود، كه مجموع تلفات به  188ملكي به قتل رسيده و 
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يوناما هم چنان چهار حمله را عليه ساختمان محاكم در شهر فراه، كابل، ولسوالي مارجه واليت هلمند و 
فرد ملكي  57در اثر حمالت متذكره در حدود . ثبت رسانيده است ولسوالي پشتون كوت واليت فارياب به

تن رسيده و  202مجموع تلفات حادثات متذكره به . فرد ملكي مجروح گرديده است 145به قتل رسيده و 
طالبان . افرادي چون قضات، حارنواالن و كارمندان بخش حقوق و كارمندان اداري را تشكيل مي داد

از طريق اعالميه هاي شان به عهده گرفته  و علني اعالم نمودند كه قضات و  مسئوليت اين حمالت را
يوناما، خاطر نشان مي سازد كه حمالت عمدي عليه افراد ملكي . حارنواالن را مورد هدف قرار خواهد داد

  . بشمول مقامات ملكي دولت در تمام حاالت ممنوع قرار داده شده و ممكن جرايم جنگي محسوب گردد
  

 
  

  همكاران بين المللي شان و محافظت افراد ملكي/نيروهاي دولتي
، نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان در 2013بر اساس يافته هاي يوناما در شش ماه اول سال 

فرد ملكي را مجروح نموده است، كه مجموع تلفات به  216فرد ملكي را به قتل رسانده و  146حدود 
، در بخش كشته 2012متذكره نشان مي دهد كه در مقايسه عين مدت زمانِ سال  ارقام. تن مي رسد 362

درصد افزايش و در بخش مجموع تلفات  58درصد كاهش، در بخش مجروحين  16شدگان در حدود 
به  2013ارقام تلفات افراد ملكي كه در شش ماه اول سال  ۲۹.درصد افزايش رخ داده است 16در حدود 

درصد تمام تلفات افراد  9اران بين المللي شان نسبت داده مي شود، در حدود نيروهاي دولتي و همك
  . ملكي را تشكيل مي دهد

  

فرد ملكي  41فرد ملكي به قتل رسيده و  49بر اساس يافته هاي يوناما، در اثر حمالت هوائي در حدود 
ه به عين مدت زمانِ تن مي رسد و در مقايس 90مجموع تلفات حمالت متذكره به . مجروح گرديده است

 54تلفات زنان و اطفال در حدود . درصد كاهش در تلفات بوجود آمده است 30، در حدود 2012سال 
                                                

فرد ملكي را به قتل رسانيده و  174؛ نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان در حدود 2012بر اساس يافته هاي يوناما در شش ماه اول سال . ۲۹
  . تن مي رسيد 311فرد ملكي را مجروح نموده بود، كه مجموع تلفات به  137
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تقريباً نصف كشته شدگانِ ناشي از حمله . درصد تمام تلفات ناشي از حملة هوائي را تشكيل مي دهد
مربوط به واليت كنر ) مجروح 10 كشته و 22(هوائي و بيشتر از يك سوم مجروحينِ ناشي از حملة هوائي

درصدي در تلفات  88، در واليت متذكره افزايشِ 2012مي باشد كه در مقايسه عين مدت زمانِ سال 
 . ناشي از حملة هوائي بوجود آمده است

  

يوناما؛ هرچند كاهشي را در تلفات افراد ملكيِ ناشي از حملة هوائي به ثبت رسانيده است، اما نگراني ها 
مثالً، بطور . در مورد نامتناسب بودن كشته شدگان و مجروحين چندين حملة هوائي وجود داردهنوز 

ماه اپريل به  13ماه فبروي و  6مشخص در دو حادثة جداگانه در ولسوالي شيگل واليت كنر به تاريخ 
كودكان  فرد ملكي مجروح گرديد،كه بيشترينِ قربانيان را زنان و 10فرد ملكي كشته شده و  22تعداد 

يوناما، هم چنان نبود شفافيت و عدم پاسخ دهي دوام دار را در مورد چندين حملة هوائي . تشكيل مي داد
   ۳۰.كه منجر به تلفات افراد ملكي گرديده، بشمول حادثة ولسوالي شيگل، خاطر نشان مي سازد

  

كه  31طياره هاي بدون سرنشينحملة جداگانة  7در  2013بر اساس يافته هاي يوناما در شش ماه اول سال 
فرد  7فرد ملكي به قتل رسيده و  15ظاهراً نيروهاي مخالف دولت را هدف قرار داده است، در حدود 

يوناما عدم شفافيت و پاسخ دهي در مورد استفاده از طياره هاي بدون  ۳۲.ملكي مجروح گرديده است
با وجود . گردد را خاطر نشان مي سازد ملكي ميسرنشين براي قتل هاي هدفمندي كه منجر به تلفات افراد 

درخواستهاي مكرر از نيروهاي بين المللي، يوناما هيچ گونه معلوماتي را در مورد چارچوب حقوقي و 
آن معيارهاي . پاليسي هاي عملياتي كه معيارهاي قبل از عمليات را مشخص نمايد، دريافت ننموده است

و وضعيت آن  كه آيا يك جنجگو هست يا يك فرد ملكيِ ، قبل  كه ايجاب مي نمايد تا هويت يك فرد
و نيز معيارهاي را مد نظر بگيرد كه از تلفات افراد . از اينكه از نيروي كشنده استفاده گردد، مشخص گردد

 . ملكي جلوگيري به عمل آيد
  

مقابل يك پديدة حادثة جداگانة عكس العمل تدريجي نيروها در  23بر اساس يافته هاي يوناما از اثر 
لذا، مجموع تلفات . فرد ملكي مجروح گرديده است 22فرد ملكي به قتل رسيده و  20مظنون، در حدود 

درصد افزايش رخ  56در حدود  2012تن رسيده و در مقايسة عين مدت زمانِ سال  42اين تاكتيك به 
ت با آن روند نزولي كه در در مغاير 2013افزايش تلفات اين تاكتيك در شش ماه اول سال . داده است

 13حادثة متذكره، در حدود  23از . ، ديده مي شد، قرار دارد2012و  2011تلفات افراد ملكي در سالهاي 

                                                
  . بحث گرديده است، مراجعه گردد به بخش عمليات هاي هوائي اين گزارش كه متعاقباً. 30
البته، هيچگونه تفكيكي بين انواع . طياره هاي  بدون سرنشين به طياره هاي كه توسط پيلوت ها از راه دور كنترل مي شود، نيز گفته مي شود. ۳۱

   .طياره هاي بدون سرنشين وجود ندارد
بخاطريكه يوناما هميشه نوعيت هواپيما را كه در . يوناما، ممكن تلفات ناشي از حمالت طياره هاي بدون سرنشين را كمتر گزارش داده باشد. 32

ن چون تآييد اينكه آيا تلفات افراد ملكي توسط طياره هاي با بال ثابت، هليكوپتر يا بدو. عمليات ها استفاده مي گردد، تفكيك كرده نمي تواند
هم چنان؛ نيروهاي بين المللي بطور روزمره در باره عمليات هاي هوائي شان نظر به محرميت . سرنشين صورت گرفته است، خيلي ساده نمي باشد

  . عمليات ها، معلومات نمي دهد
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حادثه به نيروهاي امنيتي افغان و متباقي حوادث به  9حادثة آن به نيروهاي بين المللي نسبت داده شده، 
 . روهاي امنيتي افغانستان منسوب مي گرددعمليات هاي مشترك نيروهاي بين المللي و ني

  

حادثه از نوع عمليات هاي شبانه كه هميشه توسط نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي  24در حدود 
لذا، . فرد ملكي گرديده است 15فرد ملكي و مجروح شدن  17شان صورت مي گيرد، باعث كشته شدن 

 14در حدود  2012در مقايسة عين مدت زمانِ سال تن رسيده كه  32مجموع تلفات اين تاكتيك به 
رقم متذكره در سال جاري، با روند نزولي تلفات . درصد كاهش در مجموع تلفات بوجود آمده است

به ثبت رسيده بود،  2012تا  2009افراد ملكي كه در نتيجه اين تاكتيك در عين مدت زمانِ سال هاي 
  . سازگاري دارد

  

  و محافظت از افراد ملكينيروهاي امنيتي افغان 
، بر اساس يافته هاي يوناما، نيروهاي امنيتي افغانستان يعني اردوي 2013ماه جون  30از اول ماه جنوري تا 

ملي، پوليس ملي، پوليس محلي و امنيت ملي در عمليات هاي مستقل شان بدون حضور نيروهاي بين 
لذا، مجموع . فرد ملكي را مجروح نموده است 90فرد ملكي را به قتل رسانيده و  34المللي در حدود 

درصد  170در حدود  2012تن رسيده و در مقايسة عين مدت زمانِ سال  124تلفات افراد ملكي به 
تن كشته و مجروح در  47اكثريت اين تلفات يعني  ۳۳.افزايش در تلفات افراد ملكي بوجود آمده است

تن در رديف  16تن و زون غرب با  28زون شرقي افغانستان اتفاق افتاده كه متعاقباً شمال شرق افغانستان با 
 . دوم و سوم قرار دارد

  

تي از افزايش تلفات افراد ملكي توسط نيروهاي امنيتي افغانستان به روند جاري انتقال مسئوليت هاي امني
بر اساس گفته هاي مقامات . نيروهاي نظامي بين المللي به نيروهاي امنيتي افغانستان ارتباط مي گيرد

درصد  90، نيروهاي امنيتي افغانستان بطور مستقل 2013اردوي ملي افغانستان در شش ماه اول سال 
 ۳٤.عمليات هاي نظامي را اجرا نموده است

  

غانستان تقريباً تمام عمليات هاي نظامي را در سراسر كشور رهبري با وجود اينكه نيروهاي امنيتي اف
نمايد، ولي يك ساختار دايمي در تشكيالت نيروهاي امنيتي افغانستان وجود ندارد تا بطور منظم ادعاي  مي

تلفات افراد ملكي را تحقيق نموده و معيارهاي جبران خسارت را بوجود آورده و اقدامات بعدي را انجام 
گروه بررسي تلفات افراد ملكي كه در مركز هماهنگي معلومات رياست جمهوري در ماه مي سال . دهد

ايجاد گرديد، فقط گزارش تلفات افراد ملكي را كه از نيروهاي امنيتي بدست مي آورد، ثبت  2012
   ۳٥.اما اين مركز شكايات افراد و نهادها را دريافت نمي نمايد. نمايد مي

 
                                                

فرد ملكي را  34به قتل رسانده و  فرد ملكي را 12نيروهاي امنيتي افغانستان در حدود  2012بر اساس يافته هاي يوناما؛ در شش ماه اول سال . ۳۳
  . مجروح نموده بود

  . در كابل صورت گرفت 2013ماه مي  15مصاحبة يوناما با افسر حقوق وزارت دفاع كه به تاريخ . ۳٤
افغانستان بطور كامل  بنابر داليلي كه در باال ذكر گرديد، يوناما بر اين نظر مي باشد كه تلفات افراد ملكيِ ناشي از عمليات هاي نيروهاي امنيتي. 35

  . گزارش داده نشده است
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بطور عموم در مورد محافظت افراد ملكي، دولت افغانستان معيارهاي ثابت و محسوسي را بخاطر 
جلوگيري از تلفات افراد ملكي در صحنة جنگ و بخاطر حصول اطمينان از اينكه نيروهاي امنيتي افغان 

ردد، مد نظر تمام اقدامات الزمه را بخاطر محافظت افراد ملكي و مردماني كه از جنگ جاري متأثر مي گ
فير جداگانه هاوان،  21از اثر  2013بطور مثال، در سال . مي گيرد، تا هنوز روي دست نگرفته است

نارنجگ و راكت توسط نيروهاي امنيتي افغانستان عليه نيروهاي مخالف دولت در جريان جنگ هاي 
تن  69مجموع تلفات به فرد ملكي مجروح گرديده، كه  55فرد ملكي به قتل رسيده و  14زميني در حدود 

، يوناما تنها يك حادثه از اين نوع را به ثبت رسانيده بود كه فقط يك فرد ملكي 2012در سال . مي رسد
رخ  2013افزايشي كه در تلفات افراد ملكي در سال . فرد ملكي را مجروح نموده بود 2را به قتل رسانده و 

ستقل نيروهاي امنيتي افغانستان بوده و در نتيجه داده است در حقيقت نمايانگر افزايش عملياتهاي م
ضرورت ايجاد مي گردد تا رهنمودها و قواعد جنگي براي نيروهاي امنيتي افغانستان ايجاد گردد تا از اين 

 . طريق مسئوليت هاي آنها جهت محافظت افراد ملكي افزايش يابد
  

ت باالبردن ظرفيت نيروهاي امنيتي جه 2013يوناما؛ اقداماتي كه توسط حكومت افغانستان در سال 
افغانستان بخاطر مقابله عليه تهديدات مواد انفجاري تعبيه شده، مانند تقويت بيشترِ واحد هاي مبارزه عليه 
مواد انفجاري تعبيه شده در داخل نيروهاي امنيتي افغانستان و باال رفتن ظرفيت آزمايشگاهاي بايومتريك، 

با توجه به تهديد روز افزون مواد انفجاري تعبيه شده و . ده مي گويدروي دست گرفته شده را خوش آم
ضرري كه از اين ناحيه بر مردمان ملكي تحميل مي گردد، يوناما براي حكومت افغانستان اين را يك 
ضرورت مي پندارد كه با حمايت دوام دار آيساف و جامعه بين المللي اين اطمينان را بوجود آورد تا 

هم چنان، بطور كامل توانايي . تي افغانستان آموزش داده شده و به شكل كافي تجهيز گرددنيروهاي امني
اين را پيدا نمايد كه عمليات ها عليه مواد انفجاري تعبيه شده را بعد از تكميل پروسه انتقال امنيتي در سال 

  . ، فرماندهي و اجرا نمايد2014
  

  پوليس محلي افغانستان
حادثة جداگانه منسوب به  32، بر اساس يافته هاي يوناما در اثر 2013جون سال  30از اول ماه جنوري تا 

تلفات متذكره در مقايسه . فرد ملكي مجروح گرديده است 23فرد ملكي به قتل رسيده و  14پوليس محلي، 
اكثريت تلفات افراد ملكيِ كه . درصد افزايش را نشان مي دهد 61درحدود  2012عين مدت زمانِ سال 

نسوب به پوليس محلي مي باشد، در نتيجه نقض حقوق بشر عليه افراد ملكي كه شامل قتل، تعذيب، تجاوز م
جنسي، تهديد، ارعاب، اذيت، كار اجباري، اخاذي و جمع آوري ماليه به شكل غير قانوني مي باشد، 

ح ملي در مقام يوناما مجدداً پيشنهاد مي نمايد كه يك ميكانيزم پاسخ دهي در سط. صورت گرفته است
مثالً، گماشتن يك حارنوال نظامي بخاطر تحقيقات . رياست پوليس محلي در وزارت داخله ايجاد گردد

 . شفاف و مستقل و تحقيق جرايم منسوب به پوليس محلي در سراسر افغانستان يك امر ضروري مي باشد
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  عليه افراد ملكيآسيب ناشي از خشونت جنگي : مردماني كه در مخاطره زندگي مي كنند
  .مواد انفجاري كه از زمان جنگ باقي مي ماند

خطرات جدي را عليه زندگي و ، ۳٦تهديد روز افزون مواد انفجاري كه از دوران جنگ باقي مي ماند
جون  30از اول ماه جنوري تا . معيشت افراد ملكي و امنيت افغان ها بخصوص اطفال مطرح نموده است

فرد ملكي  43يوناما از اثر مواد انفجاري باقي مانده از دوران جنگ در حدود  ، بر اساس يافته هاي2013
تن رسيده و رقم  145در نتيجه مجموع تلفات به . فرد ملكي مجروح گرديده است 102به قتل رسيده و 

هم چنان، در . درصد افزايش را نشان مي دهد 53در حدود  2012متذكره در مقايسه عين مدت زمانِ سال 
سرعت افزايش تلفات افراد ملكي از اثر . درصد قربانيانِ اين تاكتيك را اطفال تشكيل مي دهد 79 حدود

مواد انفجاري باقي مانده از دوران جنگ اوالً ناشي از افزايش جنگ هاي زميني بين طرف هاي درگير 
ز نظامي دليل دوم، سرعت بخشيدن به بسته شدن مراك ۳۷.بوده كه سبب تلفات افراد ملكي مي گردد
زيرا، نگراني هاي وجود دارد كه آن مراكز نظامي و مناطقي . آيساف و مناطق تحت تير رس آنها مي باشد

  ۳۸.تحت تير رس آنها قبل از بسته شدن بطور جدي از مهمات منفجر ناشده پاكسازي نشده باشد
  

  مواد انفجاري متروك
اين نوع مواد . مواد انفجاري متروك به مواد انفجاري گفته مي شود كه كاشته شده و انفجار ننموده است

انفجاري به حيث ماين هاي زميني عمل نموده و افغان ها را به شكل دوام از بهره مندي حقوق اوليه شان 
اد نموده و افغان ها نميتوانند حضور مواد انفجاري متروك فضاي ترس، نا امني و ارعاب را ايج. باز ميدارد

مواد انفجاري متروك باعث مي گردد كه تمام قريه جات . از حق حيات شان به وجه احسن استفاده نمايند
مردم در مناطقي سكونت دارند كه بخاطر موجوديت مواد انفجاري متروك زندگي . خالي از سكنه گردد

مواد . و تخريب مايملك شان سپري مي نمايدشان را با تهديد مرگ، معيوب شدن، مجروح شدن جدي 
انفجاري متروك آزادي رفت و آمد افغان ها را محدود نموده و نيز محدوديت هايي را عليه حق معيشت، 

تالش . حقوق سياسي، حق اشتراك، حق تعليم و حق دسترسي به مراقبت هاي صحي بوجود آورده است
طقي كه مواد انفجاري متروك و غير قابل استفاده وجود هاي بيشتري براي بررسي ها و نقشه برداري منا

  .  دارد، ضروري هست تا آن مناطق مشخص گرديده و به تعقيب آن عمليات هاي پاكسازي را شروع گردد
  

يوناما تأكيد مي نمايد كه تالش هاي بيشتري به شكل عاجل ضرورت هست تا ستراتيژي ملي مبارزه عليه 
به تصويب رسيد، بطور كامل  2012جون  24ي امنيت ملي افغانستان در مواد انفجاري كه توسط شورا

 . عملي گردد
                                                

  . مواد انفجاري كه از زمان جنگ باقي مي ماند، مهمات منفجر ناشده و مهمات انفجاري بجا مانده را گويند. ۳٦
طوري . مي نمايد افزايش تلفات افراد ملكي از اثر جنگ هاي زميني بر امكان جنگ هاي بيشتري در مناطقي كه افراد ملكي تجمع دارند، داللت. 37

  . كه اين جنگ ها منجر به گسترش مهمات منفجر ناشده و بجا مانده مي شود
بطور مشخص بعد از آنكه يك مهمات منفجر مي . ارزيابي علت و مبناي اصلي مواد انفجاري باقي مانده از دوران جنگ بسيار مشكل مي باشد. 38

جاري بجا مانده از دوران جنگ كه باعث تلفات افراد ملكي گرديده، همانا بازنگري منطقه هست در نتيجه تحليل يوناما از هريكي از مواد انف. گردد
بطور مثال، مواد انفجاري بجا مانده از دوران جنگ در مراكزي كه  آيساف در گذشته در آن پايگاه داشته و  باعث . كه حادثه در آن اتفاق مي افتد

  . تا زمان  تأييد سبب و مبناي اصلي مهمات به كسي نسبت داده نمي شودتلفات افراد ملكي گرديده است، مسئوليتش 



 

11 

 در مورد محافظت افراد ملكي در منازعات مسلحانه 2013شش ماه اول سال  گزارش

  گروپ هاي مسلح
حادثة نقض حقوق بشر مي باشد كه در حوادث  19بر اساس يافته هاي يوناما گروپ هاي مسلح، مسئول 

ادث در اكثريت حو. فرد ملكي مجروح گرديده است 2فرد ملكي به قتل رسيده و  7متذكره به تعداد 
بطور . مناطقي اتفاق افتاده است كه گروپ هاي مسلح قدرت و نفوذ قابل مالحظة را در آن مناطق دارد

 . مثال، آن مناطق اكثراً زون شمال، شمال شرق و مناطق مرتفع مركزي را در بر مي گيرد
  

روهاي امنيتي يوناما، هم چنان مشاهده نموده است كه گروپ هاي مسلح در جنگ هاي زميني در كنار ني
حادثة قتل  4يوناما؛ . افغان بخصوص در واليت فارياب به شكل دوام دار نقش فعال را بازي مي نمايد

توسط گروپ هاي مسلح را تأييد مي نمايد كه تمام قتلها با معافيت از مجازات صورت گرفته و هم چنان 
سط گروپ هاي متذكره صورت يوناما حادثات متعدد چون تهديد، ارعاب، اذيت و اخاذي را كه تو

 . گرفته، تأييد مي نمايد
  

  بيجا شدگانِ ناشي از جنگ
فرد ملكي  59315، كميشنري عالي ملل متحد براي مهاجرين، بيجا شدن 2013جون  30از اول جنوري تا 

رقم متذكره در مقايسة عين مدت زمانِ سال . را بخاطر خشونت هاي ناشي از جنگ به ثبت رسانيده است
 . درصد افزايش را نشان مي دهد 3در حدود  2012

  

  تأثيرات جنگ هاي مسلحانه بر افراد ملكي
افراد . ، تحميل نموده است2013افراد ملكي بطور روز افزون فشار جنگ مسلحانه را در نيمه اول سال 

را ملكي بخصوص در مناطقي كه از جنگ متأثر مي گردد، واقعيت وحشتناك افزايش تلفات افراد ملكي 
تجربه نموده كه با خشونت هاي فراگير ناشي از تهديد عليه حيات، معيشت و آسايش هزارها افغان، اين 

افزايش گروپ هاي مسلح، بسته شدن جاده ها از طريق ايجاد پاسگاه هاي . واقعيت تلخ دو چند مي گردد
ر عين زمان، نبود محافظت غير قانوني يا بسته شدن جاده ها بخاطر موجوديت مواد انفجاري تعبيه شده، د

كافي از طرف نيروهاي امنيتي افغانستان در بعضي از مناطق ارعاب و تهديد را افزايش داده  و منجر به 
 . آسيب رساني بيشتر به افراد ملكي مي گردد

  

نيروهاي مخالف دولت بطور عمدي افراد ملكي را به قتل رسانده، مجروح نموده و به شكل دوام دار آنها 
اعتماد روز افزون نيروهاي مخالف دولت در استفاده از مواد . با معافيت از مجازات تهديد مي نمايدرا 

انفجاري تعبيه شده همراه با افزايش در هدف قراردادن عمدي افراد ملكي، براي نيروهاي مخالف دولت 
ه افراد ملكي اين ضرورت را ايجاد مي دارد تا اقدام عاجل و محسوس جهت متوقف ساختن حمالت علي

  . افغانستان را روي دست گيرد
  

يوناما، نگراني . روند سريعِ انتقال مسئوليت هاي امنيتي مستلزم گسترش محافظت از حقوق بشر مي باشد
هايش را در مورد عدم ظرفيت و تجهيز كافي نيروهاي امنيتي افغانستان بخاطر برطرف ساختن كاملِ 

نيروهاي امنيتي افغان اين هم چنان، يوناما براي . تهديدات ناشي از مواد انفجاري تعبيه شده، اعالم ميدارد
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را يك ضرورت مي پندارد كه اقدامات مؤثري را روي دست گرفته تا افراد ملكي را بخصوص در جريان 
 . جنگ هاي زميني و برخورد مسلحانه محافظت نمايد

  

چنانچه قبالً پالن گرديده، به تعقيب بسته شدن گروه كاهش تلفات افراد ملكي در آيساف، اين تاهنوز 
تلفات افراد ملكيِ كه توسط  2014نيست كه كدام ساختار در داخل ناتو و آيساف بعد از سال  واضح

نيروهاي بين المللي صورت مي گيرد، بخصوص تلفات ناشي از  حمالت طياره هاي بدون سرنشين را 
بخاطر  يوناما از نيروهاي ناتو و آيساف مي خواهد تا واضح نمايد كه چه معيارهاي را. بررسي مي نمايد

 .  بجا بگذارد 2014محافظت افراد ملكي طرح نموده تا آن را  براي مأموريت بعد از سال 
  

يوناما تصريح ميدارد كه براي پروسه صلحي كه توسط افغان ها رهبري گرديده و صلح بين االفغاني گفته 
براي . ت شان قرار دهدشود، اين يك امر الزامي مي باشد تا محافظت افراد ملكي را در اولويت مذاكرا مي

افغان ها اعتبار و ارزش پروسه صلح و پيشرفت مذاكرات جهت ختم منازعات مسلحانه زمانِ احساس گرديده 
  . و قابل پذيرش مي باشد كه تلفات افراد ملكي كاهش يافته و محافظت و امنيت شهروندان تقويت گردد

  

  پيشنهادات
محافظت كه به مسئوليت هاي حقوقي شان جهت  مي آورداز تمام طرفهاي درگير دعوت به عمل يوناما 

توجه نموده و تالش ها و تعهدات شان جهت كاهش تلفات افراد ملكي بخصوص در افراد ملكي،  از
يوناما، بخاطر تقويت محافظت از افراد ملكي ، پيشنهادات ذيل . جريان جنگ هاي زميني را افزايش دهد

  .را پيشكش مي نمايد
  

  عناصر مخالف دولتپيشنهادات به 
، تناسب و اقدامات )تفكيك(حقوق بشر دوستانه بين المللي بايد رعايت گردد،  اصول تشخيص •

گردد، و نيز فرد ملكي بايد طوري تعريف گردد كه مبتني بر حقوق بشر  تقويتاحتياطي بايد 
 .دوستانه بين المللي باشد

ي كه حمالت و دستور العمل ها. هدف قراردادن و قتل عمدي افراد ملكي بايد متوقف شود •
كشتن افراد ملكي، و بطور مشخص افراد مذهبي، مقامات قضائي و كارمندان ملكي دولت را 

 . اجازه ميدهد، مسترد گردد
بخصوص كه تفكيك بين افراد ملكي و نظامي قايل نيست، ه استفاده از مواد انفجاري تعبيه شد •

 . كه رفت و آمد مردم ملكي زياد هست، متوقف گردد استفاده از آن در مكان هاي عمومي با جاهايي
اقداماتي كه توسط ساختارهاي شبه قضائي يا ساختارهاي قضائي موازي عملي مي گردد متوقف  •

چون ساختارهاي متذكره مجازات هاي غير قانوني مانند قتل، قطع عضو و لت و كوب را . گردد
 . بر افراد ملكي تحميل مي نمايد
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تلفات  از را هدايت مي كنند تا ي نيروهاي مخالف دولتو رهنمودهاي كه اعضادستور العمل ها  •
، اجرا گردد و آن اشخاصي كه افراد وده و آن را منع قرار داده استافراد ملكي جلوگيري نم

 .دنمي كشند و مجروح مي نمايند بايد پاسخده تلقي گردهدف قرارداده، يا ملكي را 
هم . محض تماس قرباني منفجر مي گردد، بايد متوقف گردد استفاده از مواد انفجاري كه به •

بخصوص در (چنان، استفاده از مواد انفجاري كه تفكيك بين اهداف ملكي و نظامي قايل نيست 
 . را متوقف سازد) مناطقي كه مكرراً افراد ملكي در آن عبور و مرور مي نمايد

  

  پيشنهاد به حكومت افغانستان
هم چنان، تالش ها . مبارزه عليه مواد انفجاري تعبيه شده در اوليت قرار گيردستراتيژي كاملِ تطبيق  •

بيشتري ظرفيت نيروهاي امنيتي افغان براي فرماندهي، كنترل و  تقويت بيشتر و مويلبه هدف ت
اجراي مؤثر عميات ها عليه مواد انفجاري و خنثي سازي آنها بشمول استحصال مواد متذكره، 

 . صورت گيرد
رهايي در داخل حكومت تقويت گردد كه تلفات افراد ملكي توسط نيروهاي دولتي را ساختا •

همچنان ساختارهاي متذكره مسئول تلفات را پاسخده تلقي . تعقيب نموده و آن را كاهش دهد
و نيز به شكل دقيق تمام . نموده و در نتيجه تحقيقات به شكل شفاف و بموقع صورت بگيرد

فراد ملكي تعقيب گرديده تا محافظت افراد ملكي، پروسه جبران خسارت حادثات منجر به تلفات ا
 .و پاسخ دهي تقويت گردد

تا از اين طريق . رهنمودهاي تاكتيكي، قواعد جنگ و ساير رويه ها اصالح گرديده و تقويت گردد •
هاي نيروهاي امنيتي افغانستان راهنمائي گرديده و اطمينان كامل حاصل گردد تا تمام اعضاي نيرو
 .  امنيتي افغانستان مطابق به مسئوليت هاي قانوني شان جهت محافظت افراد ملكي، عمل مي نمايد

آن گروپهاي پوليس محلي كه با معافيت از مجازات نقض حقوق بشر نموده و جرايم متعدد را  •
 همچنان، پاسخ قانوني براي جرايمي كه توسط آنها صورت گرفته،. انجام داده است، منحل گردد

 . داده شود
 . به شكل دوام دار، گروپ هاي مسلح غير قانوني بايد منحل گرديده و خلع سالح گردد •

  

  پيشنهاد به نيروهاي بين المللي 
اطمينان حاصل گردد كه تمام پايگاه هاي نظامي بين المللي و ساحة تيررس آنها كه بسته گرديده،  •

در سراسر كشور روند اختتام اين پاكسازي . كامالً از مهمات بجا مانده و منفجر ناشده پاك گردد
گردد تا در  يك ميكانيزم در داخل آيساف و نيروهاي امنيتي افغانستان بايد ايجاد. بايد تأييد گردد

ساحاتي كه امكان موجوديت مهمات منفجر ناشده ناشي از عمليات هاي هوائي و زميني پيش بيني 
مي گردد را به مقامات مربوطه اطالع داده و نيز اطمينان حاصل گردد كه ساحات خطرناك 

 . عالمت گزاري شده و بعداً پاكسازي گردد
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، نيروهاي نظامي بين المللي، نيروهاي امنيتي از طريق نشر عاجل و عمومي تمام كشفيات آيساف •
، بخصوص آن در مورد حادثاتي كه تلفات افراد ملكي را به دنبال دارد و ساير نهادهاي نظامي

  . پاسخ دهي تقويت گردد و شفافيت حادثاتي كه ناشي از حملة هوائي مي باشد؛
يت آنها براي كاهش تلفات افراد حمايت خود را از نيروهاي امنيتي افغانستان جهت باال بردن ظرف •

ملكي، گزارش دهي و تحليل حادثات بشمول همكاري از طريق عمليات هاي دوام دار گروه 
اطمينان حاصل گردد كه نيروهاي امنيتي . كاهش تلفات افراد ملكي آيساف، تقويت نمايد

جر به محافظت افغانستان در مورد رهنمود هاي تاكتيكي، طرزالعمل ها و ساير اقداماتي كه من
بيشتر از افراد ملكي بخصوص در جريان جنگ هاي زميني مي گردد، اگاهي كامل يافته و 

 . آموزش كافي داده شود
 ياز 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 
 . يده و در اين راستا از آنها حمايت صورت گيردگرد
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  عناصر ضد دولتي و حفاظت از افراد ملكي
  

  
ناگهان يك . چهارشنبه بود و من در طبقه دوم ساختمان سارنوالي بودم صبحِ 9حوالي ساعت 

يك گروه از . شروع شد زديكانفجار رخ داد و صداي شليك گلوله از فاصله خيلي ن
يك شخص عادي كه به آنها بر شورشيان با لباس اردوي ملي وارد ساختمان سارنوالي شدند 

شورشيان سعي داشتند تا به منزل دوم بيايند،  .شليك نمود ديدن يكي از سارنواالن آمده بود
 ادر طبقه تحتاني شورشيان همه را حت. اما دو محافظ سنگر گرفتند و مانع شورشيان شدند

من با چند تن از . كه بخاطر پيگيري قضاياي خويش آمده بودند مي كشتندرا افرادي 
. و خود را نجات دادم پنجره را شكستم و به پايين پريدم ،همكارانم در طبقه دوم بودم

  .شورشيان كسي را گروگان نمي گرفتند، بلكه بدون تأمل هركي را كه مي ديدند، مي كشتند
شرح حال يك فرد ملكي قرباني حمله پيچيده بر ساختمان محكمه واليت فراه به تاريخ  -- 

طالبان مسئوليت . تن ديگر مجروح شدند 104ملكي كشته و  33كه در آن  2013اپريل  3
    39.اين حمله را پذيرفتند

  
كل تلفات ملكي (ملكي افراد مورد جراحت  1825و  كشتهمورد  1038، يوناما 2013جون  30بين اول جنوري تا 

ميالدي،  2012اين رقم در مقايسه با همين دوره در سال . توسط عناصر ضد دولتي را ثبت نموده است)  تن 2863
در   40.درصد افزايش در جراحت افراد ملكي را نشان مي دهد 16درصد افزايش در مرگ افراد ملكي و  18

   41.بت داده مي شود، به عناصر ضد دولتي نس2013درصد كل تلفات ملكي در نيمه اول سال  74مجموع 
  

 
                                                

  . 2013اپريل  10مصاحبه يوناما با سارنوال واليت فراه،  . 39
را كه به عناصر  نفر 2461كل تلفات ملكي(مورد جراحت افراد ملكي  1580مرگ و   مورد 881، يوناما 2012طي شش ماه اول سال .  40

به اين آدرس  1يوناما در مورد حفاظت از غيرنظاميان در صفحه  2012به گزارش ساالنه . ضد دولتي نسبت داده مي شود ثبت نموده است
   http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12265&language=en-US. نگاه كنيد

  . گرفته بوددرصد كل تلفات مكلي توسط عناصر ضد دولتي صورت  77، يوناما گزارش داد كه 2012طي شش ماه اول سال .  41
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  جاسازي شده ةمواد منفجر
  

آن روز با يكي از دوستانم به سمت يك روستاي ديگر مي رفتيم و ناگزير بايد از روي پل 
وقتي از پل مي گذشتم مردي را ديدم كه با چيزي در دستانش روي پل . عبور مي كرديم

هنوز از پل نگذشته . موترم را متوقف نكردم و بي توجه به راه خود ادامه دادم. مشغول بود
. دقيقه بيهوش شدم 10اي انفجار بسيار قوي بلند شد و به نظرم حدود بودم كه ناگهان صد

در اثر انفجار . وقتي چشمانم را باز كردم درد سنگيني را در سر و دست راستم حس نمودم
سرم به سقف موتر خورده بود و شيشه موتر انگشتان دست راستم را بريده بود و از دستم 

خوشبختانه دوستم . ا تكان دهم زيرا حس نمي كردمنمي توانستم انگشتانم ر. خون مي آمد
قدرت انفجار . كه آسيب نديده بود كمك خواست و چند دقيقه بعد پوليس به محل رسيد

اين يك بمب با كنترول از راه . به حدي بود كه موتر ما را دو متر از زمين بلند كرده بود
ه واليتي ايبك بردند و مورد مرا به شفاخان. دور بود كه در سمت چپ پل جاسازي شده بود

حاال خوب هستم، اما . جون از شفاخانه مرخص شدم 3معالجه قرار گرفتم و به تاريخ 
  . داكتران مي گويند كه هرگز انگشتان دست راستم را حس نخواهم توانست

مي در  28شرح حال يك قرباني بمب جاسازي شده با كنترول از راه دور كه به تاريخ  -- 
  .  42صوف پايين واليت سمنگان منفجر گرديد ولسوالي دره

  
بمب هاي جاسازي شده در كشور باعث افزايش تلفات افراد ملكي در سراسر  2013در شش ماه اول سال 

 35به حساب ميرود و در نتيجه تاكتيك پيشتاز كشور گرديده و هنوز در كشتار و جراحت غيرنظاميان 
  . درصد كل تلفات غيرنظامي را سبب مي شود

  

 917كشته و  443 به تعداد ، تلفات ملكي ناشي از بمب هاي جاسازي شده2013جون  30جنوري تا  1بين 
درصد  34، به ميزان 2012مي باشد كه در مقايسه با همين دوره سال  43)تن1360كل تلفات ملكي(زخمي 

 3199ي شده در بدينسو، بمب هاي جاساز 2009از سال   44.افزايش را در كل تلفات ملكي نشان مي دهد
گرديده ) مجروح 6978كشته و  3996(غير نظامي  11000مورد حمله اين چنيني، باعث مرگ يا جراحت 

                                                
  . 2013جون  5محل در ولسوالي دره صوف واليت سمنگان به تاريخ  افرادمصاحبه يوناما با يكي از  .  42
طوريكه يوناما هر تلفات افراد ملكي را يكبار تحت تاكتيك اصلي حادثه ثبت مي نمايد و هم چنان هر تاكتيك اصلي از طوريكه .  43

خود تاكتيك هاي فرعي دارد، اين آمارِ ناشي از حملة مواد انفجاري  تعبيه شده قتل هاي هدفمندي را كه ناشي از مواد انفجاري تعبيه 
همين طور ارقام ناشي از حمالت انتحاري بواسطه مواد . در بر نمي گيرد) مجروح مي گردد 51و كشته  28كه شامل (شده مي باشد

     .انفجاري كه در تحت عنوان حمالت پيچيده و انتحاري در اين گزارش درج گرديده  را شامل نمي گردد
ناشي از بمب هاي ) تن 1056كل تلفات ( انغيرنظاميمورد جراحت  727 كشته و 329ميالدي  2012يوناما طي شش ماه اول سال .  44

: يوناما در مورد حفاظت از غيرنظاميان مراجعه شود 2012گزارش نيمه سال  14 -13به صفحات . جاسازي شده را به ثبت رسانيده است
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12265&language=en-US 
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شهر هاي قندهار، هلمند و فارياب به ترتيب هنوز بيشترين ميزان تلفات ناشي از حمالت توسط بمب . است
  . هاي جاسازي شده را دارند

  

بين ماه هاي . بمب هاي جاسازي شده بطور فزاينده باعث مرگ و جراحت زنان و كودكان گرديده است
بر اثر اين  را ) تن 95كل تلفات ملكي (زن ديگر  54زن و جراحت  41، يوناما مرگ 2013جنوري و جون 

  45.افزايش را نشان مي دهددرصد  138ميالدي  2012به ثبت رسانيده كه در مقايسه با همين دوره سال بمب ها 
  

درصد افزايش در كشتار و جراحت كودكان در حمالت بمب هاي جاسازي  77 ؛يوناما با نگراني جدي
را نيز به  انكودك مورد جراحت 179مورد كشته و  70يوناما . مالحظه نموده استرا  2013شده در سال 

يوناما  46.درصد افزايش را نشان مي دهد 72ميالدي  2012ثبت رسانيده كه در مقايسه با همين دوره سال 
احتمال زياد به به طراحي كه از لحاظ استفاده از بمب هاي جاسازي شده خويش را در قبال نگراني 

جون انفجار يك بمب جاسازي شده در  12به گونه مثال در . اكيداً ابراز ميدارد، آسيب ميرسانندكودكان 
ساله او  7ساله و جراحت جدي برادر 10رگ يك دختر ولسوالي خوگياني واليت ننگرهار باعث م

اين بمب بصورت يك تلفن موبايل بازيچه اي طراحي شده بود و زماني منفجر گرديد كه . گرديد
  .دخترك آن را برداشته بود تا با آن بازي كند

  

  كنترول از راه دور ةافزايش استفاده از بمب هاي جاسازي شد
كل (تن ديگر  426فرد ملي و جراحت  136راه دور باعث مرگ  بمب هاي جاسازي شده كنترول از

 130ميالدي  2012گرديده كه در مقايسه با همين دوره سال ) تن 562ناشي از اين تاكتيك تلفات ملكي
  . 47در صد افزايش را نشان مي دهد

  

كه با ه از بمب هاي جاسازي شد معمولي بمب هاي جاسازي شده كنترول از راه دور در واقع يك نوعي
از فاصله دور فعال مي شود و به فرد اجازه مي دهد تا يك بمب از قبل  اجراي فرمان عمل ميكند و

 48.جاسازي شده را در زمان دقيق بخصوص وقتي هدف به محدوده مورد نظر وارد مي شود، منفجر نمايد
ه فرد منفجر كننده مشروط بر اينك هاين امر مي تواند باعث دقت و تفكيك بيشتر در هدف گيري گرديد

  49.خوب آموزش ديده باشد تا بمب را بصورت درست منفجر نمايد
  

                                                
  . زن ديگر ناشي از بمب هاي جاسازي شده را به ثبت رسانيده است 22زن و جراحت  18، مرگ 2012يوناما طي شش ماه اول سال .  45
  .  تن ديگر شده است 82ت جراحو طفل  63، بمب هاي جاسازي شده باعث مرگ 2012طي شش ماه اول .  46
مورد حمله  71ناشي از ) مورد 244كل تلفات ملكي (مورد جراحت  189مورد مرگ و  55ميالدي  2012يوناما طي شش ماه سال .  47

  . را به ثبت رسانيده است
  . 221تا  220صفحات  "ماشين آالت آتش زا " 10فصل  بمب هاي جاسازي شده،سالح هاي سبك،  بررسي.  48
بر اساس گفته كارشناسان مبارزه با بمب هاي . 2013جوالي  15بارزه با بمب هاي جاسازي شده، مصاحبه يوناما با آيساف، بخش م.  49

درست آموزش داده نشده اند كه در نتيجه  ، بمب ها از راه دور در افغانستان ةجاسازي شده در آيساف، خيلي از افراد منفجر كنند
  . و اشتباهي باعث افزايش تلفات ملكي مي گردد بمبها گرديده و هدف گيري هاي نادرست ةباعث خطا در استفاد
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گرديد، يوناما  بزگترين  در مناطق جنوب شرق مورد جراحت 142و كشته  56واقعه كه منجر به 66 با
 2012كه در مقايسه با همين دوره سال افزايش و بيشترين تلفات ملكي را در اين مناطق به ثبت رسانيده 

  . 50درصد افزايش را نشان مي دهد 2375ميالدي 
  

 ةيوناما افزايش چشمگيري را در ميزان حمالت بمب هاي جاسازي شد،  2013در طي شش ماه اول سال 
مورد  16در جنوب، يوناما با درج . رسانيده است كنترول از راه دور در مناطق شمال و جنوب به ثبت

درصد افزايش در ميزان تلفات ملكي ناشي از  425) تن105كل تلفات ملكي (مورد جراحت  89مرگ و 
افزايش چشم گير در استفاده از اين يوناما . كنترول از راه دور را ثبت نموده است ةبمب هاي جاسازي شد

) تن 98كل تلفات ملكي (مورد جراحت ملكي  69مورد مرگ و  29درج  بمب ها را در مناطق شرقي با
مورد  97مورد مرگ و  15در شمال كشور، يوناما  .اهده نموده استدرصدي را مش 75يك افزايش 

درصد افزايش در كل ميزان  96را به ثبت رسانيده كه ) مورد كل تلفات ملكي 112(جراحت افراد ملكي 
  . تلفات ملكي ناشي از حمالت بمب هاي جاسازي شده كنترول از راه دور را نشان مي دهد

  

و كشور، تلفات افراد ملكي ناشي از حمالت با بمب هاي جاسازي شده در مناطق مركزي و شمال شرقي 
درصد نسبت  75تن ديگر در شهر كابل،  7از راه دور با مرگ يك غير نظامي و جراحت  شونده كنترول
غير نظامي و  4ميالدي كاهش داشته است؛ همين قسم، در مناطق شمال شرقي، با مرگ  2012به سال 

درصد  70، 2012فات افراد ملكي ناشي از اين گونه حمالت نسبت به سال تن، ميزان تل 14جراحت 
  .كاهش را نشان مي دهد

  

بمب  از قبيلكاهش ثبت شده استفاده ي عناصر ضد دولتي از ماين هاي كه توسط قربانيان فعال مي گردد 
در ميزان حمالت  افزايش بمب ها ممكن به دليلع ديگر از اين قبيل انواهاي فشاري، بمب هاي لين دار و 

اتكاي زياد . باشد مي گرددكنترول از راه دور كه منجر به تلفات افراد ملكي  ةبا بمب هاي جاسازي شد
عناصر ضد دولتي بر استفاده از بمب هاي فشاري بدون تشخيص قرباني در گذشته، ممكن است ناشي از 

ام اقدامات مبارزه الكترونيكي كاربرد اقدامات كشف و خنثي سازي چنين بمب ها توسط آيساف تحت ن
در افغانستان تلفن موبايل و مخابره هاي دو طرفه براي انفجار يا فعال ساختن بمب هاي . بوده باشد

اين بدين معني است كه بمب هاي جاسازي شده . جاسازي شده كنترول از راه دور بكار برده شده است
رونيكي كه مانع رسيدن سيگنال به دستگاه و انفجار آن كنترول از راه دور در برابر سيستم هاي اختالل الكت

  . مي گردد، خيلي آسيب پذير مي باشد
  

در سال هاي قبل، ممكن است استفاده آيساف از سيستم اختالل الكترونيكي باعث گرديده باشد كه 
اده انفجار عناصر ضد دولتي بجاي استفاده از تلفن يا مخابره براي انفجار بمب به استفاده از روش هاي س

بمب هاي جاسازي شده مانند بمب هاي فشاري كه توسط قرباني فعال مي گردد، روي آورده باشند كه 

                                                
  .در اثر سه حمله توسط بمب هاي كنترل شونده از را دور ثبت كرده بودغيرنظامي را  8، جراحت 2012يوناما طي شش ماه اول سال .  50
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، نيروهاي 2013قبل از ماه جون  51.سيستم اختالل الكترونيكي نمي تواند اين گونه بمب ها را كشف كند
د تا بتوانند بمب هاي جاسازي امنيتي افغان از ظرفيت سيستم اختالل الكترونيكي آيساف برخوردار نبودن

شده كنترول از راه دور را قبل از انفجار كشف كنند و اين خود مي تواند عاملي در استفاده بيشتر اين 
كاهش در تعداد . 52گونه بمب ها توسط عناصر ضد دولتي نسبت به استفاده از بمب هاي فشاري باشد

ت خوبي براي عناصر ضد دولتي در استفاده از ها از سوي آيساف را شايد بتوان فرص) گزمه(گشت زني 
نيروهاي . بمب هاي جاسازي شده كنترول از راه دور و استفاده كمتر از بمب هاي فشاري تلقي نمود

  53.بدينسو از سيستم اختالل الكترونيكي استفاده مي كنند 2013امنيتي افغان از ماه جون 
  

ترول از راه دور نسبت به استفاده از بمب هاي فعال شده تغيير در تاكتيك و استفاده بيشتر از بمب هاي كن
عد از تاكتيك از اين به ب :توسط قرباني را ميتوان به اعالميه اخير طالبان نيز ارتباط داد كه در آن گفته اند

( بمب هاي كنترول از راه دور استفاده مي كنند كه  كه در تشخيص هدف بهتر كار مي كنند مانندهاي 
يوناما خاطر نشان مي سازد كه هرچند عناصر ضد ). ثر باشدؤحفاظت بهتر از افراد ملكي مميتواند در 

دولتي براي حمله بر نيروهاي طرفدار دولت از بمب هاي كنترول از راه دور استفاده مي كنند، در مواد 
يوناما در  به گونه مثال،. متعددي اين روش نيز بطور نا متناسب به افراد ملكي صدمه جدي رسانيده است

چندين مورد ثبت نموده كه عناصر ضد دولتي اهداف نظامي را در مناطق پر ازدحام با بمب هاي كنترول 
  . قرار داده اند كه در نتيجه تلفات سنگيني بر غير نظاميان وارد شده است مورد حملهاز راه دور 

  

حمالت با بمب هاي كنترول از راه دور كه يوناما ثبت كرده است عليه نيروهاي پوليس  از تقريباً نيمي
كنترول ترافيك هدف و تطبيق قانون مانند اجراي وظايف ملكي زمانِرا  پوليس اكثراً .صورت گرفته است

گرفته يا اينگونه حمالت باالي پوسته هايي تالشي در مناطق پر ازدحام مردمي صورت  قرار داده است و
بمب گذاري شده هدف  مي، پوليس ملي در شهر قندهار توسط دو موترِ 17مثال، به تاريخ  ةبه گون. است

 20تن ديگر بشمول  60تن فرد ملكي بشمول يك كودك شش ساله كشته و  8قرار گرفت كه در نتيجه 
  .كودك مجروح شدند

  

قراردادن عمدي افراد ملكي نيز از بمب هاي بر اساس ياداشت هاي يوناما عناصر ضد دولتي براي هدف 
جون، يك بمب جاسازي  18به گونه مثال، به تاريخ . جاسازي شده كنترول از راه دور استفاده نموده اند

شده كنترول از راه دور در برابر دفتر كميسيون مستقل حقوق بشر در شهر كابل موتر هاي حامل يكتن از 
  .تن ديگر زخمي گرديدند 31غير نظامي كشته و  4كه در نتيجه اعضاي پارلمان را هدف قرار داد 

  

به كار  نيروهاي امنيتيبراي هدف قرار دادن  دور ظاهراً در بعضي موارد بمب جاسازي شده كنترول از راه
جون، يك  3به گونه مثال، به تاريخ . است رساندهفقط به افراد ملكي آسيب در واقعيت امر ، اما برده شدند

                                                
  . 221تا  220صفحات  "ماشين آالت آتش زا " 10فصل  بمب هاي جاسازي شده،سالح هاي سبك،  بررسي.  51
  .2013جون  23مالقات يوناما با رئيس بخش پاليسي مبارزه با بمب هاي جاسازي شده در مقر آيساف، كابل، .  52
  .2013جوالي  28مالقات يوناما با بخش مبارزه با بمب هاي جاسازي شده در مقر آيساف، كابل، .  53
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ازي شده كنترول از راه دور در شهر مهترالم لغمان در برابر يك موتر باربري مازدا منفجر شد بمب جاس
مردم محل به يوناما . كه در نتيجه هفت غير نظامي بشمول چهار زن، دو كودك و راننده موتر كشته شدند

در مسير نيروهاي امنيت گفتند كه طالبان قبأل به مردم هشدار داده بودند تا در آن مسير تردد نكنند، زيرا 
  .ملي افغانستان كه هدف اجراي عمليات نظامي را در ساحه داشتند، بمب جاسازي نموده بودند

   

  كاهش در استفاده از بمب هاي جاسازي شده كه توسط قرباني فعال مي شود
 )مورد كل تلفات ملكي 227(مورد جراحت  144مورد مرگ و  83، يوناما 2013طي شش ماه اول سال 

را به ثبت  54مورد حمله توسط بمب هاي جاسازي شده كه توسط قرباني فعال مي شود 90ناشي از 
درصد كاهش در كل تلفات ملكي ناشي از اين گونه  24ميالدي  2012سال  ةكه در مقايسه با همين دور

يوناما كاهش بوجود آمده در ميزان تلفات ملكي ناشي از حمالت توسط بمب  55.حمله را نشان مي دهد
كيد ميكند كه شمار اين گونه أهاي جاسازي شده كه توسط قرباني فعال مي شود را مد نظر دارد اما ت

نيم كل انفجار هاي ناشي از بمب هاي جاسازي شده كه  اًتقريب. حوادث كاهش چنداني نداشته است
حمله از اين  33عال مي شود در مناطق جنوبي صورت گرفته است كه تنها در شهر قندهار، توسط قرباني ف

  . نوع رخ داده است
  

كيد ميكند كه بمب هاي جاسازي شده كه توسط قرباني فعال مي شود به عنوان ماين هاي ضد نفر أيوناما ت
ين بر اساس ا، بنابرنمي باشدقايل و چون هيچ تفكيكي ميان اهداف نظامي و غير نظامي  برد دارندكار 

در افغانستان بمب هاي جاسازي شده كه . آن غير قانوني مي باشداز قوانين بين المللي بشردوستانه استفاده 
  . زماني منفجر مي شود كه شخص يا موتر از روي آن عبور مي كند توسط قرباني فعال مي شود معموالً

  

 25تا  20حاوي حدود  توسط قرباني فعال مي شودكه در افغانستان اكثر بمب هاي جاسازي شده 
مي باشد معياري ماين ضد تانك  مواد انفجاري يك دو برابر بيشتر از مي باشند كه  هكيلوگرام مواد منفجر

بدين معني كه به صورت يك . ولي در عين حال حساسيت پتاقي آن مانند يك ماين ضد نفر مي باشد
افرادي ملكي كه پياده يا با موتر از . يب يك تانك عمل مي كنندن عظيم ضد پرسونل با ظرفيت تخريما

. زنده ماندن شان نيز خيلي كم است فرصتروي آن عبور مي كند، هيچ امكان دفاعي عليه آن نداشته و 
هدف  به كيلوگرام مواد منفجره  4تا  2در افغانستان با حجم  تعداد كثير از بمب هاي جاسازي شده 

   56.طراحي شده كه بر روي آن پا مي گذارند پياده  ادجراحت يا كشتن افر
  

   

                                                
اري، بمب لين دار و ديگر اشكال بمب هاي اصطالح بمب جاسازي شده كه توسط قرباني فعال مي گردد، شامل بمب هاي فش.  54

  . جاسازي شده مي گردد كه توسط قرباني فعال مي شود
مورد جراحت غيرنظاميان را به ثبت رسانيده كه در اثر  195مورد مرگ و  105 در حدود ميالدي 2012يوناما در نيمه اول سال .  55

  .  ل مي شود، اتفاق افتاده استمورد حمله با بمب هاي جاسازي شده كه توسط قرباني فعا 104
  . در مقر آيساف در كابل 2013و ماه هاي مي تا جون  2011مصاحبه يوناما با دفتر مبارزه با بمب هاي جاسازي شده در ماه جون .  56
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  و نامتناسب از بمب هاي جاسازي شدهكوركورانه  ةاستفاد
 و حوادث بمب هاي جاسازي شده ،هرچند شمار حمالت مهم يا برجسته بشمول حمله عليه اهداف نظامي

اما شمار بمب هاي جاسازي  57.است مشابهكشف و تخريب بمب هاي جاسازي شده با ميزان سال گذشته 
اين افزايش نشان مي دهد كه عناصر ضد دولتي . شده كه باعث تلفات ملكي مي گردد، افزايش يافته است

متناسب از بمب هاي ناهدف قرار داده و بدون تفكيك و بطور  عمداً افراد ملكي راكوكورانه  با حمالت
  . كرده اندجاسازي شده نيز استفاده 

  

تانه بين المللي بصورت جدي حمالت بدون تفكيك و نا متناسب را كه افراد ملكي را قوانين بشردوس
. هدف قرار مي دهد، منع نموده و اظهار مي نمايد كه اين گونه اقدامات ميتواند جرايم جنگي شمرده شود

هاي  ، اكثر تلفات غير نظامي در نتيجه حمالت بمب2013يوناما شاهد بوده است كه در شش ماه اول سال 
. يا نامتناسب بوده ويا عمداً فراد ملكي را هدف قرار داده است/جاسازي شده اي بوده كه بدون تفكيك و

  :يوناما در چندين مورد حوادث ذيل را كه عناصر ضد دولتي انجام داده اند، به ثبت رسانيده است
گونه به  58؛استفاده از بمب هاي جاسازي شده به منظور هدف گيري عمدي افراد ملكي •

 مثال كشتار قصدي كاركنان ملكي دولت، رهبران قومي و مذهبي؛
بدون تفكيك و كوركورانه مانندكارگذاري يا استفاده از بمب هاي جاسازي شده  ةاستفاد •

در محالتي كه عليه هدف خاص نظامي نبوده، به گونه مثال انفجار بمب هاي جاسازي 
ازار، دفاتر دولتي، مناطق تجمع مردمي شده در مناطق مورد استفاده مردم مانند سرك، ب

  59.بشمول بازارها، اطراف مكاتب، دكان و يا ايستگاه هاي بس
استفاده نامتناسب از بمب هاي جاسازي شده مانند حمله با اين گونه بمب ها در محالتي  •

؛ بايد به لحاظ عقلي پيامد شان در مقايسه به نتيجه كه تلفات بر افراد ملكي شديد بوده
، به گونه مثال حمله بر كاروان نظامي يا پوسته ه آن از لحاظ نظامي پيش بيني گرددحاصل

 . تالشي در داخل شهر
استفاده از بمب هاي جاسازي شده به روشي كه ميان افراد ملكي و افراد نظامي تفكيك  •

صورت نگيرد؛ به گونه مثال، انفجار بمب هاي جاسازي شده به روش و يا در محالتي كه 
يا به گونه مثال جاسازي نمودن بمب هاي فشاري يا . انفجار بمب محدود نمي باشد اثرات

 . افراد ملكي عبور و مروراستفاده آن در جاده هاي محل 
 

                                                
 NATO/ISAF UNCLASSIFIED REL،2013تا اپريل  2011اپريل : بمب هاي جاسازي شده هايو فعاليت رويدادها. 57

UNAMA/FOUDO  كابل 2013مي  26مالقات با يوناما و آيساف به تاريخ .  
هرچند كشتار هدفمند غيرنظاميان بر اساس قانون بشردوستانه بين المللي منع مي باشد، ماهيت بدون تبعيض بمب هاي جاسازي .  58

  . شده همراه با اثرات نامتناسب آن نشان دهنده شدت اين تاكتيك مي باشد
عناصر ضد دولتي بمب هاي جاسازي شده را بخصوص بمب هاي فشاري را در مسير هاي پياده رو و بزرگ راه ها قرار مي دهند .  59

كه باعث مرگ و جراحت غيرنظامياني مي شود كه پياده، سوار بر بايسكل يا بس و يا هم با تاكسي يا موتر شخصي از آنجا عبور مي 
  . كنند
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  60حمالت انتحاري و پيچيده
  

زمين كه در ولسوالي دند  بر سر يك به دفتر شوراي واليتي آمده بودم تا بخاطر اختالف
در مجموع هفت نفر در آن اداره منتظر بوديم تا . غوري دارم، شكايت خود را تسليم كنم

حدود يك ساعت بعد ناگهان حس كردم، زلزله است و . اينكه رئيس شوراي واليتي آمد
 در اثر انفجار سينه و پاي راستم مجروح شد و. بعد صداي انفجار بسيار شديدي شنيده شد

اواخر همان روز فهميدم . مردم محل مرا به شفاخانه بردند. براي چند لحظه بي هوش شدم
اين يك عمل غير . كه غير از من تمام آن شش نفر در سالن انتظار شورا كشته شده اند

  . دولت بايد عاملين اين جنايت را مجازات كند. اسالمي و جنايت عليه بشريت است
ه مجروح شده در اثر حمله انتحاري بر دفتر شوراي واليتي سال 72گفته هاي يك مرد  -- 

تن ديگر  14غير نظامي و جراحت  9كه باعث مرگ  2013مي  20شهر پلخمري به تاريخ 
  61.طالبان با نشر يك خبر در سايت خود مسئوليت اين حمله را به عهده گرفتند. گرديد

  
را در ) مجروح 475كشته و  149(ت ملكي مورد تلفا 624ميالدي،  2013يوناما طي شش ماه اول سال 

اين رقم در مقايسه با همين دوره سال . مورد حمله انتحاري و پيچيده به ثبت رسانيده است 32نتيجه 
                                                

مانند بمب انتحاري جاسازي شده (حمالت پيچيده به حمله عمدي و هماهنگ شده شامل وسيله انتحاري  بر اساس تعريف يوناما،.  60
) موتر يا موترسيكل انتحاري(چندين نوع وسيله  ا، بيشتر از يك حمله كننده و حت)در بدن و يا بمب انتحاري جاسازي شده در موتر

  . د داشته باشد تا آن را حمله پيچيده ناميدهمه اين سه عنصر براي يك حمله بايد وجو. گفته مي شود
  .2013مي  23مصاحبه يوناما، شهر پلخمري واليت بغالن تاريخ .  61
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آمار تلفات ملكي  62.درصد كاهش در ميزان تلفات از اين تاكتيك را نشان مي دهد 2ميالدي 2012
، صورت گرفتهشتار هدفمند را كه به وسيله انتحاري حمالت انتحاري و پيچيده، تلفات ملكي ناشي از ك

   63.شامل نمي شود
  

انتحار توسط شخص  ةحمالت انتحاري به روش هاي مختلف  صورت گرفته است كه شامل اجراي حمل
 يا سوار بر موتر مملو از مواد منجره ميشود وو هم چنان شامل شخص انتحاري  سكتواحد ملبس به وا

  . چندين بمب گذار انتحاري كه با جمع زياد از جنگجويان يك حمله پيچيده را انجام مي دهند اينكه
غير . عناصر ضد دولتي هنوز هم از روش هاي مختلف حمله انتحاري در مناطق عمومي استفاده مي كنند

ي هدف قرار نظاميان هنوز هم در مناطق مختلف مانند بازار، محل تجمع رهبران قومي و دفاتر ملكي دولت
جون در ولسوالي چمكني واليت پكتيا، بمب گذار انتحاري سوار بر  3به گونه مثال، به تاريخ . مي گيرند

موترسايكل مواد منفجره خود را زماني در كنار يك كاروان آيساف منفجر ساخت كه از كنار مكتب 
  .ردان مكتب گرديدملكي بشمول شاگ15اين انفجار باعث مرگ ده كودك و جراحت . عبور مي كرد

  . اين گونه حمله نامتناسب بر اساس قوانين بشردوستانه بين المللي منع بوده و جرم جنگي شمرده مي شود
  :2013نمونه هائي از اين گونه رويداد ها در سال 

انتحاري در شهر كابل موتر حامل مواد منفجره خويش را در  ةجون يك حمله كنند 11به تاريخ  •
اين حمله انتحاري . بس پارك شده كارمندان ستره محكمه منفجر ساخت ميان چندين ميني

بشمول كاركنان ستره (غير نظامي ديگر  40زن و جراحت  2كارمند بشمول  17باعث مرگ 
 . طالبان مسئوليت اين حمله را به عهده گرفتند. گرديد) محكمه

يكل احاري سوار بر موترسجون در ولسوالي چمكني واليت پكتيا، يك بمب گذار انت 3به تاريخ  •
مواد منفجره خويش را در برابر كاروان نظاميان بين المللي در نزديكي ليسه عالي چمكني منفجر 

 .تن ديگر گرديد 15شاگرد مكتب و جراحت  10ملكي بشمول  12اين حمله باعث مرگ . ساخت
انتحاري خود را در بازار  ةمي، در شهر پلخمري واليت بغالن، يك حمله كنند 20به تاريخ  •

غير نظامي به شمول رئيس شوراي  14اصلي پلخمري منفجر ساخت كه منجر به كشته شدن 
 .   طالبان مسئوليت اين حمله را به عهده گرفتند. تن ديگر گرديد 9واليتي و مجروحيت 

محكمه و اپريل طالبان در شهر فراه واليت فراه يك حمله پيچيده را بر ساختمان  3به تاريخ  •
 33سارنوالي واليتي، با استفاده از موتر حامل بمب و چندين انتحاري انجام دادند كه در نتيجه 

 . تن ديگر مجروح شدند 105ملكي كشته و 

                                                
  . به ثبت رسانيده است 2012مورد جراحت ناشي از حمالت انتحاري و پيچيده را در شش ماه اول سال  459مورد مرگ و  175يوناما .  62

به گونه . ين شمار تلفات ملكي ناشي از حمالت انتحاري باال مي باشدايكبار ثبت مي كند، بنابرچون يوناما هر تلفات ملكي را فقط . 63
مثال، رويداد هايي كه در آن يك حمله كننده انتحاري يك كارمند بلند رتبه دولتي را در داخل مسجد هدف قرار مي دهد به عنوان 

در شش ماه اول سال . ثبت مي شود "حمله انتحاري"ازي شده و يا به وسيله بمب جاس "كشتار هدفمند"يك نوعي از اين رويداد 
 28مورد جداگانه از كشتار هدفمند را كه توسط بمب جاسازي شده انجام شده به ثبت رسانيده است كه باعث مرگ  10، يوناما 2013

   . تن ديگر گرديد 51غير نظامي و جراحت 
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ندز مواد منفجره خويش را قندز واليت قجنوري يك بمب گذار انتحاري در شهر  26به تاريخ  •
تن ديگر مجروح  13ه شش غير نظامي كشته و در چهار راه اصلي شهر منفجر ساخت كه در نتيج

 . طالبان مسئوليت اين حمله را به عهده گرفتند. شدند
پنجاه و دو درصد مرگ و جراحت افراد ملكي در نتيجه استفاده بدون تفكيك عناصر ضد دولتي از مواد 

  . منفجره جاسازي شده در حمالت شان و يا كشتار عمدي افراد ملكي توسط آنها صورت گرفته است
  

از بمب هاي جاسازي  عناصر ضد دولت توصيه ميكند كه از استفاده نامتناسب رايكيد بأيوناما يكبار ديگر با ت
  . ماً از آن تردد ميكنند، دست بردارنديشده بخصوص از جاسازي كردن آنها در مناطقي كه افراد ملكي دا

  

  
  

  كشتار عمدي و حمالت عليه افراد ملكي: قتلناشي از جرايم جنگي 
  

 .ماه در اسارت خود گرفتند 2گروهي از طالبان پسر كاكايم را اختطاف كردند و به مدت 
با وجود وساطت و ميانجيگري توسط بزرگان قومي، طالبان او را آزاد نكردند، تا اينكه 

. ما ميدانيم او را همان گروه طالبان كشت كه در ولسوالي قيسار فعال است. جسد او پيدا شد
  .انگيزه اصلي طالبان براي كشتن او بخاطر رابطه اش با يك قاضي بلند پايه دولت بود

مارچ  6رب فرد ملكي كشته شده در ولسوالي قيصار واليت فارياب به تاريخ يكتن از اقا -- 
2013.64  

  
هدف گيري عمدي و كشتن افراد ملكي مشخص  ؛، در چندين مورد2013يوناما طي شش ماه اول سال 

توسط عناصر ضد دولتي را به علت شغل، وابستگي يا حمايت اين افراد از دولت يا نيروهاي امنيتي به ثبت 
عناصر ضد دولتي افراد ملكي خاصي را بصورت هدفمند، يا به روش قضاوت يا محكمه . رسانيده است

                                                
  . 2013مارچ  6به تاريخ  فارياب لسوالي قيصار واليتمصاحبه يوناما با يكتن از اقارب مقتول در و.  64
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در چندين مورد . يا توسط حمله بر نهاد هاي دولتي كشته اند كساير تاكتيسنتي، كشتن بعد از اختطاف و 
  . طالبان مسئوليت اين گونه كشتار را با نشر در سايت انترنتي خود پذيرفته اند

نافذ بر اساس ماده سه كنوانسيون ژنو كه بر تمام طرف هاي درگير در جنگ در افغانستان، بشمول طالبان 
سر، شكنجه، قطع عضو و ديگر اشكال خشونت عليه افراد ملكي خشونت، اعدام هاي خود 65،، قتلاست

   66.در همه وقت و در تمام مناطق منع مي باشد
  

          دكشتار هدفمن
مورد تلفات  443(مورد جراحت  131مورد مرگ و  312ميالدي، يوناما  2013جون  30جنوري تا  1بين 

اين رقم . توسط عناصر ضد دولتي را به ثبت رسانيده است 68هدفمند 67رويداد كشتارِ 262ناشي از ) ملكي
بعد از . درصد افزايش را نشان مي دهد 29 در حدود 69ميالدي 2012در مقايسه با همين دوره سال 

كتيك پر استفاده احمالت بوسيله بمب هاي جاسازي شده و جنگ هاي زميني، كشتار هدفمند سومين ت
  . را نشان مي دهد 2013يمه اول سال در كشتار و جراحت افراد ملكي در ن

  

يوناما باالترين ميزان تلفات ملكي ناشي از كشتار هدفمند را در واليات فارياب به ثبت رسانيده كه در 
تن ديگر مجروح شدند  12و  شده فرد ملكي كشته 50 ، در حدودجداگانه هدفمند ةمورد حمل 39 ةنتيج

  70.درصد افزايش را نشان مي دهد 41دي ميال 2012كه در مقايسه با همين دوره سال 

                                                
 عمديكشتار "در ارتباط به جرايم جنگي قتل طوريكه اساسنامه دادگاه جنايي بين المللي روم تعريف نموده، يوناما از واژه .  65

يك عملي را تشريح مي  مي شود و بدين صورتنيز كشتار هدفمند  }تلفات ملكي ناشي از{ استفاده مي كند كه شامل "غيرنظاميان
شمرده شود و هدف آن تفكيك ميان اين گونه اعمال با جرم قتل انجام شده توسط يك عامل قتل جنگي  جنايتنمايد كه مي تواند 
كشتار "، اختطاف و قتل و "كشتار غيرقانوني"، "كشتار هدفمند"اصطالحاتي مانند . درگيري نظامي مي باشد بيسترشخصي خارج از 

 داخليهدفمند يك فرد ملكي از سوي يكي از طرف هاي درگير  جنگ كه در زمان جنگ  قتل هايتشريح  بعضاً براي "انهسر خود
جرم در اساسنامه دادگاه جنايي بين متشكلة  بخش عناصر  8ماده ) 2(فقره ) c(و  )i(بند هاي . در افغانستان رخ داده، استفاده مي شود

اين گونه  -2 .عامل يك يا چند نفر را بكشد. 1: را بدين صورت توضيح مي دهد جنايت جنگي قتل  متشكلة عناصر ؛المللي روم
سهم چنگ ملكي، كارمند صحي، يا مذهبي باشد كه در خشونت هاي فرد ، يا باشد شخص يا اشخاص چه جنگجوي از كار افتاده

رفتار در زمان جنگ و يا مربوطه به درگيري . 4. آورده آگاه باشدعامل قتل از شرايط واقعي كه اين وضعيت را به بار . 3. مستقيم ندارد
    .    عامل از شرايط واقعي كه باعث بميان آمدن درگيري نظامي شده، آگاه باشد. 5. بوده كه ماهيت بين المللي نداشته است

  . كنوانسيون هاي ژنو به بخش حقوقي اين گزارش مراجعه كنيد 3در مورد جرايم منع شده تحت ماده بيشتر براي جزئيات .  66
كشتار هدفمند مي تواند باعث مرگ و جراحت . به بخش حقوقي اين گزارش مراجعه شود "هدفمند قتل هاي"براي تعريف .  67

يوناما تمام . چندين غيرنظامي گردد، بخصوص در شرايطي كه از تكتيك هاي نامتناسب مانند بمب هاي جاسازي شده استفاده شود
  .    ناشي مي گردد را به ثبت رسانيده است تلفات مرگ و جراحت ملكي كه از اين گونه رويداد هاي كشتار هدفمند

كشتار در ساختار هاي عدلي موازي را نيز شامل مي شود كه در آن افراد در زمان قتل در بازداشت عاملين قرار  ؛بخش كشتار هدفمند.  68
  .  مراجعه شود 59جنگي به پاورقي در ارتباط به قتل جرايم . و بخش مجازات در ساختار عدلي موازي مراجعه شود 67به پاورقي . داشته اند

را به ) مورد 361كل تلفات ملكي (مورد جراحت افراد ملكي  101مورد مرگ و  260در حدود ، 2012يوناما در شش ماه اول سال . 69
  . يوناما در مورد حفاظت از غيرنظاميان نگاه كنيد 2012 ةبه گزارش ساالن .ثبت رسانيده است

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12265&language=en-US    
و نفر  30كه باعث مرگ  بود به ثبت رسانيدهب رويداد را در واليت فاريا 28 در حدود ،2012يوناما در شش ماه اول سال .  70

غيرنظامي مورد جراحت  13و مورد كشته  51رويداد كه باعث  54در همين دوره واليت كندهار با . بود غيرنظامي شده 14جراحت 
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افراد . بر اساس قوانين بشردوستانه بين المللي، كشتار هدفمند افراد ملكي جرايم جنگي شمرده مي شود
افراد ملكي و افراد  بينملكي نبايد هدف حمله قرار گيرند و طرف هاي درگير درجنگ بايد در تمام وقت 

  . عليه اهداف نظامي انجام دهند اًبايد حمالت خويش را مستقيم و نظاميان هم قايل شوندمسلح تفكيك 
  

 
  

، افزايش در تعداد كشتارهاي هدفمند توسط عناصر ضد دولتي بخصوص 2013طي شش ماه اول سال 
ادامه  ،افراد ملكي كه به تصور طالبان از نيروهاي نظامي بين المللي يا نيروهاي افغان حمايت مي كنند

رهبران قومي،  ؛يوناما در سراسر افغانستان حوادثي را به ثبت رسانيده كه عناصر ضد دولتي. داشته است
بزرگان مذهبي، كارمندان دولت و افراد ملكي را به اتهام جاسوسي براي دولت و همچنين رهبران 

يف ملكي بصورت هدفمند اجتماعي، افسران پوليس در ايام رخصتي و يا پوليس ملي را بخاطر اجراي وظا
  .كشته اند

  

  كشتار هدفمند در واليت لوگر: مطالعه چند رويداد نمونه
 ةمورد مرگ ملكي را در ده رويداد جداگان 14در حدود ميالدي،  2013يوناما طي شش ماه اول سال 

با همين اين رقم در مقايسه . كشتار هدفمند توسط عناصر ضد دولتي در واليت لوگر به ثبت رسانيده است
در اكثر موارد، عناصر ضد دولتي  71.درصد افزايش را نشان مي دهد 367ميالدي  2012دوره سال 

كارمندان دولت، اعضاي شورا هاي صلح، رهبران قومي و ديگر افراد ملكي را بخاطر حمايت فرضي شان 
جون، يك گروه مسلح وابسته به  16به گونه مثال، به تاريخ . از دولت با هدف گيري مشخص كشته اند

ر ولسوالي بركي برك را كه يكتن شان عضو دو رهبر محلي عضو شوراي انكشافي محل د شبكه حقاني
  .شوراي واليتي صلح نيز بود، كشتند

  

                                                                                                                                          
يوناما در مورد  2012به گزارش ساالنه . باالترين ميزان تلفات ملكي ناشي از كشتار هدفمند را داشتكه به اين ترتيب كندهار گرديد، 

  . يان نگاه كنيدحفاظت از غيرنظام
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12265&language=en-US    

  . كشتار هدفمند را در واليت لوگر ثبت نموده است توسط، يوناما مرگ سه غيرنظامي 2012در سال .  71

2009 2010 2011 2012 2013

80 181 176 243 312

9 23 51 101 13189
204 227

344 443

افراد ملكي كه در قتل هاي هدفمند توسط عناصر مخالف دولت در شش  
كشته شده و يا مجروح گرديده است 2013 - 2009ماه اول سال 

کشته شدگان مجروحين مجموع
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افزايش در تعداد كشتار هدفمند در واليت لوگر نشان دهنده تغيير در تحركات امنيتي و سياسي در واليت 
درصد كاهش داشته است و حمالت به وسيله بمب هاي جاسازي  21با اينكه كل تلفات ملكي . مي باشد

كاهش چشمگيري داشته است، اما ميزان كشتار هدفمند و نيز ، حمالت هوايي و ديگر تاكتيك ها شده
  .  درگيري هاي زميني افزايش را نشان مي دهد

  

لوگر بخاطر  محلي ميالدي، حضور نيروهاي آيساف و نيروهاي امنيتي افغان بشمول پوليس 2013در سال 
وص در ولسوالي هاي بركي برك و پل علم اين واليت مبارزه با پايگاه هاي عناصر ضد دولتي بخص

جنگ هاي رو (اين دو ولسوالي همچنين شاهد افزايش در ميزان درگيري هاي زميني . افزايش يافته است
ميان نيروهاي طرفدار دولت و عناصر ضد دولتي بوده ) در رو، حمالت يورشي و تالشي و حمالت هوايي

عناصر ضد دولتي براي مبارزه با . به اين دو ولسوالي اعزام شده استنيروهاي پوليس محلي  اًاخير. است
حضور نيروهاي دولت، ترساندن رهبران محلي با نفوذ، اعضاي خانواده كارمندان دولتي و اعضاي شوراي 

  . نده ايك سلسله كشتارهاي هدفمند را به راه انداخت ؛واليتي صلح
  

د ملكي ناشي از ظرفيت محدود عناصر ضد دولتي در به نظر ميرسد اين گونه هدف گيري عمدي افرا
اين امر باعث . درگيري نظامي با استفاده از روش هاي مشروع به منظور كسب مواضع تاكتيكي مي باشد

متقارن بخصوص براي كشتار هدفمند افراد برجسته و ملكي ناوابستگي روزافزون به كاربرد تاكتيك هاي 
اين گونه تكتيك به عنوان روشي براي حفظ كنترول بر . ي شودو همچنين گسترش تهديد و ارعاب م

  . جمعيت محالت مورد نظر شايد بكار ميرود
  

  كشتار علني
عناصر ضد دولتي از كشتار افراد ملكي به عنوان يك ابزار براي تهديد و ارعاب جمعيت ملكي در بخش 

تار عمدي افراد ملكي توسط عناصر ضد يوناما چندين مورد از كش. هايي از افغانستان استفاده نموده اند
دولتي را به ثبت رسانيده كه بخاطر مجازات براي حمايت از دولت و با هدف هشدار به ديگران صورت 

  . گرفته است
مارچ، عناصر ضد دولتي دو آهنگر را كه در استخدام يك شركت ساختماني در  15به تاريخ  •

هر دو تن را بعد از كشتن به ضرب . ولسوالي پنجوايي واليت كندهار بودند، اختطاف نمودند
مردم محل گزارش دادند بخاطر . گلوله از درخت آويزان نمودند تا هشداري براي ديگران باشد

ه اين افراد نتوانند اجساد را از درخت پايين كنند، عناصر ضد دولتي زير درخت بمب اينكه خانواد
 . جاسازي نموده بودند

سسه غير دولتي را در ولسوالي چك واليت ؤجنوري، طالبان يك زن كارمند يك م 14به تاريخ  •
ا يك جسد آن زن همراه ب. وردك اختطاف نمودند و سپس او را به ضرب گلوله به قتل رساندند

در نامه نوشته بودند، افرادي كه از دولت حمايت كنند با چنين . نامه به خانواده آنها تسليم داده شد
 .سرنوشتي روبرو خواهند شد
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جنوري، گروهي از طالبان دو رهبر قومي را در ولسوالي دره پيچ واليت كنر بعد از  26به تاريخ  •
روستاييان . دولت اختطاف نموده و كشتند متهم نمودن آنها به جاسوسي براي نيروهاي طرفدار

 . اجساد اين دو نفر را سه روز بعد پيدا نمودند
قوانين بشردوستانه بين المللي عالوه بر منع كشتار افراد ملكي هرگونه تهديد يا عمل خشونت آميز با هدف 

   72.گسترش رعب و وحشت در ميان افراد ملكي را ممنوع مي نمايد
  :هدفمند افراد ملكي شامل موارد آتي مي شود ي از كشتارينمونه ها
واليت كنر، يك كارمند رياست معارف  هجون، عناصر ضد دولتي در ولسوالي مره ور 8به تاريخ  •

را كه در حال بازگشت از بازبيني و بررسي يك مكتب در ولسوالي بود، هدف گلوله قرار داده و 
 . مجروح نمودند

را اختطاف نموده و  7لي بك واليت خوست يك شاگرد صنف مي، طالبان در ولسوا 31به تاريخ  •
 . قرباني اين حادثه شاعر بود و عليه طالبان شعر مي سرود. كشتند

مي، عناصر ضد دولتي در ولسوالي گرشك واليت هلمند بر كاروان حامل معاون والي 1 به تاريخ  •
را كشته و چهار تن و رئيس شوراي صلح واليت حمله نمودند و رئيس شورا و دو محافظ آن 

 . ديگر را مجروح ساختند
محل را كه  ياپريل، عناصر ضد دولتي در ولسوالي ده باالي واليت ننگرهار يك مال 27به تاريخ  •

گفته شده كه اين مال بخاطر اداي نماز . مسجد بود، به ضرب گلوله كشتند ةبخاطر اداي نماز روان
 . شته شده بود، مورد هدف قرار گرفتكفين جنازه براي يك افسر اردوي ملي كه توسط مخال

اپريل، عناصر ضد دولتي با حمله بر سارنوال ولسوالي پشتون كوت واليت فارياب،  23به تاريخ  •
طالبان در سايت خود مسئوليت اين حمله را . سارنوال، همسر او، سه محافظ و راننده او را كشتند

 . برعهده گرفتند
ز عناصر ضد دولتي يك كارمندان مركز هماهنگي ماين پاكي جنوري، يك گروه ا 13به تاريخ  •

 .افغانستان را كه پيشنهاد همكاري با آنها را رد كرده بود، به ضرب گلوله كشتند
  

  ساختار هاي عدلي موازيمجازات توسط 
را كه توسط عناصر ضد  ديگرتن  4ت يحوجرمو  فرد ملكي 14 ، يوناما مرگ 2013در شش ماه اول سال 

اين رقم در مقايسه با همين دوره سال . 73دولتي به مجازات و مرگ محكوم شده بودند، ثبت نموده است

                                                
در ارتباط به حفظ قربانيان درگيري هاي )  2پرتوكول (و  1949اگست  12تاريخ  مصوبةپرتوكول الحاقي كنوانسيون ژنو  13ماده .  72

هر گونه عمل يا تهديد به . افراد ملكي مانند غيرنظاميان نبايد مورد هدف قرار گيرند ". 2. 1977جون  8نظامي داخلي از تاريخ 
    ".خشونت كه هدف اصلي آن گسترش وحشت در ميان غيرنظاميان باشد، منع مي گردد

افراد خاصي مي داند كه در  قبلي قصدكشتار با ساختار هاي عدلي موازي را شامل كشتار عمدي و  توسط يوناما اعدام ها .  73
و اين گونه ) تا قرباني در بازداشت عاملين جرم نباشد ه آن اينست كهالزمكه دفمند ه برخالف كشتار هاي(بازداشت عاملين قرار دارند 

جنازه كشته شدگان تدفين كشتن رهبران مذهبي بخاطر انجام مراسم فاتحه يا  مثالً .اجرا مي شودكشتار ها بخاطر اعمال مجازات هم 
 كه بر يوناما اين گونه حوادث را مطابق قوانين بشردوستانه بين المللي . دنيروهاي امنيتي افغان به رغم هشدار به آنها كه چنين كار را نكنن
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، عناصر ضد 2013در اكثر اين رويداد ها در سال . 74درصد افزايش را نشان مي دهد 80ميالدي 2012
 اعدامتي كه خود تعريف نموده اند، دولتي افراد ملكي را به ظن جاسوسي براي دولت يا به جرم جنايا

كه ساختار هاي عدلي موازي غيرقانوني بوده و بر اساس قوانين افغانستان  بدين باور استيوناما . نمودند
، بر وضع مي شودمجازاتي كه توسط اين ساختار هاي عدلي . ندارندويا مبناي قانوني ت يمشروعهيچ نوع 

  . جرايم جنايي و در بعضي موارد جرايم جنگي شمرده مي شود اساس قوانين افغانستان نقض حقوق بشر،
  

ساختار هاي عدلي موازي در اكثر مناطق افغانستان بخصوص در مناطق تحت كنترول عناصر ضد دولتي به 
در بعضي موارد، ساختار هاي عدلي موازي با فشار و از طريق نابودي مظنونين، اجراي  75.ثبت رسيده است

در موارد ديگر ديده شده كه باوجود آن . تحميل شده استبر جوامع تصاميم، تهديد، ارعاب و خشونت 
مي بيشتر از اين ساختار هاي عدلي موازي استفاده  رسمي اجتماعات محلي نسبت به ميكانيزم هاي قضايي

در ولسوالي هاي درزآب و . ارجاع مي دهند }غير رسمي{"موازي"كنند و شكايات خويش را به محاكم 
قوش تپه واليت جوزجان، اجتماعات مردمي گزارش دادند كه دولت قادر نيست تا به شكايات و مسايل 

دم محل در بر اساس مصاحبه هاي انجام شده با مر. گي كندرسيدجرمي در مناطق تحت كنترول طالبان 
  76.چندين منطقه، اين وضعيت باعث گرديده تا مردم بخاطر حل قضاياي جرمي به طالبان رجوع كنند

   

طالبان در سايت انترنتي خويش به يك مورد خاص مجازات در ساختار عدلي موازي اشاره نموده و در 
د رسيدگي قضايي قبل از رون در اعالميه شان آمده كه اين نوع 77.مورد ساختار محاكمه  معلومات دادند

جزئيات ارايه شده دربرگيرنده . اينكه افراد ملكي به خاطر ارتكاب اعمالي مجازات شود، داير ميگردد
غير  ةاعالميه به  يك مورد حادث. مي باشد "محاكمه "ماهيت يا نوع اين پروسه ها و وجود چندين مرحله 

ند كه يك مرد به اتهام اختطاف توسط طالبان جون در واليت هرات اشاره مي ك 8مرتبط به جنگ مورخ 
طالبان مسئوليت اعدام را در وب سايت خويش به عهده گرفتند و جزئيات روند محاكمه . اعدام مي گردد

محكمه : بر اساس گفته طالبان، فرد مظنون قبل از كشته شدن در سه مرحله قضايي. را نيز شرح داده اند
   78.مارت اسالمي مورد محاكمه قرار گرفته بودولسوالي، واليتي و دادگاه عالي ا

  

  :2013نمونه هاي ديگري از مجازات در ساختار عدلي موازي در سال 

                                                                                                                                          
جنايت تحت موضوع  59براي توضيحات بيشتر به پاورقي . داندمي  "قتل"قابل تطبيق مي باشد،درگيري هاي داخلي در افغانستان 

  .     مراجعه شود جنگي قتل
 2012به گزارش ساالنه  25تا  23به صفحات . غير نظامي را ثبت نموده است 10ميالدي مرگ  2012يوناما طي شش ماه اول سال .  74

  . يوناما در مورد حفاظت از غيرنظاميان نگاه كنيد
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12265&language=en-US  

  . يوناما در تمام مناطق افغانستان بجز در مناطق مركزي اين گونه مجازات را ثبت نموده است.  75
  . شهر شبرغان مصاحبه نموده است درمحل در ولسوالي قوش تپه واليت جوزجان  مردمبا  2013جون  22يوناما به تاريخ .  76

-http://shahamat. 2013جون  9، "اختطاف چي ها در ولسوالي پشتون زرغونمجازات عليه  ": اخبار تازه طالبان.  77
english.com/index.php/news/32558-kidnapper-handed-in-pashtoon-zarghoon.  

  همان.  78
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جون، يك گروه از طالبان در ولسوالي ناري واليت كنر، يك فرد ملكي را كه بر اساس  7به تاريخ  •
چوب و آب فراهم مي  ،قرارداد به پوسته هاي تالشي نيروهاي پوليس سرحدي افغانستان در منطقه

 . جون اختطاف شد و قبل از مرگ در چنگ طالبان بود 6قرباني به تاريخ . كرد سر بريدند
مي، طالبان در ولسوالي قوش تپه واليت جوزجان  يك فرد ملكي را بعد از چندين  27به تاريخ  •

قرباني اين حادثه مدير يك مكتب متوسطه و كارمند محلي يك سازمان غير . بار تهديد كشتند
گفته مي شود كه ولسوال نام نهاد طالبان در ولسوالي قوش تپه او را براي . دولتي بين المللي بود

حضور در جلسه ي دعوت نمود ولي زمانيكه جهت اشتراك در جلسه مذكور بدانجا رفت، 
 .  طالبان اورا كشتند

مردم . مي، يك فرد ملكي در شهر فراه توسط گروهي از طالبان ربوده و كشته شد 13به تاريخ  •
 . محل گفتند كه طالبان اين شخص را به جرم همكاري با رياست امنيت ملي كشته اند

  

  ف گيري عمدي دفاتر و ادارات ملكي دولتهد
يوناما ثبت نموده كه تلفات افراد ملكي ناشي از حمالت عناصر ضد دولتي باالي كارمندان ملكي دولت، 

در شش . درصد افزايش يافته است 76ادارات دولتي، اداره ولسوالي ها و ديگر ساختار هاي ملكي دولتي 
را ) مورد 438كل تلفات ملكي (مورد جراحت  324مورد مرگ و  114ميالدي، يوناما  2013ماه اول سال 

مورد تلفات ملكي شامل مرگ و جراحت هايي مي  438اين  79.مورد حمله به ثبت رسانيده است 103در 
كارمندان ملكي دولت، افسران خارج از وظيفه و پوليس  را كه وظايف ملكي ؛شود كه عناصر ضد دولتي

به وسيله بمب هاي جاسازي شده، حمالت انتحاري و پيچيده، هدف  كردندحاكميت قانون را اجراء مي 
  . در حمالت بر ساختمان هاي ملكي دولت مانند اداره ولسوالي كشته شده اند آنها قرار داده و يا

  

با اينكه يوناما باال ترين ميزان حمله بر كارمندان ملكي دولت را در شرق به ثبت رسانيده است كه بعد از 
آن، منطقه جنوب شرق در رده دوم قرار دارد، اما باالترين ميزان تلفات افراد ملكي در اثر حمالت 

لكي واليت فراه در رتبه دوم از لحاظ تلفات افراد م. هدفمند بر دولت در واليت كابل به ثبت رسيده است
 جون  11اپريل و  3قرار دارد كه شاهد باالترين ميزان تلفات ملكي در نتيجه اين گونه حمالت به روز هاي 

  .تن بوده است 57و  138بوده كه در نتيجه تلفات به ترتيب بر  ساختمان محكمه فراه و ستره محكمه، 
  

حمله مستقيم بر مسئولين و نهاد هاي قضايي را در واليات  ، يوناما چهار مورد2013در شش ماه اول سال 
مورد  202.(تن مجروح شدند 145تن كشته و  57فراه، كابل، فارياب و هلمند به ثبت رسانيده كه در نتيجه 

  )كل تلفات ملكي
  

به افرادي گفته مي شود كه در  "ملكي"يوناما تصريح مي نمايد كه بر اساس قوانين بين المللي، فرد 
صفوف نيروهاي مسلح نبوده و يا بصورت مستقيم در جنگ سهم ندارند، مثالً كارمندان ملكي نهادهاي 

                                                
حمله عليه كارمندان ملكي  72را در نتيجه ) نفر 249كل تلفات ملكي (غيرنظامي  188و جراحت  61، يوناما مرگ 2012سال در .  79

  . دولت و دفاتر ملكي دولت، ثبت نموده است
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ساختمان هاي اداري دولت تا زماني كه براي اهداف نظامي بكار نروند، به معني اهداف . عدلي و قضائي
هاي ژنو و سيسات ملكي نقض جدي كنوانسيون أهدف گيري عمدي افراد ملكي و ت. نظامي نمي باشند

  . جنگي شمرده مي شود جنايت
  

  تهديد و حمله بر شخصيت هاي ديني و اماكن مقدس 
  

. ندروحانيون هميشه در معرض خطر اند، زيرا شورشيان در چندين مورد به آنها هشدار داده 
به گونه مثال، طالبان يك مال را بخاطر اداي نماز جنازه يك سرباز اردوي ملي در ولسوالي 

در ولسوالي واوشتمه وياله يك مال ديگر نيز به همين جرم لت و . لت و كوب نمودندشينوار 
او مي گويد طالبان چندين مرتبه به من زنگ زدند و هشدار دادند كه هرگز . كوب شد

به من . جنازه سربازان اردوي ملي، پوليس، كارمند امنيت ملي يا پوليس سرحدي را نخوانم
ديگر را به جرم اداي نماز جنازه  يقبل در يك ولسوالي يك مال خبردادند كه طالبان دو ماه

يك مالي ديگر بخاطر همين كار توسط طالبان به ضرب گلوله كشته . يك پوليس كشته اند
چند ماه قبل با جمعي از مال ها در رياست حج و اوقاف نگراني خويش را با رئيس . شد

بخاطر اداي نماز جنازه نيروهاي امنيت ملي ما به رئيس اداره گفتيم تا . اداره مطرح كرديم
افغانستان در روستاهاي دور، بايد از شهر جالل آباد مال فرستاده شود، زيرا مي تواند دوباره 

ما و خانواده هايي ما در روستا هايي زندگي مي كنيم كه نيروهاي امنيتي . به شهر برگردد
  . افغان توان دفاع از ما را ندارند

    80.ميالدي2013جوالي  22مذهبي بانفوذ از واليت ننگرهار به تاريخ يك شخصيت   -- 
  

ميالدي، يوناما شاهد نوعي تهديد و حمله بر مال ها از سوي عناصر ضد  2013طي شش ماه اول سال 
مورد حمله مستقيم قرار گرفته ) مساجد(رويداد ثبت شده، افراد و اماكن مقدس  14دولتي بوده و در نتيجه 

در اكثر موارد مال ها بخاطر اداي جنازه اعضاي نيروهاي  81.عث مرگ هفت غير نظامي شده استاند كه با
   82.، هدف قرار گرفته اندآنها و حاميان ملكي يامنيتي دولت

  

يوناما همچنان مواردي را به ثبت رسانده است كه عناصر ضد دولتي به مال ها هشدار دادند تا نبايد نماز 
يوناما در واليات فراه، . در اين مراسم اشتراك كنند اامنيتي دولت را بخوانند و يا حتجنازه افراد نيروهاي 

بادغيس، كاپيسا، ميدان وردك، لوگر، ننگرهار، كنر، لغمان، بغالن، غزني، خوست، پكتيا، پكتيكا، هلمند، 

                                                
  .2013جوالي  22مصاحبه يوناما، جالل آباد، واليت ننگرهار .  80
ر محدوديت ها، يوناما فكر مي كند كه اين گونه واقعات به شكل كامل و ساي مني جدي، عدم دسترسي محالت ا نا به خاطر .  81

  .   گزارش داده نشده است
رفتاري آيساف و نيروهاي امنيتي افغان با مال ها ثبت  يوناما در واليت لوگر گزارش رياست حج و اوقاف را در مورد خشونت و بد.  82

اين شكايت به يك . رفتاري صورت گرفته است فعاليت هاي ضد دولتي با ما بدمال ها گفته اند كه به اتهام همكاري در . نموده است
  .   اشاره دارد 2013عمليات تالشي در ماه مي 
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مال ها به  ماني كهزدر چندين مورد ثبت شده . ارزگان و كندهار چندين مورد مشابه را به ثبت رسانيده است
منجر به لت و كوب، اختطاف يا كشتار  اهشدار ها توجه نكردند، در نتيجه تهديد ها افزايش يافته و حت

يوناما چندين مورد را ثبت نموده كه در آن عناصر ضد دولتي با استفاده از سالح  83.هدفمند آنها شده است
  84.افغان حمله نموده اند تيه اعضاي نيروهاي امنيبر مراسم فاتح اًخفيفه و بمب هاي جاسازي شده مستقيم

  

افغان  يدر مناطق مختلف مال ها بخاطر ترس از مجازات عناصر ضد دولتي در مراسم جنازه نيروهاي امنيت
شهر گرديز واليت پكتيا، وقتي  به گونه مثال، بر اساس گفته هاي رياست حج و اوقاف. شركت نمي كنند

در شهر  2013در اوايل سال  85.اشتراك نمي كند يك مال براي اداي نماز جنازه خواسته مي شود، معموالً
بادغيس، مال هاي محلي ظاهراً به دليل تهديد طالبان، از شركت در مراسم جنازه سه تن از اعضاي پوليس 

در نهايت مراسم جنازه . شده بودند، خود داري نمودند محلي كه در درگيري با عناصر ضد دولتي كشته
   86.ديني داشت، برگزار گرديدعلوم آن سه تن توسط يك داكتر محلي كه دانش 

  

بنا به گزارش ها در واليت ميدان وردك مال ها بخاطر حفاظت جان خود و اجتماع محلي فقط در ميدان شهر 
به در نتيجه . اك مي كنند و نه در روستا هاي خودشانكه تحت كنترول دولت است، در مراسم جنازه اشتر

اقارب نيروهاي امنيتي افغان كه كشته شده اند و مال ها از آوردن اجساد كشته  ؛علت تهديد عناصر ضد دولتي
حد اقل سه مال كه در مراسم جنازه چند سرباز . شدگان و دفن آنها در محله يا روستاي خودشان منع مي شوند

   87.من تر كوچ كننداكت نموده بودند، مجبور شدند از حومه ميدان شهر به جاي اردوي ملي شر
  

آنها به يوناما گفتند كه ميكانيزم ها و  و هحج و اوقاف در سراسر كشور مشوره نمود اداراتيوناما با 
در اكثر مناطق . ظرفيت بسيار محدود براي نظارت و حفاظت از مال ها در برابر تهديد ها در اختيار دارند

محافظت از مالها مخصوصاً در ولسوالي رياست حج و اوقاف از تهديد و حمله ها باخبر بودند، اما توانايي 
  . ، نداشتندها را

  

 اًنسبت ةت بغالن رياست حج و اوقاف به يوناما گزارش داد كه تهديد و هدف قراردادن مال ها پديددر والي
از والي تقاضا كرد كه بخاطر تأمين  2013رياست هم در واكنش به اين تهديد ها در ماه مي . تازه مي باشد

اما به علت كمبود . دو مال ها، نيروي امنيتي در اختيار شان قرار داده شو حج واوقاف امنيت رياست
                                                

نيروهاي امنيتي  جنازةبه گونه مثال، در كل مناطق شرقي كشور گزارش شده كه اگر فهميده شود يك مال نماز جنازه يا فاتحه .  83
 ا آن را د تهديد و هشدار قرار مي گيرند و اگر باز هم به چنين كار ادامه بدهند، عناصر ضد دولتي حتممور اًافغان را بجا آورده، حتم

  . 2013مي  26از شهر جالل آباد واليت ننگرهار به تاريخ   مصاحبه يوناما با يك مال. مجازات و يا مي كشند
لي نگار عناصر ضد دولتي با سالح خفيفه بر مراسم جنازه يك در منطقه پواري ولسوالي ع 2013مي  20مثال، به تاريخ  ةبه گون.  84

جون، در ولسوالي ماتون واليت خوست، يك بمب  14در يك رويداد ديگر به تاريخ . سرباز نيرو هاي امنيتي افغان حمله نمودند
نتيجه هشت غيرنظامي به شمول جاسازي شده كنترول از راه دور در مسير يك موتر در حال بازگشت از مراسم جنازه منفجر شد كه در 

  .   متوفي و مال كشته شدند دعضو خانواده فر 5
  .2013مي  2مصاحبه يوناما با دفتر حج و اوقاف شهر گرديز در .  85
  . 2013مي  23مصاحبه يوناما با يك رهبر محلي و فرمانده پوليس محلي منطقه دره بوم ولسوالي قادس واليت بادغيس به تاريخ .  86
  2013وردك در ماه جون ميدان مصاحبه يوناما با دفتر حج و اوقاف ميدان شهر واليت .  87
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به همين قسم، در واليت هاي   88.پرسونل اين درخواست از سوي پوليس ملي افغان در بغالن رد شد
غزني، خوست و پكتيكا نيز رياست حج و اوقاف اين واليات گزارش دادند كه هيچ حفاظتي براي تأمين 

   89.امنيت مال ها وجود ندارد
  

 بين المللي حقوق بين الملليتعهدات توسط  همفغانستان قوانين داخلي اآزادي مذهب هم توسط 
قوانين بشردوستانه بين المللي تصريح مي نمايد، شخصيت هاي مذهبي  90.حمايت مي گردد بشردوستانه

كه بصورت خاص به وظايف ديني مشغول اند بايد مورد احترام قرار گيرند و در همه شرايط طرف هاي 
   91.ددرگير بايد از آنها حفاظت نماي

  

خويش در ارتباط به انجام مراسم جنازه و  2010 اليحه و طرزالعملِيوناما تذكر مي دهد كه طالبان در 
دليل يا مشروعيت  92.فاتحه و ديگر مشغوليت هاي مال ها هيچگونه محدوديت رسمي را وضع نه نموده اند

شان ذكر شده، اما در  2006ل سا اليحة مال هايي كه با دولت كار مي كنند در عليهتهديد هايي طالبان 
  93.است ياد نشده از آن اليحه نسخه هاي بعدي اين 

  :چند نمونه از حوادثي كه در آن مال ها و مراسم جنازه هدف قرار گرفته اند
كنترول  اي جون، در ولسوالي متون واليت خوست، يك بمب تعبيه شده 14به تاريخ  •

در حال بازگشت از مراسم جنازه منفجر شد كه در نتيجه  از راه دور در مقابل يك موترِ
محفل؛ اين . هشت غير نظامي بشمول پنج عضو يك خانواده و يك مال كشته شدند

به جرم  آن را  ساله اي بود كه عناصر ضد دولتي يك ماه قبل 17مراسم جنازه نوجوان 
 .جاسوسي براي دولت كشته بودند

                                                
  .2013مي  22مصاحبه يوناما با دفتر حج و اوقاف شهر پلخمري واليت بغالن به تاريخ .  88
  . 2013مي  22و  21مصاحبه يوناما با دفتر حج و اوقاف واليات خوست و پكتيكا در .  89
  حكم " 2،  4ماده . "هر انسان داراي حق آزادي انديشه، ضمير و مذهب است". 1: ن المللي حقوق مدني و سياسيميثاق بي 18ماده .  90

افغانستان . .كند را تجويز نمي 18ـ  16ـ  15ـ  11ـ  8 ومواد)  و دوم  اول  بندهاي(8 - 7ـ  6از مواد   انحراف  گونه هيچ  مذكور در بند فوق
  .  تصويب نموده است 1983را در سال  مدني و سياسيميثاق بين المللي حقوق 

 شخصيت هاي مذهبيحفاظت . گنجانيده شده است 2پرتوكول الحاقي  9ه دتعهدات براي احترام و حفاظت از افراد مذهبي در ما.  91
قانون عرفي . گنجانيده شده است نيز، اجراء شده است قابل اجرا بوده و يا در درگيري هاي داخلي در رهنموده هاي نظامي كه 

  .شخصيت هاي مذهبي -27بشردوستانه بين المللي كميته بين المللي صليب سرخ، قاعده 
  طالبان 2010 اليحةترجمه انگليسي شبكه تحليلگران افغاني از . 92

http://aan-afghanistan.com/uploads/Appendix_1_Code_in_English.pdf  
. هشدار داده مي شودكار مي كند در تحت كنترل اين دولت نام نهاد هر كسي كه به عنوان معلم يا مال به  ": 2006 اليحةبر اساس . 93

اگر يك معلم يا  اًطبع. كوب قرار گيرد در صورتي كه به هشدار توجه نكند و به كار خود ادامه دهد، در آن صورت بايد مورد لت و
ترجمه انگليسي شبكه تحليلگران  ".مال هنوز بر خالف اصول دين عمل كنند، فرمانده يا رهبر گروه همان ولسوالي او را بايد بكشد

  طالبان 2010 اليحةافغاني از 
http://aan-afghanistan.com/uploads/Appendix_1_Code_in_English.pdf .اليحة با در مقايسه 

  .   ، هيچ احكامي در مورد اقدامات الزم عليه مال ها را شامل نمي شود2006
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الي ناري واليت كنر يك مال امام مسجد را به جرم جاسوسي مي، طالبان در ولسو 22به تاريخ  •
. براي دولت و نيز به اتهام اداي نماز جنازه براي يك سرباز اردوي ملي به ضرب گلوله كشتند

طالبان با پذيرفتن مسئوليت اين قتل يك نامه بر روي جسد او گذاشت كه در آن خطاب به مال ها 
 . دگان اردوي ملي را گوشزد نموده بودندعواقب برگزاري مراسم جنازه كشته ش

جنازه يك تن از مخبران رياست تشييع مراسم براي قتل و آمادگي  پس ازاپريل،   15به تاريخ  •
امنيت ملي در ولسوالي بركه واليت بغالن، عناصر ضد دولتي با صدور اخطاريه به تمام روحانيون 

قومندان امنيه ولسوالي . ين شخص خود داري كنندو مال ها هشدار دادند تا از اداي نماز جنازه بر ا
 . يكتن از مال ها را به زور وادار به اداي نماز جنازه كرد

مارچ، طالبان در ولسوالي رودات واليت ننگرهار يك مال امام را به جرم اداي نماز  31به تاريخ  •
به او هشدار داده  مدتي بعد اين مال آزاد شد ولي. جنازه يك سرباز اردوي ملي اختطاف نمودند

 . بودند كه ديگر دست به چنين كاري نزند، در غير آن با عواقب وخيم آن روبرو خواهد شد
محل را به ضرب  يمارچ عناصر ضد دولتي در ولسوالي ژيري واليت كندهار مال 13به تاريخ  •

 . داردگلوله كشتند، در حاليكه يك ماه قبل به او هشدار داده بودند تا دست از اين شغل بر
  

  تهديد،ارعاب و اذيت افراد ملكي توسط عناصر ضد دولتي
  

شورشيان به روستاي ما آمدند و از خانواده هاي كساني كه در اردوي ملي خدمت مي كنند 
 گفتندبه خانواده ها . ما هم به دستور آنها به مسجد رفتيم. خواستند تا در مسجد جمع شوند

در ادامه ما را تهديد . تا به فرزندان خود بگويند كه از خدمت در اردوي ملي دست بردارند
د، آن گاه خانه نكردند كه اگر عضوي از گروه شان در نتيجه عمليات اردوي ملي كشته شو

آن ها را  ةكساني را كه در اردو خدمت مي كنند، به آتش مي كشند و تمام اعضاي خانواد
با . مجبور شدم از آنجا كوچ كنم، زيرا پسرم در اردو خدمت مي كرد من. خواهند كشت

وجود اصرار من، پسرم نتوانست از خدمت در اردو دست بردارد و من مجبور شدم تا به 
  .ولسوالي بهارك كوچ كنم

  2013مارچ  16شرح حال يك پدر كه پسرش در اردوي ملي خدمت مي كرد، تاريخ -- 
  94.انولسوالي وردوج واليت بدخش

  
مورد تهديد، ارعاب و اذيت و آزار افراد ملكي توسط عناصر ضد  90، يوناما 2013طي شش ماه اول سال 

مورد را ثبت  44، يعني زماني كه يوناما 2012دولتي را به ثبت رسانيده كه در مقايسه با نيمه اول سال 
بشردوستانه  حقوقاين گونه رفتار ها نقض صريح  95.درصد افزايش يافته است 105 در حدود نموده بود،

                                                
   2013مارچ  27مصاحبه يوناما در ولسوالي بهارك واليت بدخشان، .  94
اجتماعات تصور مي نمايد و نه خالصه اي از رويداد ها  عليهرفتاري  نمونه اي از تهديد، ارعاب و بد يوناما اين گونه قضايا را كه.  95

  .   رويداد را ثبت نموده است 44، يوناما 2012با اين ماهيت در شش ماه اول سال 



 

35 

 در مورد محافظت افراد ملكي در منازعات مسلحانه 2013شش ماه اول سال  گزارش

هرگونه رفتار، تهديد يا خشونت را كه هدف آن گسترش وحشت در ميان  قواعدبين المللي بوده و اين 
   96.افراد ملكي باشد، منع مي سازد

  

هاي مسلح يوناما تا به حال رويداد هايي را ثبت نموده كه توسط عناصر ضد دولتي بشمول طالبان و ديگر گروه 
ي، ضرب وشتم و آزار و اذيت در پوسته هاي ذصورت گرفته است، مانند پخش شب نامه هاي تهديد آميز، اخا

اكثر اين رفتار ها . و دارايي هاي شخصي و عامه اكنتالشي غير قانوني، ارسال پيام هاي تهديد آميز و تخريب ام
دولت، افراد همكار با نيروهاي امنيتي افغان،  بصورت گسترده عليه افراد خاص بشمول مسئولين و كارمندان

  .و امور بشردوستانه صورت گرفته است و پرورش بزرگان قومي، رهبران مذهبي، كاركنان صحي و آموزش
  

بر اساس قوانين افغانستان بيشتر اين گونه رفتارها جرم شمرده شده و بايد توسط نهاد هاي افغاني مورد 
غير نظاميان در سراسر  اظفت فتار ها نقض حقوق بشر بوده و مي تواند بر حفاكثر اين ر. پيگرد قرار گيرد

 گشت وگذارمانند آزادي  بشريحقوق  سايراز  برخوردارياين رفتار ها بر . افغانستان تأثير منفي بگذارد
  .و دسترسي به صحت، آموزش و معيشت نيز تأثير منفي مي گذارد

  

آزار، تهديد و ارعاب بطور روزانه  ةافغانستان گزارش دادند كه تجرباجتماعات مردمي در مناطق مختلف 
 يوناما دريافته. را تقويت مي نمايداحساس نا امني  باعث گسترش ترس و وحشت در ميان افراد ملكي شده و 

 محلي از طريق جوامع به منظور مطيع ساختنكه انگيزه اين گونه رفتار ها مختلف بوده و مي تواند  است
در . تأمين معيشتي و مالي گروه هاي مسلح باشد يا ا گسترش كنترول بر يك منطقهيترس و وحشت و  دايجا

 . بعضي موارد انگيزه برخورد ها خيلي محلي بوده و نشان دهنده پاليسي فرمانده خاص يك گروه مي باشد
  

تحت كنترول عناصر ضد  يا قسماً خيلي از موارد تهديد، ارعاب و اذيت در مناطقي به ثبت رسيده كه كالً
مثال، در بعضي از ولسوالي هاي واليت جوزجان كه تحت كنترول عناصر ضد  ةبه گون. دولتي مي باشد

د، به گفته مردم، اين گروه ها سعي دارند تا از طريق وحشت و آزار مردم كنترول خود را ندولتي مي باش
ن عده اي را بصورت علني مي كشند تا بدين مردم محل گزارش داده اند كه طالبا. بر منطقه گسترش دهند

، طالبان كمپاين 2012به دنبال يك مورد از اين كشتار ها در سال . صورت به ديگران هشدار دهند
بزرگان محلي به يوناما گفتند كه از ترس اينكه مورد . خشونت و اخاذي نقدي از مردم را افزايش دادند

  97.لي از موارد تهديد و ارعاب را به دولت گزارش نمي دهندمجازات عناصر ضد دولتي قرار نگيرند، خي
  

به نظر ميرسد در مناطقي كه طالبان كنترول آن را از دست داده اند، ميزان تهديد، ارعاب و اذيت كاهش 
اما برعكس در جايي كه طالبان دوباره كنترول را بدست گرفته اند، ميزان تهديد و ارعاب و . يافته است

  98.واليت فراهدرولسوالي  ينيافته، مانند چندخشونت افزايش 
                                                

كشور هاي عمل كننده اين قاعده را به . كميته بين المللي صليب سرخ 8، 2و مطالعه قاعده  1پرتكول الحاقي  51ماده ) 2(بخش .  96
  .   عنوان يك نورم  عرفي بين المللي در درگيري هاي بين المللي و داخلي ايجاد نموده اند

  . 2013مي  22وزجان به تاريخ ه واليت جپمصاحبه يوناما با رهبران محلي، ولسوالي قوش تي.  97
عناصر ضد  از سوي  نموده كه اشكال مختلف اين گونه رويداد ها نشان ميدهد كه تهديد، ارعاب و خشونت ها مالحظهيوناما .  98

  .ارتباط داشته و هدف آن گسترش كنترول اجباري بر محالت مي باشد ي مختلفدولتي به انگيزه هاي  و پاليسي ها
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. بنا به گزارش ها در ولسوالي اندر واليت غزني تهديد، ارعاب و خشونت از سوي طالبان كاهش يافته است
بوده كه  2012بنا به گزارش ها اين تغيير در عملكرد طالبان ناشي از شورش هاي مردمي عليه طالبان در سال 

بنا به  99.طالبان براي حضور و پاليسي شان به حمايت مردم محل نياز دارند ،يوناما بهي واصله طبق گزارش ها
گفته بعضي از مردم محل كاهش تهديد و ارعاب طالبان ناشي از تغيير در پاليسي يا رويكرد شان مي شود، 

   100.اما عده اي ديگر گسترش كنترول دولت و حضور پوليس محلي را عامل اصلي مي دانند
  

اعالم نمودند كه ديگر افراد ملكي را اذيت نخواهند  اًدر ولسوالي ده يك واليت غزني علن اًاخيرطالبان 
اما اجتماعات محلي در ده يك گزارش داده اند كه طالبان هنوز هم به آزار و اذيت آنها ادامه مي . كرد

مهمتر از همه، طالبان از طريق تيم هاي سيار خويش به جمع آوري ماليات، تهديد افراد ملكي و  101.دهند
   102.ادامه مي دهندسكونت خانه مردم براي  ةاستفاد

  

در بعضي از ولسوالي هاي واليت فراه، خروج نيروهاي بين المللي باعث گسترش مناطق تحت كنترول 
افزايش نيز مردم محل به يوناما گزارش داده اند كه تهديد، ارعاب و اذيت . عناصر ضد دولتي شده است

طقه باعث افزايش بر اساس گفته هاي ساكنين ولسوالي پشت رود، كنترول تازه طالبان بر من 103.يافته است
  . موارد خشونت، اذيت و همچنين دخالت در كارهاي عامه و پروژه هاي انكشافي شده است

  

اجتماعات محلي به يوناما گزارش دادند كه طالبان گشت زني هاي روزانه خويش را در روستاي ماسا و 
زني هاي روزانه خويش ، طالبان در جريان گشت 2013در ماه مي . روستا هاي اطراف آن آغاز نموده اند

بزرگان محلي به يوناما گفته اند كه در زمان حضور . دو آنتن تلفن را در روستاي ماساو به آتش كشيدند
  104.در شب گشت زني كنند انيروهاي بين المللي طالبان نمي توانستند حضور مداوم داشته باشند و يا حت

  
                                                

در مرحله نخست گروه . ميالدي 2012بر ضد حضور طالبان در ولسوالي اندر واليت غزني و آغاز آن در اپريل  "شورش اندر".  99
رهبران محلي حزب اسالمي و . را به راه انداخت كه در نتيجه حمايت وسيع مردمي را در پي داشت قيام ها حزب اسالمي اين  مسلح

لبان در زندگي شان بخصوص بستن مكاتب، كلينيك، بازار، وضع محدوديت بر شهروندان اندر به علت مخالفت قوي با مداخله طا
در واكنش به اين شورش نيروهاي امنيتي افغان بشمول يك تشكيل قوي پوليس . تردد و عدم آزادي بيان اين شورش را به راه انداختند

مي  28اندر نيز در شهر غزني به تاريخ  يايندگان محليوناما با نم. اعزام گرديد 2012و پوليس محلي به اين ولسوالي در ماه اكتوبر 
  . مصاحبه نموده است 2013

در مقايسه با همين دوره (يك گزارش در مورد كاهش خشونت از سوي طالبان و بهبود فرضي در وضعيت  امنيتي، يوناما  ا وجودب.  100
ان تلفات ملكي در ولسوالي اندر را به ثبت رسانيده درصد افزايش در ميز 50ميالدي  2013در جريان شش ماه اول سال ) 2012سال 
، دسترسي بهتر به آموزش و صحت رفت و آمدمحل نشان دادند كه تصور شان نسبت به امنيت بهبود يافته بر اساس آزادي  مردم .است

  .  و كاهش آزار از سوي طالبان مي باشد
  2013مي  29عزني در مصاحبه يوناما با نمايندگان محلي ولسوالي ده يك واليت .  101
  همان.  102
به گونه مثال در مورد افزايش كنترول عناصر ضد دولتي، اجتماعات محلي گزارش دادند كه به دنبال خروج نيروهاي بين المللي، .  103

مصاحبه . كيلومتر از مركز ولسوالي فاصله دارد 20قت ايجاد نمودند كه بعضي شان فقط ؤعناصر ضد دولتي در ولسوالي پايگاه هاي م
  .2013مي  24يوناما با رهبران محلي ولسوالي پشت رود واليت فراه به تاريخ 

  همان.  104
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د كه كاهش نرسيده و بزرگان محلي به يوناما گفتك واليت فراه نيز گزارش مشابه واز ولسوالي باال بول
به دنبال خروج  ،طبق گزارش اين افراد. حضور نيروهاي بين المللي باعث بدتر شدن امنيت نيز شده است

فرارود پوسته  -نيروهاي بين المللي و به علت ضعف در نيروهاي هاي امنيتي افغان، طالبان در مسير فراه
  105.باعث اذيت، اختطاف و تهديد مردم محل مي شوندتالشي ايجاد نموده اند كه 

  

  اعالميه علني طالبان در مورد تلفات افراد ملكي
اعالميه در ارتباط به تلفات ملكي و حفاظت از حقوق بشر منتشر  27، طالبان 2013طي شش ماه اول سال 

در آن مسئوليت طالبان همچين بصورت روزانه رويداد هاي خبري خويش را نشر مي كنند كه . نمودند
  . حمالت انتحاري، حمالت پيچيده، كشتار هدفمند و انفجار بمب هاي جاسازي شده را به عهده مي گيرند

  

اپريل گفته بودند كه حفظ جان و  27به تاريخ  "خالد بن وليد"طالبان در اعالميه عمليات بهاري شان بنام 
خواسته تا  "هموطنان مسلمان"اعالميه همچنين از  .مال افراد غير نظامي در اولويت جنگجويان ما قرار دارد

از پايگاه هاي نظامي دوري جسته و بخاطر جلوگيري از تلفات ملكي از همكاري با نظاميان اجتناب 
رهنمود به جنگجويان طالب درباره حفظ افراد ملكي و همچنين هشدار علني به مردم براي  106.ورزند

ند نشان دهنده هدف علني طالبان براي كاهش  تلفات ملكي در طالبان مي توا "اهداف مشروع"دوري از 
يوناما يك بار ديگر نگراني خويش را تصريح مي كند كه اين گونه  107.جريان عمليات طالبان باشد

اعالميه ها نشان دهنده اقدامات مناسب براي كاهش تلفات ملكي نمي باشد، زيرا مسئوليت حفاظت از 
افراد ملكي و نه طرف هاي درگير در جنگ مي گذارد، در حاليكه طرف ها افراد ملكي را به عهده خود 

يوناما چندين مورد از تلفات يا كشته شدن افراد . دارند حقوقيافراد ملكي مسئوليت  حفاظتدر برابر 
  . است طالبان را به ثبت رسانيده كه به نظر ميرسد حمله عليه يك هدف نظامي بوده ةملكي در اثر حمل

كميته خاص تحت نظارت كميسيون نظامي براي جمع آوري "، طالبان ايجاد يك 2013جون در ماه 
دوسيه را  200اين اعالميه ياد آور مي شود كه كميته نامبرده  108.را اعالم نمودند "شواهد تلفات ملكي

 "دشمن"طالبان بخاطر توجيه اين كميته گفته اند كه اكثر تلفات ملكي از سوي . است ارزيابي نموده

                                                
در شهره فراه واليت فراه، طالبان در منطقه شمال گه يك پوسته تالشي ايجاد كردند كه در آن دو شاگرد را  2013مي  2به گونه مثال در .  105

  . 2013مي  23مصاحبه يوناما با رهبران محلي ولسوالي باال بلوك واليت فراه، . آزاد ساختند آنها را روز بعد لي اختطاف نمودند و
در  2013اپريل  27، به تاريخ "اعالميه شوراي رهبري امارات اسالمي در ارتباط به عمليات بهاري خالد بن وليد"اعالميه طالبان،   106

جوالي  21كه به تاريخ  http://shahamat-english.com/index.php/paighamoona/30919 ذيل سايت
   . منتشر شد 2013

كالرك ادعا مي كند كه . يك نكته مرتبط به اين موضوع توسط كيت كالرك تحليل گر ارشد در شبكه تحليلگران افغانستان.  107
مي باشد تا خود را در پالن شده از سوي طالبان وليد طالبان به مثابه يك تالش  بنزبان استفاده شده در اعالميه عمليات تهاجمي خالد 

و بدين معني است كه فقط خود كشته شدگان مالمت خواهند  معرفي كنندمي خواهند بكشند مبراء  برابر سرنوشت غيرنظامياني كه
-http://aan، 2013جون  4، منتشر شده توسط كيت كالرك در "تلفات ملكي: 2تهاجم بهاري "شبكه تحليلگران افغانستان . بود

afghanistan.com/index/asp?id=3438   .   
  .2013جون  18 "مصاحبه با آقاي سرحدي، رئيس كميته خاص براي جلوگيري از تلفات ملكي"اعالميه طالبان .  108
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هرچند طالبان  109.تحميل شده، اما بعضي از تلفات در اثر كمين يا انفجار ها بصورت اتفاقي رخ داده است
اين اعالميه مسئوليت تلفات ناشي از كمين يا انفجار را به عهده نمي گيرند، ولي به نظر ميرسد كه در  در

ت توسط يك كميته خاص نقش نتيجه گيري نهايي با جلب توجه به تحقيق در مورد تلفات ناشي از حمال
  . خود را مي پذيرندبالفعل 

  

در هر . كيد مي كندأيوناما بر اهميت حسابدهي در برابر تلفات ملكي توسط تمام طرف هاي درگير ت
تحقيقي كه طالبان ادعاي انجام آن را نموده اند، بايد به تحقيق درمورد تلفات ناشي از هرگونه بمب 

كه با معيارهاي حقوقي بين المللي مطابقت دارد،  "فرد ملكي"ز تعريف جاسازي شده تمركز شود و ا
  . استفاده شود

  

  توسط طالبان  "فرد ملكي"تعريف 
را چنين  "فرد ملكي"، طالبان يوناما در مورد حفاظت از افراد ملكي 2012گزارش ساليانه در واكنش به 
  : تعريف كردند

ريش سفيدان، زنان، كودكان و مردم . جنگ دخيل نمي باشندافراد ملكي كساني اند كه به هيچ وجه در "
  "110.مي باشد غير قانونييا كشتن آنها  عادي كه زندگي معمولي دارند؛  حمله به اينگونه افراد و

  

بشردوستانه بين المللي را نپذيرفتند و يوناما را  حقوقبر اساس  "فرد ملكي"طالبان در اين اعالميه تعريف 
عدم مطابقت تعريف واژه  عالوه بر 111.نمود متهمن افراد ملكي و كارمندان دولت، به عدم تفكيك ميا

به نظر مي رسد بشردوستانه بين المللي، طوري كه يوناما ثبت نموده  حقوقتوسط طالبان با  "فرد ملكي"
، "مردم عادي نيستند"به جنگجويان امكان مي دهد تا كساني را كه  "مردم عادي "استفاده از اصطالح كه 

دهند، بخصوص همكاران يا كاركنان دولت، رهبران قومي يا اجتماعي كه در پروسه هاي بهدف قرار 
  112.سياسي و ايجاد صلح سهم دارند

به كساني گفته مي شود  "فرد ملكي"بين المللي بشردوستانه  حقوقيوناما تصريح مي نمايد كه بر اساس 
يا عضو گروه هاي مسلح سازمان يافته يا يكي از طرف هاي ) عضو يا بخشي از جريان نظامي(كه جنگجو 

در  اًاگر يك فرد ملكي سالح بردارد، يا مستقيم اما .درگير نبوده و در خشونت ها سهم مستقيم ندارند
. مسلح شود، موقف حفاظت شده خود را از دست مي دهد جنگ سهم بگيرد و يا عضو يك گروه

افراد ملكي مشغول در موقف هاي ملكي دولتي نيز ملكي گفته مي شوند، زيرا در جنگ  به ين،ابنابر
  . تا زماني ملكي تلقي مي شوند كه در جنگ سهم مستقيم نمي گيرند اينكه مستقيم نداشته، و يا دخالت

  

   

                                                
  همان. 109

  .2013فبروري  25، "يك نامه سرگشاده به يوناما در مورد رفتار جانبدارانه اين سازمان"اعالميه طالبان،  .  110
  . 2013جون  13 "واكنش امارات اسالمي به گزارش مكرر و يكطرفه يوناما "اعالميه طالبان، .  111
  . در اين گزارش مراجعه شودو عمدي و حمله عليه غيرنظاميان  هدفنمدكشتار به بخش .  112
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  ي تلفات افراد ملكيپذيرفتن مسئوليت رويداد ها
حمله را به عهده  52، طالبان در مجموع مسئوليت 2013يوناما تصريح مي نمايد كه در شش ماه اول سال 

گرديده و ) زخمي 405كشته و  166(فرد ملكي  571يوناما دريافته كه اين حمالت باعث تلفات . گرفته اند
ازي شده و درگيري شامل كشتار هدفمند، حمالت انتحاري و پيچيده، اختطاف، حمله با بمب هاي جاس

به . ندملكي منجر شدفردرويداد ها شامل حمالتي نيز مي گردد كه به تلفات ده ها اين . هاي نظامي مي شود
اپريل را بر ساختمان دولتي  3تاريخ  ة، طالبان مسئوليت يك حمله پيچد2013اپريل  5گونه مثال، به تاريخ 

  . تن ديگر گرديد 105فرد ملكي و جراحت  33به عهده گرفتند كه باعث كشته شدن  113در شهر فراه
  

مي را در شهر بغالن به عهده گرفتند كه  20مي، طالبان مسئوليت يك حمله انتحاري انجام شده در  21به تاريخ 
ملكي بشمول رئيس شوراي واليتي و  14اين حمله باعث مرگ . هدف آن رئيس شوراي واليتي بغالن بود

مي، طالبان مسئوليت حمله بر دفتر سازمان جهاني مهاجرت در شهر  26ريخ به تا. تن ديگر گرديد 9جراحت 
جون،  12به تاريخ  115.تن ديگر مجروح شدند 22ملكي كشته و  4كه در اثر آن  114كابل را به عهده گرفتند

 11طالبان مسئوليت يك حمله انتحاري عليه كارمندان دادگاه عالي در كابل را به عهده گرفتند كه به تاريخ 
   116.تن ديگر گرديد 40فرد ملكي و جراحت  17و باعث مرگ  ه بودجون انجام شد

  

  دولت  طالبان در مورد تلفات افراد ملكي توسط نيروهاي طرفدار ةاعالميه هاي ماهان
به نشر اعالميه هاي ماهانه آغاز نمودند و در آن جزئيات تلفات ملكي را كه به  2013طالبان در سال

تا  تك تك اعالميه ها را پيگيري نمود يوناما . نيروهاي طرفدار دولت نسبت داد شده ذكر نمودند
يوناما قبالً ثبت نموده است يا كه آيا روي دادهاي انعكاس يافته شده در اين اعالميه هارا مشخص نمايد 

رويداد  42توسط طالبان نشر شده، يوناما  2013رويداد كه بين ماه هاي جنوري تا مي  119 ةاز جمل. خير
نمودكه از  مالحظه يوناما همچنين . را در گزارش دهي خود در مورد تلفات ملكي تثبيت نموده است

بعضي ، در حاليكه ارتكاب يافته بودندرفدار دولت رويداد بعضي آن ها توسط نيروهاي ط 42 ة اينجمل
   117.شده بودندآن به عناصر ضد دولتي نسبت داده  ديگر

  

رويداد تلفات ملكي ديگر را مشخص نمايد و  12 در حدود طالبان ةيوناما توانست از طريق انتشارات ماهان
ده كه توسط طالبان ثبت شده، در ارتباط به رويداد هاي باقي مان. در آمار نهايي اين گزارش بگنجاند

يا اينكه رويداد مرتبط به جنگ  يا خير و يوناما صحت وقوع آنرا، اينكه تلفات ملكي را سبب شده است و
  118.نتوانست تثبيت كند، بوده است ويا خير

                                                
  .2013اپريل  5، "نكات گفته هاي سخنگوي امارت اسالمي در ارتباط به حمله به محكه در فراه"اعالميه طالبان، .  113
  .2013مي  25حمله مجاهدين بر اكثر نمايندگي هاي مخفي استخباراتي به معني چيست؟  "اعالميه طالبان، . 114
  . حمله نموده اند CIAمسئوليت ادعا نمودند كه بر يك خانه قبول به دنبال اين حمله، طالبان با اعالم  . 115
  .2013جون  12"كارمند بلند پايه و قضات گرديد 50عالي، باعث مرگ حمله شهادت طلبانه بر دادگاه "اعالميه طالبان .  116
در گزارش هاي ماهانه آنها توسط نيروهاي طرفدار دولت انجام شده، اين  حادثاتكه تمام مبني بر اينطالبان  ةاعالمي اوجودب.  117

 ةدوسي 8اقل  يوناما دريافته كه حد. ره داردفهرست رويداد ها به تلفات ملكي ناشي از عناصر ضد دولتي و نيروهاي طرفدار دولت اشا
  .  از قبل ثبت شده توسط طالبان نشان دهنده عناصر ضد دولتي به عنوان عاملين مي باشد

  .  مراجعه شود 1ست كامل رويداد ها و بررسي يوناما به ضميمه يبراي ل.  118
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  اعالميه هاي طالبان در مورد هدف گيري قضات 
غير نظامي را  33شهر فراه حمله نمودند و  ، طالبان بر دادگاه و ساختمان دولتي2013اپريل  3به تاريخ 
سال  از آغازاين حمله يكي از مرگبار ترين حمالت پيچيده . تن ديگر را مجروح كردند 105كشته و 

به دنبال اين حمله، طالبان با نشر چندين اعالميه در سايت انترنتي شان، مسئوليت . تا كنون مي باشد 2013
  ."مردم عادي"مودند كه هدف شان كارمندان قضايي بوده و نه حمله را به عهده گرفته و ادعا ن

  

تمام مراحل حمله ادعا نمودند كه جنگجويان بعد از ورود  لحظاتي پس از پايان حمله، طالبان با نشر جزئيات
ديگر كه بعد از  ةدر دو اعالمي 119.دقيقه تمام كارمندان دولتي را بكشند 30به ساختمان محكمه، توانستند در 

حمله نشر شد، طالبان ادعا نمودند كه قضات و سارنواالن هدف مشروع طالبان بودند، زيرا سعي داشتند تا 
و اينكه طالبان سعي كردند از آسيب رسيدن به  120ترتيب دهند "سنگين"عليه مجاهدين متهم دوسيه هاي 

اپريل كه چندين روز  9اخير طالبان به تاريخ  ةبه نظر ميرسد انتشار اعالمي. جلوگيري كنند121 "مردم عادي"
  . بعد از حمله نشر شد واكنشي باشد به محكوميت گسترده اين حمله آنها در داخل و خارج از كشور

  

 17جون، طالبان با يك حمله انتحاري كارمندان دادگاه عالي را در كابل هدف قرار دادند و11به تاريخ 
لحظاتي بعد از حمله، طالبان با انتشار يك اعالميه . ا مجروح كردندتن ديگر ر 40و  ندفرد ملكي را كشت

طالبان با پيام اعالميه قبلي در ارتباط به حمله در شهر  ةپيام اين اعالمي122.مسئوليت حمله را به عهده گرفتند
يان بر اساس ادعاي طالبان قضات و سارنواالن سراسر افغانستان در برابر مجازات جنگجو. فراه يكسان بود

  .طالب در محاكم افغانستان مسئول مي باشند
  

طالبان با حمله به كارمندان قضايي در فراه و كابل بر موقف خود مبني بر مشروعيت اين گونه حمالت و 
 اين موضوع اهميت هدف قراردادن كارمندان عدلي و قضائي تاكيد كردند، هرچند به نظر نمي رسد كه

نيز به ثبت رسيده،  2013گان هاي قضايي قبل از سال رحمله بر ا 123.باشد 2013يك پاليسي تازه در سال 
مورد تلفات  195در مقايسه با حمالت قبلي به مراتب وسيعتر بوده كه باعث  2013اما ميزان حمالت سال 

ن كه افراد ملكي مي يوناما تصريح ميكند كه حمالت مستقيم بر قضات و سارنواال. ملكي گرديده است
                                                

عمليات نيم ساعته را آغاز كردند كه در جريان آن تمام  مجاهدين وارد ساختمان شوراي شهر شدند و يك... "اعالميه طالبان،  . 119
تن ديگر زخمي  75و  شده مزدور در جريان عمليات شهادت طلبانه كشته 80": اعالميه طالبان ".كارمندان بلند پايه دولت كشته شدند

   .2013اپريل  4شد، 
  2013اپريل  5 "گفته هاي سخنگوي امارات اسالمي در مورد حمله بر محكمه در فراه "اعالميه طالبان،   120
يعني زماني بود كه فقط كارمندان به دفتر  8طالبان در اعالميه خود يادآور شده اند كه تصميم براي انجام اين حمله به ساعت   121

، درك شان اين است كه مردم عادي به علت )مي كنند ديرتر اجازه ورود دارند زيرا مردم عادي كه از دفاتر دولتي ديدن(ميرسند 
تالشي و بازرسي امنيتي كه بخاطر جلوگيري از ورود طالبان صورت مي گيرد، كمتر در داخل ساختمان خواهند بود و ديگر اينكه به 

  . 2013اپريل  9 "كابل در ارتباط به تلفات ملكيتبليغ اداره  "اعالميه طالبان. دنبال آغاز عمليات مردم عادي پراكنده شدند
  . 2013جون  12كارمند بلند پايه و قضات گرديد،  50حمله شهادت طلبانه بر دادگاه عالي، باعث مرگ بيش از "اعالميه طالبان،   122
رت كشتار هدفمند، به ثبت رسانيده، كه اكثرأ در حد كوچك بصو 2012يوناما چندين حمله بر كارمندان قضايي را در سال   123

انجام دادند  2013نومبر  23بنا به گزارش طالبان يك حمله انتحاري را در ميدان شهر واليت وردك در . تهديد، تهديد و ارعاب بوده
  . كه هدف آن اداره قضايي بود
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جنگي  جنايتبشردوستانه بين المللي بوده و  حقوق باشند و مستقيماً در جنگ سهم ندارند، نقض صريح 
  .محسوب مي شود

   

  اعالميه هاي محكوم نمودن از سوي طالبان
پذيرفتن مسئوليت حمالت، طالبان با انتشار چندين  تحت عنوان ي، عالوه بر اعالميه ها2013در سال 

به دنبال درگيري زميني بتاريخ . حمالتي را كه باعث تلفات افراد ملكي گرديده، محكوم نمودند ،الميهاع
فرد  4مارچ ميان نيروهاي امنيتي افغان و طالبان در ولسوالي بركي برك واليت لوگر كه باعث مرگ  25

ز حد از نيرو توسط تن ديگر گرديد، طالبان با انتشار يك اعالميه استفاده بيش ا 5ملكي و جراحت 
به همين قسم، در  124.آيساف و نيروهاي امنيتي افغان را محكوم نموده و آن را جنايت جنگي خواندند

اپريل در ولسوالي شيگل، واليت كنر منتشر گرديد  5ديگري كه پس از يك حمله هوايي در  ةاعالمي
توسط نيروهاي امنيتي ملي افغان و  طالبان مسئوليت را انكار و عمليات هاي زميني و حمالت هوايي را كه

  125.آيساف راه اندازي گرديده بود، عامل تلفات افراد ملكي عنوان نمود
  

محوطه كميته بين المللي صليب سرخ  در شهر جالل آباد مي بر  31اعالمية طالبان در مورد حمله انتحاري 
از  "انكار و بيان داشتند كه طالبان چون آنها دخالت شان در اين حمله را  ،در نوع خود منحصر به فرد بود
كساني را كه "طالبان در اعالميه شان ادعا نمودند كه آنها هيچ گاهي . "ندناينگونه حمالت پشتيباني نميك

مورد هدف قرار  "واقعاً براي نفع مردم بدون هيچ گونه پيوند با سازمان هاي استخباراتي كار ميكنند
واقعاً براي مردم كار "كه  ياشاره طالبان به كميته بين المللي صليب سرخ به مثابه يك سازمان "126.نميدهند

، يك اشاره ممكنه و "با سازمان هاي استخباراتي پيوند دارند"با آن سازمان هايكه  مقايسهدر  "ميكند
ن المللي مهاجرت باالي سازمان بي 2013مي  24ي ميباشد كه به تاريخ اتوجيه بيشتر طالبان از حمله 

  127.صورت گرفت
  

   

                                                
به دليل گزارشات كه حكايت از از طرفين درگير  يهرچند يوناما نتوانست مسئوليت تلفات افراد ملكي در اين حادثه را به هيچ يك.  124

فرد ملكي را  28نيروهاي خارجي و داخلي بيشتر از  "اعالميه طالبان، . جريان آتش متقابل ميكرد، نسبت دهد صدمه ديدن  اين افراد در
  .2013مارچ  27 "در ساحه ساجوند بركي برك به قتل رساندند و منازل شان را ويران كردند

مدهش  امواجاما در مطابقت با يافته هاي دولت قرار داشت و دريافتند كه تلفات افراد ملكي از اثر يافته هاي تحقيقاتي يون. 125
واكنش امارت اسالمي در  "اعالميه طالبان، . دولت به قربانيان اين حادثه غرامات پرداخت نمود. بمباردمان هوايي به عمل آمده است
  .2013اپريل  7 "پيوند با قتل عام مردم در واليت كنر

  .2013مي  31 "اظهارات سخنگوي امارت اسالمي در پيوند با حمله شان  باالي كميته بين المللي صليب سرخ در جالل آباد، "اعالميه طالبان،  .126
به بخش ادعاي مسئوليت براي حادثات براي جزئيات بيشتر در مورد حمله كه باالي سازمان بين المللي مهاجرت صورت گرفت،  . 127

  .افراد ملكي در فصل باال توجه نماييدتلفات 



 

42 

 در مورد محافظت افراد ملكي در منازعات مسلحانه 2013شش ماه اول سال  گزارش

  گير ماندن افراد ملكي در آتش متقابل: نبرد زميني ميان طرفين درگير
  

بعضي ما در اتاق هاي خود نشسته بوديم . قبل از ظهر بود و ما همه در خانه بوديم 10ساعت 
ناگهان، يك صداي سنگين در داخل حولي شنيده شد و . و بعضي ديگر در حويلي بودند

.  چهار تن از برادرانم در زير بالكن باهم بازي ميكردند. همه جا را فرا گرفت هدود سيا
بمحض اينكه از اتاق هاي مان بيرون شديم، ديديم كه آنها همه غرق در خون 

ما چهار جسد را به عجله به . هركدام براي كمك صدا ميزدند و فرياد ميكشيدند.بودند
سال داشت جانش را در محل حادثه  12برادرم كه . اديمكلينيك نزديك ولسوالي انتقال د

سه . ازدست داد و باآنهم او را به شفاخانه انتقال داديم تا اگر آنها كاري انجام داده بتوانند
برادر ديگرم  كمك هاي اوليه دريافت كردند و بعداً آنها را به شفاخانه صحت عامه 

سال داشت در شفاخانه صحت عامه ننگرهار  4ه بعداً، برادر ديگرم ك. ننگرهار انتقال داديم
من يقين دارم كه . دو برادر ديگرم تا حال در همانجا تحت تداوي قرار دارند. وفات نمود

تازه تعيين گرديده +++ يك فرمانده در ولسوالي. توسط اردوي ملي فير گرديد انفجاراين 
  .رد هدف قرار ميدهدكه بدون دقت عمل ميكند و درجريان جنگ منازل مسكوني را مو

نبرد زميني در ولسوالي الينگار، واليت  ةشاهد عيني و عضو خانواده قربانيان در يك حادث-- 
بوقوع پيوست و منجر به كشته شدن دو پسر و  2013مارچ  21اين حادثه به تاريخ . لغمان

  128.زخمي شدن دوتن ديگر گرديد كه همه برادر ها بودند
  

ات ملكي از اثر نبرد هاي زميني ميان عناصر ضد دولت و نيروهاي طرفدار ، تلف2013در شش ماه نخست 
مجموع تلفات ( زخمي به ثبت رسيده است  764كشته و  207درصد افزايش يافته كه طي آن  42دولت 

اين آمار شامل تلفات آن عده افراد ملكي ميگردد كه به همه طرف هاي درگير نسبت ). فرد ملكي 971
درصد كل تلفات ملكي را سبب شده است كه اين تاكتيك موجب  25نگ هاي زميني ج. داده شده است

  . بيشترين رقم تلفات پس از مواد منفجره تعبيه شده ميگردد
  

درگيري ها ميان نيرو هاي طرفدار دولت و عناصر ضد آن را  وسعت ؛يوناما مشاهده نموده كه روند انتقال
در پيوند با . گسترش داده چون هر دو طرف براي امن ساختن و تصرف دوباره يك ساحه باهم ميجنگند

. اين، يوناما تلفات بيشتر ملكي برخاسته از درگيري هاي زميني در ساحات نبرد را به ثبت رساينده است
درصدي در تلفات افراد ملكي برخاسته  176توجه قرار دارد عبارت از افزايش  چيزي كه بيشتر مورد 129

از حمالت عناصر ضد دولت در ساحات كه تحت كنترول اردوي ملي افغان، پوليس ملي افغان و پوليس 

                                                
   .2013مارچ  24مصاحبه يوناما، شفاخانه صحت عامه واليت ننگرها، . 128  

توسط عناصر ضد دولت را به ثبت رسانده كه بيشتر يك افزايش را در  بي تناسبيوناما همچنان استفاده بيشتر از تكتيك هاي .  129
استفاده از بسته هاي منفجره تعبيه شده، كشتار هاي هدفمند و حمالت باالي كارگران ملكي دولت نشان ميدهد كه قبالٌ دراين گزارش 

  .از آن تذكر به عمل آمده است
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فرد  492تلفات (مورد مجروحيت افراد ملكي  399مورد قتل و  93يوناما . محلي افغان قرار دارد، مي باشد
به ثبت  2012در  دوردر مقايسه با همين  2013را درجريان اين حمالت در شش ماه نخست ) ملكي

  130.رسانيده است
  

در ميان اين آمار، بيشترين افزايش در حمالت باالي پوليس محلي افغان ديده ميشود كه منجربه تلفات 
را ثبت  ي پوليس محليباال يحمله توسط عناصر ضد دولت 18، يوناما 2013در. افراد ملكي نيز گرديده

فرد ملكي شده ) فرد ملكي 180تلفات (  تن 162تن و زخمي شدن  19موجب كشته شدن  نموده كه
  131.را نشان مي دهد 2012درصدي نسبت به  1900يك افزايش كه در نتيجه است، 

  

اه هاي نظامي افزايش تلفات ملكي ناشي از درگيري هاي زميني ميتواند به روند انتقال و يا بسته شدن پايگ
مثالً، با بسته شدن يا انتقال پايگاه . عمليات هاي نظامي بين المللي بستگي داشته باشد وكاهش 2013در 

توسط نيرو هاي  هاي نظامي در مناطق شرقي، و سرانجام كاهش عمليات هاي هوايي و زميني كه قبالً
ز و قابليت هاي بيشتر در حمالت شان نظامي بين المللي انجام ميشد، ديده شده كه عناصر ضد دولت تجهي

مورد تلفات ملكي و  49جون، يوناما  30جنوري و  1بين . پيدا كرده اند را در برابر نيرو هاي امنيتي افغان
در درگيري هاي زميني در واليات شرقي كنر، ) فرد ملكي 306مجموع تلفات (مورد زخمي شدن  257

درصد كل تلفات افراد ملكي در درگيري هاي  32ه نمايانگر لغمان و ننگرها را به ثبت رسانيده است ك
  132.ميباشد 2012درصدي در اين منطقه نسبت به همين مدت در  95زميني  و يك افزايش 

  

افزايش تلفات ممكن است به حضور بيشتر عناصر ضد دولت در اين سه واليت پس از انتقال مسئوليت 
مثالً، روند انتقال در . ه نيروهاي امنيتي افغان ارتباط داشته باشدهاي امنيتي از نيروهاي نظامي بين المللي ب

در پي انتقال، حضور و . صورت گرفت 2012ولسواليهاي اليشنگ و الينگار واليت لغمان در جوالي 
 1بين . ثير منفي را باالي افراد ملكي بجا گذاشتأفعاليت هاي عناصر ضد دولت گسترش پيدا كرد كه ت

را به ثبت رسانده ) فرد ملكي 50تلفات (مجروحيت  مورد 46مورد كشته و  13يوناما  جون، 30جنوري و 
 133.نشان ميدهد 2012نسبت به همين مدت در سال را درصدي تلفات افراد ملكي  638كه يك افزايش 

منفجره  مواداكثريت اين تلفات برخاسته از درگيري هاي زميني ميان طرفين درگير ميباشد كه پس از آن 
  .و كشتار هاي هدفمند توسط عناصر ضد دولت قرار دارد )بمب هاي جازسازي شده( بيه شدهتع
  

                                                
افراد ملكي برخاسته از درگيري هاي زميني در نيمه ) فرد ملكي 178تلفات ( مورد زخمي شدن 139مورد كشته شدن و  39يوناما .  130

  .را به ثبت رسانيده است  2012نخست 
پوليس محلي را مورد هدف قرار داده  ،، يوناما شش حادثه را به ثبت رساند كه در آن عناصر ضد دولت2012در شش ماه نخست .  131

  .و هفت تن ديگر زخم برداشته اند شده اند و در نتيجه آن دو فرد ملكي كشته
) فرد ملكي 157مجموع تلفات (مورد زخمي شدن افراد ملكي  123مورد كشته شدن و  34، يوناما 2012در شش ماه نخست .  132

  .برخاسته از درگيري هاي زميني در واليات كنر، لغمان و ننگرهار را ثبت نموده است
. و زخمي شدن چهار فرد ملكي را در ولسواليهاي الينگار و اليشنگ ثبت نموده است، يوناما كشته 2012در شش ماه نخست سال .  133

  .به عمل آمد 2012انتقال مسئوليت امنيتي از آيساف به نيروهاي امنيتي افغان در اين دو ولسوالي در ماه جوالي 
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چندين حمله توسط عناصر ضد دولت باالي اين پوليس  سببتوسعه برنامه پوليس محلي در مناطق شرقي 
. گرديده كه منجربه درگيري ها و عمليات هاي زميني گرديده و باعث تلفات افراد ملكي نيز شده است

آن تحت كنترول عناصر ضد دولت قرار دارد و با  از قلمروِ يدر واليت نورستان كه بخش هاي بزرگ
ساحات محدود كه نيروهاي امنيتي افغان براي انجام عمليات ها در اخيتار دارند، يوناما كشته شدن تنها 

  .ثبت رسانيده است يك فرد و زخمي شدن دو فرد ملكي برخاسته از نبرد هاي زميني را طي اين مدت به
  

  
  

  براي درگيري زميني  هاستفاده از ساحات مسكوني به عنوان پايگا
ميان نيروهاي طرفداردولت و  درگيري هاي متقابلدر سراسر افغانستان، افراد ملكي بطور فزاينده در 

حادثه جداگانه را ثبت  165، يوناما 2013بطور مثال، در شش ماه نخست . عناصر ضد دولت گير مانده اند
تلفات ( شدند يتن ديگر زخم 296فرد ملكي كشته و  69ن ها و نارنجك اكه در اثر شليك هاو هنمود
را نشان  2012مقايسه به همين مدت در سال  درصدي در 40يك افزايش كه رقم متذكره ، )فردملكي 365

 مخالف آنن و نارنجك توسط نيروهاي طرفدار دولت و عناصر اهاو شليكدر بيشتر موارد،  134.مي دهد
يوناما همچنان گزارش هائي را از ساحات كه دولت كنترول كمتر . به ساحات مسكوني اصابت نموده اند

رد دريافت نموده كه برخي اوقات اين عناصر حمالت را از و يا هيچ كنترول باالي عناصر ضد دولت ندا
ساحات مسكوني باالي نيروهاي دولتي انجام ميدهند كه پاسخ فوري نيروهاي امنيتي افغان را نيز به دنبال 

  .داشته ميباشد
   

 براي ييوناما مواردي را به ثبت رسانده كه عناصر ضد دولت جبراً از ساحات مسكوني به عنوان مكان
بطور مثال، مردم . قت از حمالت و تالشي هاي نيروهاي طرفدار دولت، استفاده نموده اندؤم شدن پنهان

 ان براي جلوگيري حمالت هوايي نيروهاي طرفدار دولت،در واليت جوزجان به يوناما خبر دادند كه طالب

                                                
را از اثر آتش متقابل در نيمه نخست سال  فرد ملكي 200تن و زخمي شدن  60كه كشته شدن  هحادثه را به ثبت رساند 109يوناما .  134

  ).فرد ملكي 260تلفات ( در پي داشته است  2012
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ه ميكنند تا از پاييگاه خويش بيشتر استفادعمليات هاي شان از واحد هاي سيار براي  در مناطق دوردست 
در اين كار، آنها اكثراً براي انجام حمالت از منازل مسكوني، مكاتب و ساحات . هاي دايمي خود

طالبان از ساحات مسكوني استقاده  ": يكي از باشنده گان محل به يوناما گفت. مسكوني استفاده مينمايند
 "135.مينمايند تا مصئون باقي بمانند

  

ا خبردادند كه در جريان تالشي ها توسط نيروهاي امنيتي ملي افغانستان، طالبان در مردم محل به يونام
 مردم محل براي ترس. صورت اينكه نتوانند  موفق به فرار گردند خود را در منازل مسكوني پنهان ميكنند

ان را در و خطر دستگير شدن به اتهام حمايت از طالبآينده بايد از آنها اطاعت نمايند انتقام گيري در
بطور مثال، اعضاي محل از يك قريه در ولسوالي قاش . صورت حمله نيروهاي امنيتي افغان متقبل گردد

تپه واليت جوزجان خبر دادند كه آنها با دولت توافق نمودند كه تا زمانيكه آنها از ورود طالبان در داخل 
ل قريجات آنها نخواهند شد و محالت افغان داخ يشان جلوگيري به عمل آورند، نيروهاي امنيت روستاهاي

 محدودهطالب مسلح داخل  40، نزديك به 2013در پي اين توافق، در ماه مي . شان مصئون خواهند ماند
هاي ملكي در قريه گرديدند تا از منازل مسكوني براي راه اندازي يك حمله در برابر پوليس محلي و 

بل كه ميان طرفين صورت گرفت يك كودك جانش را در نتيجه آتش متقا. پوليس ملي استفاده نمايند
  136.قريه مذكور همچنان متحمل خسارات شديد گرديد. ازدست داد

  

در ولسوالي وردوج واليت بدخشان، مردم محل به يوناما اطالع دادند كه چندين خانواده سعي داشتند تا 
گفتند كه ساكنين محل . يك محل مصئون ترك نمايند براي يافتنشان را الي ختم جنگ  روستاهاي

 .طالبان مانع اين كار شدند و به مردم گفتند كه با رفتن آنها طالبان مكانهاي مخفي شدن را از دست ميدهد
شان  روستاهايبزرگان محل همچنان خبردادند كه عناصر ضد دولت به مردم محل گفتند كه اگر آنها در 

  137.حمله كنند طالبان ي موجود باشند نيروهاي امنيتي  افغان نميتوانند باال
  

  :مثال هاي تلفات افراد ملكي ناشي از درگيري هاي زميني
جون، عناصر ضد دولت باالي يك كاروان اردوي ملي افغان در مركز ولسوالي  16به تاريخ  •

كه منجر  متقابل دست زدندپوليس ملي و اردوي ملي به حمله . چرخ واليت لوگر حمله نمودند
اين درگيري . به يك درگيري طوالني ميان عناصر ضد دولت و نيروهاي امنيتي افغانستان گرديد

 . تن ديگر را زخمي نمود 17چهار فرد ملكي، به شمول سه طفل را كشت و 
لسوالي وردوج وملي در  يمي، عناصر ضد دولت باالي يك پوسته تالشي اردو 27به تاريخ  •

درگيري كه ميان اين دو طرف بوقوع پيوست منجر به كشته شدن . ودندواليت بدخشان حمله نم
 .ساله و جراحت هفت تن ديگر، به شمول دو زن و يك دختر نوجوان گرديد 12يك دختر 

                                                
   .2013مي  22مصاحبه يوناما با بزرگان قريه ولسوالي قاش تپه، شهر شبرغان،  .135  

  همان.  136
  .2013اپريل  8ولسوالي بهارك، مصاحبه هاي يوناما با بزرگان محل و افراد بيجاشده از ولسوالي وردوج، واليت بدخشان، . 137
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مي، اردوي ملي يك عمليات را در ولسوالي بتي كوت واليت ننگرهار راه اندازي  18به تاريخ  •
يك مرمي آر پي جي باالي يك محوطه . لت شدنمود كه منجر به درگيري با عناصر ضد دو

مسكوني اصابت نمود كه در نتيجه هشت فرد ملكي، به شمول شش طفل و يك مرد و يك زن 
 . زخمي شدند

ن درجريان درگيري ميان اردوي ااپريل، در ولسوالي قيصار واليت فارياب، يك هاو 2به تاريخ  •
ت نمود كه در نتيجه آن يك طفل كشته ملي و عناصر ضد دولت باالي يك ساحه مسكوني اصاب

 . و چهار فرد ديگر جراحت برداشتند
نيروهاي امنيتي افغانستان عمليات مشتركي را در ولسوالي بركي برك /سافمارچ،آي 25به تاريخ  •

واليت لوگر به منظور رهايي دو سرباز اردوي ملي كه روز پيش از سوي طالبان اختطاف شده 
اين عمليات منجر به كشته شدن پنج طفل و زخمي شدن چهار تن . بودند، راه اندازي كردند

 .ديگر گرديد
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  نيروهاي طرفدار دولت و حفاظت از افراد ملكي
  

پسرم در را باز نمود . نمود تك تككسي دروازه منزلم را . شب بود و همه در خواب بودند
ناوقت شب دخترم شنيده كه بعضي اشخاص باالي ديوار منزل ما باال . اما ما خبر نبوديم

ما همه ناگهان با شنيدن فير هاي تفنگ از . آنها سربازان امريكايي و افغان بودند. ميشوند
آنها من و . حويلي منزل مان حضور داشتندحياط سربازان مسلح در . خواب بيدار شديم

آنها پسرم را زمانيكه از مهمانخانه بطرف اتاق من در حال دويدن . را دستگير نمودند برادرم
ما را به پايگاه خود بردند و من را پس از سه روز و برادرم را پس از . بود، به مرمي بستند

  .پسرم شاگرد صنف هشتم ليسه عالي توتو بود. هشت روز رها نمودند
تالشي در ولسوالي ك در موقع ي 2013جنوري  14سيزده ساله كه در پدر يك پسر -- 

  138.شيرزاد واليت ننگرهار به قتل رسيد
  

) فرد ملكي 362تلفات (فرد ملكي  216و زخمي شدن  146جون، يوناما كشته شدن  30جنوري و  1بين 
 16يك كاهش اين آمار . برخاسته از عمليات هاي نيروهاي طرفدار دولت را به ثبت رسانيده است

درصدي را در زخمي شدن آنها در مقايسه با همين مدت  58درصدي را در تلفات افراد ملكي و افزايش 
نه  داده مي شوند،تلفات افراد ملكي كه به نيروهاي طرفدار دولت نسبت  139.نشان ميدهد 2012در سال 

  140.ميباشد 2013درصد ازكل تلفات افراد ملكي در 
 

  
  
  
  
  

                                                
  .2013مارچ  10مصاحبه يوناما، شهر جالل آباد، .  138
  .را به ثبت رسانيده است) فرد ملكي 311تلفات ( مورد مجروحيت افراد ملكي  137مورد كشته و  174، يوناما 2012در شش ماه نخست سال .  139

را كه توسط نيروهاي آيساف مورد استفاده قرار ميگيرد، ارائه  "افراد ملكي"آيساف تعريف  307طرزالعمل معياري عملياتي  . 140 
اعضاي نيروي ( كه جنگجويان  يبين المللي افراد ملكي عبارتند از آن اشخاص و افراد دوستانةحقوق بشر قواعدطبق  ": مينمايد
يك بخش از قيام عمومي نيستند و يا  يا نبوده يك طرف جنگ و داراي تشكيالت يا اعضاي گروه هاي مسلح) نظامي شبه/نظامي
افراد ملكي ممكن حفاظت خود را در برابر حمالت زماني از دست دهند كه مستقيماً در نبرد اشتراك ورزند، اما اين حفاظت را . نباشند

زخمي شوند، بيمار باشند، در بازداشت بسر برند و يا در محاصره ( كه از ميدان نبرد خارج شوند  دوباره زماني ميتوانند بدست بيآوردند
واحد هاي آيساف بايد درك كنند كه هر شخص يك فرد ملكي به شمار ميرود . ها اشتراك نورزند جنگهاو ديگر در .) قرار گيرند

 ستگي هاي شان براي مقاصد تحليلبوا توجه بهافراد ملكي  با. گردند مگر اينكه فرد مذكور به عنوان يك هدف نظامي معتبر شناسايي
  .متمايز ميگردند بيشتر تلفات افراد ملكي كاهشتوسط تيم  ممكن 
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 ناشي ازبيشتر  ،مجروحيت افراد ملكي كه به نيروهاي طرفدار دولت نسبت داده مي شود افزايش در رقم
تلفات افراد ملكي كه به . مي باشند مخالف آندرگيري هاي زميني ميان نيروهاي طرفدار دولت و عناصر 

درصد  139نيروهاي طرفدار دولت درجريان درگيري هاي زميني نسبت داده ميشود در شش ماه نخست 
مورد مجروحيت افراد ملكي   102مورد كشته و  32 در حدود حادثه 57فزايش پيدا كرده، و يوناما در ا
   141.را به ثبت رسانده است) فرد ملكي  134تلفات (
  

  عمليات هاي هوايي
 

 در نيروهاي نظامي بين المللي و افغان تالشي هاي شب هنگام را باالي منازلي در قريه سلطان
شب بود كه هليكوپتر ها دو منزل در قريه من، يكي  11ساعت . ولسوالي شگل راه اندازي نمودند

زمانيكه نظاميان ساحه را ترك . منزل يك فرمانده طالب و يك فرد ديگر را مورد آماج قرار دادند
دين باشندگان قريه چن. گفتند، مردم محل خواستند تا زخميان را كمك و مردگان را انتقال دهند

  . اتاق آرام خوابيده بودند ين جسد را پيدا نمودند، به شمول دختران و زنان كه در چند
فبروري در ولسوالي شيگل واليت كنر كه در  13شاهد عيني از عمليات هاي هوايي -- 

نيتجه آن پنج طفل و چهار زن كشته شدند و پنج تن ديگر زخم برداشتند كه اكثر شان را 
  142.ميداد زنان و اطفال تشكيل

                                                
 35كشته و  21، يوناما مسئوليت 2012جنون  30جنوري و  1، بين جنگ زميني حادثاتدر پيوند با تلفات افراد ملكي برخاسته از .  141 

: زميني ميان طرفين درگير حادثات بخش همچنان، به. را به نيروهاي طرفدار دولت نسبت داده است) فرد ملكي 56تلفات (زخمي 
  .نگاه كنيدگيرماندن افراد ملكي در نبرد در اين گزارش 

  .، اسدآباد واليت كنر2013فبروري  14مصاحبه هاي يوناما، .  142

÷

عکس العمل تدريجی 
نيروها در مقابل پديدۀ 

مظنون
جنگ های زمينی۱۲%

۳۷%

ساير تاکتيک ها
۹%

حمالت جستجو
۹%

قتل های سازمان يافته
۶%

مواد منفر ناشده 
۲%

كشته شدگان و مجروحين افراد ملكي توسط تاكتيك هاي نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان 
2013بين جنوري تا جون 
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) افراد ملكي 90تلفات (فرد ملكي  41و زخمي شدن  49، يوناما كشته شدن 2013در شش ماه نخست 
 در دورهدرصدي را نسبت به همين  30برخاسته از عمليات هاي هوايي را به ثبت رسانده كه يك كاهش 

ه از عمليات هاي درصد از كل تلفات افراد ملكي برخاست 54 ،زنان و اطفال 143.نشان ميدهد 2012 سال
تقريباً نيمي از تلفات افراد ملكي برخاسته از عمليات هاي هوايي و بيش از يك . را تشكيل ميدهندهوايي 

 88در واليت كنر بوقوع پيوسته اند كه يك افزايش ) زخمي 10كشته و  22(سوم از زخمي شدگان 
  .دنشان ميده 2012درصدي را در آن واليت نسبت  به همين مدت در سال 

  

سير . جون، حمالت هوايي منجر به دو درصد كل تلفات افراد ملكي گرديده است 30جنوري و  1بين 
حمالت هوايي عمدتاً به كاهش عمليات هاي هوايي توسط نيروهاي توسط نزولي كاهش تلفات افراد ملكي 

 هوايي شان صورت مينظامي بين المللي و حمالت كمتر دربرابر اين نيروها كه در واكنش به آن، حمالت 
  .و همچنان تالش هاي متداوم آيساف براي جلوگيري از تلفات افراد ملكي، مربوط مي شود فتگر

  

 
  

يوناما از كاهش تلفات ملكي برخاسته از عمليات هاي هوايي استقبال مينمايد اما نگراني هاي خود را 
يوناما . ابراز ميدارد ،افراد ملكي گرديده نامتقارنيكبار ديگر در پيوند با چندين عمليات كه موجب آسيب 

همچنان نگراني خود را از نبود شفافيت و جوابگويي در مورد چندين عمليات هوايي كه توسط نيروهاي 
  . نظامي بين المللي صورت گرفته و تلفات افراد ملكي را ببار آورده، ابراز ميدارد

  

ت رياست عمومي امنيت ملي با حمايت نيروهاي ، در جريان عمليا2013اپريل  6بطور مثال، به تاريخ 
هوايي در ساحه اي در قريه سونو، ساحه قريه سلطان  ةنظامي بين المللي و نيروهاي امنيتي چندين حمل

فرد ملكي كشته و پنج تن ديگر زخم  13ولسوالي شيگل واليت كنر صورت گرفت كه در نتيجه آن 
ان و نوزادان تشكيل ميداد، كطفل بود كه اكثر شان را كود 10از اين عمليات شامل  ناشيتلفات . برداشتند

                                                
برخاسته از عمليات هاي هوايي را به ) فرد ملكي 129تلفات (مورد جراحت  46مورد كشته و  83، يوناما 2012در شش ماه نخست .  143
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بنابر تحقيقات يوناما، . دو زن و يك مرد معلول و زخميان آن شامل دو طفل، دو زن و يك مرد مي شد
رده هاي متوسط كه مورد آماج عناصر  دولتي يك عمليات تهاجمي عليه يك فرمانده در مقابلاين حادثه 

  144.، انجام شدبودضد دولت قرار گرفته 
  

، نيروهاي طرفدار دولت مورد مذكورمنزل مربوط به فرمانده  راتاق د يك انتقال زنان و اطفال به پس از
آماج حمالت عناصر ضد دولت قرار گرفتند كه در نتيجه يك مشاور بين المللي كشته شد و چهار كارمند 

المللي مهمات هوايي بيشتري را براي عقب نيروهاي نظامي بين . رياست عمومي امنيت ملي زخم برداشتند
  .نشيني نيروهاي طرفدار دولت پرتاب نمودند

  

 همهمات هوايي در حومه محوط. پس از اخراج اين نيروها، مهمات بيشتر در اين ساحه پرتاب گرديد
 اصابت نمود كه انفجار آن موج عظيمي را ببار آورد و باعث فروريختن سقف آن منزل كه زنان و اطفال

نظر يوناما بر اساس بررسي هايش اين است كه تمامي افراد ملكي در   145.در آن پناه گرفته بودند گرديد
 .يك اتاق كشته شدند كه در اثر موج عظيم ناشي از انفجار و شكستن سقف بوجود آمده بود

ين حادثه نبوده اين حادثه انجام داد و به اين نتيجه رسيد كه آيساف مسئول ا در قبالآيساف يك بررسي را 
كميسيون موظف از سوي رياست جمهوري براي بررسي اين حادثه دليل كشته و زخمي شدن افراد  146.است

  147.ملكي را انفجار عظيم ناشي از بمباردمان شديد نسبت داد كه سقف منزل را فرو ريختانده بود
  

يوناما نشان داد كه بمباردمان در بررسي هاي . يافته هاي دولت در مطابقت با بررسي يوناما قرار داشت
حومه محوطه پس از آن بوقوع پيوست كه خروج نيروهاي طرفدار دولت هيچ هدف نظامي و تاكتيكي را 

يوناما اظهار ميدارد كه مقدار مهات هوايي كه درجريان و پس از عمليات نظامي مورد  148.نشان نميداد
  .امي خيلي زياد و نامتناسب بودنداستفاده قرار گرفت نسبت به مقصد پيش بيني شده نظ

  

                                                
نفر به شمول باشندگان شيگل،   60ولسوالي شيگل آغاز نمود و با بيشتر از  2013اپريل  6 ةيوناما يك بررسي گسترده را از حادث.  144

يتي افغان، كارمندان دولت، كارمندان آيساف، داكتران محلي و كارمندان نيروهاي امن عبازماندگان حادثه، شاهدان عيني، چندين منب
بخش مراقبت هاي صحي شفاخانه صحت عامه اسدآباد و كلينيك هاي مستقر در ولسوالي شيگل و همچنان كارشناسان بين المللي 

ا يك تعداد اسناد و ديگر مواد را نيز يونام. در مورد زخمي هاي ناشي از انفجار و موضوعات مربوط، مصاحبه نمود) صحي و نظامي(
  .مورد بررسي قرار داد

بنابر اظهارت نيروهاي امنيتي افغان، كارمندان دولت و مردم محلي كه با يوناما مصاحبه نمودند، اين مهمات توسط چندين سيستم .  145
  .هوايي پرتاب گرديدند

  2013جوالي  28و  2013الي جون  جلسات يوناما با نمايندگان قومانداني آيساف، كابل، اپريل.  146
رياست عمومي امنيت ملي به  4 دسخنگوي رئيس جمهور كرزي رسماً اعالن نمود كه رهبري اين عمليات را سي آي اي با واح.  147

  .2013اپريل  18نيويارك تايمز، پس از حمالت هوايي، اظهارات افغان به سي آي اي و مليشه مخفي،  "به رود ناردلند. دوش داشته اند
ف يا كاربرد در محدود ميشود كه بنابر ماهيت، موقعيت،  هد اشيايينظامي به آن  هدف هايطبق قانون بشردوستانه بين المللي، .  148

واضح  منفعتخنثي سازي كامل و نسبي آن در آن زمان يك  ياو تخريب، دستگيري  يك عمليات نظامي نقش مؤثر داشته باشد و
جين . قواعد:1قانون بشردوستانه بين المللي عرفي، بخش . تفاوت و فرق ميان افراد ملكي و جنگجويان. 8 قاعده. بوجود آوردنظامي را 

  .32الي 29، صفحه 2005بيك، آي سي آر سي، كامبريج، -ماري هينچارتس و لويز دوسواك



 

51 

 در مورد محافظت افراد ملكي در منازعات مسلحانه 2013شش ماه اول سال  گزارش

مواد منفجر ناشده و  ؛ساير نگراني هاي محافظتي برخاسته از ديگر عمليات هاي هوايي در ولسوالي شيگل
يوناما با چندين . مشكالت صحي را در خود داشتند كه مستقيماً از اثر بمباردمان هوايي بوجود آمده بود

تن از كارمندان صحي محل مصاحبه نمود و آنها از چندين حادثه سقط جنين و متاثر شدن مردم محل از 
ثر از اين رويداد در أتمامي مريضان مت 149.ندالتهاب و اسهاالت در روز هاي پس از اين حادثه خبر داد

بزرگان محل همچنان به يوناما خبر دادند كه پس از  150.ساحات بمباردمان شده زندگي ميكردندحوالي 
اپريل، باشندگان محل چهار قطعه از مواد منفجر ناشده را يافت نمودند و آن را دور پرتاب  1حادثه 

  . مودكردند كه يكي از آنها بعداً انفجار ن
  

  هوا پيما هاي بدون سرنشين و ديگر سيستم هاي هوايي: كشتار هاي هدفمند
حمله  مورد قتل و هفت مورد مجروحيت را در هفت حادثه جداگانه 15، يوناما 2013در شش ماه نخست 

كه عناصر ضد دولت را مورد هدف قرار ميدهند، به ثبت رسانيده  151هواپيما هاي بدون سرنشين با
يوناما كدام حادثات تلفات افراد ملكي برخاسته از هواپيماهاي  در همين دوره 2012سال در  152.است

  .است بدون سرنشين را شناسايي نه نموده
  

باوجوديكه كشته و مجروحيت  برخاسته از حمالت هواپيماهاي بدون سرنشين كمتر از يك درصد كل 
روي معيار هدف گيري و ميكانيزم هاي  تلفات افراد ملكي را تشكيل ميدهد، يوناما خواستار وضاحت

به منظور  153)و ديگر سيستم هاي هوايي( ابزار هوايي بدون سرنشين اين حسابدهي در پيوند با استفاده از 
  154.انجام حمالت هوايي كه ممكن به مثابه كشتار هاي هدفمند صورت گيرد، ميباشد

  

                                                
، كارمندان صحي از تداوي 2013اپريل  6فبروري و  13درجريان مصاحبه ها با يوناما در پي حمالت هوايي در ولسوالي شيگل، .  149
  .مريض مبتال به اسهال و التهاب روده ها را در روز هاي پس از اين حادثه خبردادند 113
كارمندان صحي همچنان خبر دادند كه اينگونه حالت در پي يك حادثه قبلي كه در همان ساحه بوقوع پيوست بود، مشاهده شده .  150

ولسوالي شيگل در مصاحبه يوناما با كارمند مراقبتي صحي، . در ساحه چوگام قريه شلتن 2013فبروري  13، مراجعه به حمالت هوايي 
  .2013جون  3واليت كنر، 

  .هيچ تفاوت و فرق ميان اصطالحات وجود ندارد. هواپيماهاي بدون سرنشين ياد ميگردد نام وسايل هوايي بدون سرنشين همچنان به .  151
ييد نمايد أتلفات افراد ملكي برخاسته از هواپيماهاي بدون سرنشين را بطور كامل گزارش ندهد چون نميتواند توناما ممكن رقم ي.  152

مورد استفاده قرار ) بطور مثال، بال ثابت، بال هاي دوره ايي يا وسايل هوايي بدون سرنشين(كه چه نوع سيستم هوايي درجريان عمليات 
محرم برعالوه، نيروهاي نظامي بين المللي معلومات عمليات هاي هوايي را به دليل . است يدهگرفته كه موجب تلفات افراد ملكي گرد

  .در دسترس قرار نميدهد بودن آن
 ييد قانون قرار دارد، بدون در نظرداشتأروند هدفگيري عمدي، حسابده و مورد ت "كه  را بر جسته مي سازد يوناما نظريه آيساف. 153

هواپيما هاي بدون سرنشين يك سيستم . اين يك پروسه هدفگيري انفرادي آيساف ميباشد. ده قرار ميگيردكه مورد استفا يسيستم نوع
  .به دسترس يوناما قرار گرفت  2013جوالي  28آيساف كه به تاريخ /نظريات غيرمحرمانه ناتو ".تحويلي دهي اسلحه ميباشد

نقض مينمايد، آنها در حاالت استثنايي درگيري مسلحانه، به شمول  باوجوديكه در اكثر موارد كشتار هاي هدفمند حق زندگي را. 154
به بخش سوم آجندا، اجالس چهاردهم شوراي حقوق بشر مجمع عموي ملل . درگيري مسلحانه غيربين المللي، ميتوانند قانوني باشند

 "اديندم، . ه، فليپ اسلون مراجعه نماييدمتحد، گزارش نماينده خاص در مورد فراتر از صالحيت قضايي، اعدام هاي فشرده يا خودسران
  .2010مي  A/HRC/14/24/Add.6. .10. "مطالعه روي كشتار هاي هدفمند
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سسه ؤي يك نفر كارگر ماين پاكي يك م، آيساف دو موشك را باال2013جون  4بطور مثال، به تاريخ 
كارگر ماين پاكي ديگر در ولسوالي پنجوايي واليت كندهار مصروف ماين پاكي  80بشردوستانه كه با 

به هيچ يك از ماين پاكان ديگر در اين  155.بود فير نمود كه در نتيجه آن شخص مذكور آناً به قتل رسيد
اني اين حادثه مستقيماً در جنگ اشتراك نداشت و در هنگام كشته شدن، قرب. حادثه صدمه نرسيد

مصروف ماين پاكي بود؛ تحت قوانين بشردوستانه بين المللي شخص تا زمانيكه مستقيماً در جنگ 
آيساف بيان داشت كه هدف اين حمله . بايد محافظت شود مشاركت نكند، فرد ملكي تلقي مي شود و

صورت انجام عملياتي براي پيگيري و بازداشت او، سبب  يك كارگزار مواد منفجره تعبيه شده بود و در
  156.ناپديد شدن او از ساحه قبل از رسيدن نيروها براي دستگيري اش مي شد

  

روشن نيست كه آيا تمامي نيروهاي نظامي كه در حال حاضر در افغانستان فعاليت دارند به همين معيار ها 
در پيوند با . خير پاي بند مي باشديامليات هاي هوايي استفاده از نيروي كشنده در عقسمت و پاليسي در 

اين، يوناما اظهار ميدارد كه به منظور حفاظت بهتر از غير نظاميان افغان، هماهنگي وهمخواني در فعاليت 
ها، پاليسي ها و طرزالعمل ها ميان آيساف، نيرو هاي ويژه اياالت متحده، نيروهاي عمليات ويژه اياالت 

هاي دولت امريكا، به شمول سي آي اي، بويژه در پيوند با استفاده از هواپيماهاي بدون  متحده و ارگان
  . سرنشين الزمي مي باشد

  

يوناما تذكر ميدهد كه آيساف توافق نموده تا يوناما را در مورد پاليسي هاي تاكتيكي و عملياتي اش كه 
ف قبل از حمله باالي آن، معلومات مطابق آن معيار هاي  هدفگيري تعيين مي شود و تثبيت درست هد

اينگونه تفاهم ميتواند شفافيت را باال ببرد و وضاحت را در مورد اينكه پاليسي ها و فعاليت هاي  157.دهد
در قسمت . طابقت دارند، ارائه نمايدمفعلي در مورد اينكه چگونه با قوانين بشردوستانه بين المللي 

  اين امر ربط مستقيم داردبامباردمان هدف هاي از قبل تعيين شده 
  

  :مثال هاي ديگر از حادثات مربوط به حمالت هوائي عبارتند از
مي، آيساف يك حمله هوايي را با استفاده از هواپيماي بدون سرنشين باالي عناصر  24به تاريخ  •

آن يك دهقان ملكي  ةضد دولت در ولسوالي اچين واليت ننگرهار راه اندازي نمود كه در نتيج
 .را ازدست دادجانش 

                                                
به گزارش داخلي . بخش قوه كاري ماين پاكي كار ميكرد ،)EMCPA(افغانستان  در برنامه ماين پاكي امارات  24در تيم  قرباني.  155 

  .را كاپي كنيد 10 7، 2013جون،  4بنگريد،  EMPCA-24 Task Site ،24حادثه كشنده ماين پاكي از هوا پيماي نظامي بمباردمان 
يوناما قضيه را بار ديگر با آيساف مطرح نمود . ، ميدان هوايي كندهار، كندهار2013جون  10مالقات يوناما با نمايندگان آيساف، . 156

 2بيان داشت كه اطالعات ديگر در اين مورد وجود ندارد، مالقات يوناما در قومانداني آيساف، آنها و  نمودهكه اين موقف را تقويت 
  .مانداني آيساف، كابل، قو2013جوالي  3و 

  . 2013جوالي  28مالقات يوناما با قومانداني آيساف، كابل .  157
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مي،  نيروهاي نظامي بين المللي يك حمله هوايي با استفاده از هواپيماي بدون  5به تاريخ  •
سرنشين را باالي عناصر ضد دولت در ولسوالي نادعلي، واليت هلمند راه اندازي نمود كه در 

 .نتيجه آن يك شورشي كشته و پنج فرد ملكي  زخم برداشتند
را باالي مواضع مشكوك عناصر ضد  انهنيروهاي طرفدار دولت يك تالشي شبفبروري،  13به تاريخ  •

نيروهاي . دولت در ولسوالي شيگل واليت كنر براه انداختند كه منجر به درگيري ميان طرفين گرديد
ناصر ضد دولت حمله هوائي انجام دادند  كه به قصد حمله برع ساختمانيك نظامي بين المللي باالي 

 .شدن پنج طفل و چهار زن و زخمي شدن سه طفل و يك زن گرديدمنجر به كشته 
  

  عكس العمل تدريجي نيروها در مقابل يك پديدة مظنون
  

برادرانم از قريه به خانه من در مركز ولسوالي بركي برك آمده بودند تا غذاي شب را با من 
 8:30ساعت . پس از صرف غذاي شب، آنها براي برگشت به خانه اصرار ورزيدند. بخورند

ساعت . پس از يك مدت، صداي فير تفنگ را شنيدم. بود كه آنها خانه را ترك گفتند
او گفت كه نيروهاي نظامي بين . بامداد بود كه پسركاكايم گيريه كنان به خانه من آمد 4:00

از افسر پوليس در . ما به طرف پوليس ولسوالي رفتيم. المللي پدر و كاكاهايش را كشته اند
او گفت  كه آنها پس از اينكه موتر شان مورد اصابت . شان پرسان كردم نزنده ماندمورد 

من اجساد را ديدم، در همه جاي . فير هزار ها مرمي قرار گرفته باشد نميتوانند زنده بمانند
آن لحظه غم انگيز ترين لحظه برايم . ما خيلي گيريه كرديم. شان مرمي اصابت كرده بود

من از نيروهاي امريكايي پرسيدم كه چرا . گفت كه برادرانم بي گنا بودند ولسوال برايم. بود
ميخواستم . من ميخواستم بدانم كه كي اين كار را كرده و چرا. آنها برادرانم را كشته اند

مي خواستم آنها من . تن فرزندان و بيوه هاي شان مراقبت خواهد كرد 20بدانم كه كي از 
  .مي باشم ار عدالتخواستمن . معزرت خواهي كند

در ولسوالي بركي برك واليت لوگر  2013جنوري  26برادر سه فرد ملكي كه به تاريخ -- 
  158.در يك پوسته تالشي پوليس ملي افغان به قتل رسيدند

  
كه در ) فرد ملكي 42تلفات (مورد جراحت افراد ملكي را به ثبت رسانده  22مورد كشته و  20يوناما 
بطور جداگانه به عمل آمده كه  العمل تدريجي نيروها در مقابل يك پديدة مظنونة عكس حادث 23نتيجه 

اين افزايش در نيمه نخست . نشان ميدهد 2012درصدي را نسبت به همين مدت در سال  56يك افزايش 
به ثبت  2012و  2011، سير نزولي تلفات افراد ملكي ناشي از اينگونه حوادث كه در سال 2013سال 

يكبار ديگر سير صعودي به  هارا معكوس مي سازد و تلفات افراد ملكي ناشي از اينگونه رويداد بودرسيده 
آن به نيروهاي نظامي بين المللي، نه مورد آن به نيروهاي مورد  13حادثه،  23از جمله . خود مي گيرد

                                                
  .2013فبروري  21مصاحبه يوناما با برادر قرباني، شهر كابل، .  158
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وهاي امنيتي افغان امنيتي ملي افغان و ديگر آن به عمليات هاي مشترك نيروهاي نظامي بين المللي و نير
  . نسبت داده شده اند

   

در  ناشي از عكس العمل تدريجي نيروها در مقابل يك پديدة مظنون باوجوديكه رقم تلفات افراد ملكي
خيلي كم ميباشد، يوناما نگراني هاي خود را نسبت  2011و  2010نسبت به اينگونه حادثات در  2013سال 

توسط برخي نيروهاي نظامي براي ارزيابي يك وضعيت به مثابه يك  به دوام استفاده از معيار هاي ذهني
مارچ، نيروهاي ويژه بين  10بطور مثال، در . تهديد جدي و توجيه استفاده از نيروي كشنده ابراز ميدارد

المللي باالي يك زن و مرد غير مسلح سوار بر يك موتر سايكل در ولسوالي چوره واليت ارزگان آتش 
در اينگونه حادثات، به نظر . ربه كشته شدن مرد مذكور و زخمي شدن آن زن گرديدگشودند كه منج

بر معيار ذهني و عدم درك محيط عملياتي منجر به يك نتيجه گيري مبني بر تهديد قريب  تكيهميرسد كه 
  159.باشد اين نيرو ها باشد كه آنها را ملزم به استفاده از نيروي كشنده كرده برايالوقوع از جانب اين زوج 

  

   :عكس العمل تدريجي نيروها در مقابل يك پديدة مظنون مثال هاي از تلفات افراد ملكي برخاسته از
مارچ، در ولسوالي بگرام واليت پروان، يك تيم گزمه نيروهاي نظامي بين المللي  31به تاريخ  •

همه اعضاي يك باالي يك موتر شخصي فير نمودند كه در نتيجه سه تن از راكبين اين موتر كه 
 .خانواده بودند، زخم برداشتند

، در ولسوالي شيندند واليت هرات، يك پسر جوان پس از آن به قتل 2013مارچ  24به تاريخ  •
 .رسيد كه اردوي ملي افغان باالي يك موتر شخصي كه توقف نكرد، شليك كردند

لي بركي برك واليت جنوري، آيساف و نيروهاي عمليايتي ويژه امريكا در ولسوا 26به تاريخ  •
آن سه فرد  ةلوگر باالي يك موتر كروال در نزديكي محوطه آيساف آتش گشودند كه در نتيج

 160.ملكي كه همه برادر بودند كشته شدند
  

   

                                                
  .2013جون  12مالقات يوناما با كارمندان آيساف، شهر كابل، .  159

است، ه امنيتي  افغانستان در واليت بيان داشتند كه اين حادثه سهواً رخ داد نيروهاي عمليايتي ويژه امريكا به والي و رهبري نيروهاي. 160
بنابر گزارش ها، خويشاوندان قربانيان حادثه متذكره از . تحقيقات روي اين حادثه به عمل آمده يا خيرآيا ، معلوم نيست كهدرحاليكه

آنها خواستار حسابدهي و .) يي براي هركدام آنها پيشنهاد گرديدامريكادالر 1،800 يا افغاني  100،00. ( گرفتن پول خودداري ورزيدند
  .2013فبروري  -مصاحبه هاي يوناما، واليت لوگر، جنوري. كشانيدن عاملين قضيه به محكمه گرديدند
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  شبانه عمليات هاي تالشي
  

شب  11پدرم تا ساعت . او در هيچ شورش دست نداشت. پدرم يك فرمانده جهادي بود
شب بود كه نيروهاي  11:30ساعت . سپس به بستر خواب رفتتلويزيون تماشا كرد و 

پدرم زمانيكه صداي طياره ها را شنيد از . نظامي بين المللي و افغان داخل خانه ما شدند
نيروهاي افغان و خارجي داخل خانه ما گرديدند، پدرم را دستگير كردند، . خواب بيدار شد

  .داز خانه بيرونش كردند و او را به قتل رساندن
در ولسوالي  2013اپريل  8پسري كه پدرش در جريان يك عمليات تالشي به تاريخ -- 

  161.اشكمش واليت تخار توسط نيروهاي نظامي بين المللي و افغان به قتل رسيد
  

فرد ملكي و  17، تالشي هاي نيروهاي طرفدار دولت منجربه كشته شدن 2013در شش ماه نخست سال 
 14اين يك كاهش ). فرد ملكي 32تلفات (عمليات جداگانه گرديد  24تن ديگر در  15زخمي شدن 

 سال دوره دردر مقايسه به همين  ي شبانهاز تالشي ها ناشيدرصدي را در مجموع تلفات افراد ملكي 
به ثبت  2012الي  2009كه در همان شش ماه نخست از  نزولياين آمار با روند  162.نشان ميدهد 2012

  .رسيده، در مطابقت قرار دارد
  

افراد ملكي را در پنج عمليات ) فرد ملكي 17تلفات (برعالوه اين آمار، يوناما نه مورد قتل و هشت مورد جراحت 
  .يروهاي طرفدار دولت يا عناصر ضد دولت نسبت دهد، به ثبت رسانيده استجداگانه كه يوناما نتوانست آن را به ن

كاهش تلفات ملكي ناشي از عمليات جستجو ميتواند قسماً به كاهش عمليات نيروهاي بين المللي و 
  .فعاليت هاي بهتر عملياتي توسط نيروهاي امنيتي نسبت يابد همينطور به به

  

طالعات دقيق در پيوند با رقم تالشي ها و تلفات افراد ملكي يوناما تذكر ميدهد كه بدست آوردن ا
برخاسته از عمليات ها براي جستجو به دليل نهاد هاي چندگانه امنيتي كه عمليات هاي مشترك و مستقل 

 163.را راه اندازي مينمايند و همچنان دسته بندي اينگونه اطالعات توسط نظاميان، مشكل است
  

كيد ميدارد كه براي تقويت حفاظت افراد ملكي، آيساف و نيروهاي أشنهاداتش تيوناما يك بار ديگر بر پي
امنيتي ملي افغانستان بايد به بررسي رهنمود هاي تاكتيكي و طرزالعمل هاي عملياتي خود ادامه دهد تا از 

  2013جوالي  23ورخ ميوناما رهنمود . شدن و صدمه رسيدن به افراد ملكي جلوگيري به عمل آيد كشته
                                                

   .2013مي  12ديدار يوناما با شاهدان و بزرگان محل، شهر كندز، واليت كندز، .  161
تالشي جداگانه توسط نيروهاي طرفدار  22از  ناشيمورد جراحت  12مورد قتل و  25وناما ، ي2012جون  30جنوري و  1بين .  162

  ).فرد ملكي 37تلفات (دولت را به ثبت رسانيده است 
اطالعات درمورد مجموع آمار عمليات هاي شب هنگام كه توسط بخش وسيع از نيروهاي نظامي افغان و بين المللي، به شمول .  163

هاي عملياتي ويژه و ديگر ادارات دولتي بصورت مشترك يا مستقل انجام ميشود و هر تلفات افراد ملكي برخاسته نيروهاي خاص، نيرو
يوناما تمامي ادعاهاي را كه در پيوند با تلفات افراد ملكي برخاسته از هر عمليات . دسترس عامه قرار ندارد از اين عمليات ها در

نظرداشت محدوديت ها در محيط هاي عملياتي و دسترسي محدود به  در با. رسي مينمايددريافت مينمايد بصورت فعال نظارت و بر
  .از تالشي ها را بصورت كامل گزارش دهد ناشيآمار تلفات افراد ملكي  ممكن نتوانسته باشداطالعات، يوناما 
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تجديد نظر روي تمامي رهنمود هاي تاكتيكي آيساف را مالحظه نموده است كه در آن بر فرمانده آيساف
ي حصول اطمينان از ضرورت عمليات ها و گنجاندن درس هاي آموخته شده از عمليات ها جاري ياد برا

ملكي در تمامي طبق اظهارات آيساف، اين رهنمود تاكتيكي بر اهميت حفاظت از افراد . آوري شده است
يوناما بيشتر پيشنهاد مينمايد كه نيروهاي امنيتي ملي افغان و آيساف  164.كيد ميورزدأنقاط عملياتي نظامي ت

گام هاي را براي تحقيقات و پيگيري الزم از همه حادثات تلفات ملكي به منظور ترويج شفافيت، تقويت 
  . يدان جنگ، برداردحسابدهي و بهبود فعاليت هاي عملياتي و فعاليت ها در م

  

  :نمونه هاي از تلفات افراد ملكي برخاسته از عمليات هاي جستجو
مي، نيروهاي ويژه اياالت متحده و افغان يك عمليات شب هنگام تالشي را در  5به تاريخ  •

و دو  شده ولسوالي نهرين واليت بغالن راه اندازي نمودند كه در جريان آن يك فرد ملكي كشته
 .تندزن زخم برداش

فبروري، نيروهاي نظامي بين المللي و نيروهاي امنيتي ملي افغان يك عمليات جستجو  4به تاريخ  •
را در ولسوالي شيندند واليت هرات براي هدفگيري دو تن از فرماندهان مخالف دولت راه 

 .درجريان عمليات، دو زن و سه طفل كشته شدند و سه طفل ديگر زخم برداشتند. اندازي نمودند
  

  نيروهاي امنيتي ملي افغان 
 

 13پسر . درگيري ميان شورشيان و نيروهاي امنيتي ملي افغان در صبح وقت آغاز گرديد
ساله ام پس از آنكه يك راكت اردوي ملي افغان در خانه ام اصابت كرد جانش را ازدست 

هم خون تر انتقال دادم، باوجوديكه خودم  قبل از مردنش، او را به يك جاي مصئون. داد
من پسر زخمي ام را در . در مسير راه، يك جنگجوي طالب را ديدم. ريزي شديد داشتم

زمانيكه آن طالب ديد كه من و پسرم . روي زمين گذاشتم و بر روي طالب با يك سيلي زدم
زمانيكه دوباره نزد پسرم . زخمي و كاال هاي مان غرق در خون هستيم به ما اجازه رفتن داد

آن لحظه غم . ز شدت زخم هايش فرياد ميكشيد و جانش را ازدست دادبرگشتم، او ا
من نميدانم كه چرا ما افغان ها . پسرم ديگر در ميان ما نيست. انگيزترين لحظه زندگيم بود

سال  16پسر ديگرم كه . جزا ميبينيم و نميدانم كه اين جنگ چي وقت به پايان خواهد رسيد
يك . سوخت و از اثر اصابت راكت زخمي گرديد صورت خانمم. دارد نيز زخمي گرديد

راكت ديگر در منزل يك دهقان در قريه اي ناصر اصابت نمود و دختر هفت ساله اش را 
يك راكت ديگر در يك منزل ديگر در قريه عيسي خيل اصابت نمود و يك . زخمي نمود

كمه فرمانده من خواستار محا. طفل سه ساله را زخمي نمود كه بعداً به حالت كوما رفت
  . د هستم،اردوي ملي كه امر شليك بر منازل مسكوني را صادر نمو

يك پدر كه پسرش كشته شد و يك پسر ديگرش از اثر اصابت راكت هاي اردوي ملي  -- 
  165.زخمي گرديد 2013جون  4افغان در ولسوالي چهاردره واليت كندر به تاريخ 

                                                
   .جوالي، ميان يوناما و آيساف 29-28و تبادل ايمل  2013جوالي  28ديدار يوناما با قومانداني آيساف، كابل، .  164

   .2013جون  6مصاحبه يوناما، شهر كندز، واليت كندز، .  165 
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  تلفات افراد ملكي
) فرد ملكي 124تلفات (افراد ملكي  166جراحت مورد  90و  كشتهمورد  34ما جون، يونا 30جنوري و  1بين 

ي ملي، پوليس ملي، پوليس محلي و رياست امنيت ملي بدون حضور قوت وبرخاسته از عمليات هاي ارد
درصدي را در مقايسه با همين مدت در  170اين يك افزايش  167.هاي بين المللي را به ثبت رسانده است

رخ داده اند كه پس ) فرد ملكي 47تلفات (اكثريت اين حادثات در مناطق شرقي  168.نشان ميدهد 2012سال 
  .قرار ميگيرد) فرد ملكي 16تلفات (و مناطق جنوبي ) فرد ملكي 28تلفات (از آن واليات شمال شرقي 

  

د ملكي توسط نيروهاي امنيتي ملي افغانستان به پروسه انتقال مسئوليت هاي امنيتي از افزايش در تلفات افرا
طبق گفته هاي مقامات اردوي . نيروهاي نظامي بين المللي به نيروهاي امنيتي افغان ارتباط داده مي شود

ست سال نخ هدرصد از كل عمليات هاي نظامي را در شش ما 90ملي افغان، نيروهاي امنيتي ملي افغان 
مسئوليت هاي   و آخرين مرحلهجون، پنجمين  18به تاريخ  169.بطور مستقالنه راه اندازي نموده اند 2013

مطابق با مرحله پنجم انتقال، نيروهاي افغان . امنيتي رسماً از آيساف به نيروهاي افغان انتقال گرديد
   170.اهند گرفتبه عهده خو 2014واليت باقيمانده را الي اخير  11مسئوليت امنيتي 

  

طبق درخواست يوناما، يك تن از سخنگويان نيروهاي امنيتي ملي افغان تعريف ذيل را از فرد ملكي ارائه 
  :نمود كه مربوط به عمليات هاي نيروهاي امنيتي ملي افغان ميگردد

فرد ملكي كسي است كه نه عضويت كدام طرف درگير را داشته باشد و نه مسلح و ملبس با يونيفورم "
نظامي باشد، مانند اطفال، سالمندان، كارمندان دولتي، پرسونل صحي، انجنيران، معلم يا به عباره ديگر، 

وليس ملي و نيروهاي اردوي ملي، پ(كسيكه نه درگير جنگ باشد و نه عضويت نيروهاي امنيتي ملي افغان 
عناصر ضد دولت كساني اند كه در برابر دولت ميجنگند و در فعاليت هاي . را داشته باشد) امنيت ملي

افراد  امادهشت افگني و خرابكارانه دست دارند، قيافه خود را تغيير ميدهند و يا خود را ملكي نشان ميدهند 
  "171.ثق استخباراتي در برابر شان وجود داشته باشدؤمملكي تنها زمان جنگجو شناخته ميشوند كه اطالعات 

  

   

                                                
   .اين آمار شامل حادثات تلفات افراد ملكي را كه پوليس محلي در آن حضور داشته شامل نميشود . 166
و تلفات افراد ملكي برخاسته از اين اين آمار شامل حادثات آتش متقابل و درگيري هاي را كه با عناصر ضد دولت صورت گرفته  .167

  .نسبت نيافته است، شامل نميشود هاطرفاز كدام كه به هيچ ها يدرگير
مورد مجروحيت افراد ملكي برخاسته از عمليات هاي نيروهاي امنيتي ملي افغانستان را در شش ماه  34مورد قتل و  12يوناما .  168

  .به ثبت رسانيده است 2012نخست 
   .2013مي  22ما با رئيس حقوق وزارت دفاع، ديدار يونا. 169

 "نيروهاي افغان رهبري مسئوليت هاي امنيتي را به عهده خواهند گرفت "و  "به رهبري افغان ها امنيتي انتقال: انتقال": مبحث ناتو.  170
دسترسي  2013جوالي  14كه در  http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics87183.htmبخش ويديويي 

  .به آن به عمل آمد
  ديدار يوناما با رئيس تيم پيگيري تلفات افراد ملكي نيروهاي امنيتي ملي افغان، مركز انسجام اطالعات رياست جمهوري.  171

)PICC( ،2013جوالي  11، كابل.  
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  براي تلفات افراد ملكي و مسئوليت پذيريحسابدهي  ناچيز تدابير
از انتقال مسئوليت هاي امنيتي از نيروهاي بين المللي به نيروهاي افغان ابراز خرسندي  در كل هرچند افغانها

مينمايند، يوناما در ارتباط به نبود ميكانيزم هاي نظارتي و حسابدهي كارا براي عمليات هاي نيروهاي 
رخاسته از عمليات ، يوناما حادثات تلفات افراد ملكي ب2013در سال . امنيتي افغان همچنان نگران مي باشد

هاي نيروهاي امنيتي  افغان را كه مورد بررسي قرار نگرفته اند و هيچ گروپي مسئوليت آن حادثات را به 
در اكثر حادثات كه يوناما به ثبت رسانيده، نيروهاي امنيتي ملي افغان . دوش نگرفته، به ثبت رسانيده است

طالع نداشته اند، يا اينكه حادثه صورت نگرفته است يا به يوناما خبر داده اند كه آنها در مورد حادثه ا
  .حادثه اتفاق افتاده اما نيروهاي امنيتي افغان مسئول آن نميباشد

  

مارچ، اردوي ملي افغان هاوان هائي را باالي موقعيت هاي مشكوك مخالفين دولت در  8بطور مثال، در 
الي يك ساحه مسكوني اصابت نمود كه يك هاوان با. ولسوالي وردوج واليت بدخشان شليك نمودند

نمايندگان اردوي ملي در فيض آباد . منجر به كشته  شدن دو فرد ملكي و مجروحيت نه تن ديگر گرديد
با ذكر اين مطلب كه قومانداني اردوي ملي در كابل نه هداياتي  172دخالت شان در اين حادثه را نپذيرفتند،

 .جهت پرداخت غرامات براي افراد ملكي فراهم نموده است را ةرا براي شان فرستاده است و نه بودج
  

در رويداد هاي ديگر، هرچند نيروهاي امنيتي افغان تحقيقاتي را به راه انداختند، اما در چند قضيه محدود 
يوناما مشاهده نموده كه ارگان هاي تنفيذ قانون و ارگان هاي قضايي . اشخاص مسئول دستگير گرديدند

پس از آنكه تحقيقات خود نيروهاي  احت ؛و پيگيري افراد مظنون را به تاخير انداخته اند همواره تحقيقات
مارچ،  23، به تاريخ مثالً. امنيتي ملي افغان نشان داده كه نيروهاي امنيتي مسئول تلفات افراد ملكي بوده اند

ان يك تالشي در يك افسر پوليس ملي يك فرد ملكي را در ولسوالي پنجوايي واليت كندهار در جري
ييد نمودند كه افسر پوليس ملي آن شخص را در كنار سرك در أچندين منبع ت. جريان روز به قتل رساند

پوليس ملي شش نفر افسر پوليس ملي را در پيوند با اين قضيه دستگير نمود . يك ساحه باز به قتل رساند
كه آنها دو فرد ديگر از پوليس ملي را  پس از رهايي، پوليس ملي خبر داد. كه سپس همه را آزاد كردند

مرتكب اين قضيه دانسته اند كه يكي از آنها اخيراً در اثر انفجار مواد منفجره جاسازي شده در كنار جاده 
  173.كشه شد و ديگر آن هنوز فراري است

  

لكي را به ثبت يوناما چندين مثال از حادثات حسابدهي نيروهاي امنيتي ملي افغان در پيوند با تلفات افراد م
، يك پسر محلي پس از آن به قتل رسيد كه اردوي ملي باالي 2013مارچ  24، به تاريخ مثالً. رسانده اند

مي، رئيس محكمه نظامي واليت  20به تاريخ . يك موتر شخصي زمانيكه توقف نكرد، آتش گشود
ه درجريان انجام وظيفه كه مرتكب اين قضيه به دليل استفاده نادرست از اسلحگفت يوناما به هرات 

                                                
   .2013مي  13ديدار يوناما با فرمانده اردوي ملي در فيض آباد واليت بدخشان، مورخ  .172  

يوناما اين اطالعات را در ديدار با ولسوال . در واليت كندهار 2013مارچ  23ديدار يوناما با سارنوال نظامي پوليس ملي به تاريخ .  173
  .ييد نمودأنيز ت  2013اپريل  21پنجوايي به تاريخ 



 

59 

 در مورد محافظت افراد ملكي در منازعات مسلحانه 2013شش ماه اول سال  گزارش

اردوي ملي به خانواده . برودطلبي اين قضيه ممكن است به استيناف  و محكوم به دو سال حبس گرديده
  . قرباني غرامت نيز پرداخت نمود

  

، يوناما با مسئولين نيروهاي امنيتي ملي افغان تماس هاي منظم داشته و تمامي حادثات 2013طي سال 
بحث هاي دوره اي با وزارت . ه يوناما به ثبت رسانيده با آنها شريك ساخته استتلفات افراد ملكي را ك

 افغانباوجوديكه يوناما از ارگان هاي نيروهاي امنيتي . هاي دفاع و داخله نيز در كابل صورت گرفته
اند كه  قتي با يوناما داشتهؤتقاضاي معلومات پيرامون تلفات ملكي را نموده، اين نيروها بيشتر تماس هاي م

  .خود از محدوديت ميكانيزم هاي حسابدهي نيروهاي امنيتي ملي پرده برميدارد
  

  نبود ساختار دائمي به منظور كاهش و بررسي  تلفات افراد ملكي
انتقال مسئوليت هاي امنيتي به نيروهاي امنيتي افغان در سراسر كشور، تا حال ي باوجود آغاز مرحله نهاي

چهارچوب ساختار هاي نيروهاي امنيتي افغان بوجود نيامده تا ادعاهاي تلفات يك ساختاري ثابت در 
. افراد ملكي را بصورت سيستماتيك مورد بررسي قرار دهد، تدابير درماني را آغاز و آن را پيگيري نمايند

 با ارائه شكايت توسط قرباني يا باشدكه تلفات افراد ملكي را در پي داشته  ةتحقيقات روي يك حادث
پوليس ملي و اردوي ملي يا فرماندهان يك بخش مبني بر نقض قوانين  يشاهد يا گمان افسران حقوق

  . داخلي يا قوانين بشردوستانه بين المللي صورت ميگيرد
  

ايجاد  2012در مي ) PICC(تيم پيگيري تلفات افراد ملكي در مركز انسجام معلوماتي رياست جمهوري 
ش هاي را كه از نهاد هاي امنيتي دريافت منيمايد به ثبت ميرساند و شكايات گرديد و اين مركز تنها گزار

كارمندان ارشد پوليس ملي و اردوي ملي در سطوح ملي و واليتي . نمي پذيرندافراد و يا سازمان ها را 
 نيروهاي امنيتي ملي افغان به افراد ملكي خبر داده ند، حتي زمانيكه يوناما نهمواره از صدمه نرساند

  174.مدارك تلفات افراد ملكي توسط اين نيرو ها را در اختيار شان قرار داده است
  

رياست جمهوري در امور حفاظت از افراد  ترسد كه مقامات افغان به شمول دفتر مشاور به نظر نمي
 ،تدابير الزم را براي كاهش تلفات افراد ملكي و حصول اطميان از اينكه نيروهاي افغان در نبرد  175ملكي

، در مثالً .تمامي تدابير الزم را جهت حفاظت از افراد ملكي و محالت از زيان هاي جنگ اتخاذ نمايند
واقعه  21برخاسته از ) فرد ملكي 69تلفات ( مورد مجروحيت  55مورد كشته و  14، يوناما 2013سال 

دولت در جريان  ن، نارنجك و راكت كه توسط نيروهاي امنيتي ملي افغان به طرف مخالفيناشليك هاو
، يوناما تنها يك حادثه توسط نيروهاي امنيتي 2012در سال .درگيري ها فيرگرديده بود، ثبت نموده است

افزايش . و دو تن ديگر زخم برداشتند شده ملي افغان را به ثبت رسانيد كه طي آن يك فرد ملكي كشته
نيروهاي امنيتي افغان ميباشد؛ اين افزايش در تلفات افراد ملكي همزمان با افزايش در عمليات هاي مستقل 

                                                
   .در قومانداني آيساف در كابل كه يوناما نيز در آن اشتراك داشت 2012كنفرانس هاي حفاظت از افراد ملكي در سال . 174
   .داكتر مدبر را به عنوان مشاور رئيس جمهور كرزي در امور حفاظت از افراد ملكي تعيين نمود ؛، دولت2012در اكتوبر . 175
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ايجاب مي كند كه معيار هاي هدفگيري قبل از درگيري بايد دوباره مورد بررسي قرار گيرد تا به افراد 
  .را مي نمايدبيشتر در زمينه حفاظت افراد ملكي  رهنمودهايملكي صدمه كمتر برسد و نيز ايجاب 

  

پيگيري و كاهش تلفات افراد ملكي صورت گرفته است اما يوناما از هرچند تالش هائي از جانب دولت براي 
تلفات افراد ملكي توسط  در قسمتمين حسابدهي أبي ميلي رهبري نيروهاي امنيتي افغان براي بررسي و ت

در اين رابطه اين است كه به احتمال قوي  ناكافييكي از نتايج مساعي . نيروهاي امنيتي افغان نگران ميباشد
  .افراد ملكي برخاسته از عمليات هاي نيروهاي امنيتي ملي بصورت درست گزارش نشود تلفات

  

  واليت ميدان وردك ةقضي ةمطالع - حسابدهي نيروهاي طرفدار دولت 
  

در آنجا شش مرد و . ما مصروف تالوت قرآن كريم در مسجد بوديم. بود 11:00حوالي ساعت 
مريكايي، يك مترجم افغان و يك افسر اردوي ملي ناگهان، دو سرباز ا. چند طفل حضور داشتند

آنها پس . آنها به انگليسي حرف ميزدند و مترجم براي شان ترجمه ميكرد. داخل مسجد گرديدند
سرباز امريكايي و افغان، موتر سيكليت هاي چهار  30تقريباً . از تالشي ما را از مسجد بيرون كردند

آنها اطفال را رها كردند و ما شش . د جمع شده بودندچرخه و كاميون هاي نظامي در بيرون مسج
دو سرباز امريكايي و يك ترجمان افغان از ما در مورد . نفر مرد را در يك خانه ويران نگهداشتند

ما گفتيم كه چيزي را در اين رابطه . پرسيدندانفجار مواد منفجره تعبيه شده در قريه آهنگران 
از عقب گوش راست . دنده و ميل تفنگ مورد لب و كوب قرار دادندسپس، آنها ما را با . نميدانيم

آنها ما را تهديد به كشتن كردند، سپس ما را روي زمين خواباندند و تفنگ را . من خون جاري شد
كلمات تند ميان . در اين موقع، يك افسر اردوي ملي آمد و مداخله نمود. به سوي ما نشانه گرفتند
افسر امريكايي تفنگش را به سوي افسر اردوي . ر افغان رد و بدل گرديدفرمانده امريكايي و افس

اردوي ملي . ملي نشانه گرفت، اما يك افسر ديگر اردوي ملي آن افسر را مورد حمايت قرار داد
آنها چهار تن . سپس، سربازان اردوي ملي ما را از آنجا خارج كردند. ميگفت كه ما بيگناه هستيم

مي بوديم به شفاخانه صحت عامه واليت ميدان وردك و دو تن ديگر ما را به ما را كه شديداً زخ
من براي يك هفته در آن . آن دو تن را در همان عصر روز رها كردند. پايگاه نرخ انتقال دادند

  .حاال، يك سردردي دوامدار برايم پيدا شده است. شفاخانه مورد تداوي قرار گرفتم
ادرست درجريان يك عمليات مشترك نظامي در ميدان يك قرباني و شاهد برخورد ن-- 

  2013.176جنوري  27شهر واليت ميدان وردك ، مورخ 
  

سر و شكنجه را كه توسط نيروهاي طرفدار دولت  يوناما چندين ادعاي ناپديد شدن، كشتار هاي خود
اين  .رسانده استبه عمل آمده، به ثبت  2013و فبروري  2012مبر امستقر در واليت ميدان وردك بين نو

  . ادعاها بصورت گسترده توسط رسانه هاي بين المللي نيز بازتاب يافتند
  

                                                
   .2013وري فبر 11مصاحبه هاي يوناما، واليت كابل، . 176
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مبر اناپديد شدن اجباري را در جريان ماه هاي نو ةحادث 10قتل، و  ةشكنجه، سه حادث ةيوناما دو حادث
قربانيان و  .در ولسوالي هاي ميدان شهر و نرخ واليت وردك به ثبت رسانيده است 2013و فبروري  2012

. با مترجمين افغان شان بوده اند هشاهدان به يوناما گفتند كه مرتكبين اين حادثات سربازان امريكايي همرا
در ماه هاي . سه حادثه حضور داشته اند در تحقيقات يوناما نشان ميدهد كه پرسونل اردوي ملي حداقل

كشف اجساد ده نفر كه ناپديد شده بودند ، اعضاي خانواده ها و مقامات محلي از 2013اپريل الي جون 
  177.در نزديكي پايگاه سابق نيروهاي عملياتي ويژه امريكا در ولسوالي نرخ، خبر دادند

افغانستان حداقل سه هيئت حقيقت ياب را براي بررسي  يسو، دفتر رئيس جمهور به اين 2012مبر ااز نو
به نتيجة مورد نستند در مورد مرتكبين احتمالي ادعاها ايجاد كرده، اما اين هيئت هاي حقيقت ياب نتوا

  178.توافق برسند
  

مامورين ائتالف معلوم كردند كه  "را منتشر كرد كه ةاعالمي ي فوق الذكرآيساف در پاسخ به ادعاها
كه در اين ساحه به حيث مترجم كار ميكرد، هنگام حمله به يك فرد بازداشت شده  يشهروند افغان

زماني حمله، فرد بازداشت شده تحت توقيف نيروهاي امنيتي افغان در يك  در "فلمبرداري شده است
بررسي كامل ويديو نشان ميدهد كه نيروهاي ائتالف نه در حادثه حضور داشتند . مكان دولتي قرار داشت

  179.و نه هم دخيل بودند
  

نهاد يك تبعه ، رياست عمومي امنيت ملي در واليت كندهار خبر داد كه اين 2013جوالي  7به تاريخ 
هرچند، وسعت و دامنه تحقيقات رياست عمومي  180.افغان را در پيوند با اين ادعاها دستگير كرده اند

  .كه در برابر اين شخص به عمل آمد در دسترس عام قرار نگرفت يامنيت ملي و اتهامات

                                                
  .فرد و بررسي وسيع از ديگر مدارك و اسناد ميباشد 40برگيرنده مصاحبه ها با بيش از  در ؛ررسي يوناما از حادثاتب.   177

در پاسخ به يك شكايت كه از سوي يك گروه از قربانيان و اعضاي شوراي واليتي در دفتر  2012دسمبر  9نخستين هيئت در   178 
، دو تن از نمايندگان مركز انسجام اطالعات 2013جنوري  7در يك ديدار با يوناما در . يجاد گرديدرئيس جمهور صورت گرفت، ا

رياست جمهوري اظهار داشت كه هيئت معلومات فشرده را در اختيار شوراي امنيت ملي قرار داد، اما نتوانست تا يك لست از تخلفات 
به اين وظيفه گماشته  2013هيئت دومي  در جنوري . احتمالي را شناسايي نمايند و بدرفتاريهاي حقوق بشري را ارائه نمايد يا مرتكبين

، پس از ارائه معلومات 2013فبروري  24به تاريخ . شد، اما يافته هايش در دسترس عامه قرار نگرفت و با يوناما شريك ساخته نشد
ظف ساخت تا تصميم اش را در پيوند با اخراج ؤع را مفشرده توسط هيئت هاي حقيقت ياب، شوراي امنيت ملي افغانستان وزارت دفا

در پي تصميم شوراي امنيت افغانستان، . عملي نمايد 2013مارچ  10نيروهاي عملياتي ويژه اياالت متحده از واليت ميدان وردك الي 
وزارت (شامل نمايندگان افغان مذاكرات ميان مقامات دولت افغانستان و اياالت متحده منجربه ايجاد يك هيئت حقيقت ياب مشترك 

اياالت متحده و آيساف و نيروهاي . ( و نيروهاي اياالت متحده امريكا گرديد) دفاع، رياست عمومي امنيت ملي و وزارت امور داخله
گان نمايند. هيئت بررسي مشترك نتوانست روي حادثه به يك تفاهم برسند). 2013مارچ  4عملياتي ويژه اياالت متحده امريكا در 

سر، شكنجه و ناپديد شدن اجباري شده  جانب افغان اظهار داشتند كه نيروهاي عملياتي ويژه اياالت متحده مرتكب كشتار هاي خود
طبق اظهارات نهاد هاي مصاحبه شونده با يوناما، گزارش . اند اما نمايندگان اياالت متحده اشتراك شان در اين حادثه را رد ميكردند

  .ميان گذاشته شده باشد ممكن با مقامات مربوطه در كابل در هيئت بررسي مشترك
   .2013جنوري  7اعالميه مطبوعاتي يوناما، .  179
   .2013مصاحبه هاي يوناما با كارمندان رياست عمومي امنيت ملي و وزارت امور داخله، كابل، جوالي .  180
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ت متحده تقاضا ، قومانداني آيساف از فرماندهي تحقيقات جنايي نظامي اياال2013جوالي  11به تاريخ 
 2012مبر ااز تمامي ادعاهاي كه باالي نيروهاي نظامي بين المللي بين نورا نمود كه يك بررسي همه جانبه 

  181.وردك وجود دارد، انجام دهدميدان در واليت  2013و مارچ 
  

 طرف يك نظر زير كه گردد ثابت اگرسر و شكنجه  ناپديد شدن، كشتار هاي خود ةموارد گزارش شد
 كامل وسعت ،2013 جوالي الي. گردند محسوب جنگي جرايم ميتواند است، يافته ارتكاب درگير

. جرايم پنداشته شوند، بصورت علني گزارش نشده است اصلي مسئول بايد طرف كدام اينكه و حادثات
يتي ماهيت و يافته هاي تحقيقات داخلي كه در چهارچوب آيساف، نيروهاي عملياتي ويژه و نيروهاي امن

ملي افغان به عمل آمده و هر گونه اقدام براي پيگيري جهت حسابدهي تا حال معلوم نيست و در دسترس 
 .مردم قرار داده نشده است

  

  تعبيه شده ةتعبيه شده و خنثي سازي مواد منفجر ةمبارزه با مواد منفجر
نگراني هاي خود را در پيوند با كاهش با پايان يافتن قريب الوقوع روند انتقال مسئوليت هاي امنيتي، يوناما 

كه توسط جامعه بين المللي، به ويژه آيساف فراهم ميگرديد، به ويژه منابع در بخش مبارزه با مواد  يمنابع
با توجه به تهديد فزاينده مواد منفجره تعبيه شده در برابر . براز ميدارداتعبيه شده و خنثي سازي آن، ة منفجر

 ةامني در افغانستان، منابعي كه در حال حاضر براي مبارزه با مواد منفجر سترش ناافراد ملكي افغان و گ
هرچند ماموريت . تعبيه شده و خنثي سازي آن اختصاص داده شده است، بايد تدوام يابد و بيشتر گردد

ممكن شامل مشاورين در امور مواد منفجره تعبيه شده و يك مقدار  2014آموزشي آيساف پس از سال 
چيزي كه . يت تخنيكي گردد، حمايت و رهنمائي ها در اين زمينه در سطح باال  بايد تداوم پيدا كندحما

 هاز اهميت ويژه برخوردار است، لزوم تماس ها در سطوح باال ميان آيساف و دولت افغانستان در ارتباط ب
تراتيژي مبارزه با مواد ثر اسؤكنترول و مسايل اصلي هماهنگي كه براي تطبيق م/تهيه پاليسي، فرماندهي

  .تعبيه شده الزمي است، مي باشد ةمنفجر
  

براي تقويت بيشتر ظرفيت نيروهاي  2013يوناما از اقدامات اتخاذ شده توسط دولت افغانستان در سال 
تعبيه شده، مانند ايجاد بيشتر تيم هاي رسيدگي به مواد  ةامنيتي افغانستان جهت مبارزه با تهديد مواد منفجر

ظرفيت البراتوارهاي بيومتريك و اقدامات متقابل ضد  ءنيروهاي امنيتي افغان، ارتقا درجره تعبيه شده فمن
تعبيه شده، يوناما يك بار ديگر بر  ةبا توجه به تهديد فزاينده  مواد منفجر. اليكترونيكي، استقبال مينمايد

براي حصول اطمينان از اينكه بعد از نياز دولت افغانستان به حمايت متداوم آيساف و جامعه بين المللي 
، نيروهاي امنيتي ملي افغانستان آموزش ديده باشند، منابع در اختيار شان 2014تكميل روند انتقال در سال 

با مواد منفجره تعبيه شده   را براي مقابلهو قابليت كامل فرماندهي و راه اندازي عمليات هاي  گيردبقرار 
  . در اختيار داشده باشند

  

                                                
  .2013جوالي  29-28ات ايميلي ميان يوناما و قومنداني آيساف، مكاتب. 2013جوالي  28ديدار يوناما با قومندان آيساف، كابل، . 181 
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مدت از  دوامدار و دراز يتحما يازمندن 182شده يهتعب ةمبارزه با مواد منفجر يمل يژياسترات يكتطبيق 
 يافسر ارشد اردو يككه شامل تقرر  2013در سال  يراز انكشافات اخ يوناما. دولت افغانستان خواهد بود

 25تعبيه شده و تقرر  ةملي براي فرماندهي رياست انجنيري اردوي ملي و رياست مبارزه با مواد منفجر
طبق اظهارات  183.افسر در پست هاي جديد در چهارچوب رياست متذكره ميباشد، ابراز خرسندي مينمايد

آيساف، اين دفتر حاال قابليت اين را دارد تا از آموزش، منابع و قومانده قابليت خنثي سازي مواد منفجره و 
 184.بين بردن مواد منفجره تعبيه شده نظارت نمايد از

تعبيه شده و انكشاف كامل ظرفيت نيروهاي امنيتي افغان و  ةتطبيق موفقانه استراتيژي مبارزه با مواد منفجر
تعبيه شده  ةنهاد هاي تنفيذ قانون براي پيگيري، شناسايي و تعقيب شبكه هاي توليد و جاسازي مواد منفجر

در اين ارتباط، يوناما از . واهد بوداهميت خ براي روند انتقال و بهترشدن حفاظت افراد ملكي خيلي با
دولت افغانستان ميخواهد تا فرمان رياست جمهوري در مورد روش هاي بايومتريك و جنايي را كه 

اين . رسانيده اند، امضاء نمايد سويدبه ت 2012وزارت هاي امنيتي مربوطه آن را بطور مشترك در سال 
بررسي محل جرم، امنيت محل، جمع آوري و  فرمان نقش ها و مسئوليت هاي وزارت هاي دخيل در

استخراج مدارك را مشخص ميكند و چارچوبي را براي ايجاد يك استراتيژي ملي بايومتريك و 
تعبيه شده مهم است  ةاين فرمان به استراتيژي كلي مبارزه با مواد منفجر. كريمينال تخنيك ايجاد مي كند

ت جمع آوري، تحليل و طي مراحل تمامي مدارك ، مسئولي2014چون دولت افغانستان پس از سال 
 كه بدون يك استراتيژي اساسي، محكوميت هاي جنايي. بيومتريك و طب عدلي را بدوش خواهد داشت

 .خيلي مشكل خواهد بود حمايت گردد، به استناد اطالعات طبي عدلي و بيومتريك
م كنوانسيون برخي سالح هاي دو ةل تعديل شدكيساف، بويژه دولت هاي امضاءكننده پروتآناتو و 

 تمركزثر و مؤمين مديريت مأبايد منابع بيشتري را براي حمايت از دولت افغانستان جهت ت 185متعارف،
  186.تعبيه شده و خنثي سازي آن در اختيار دولت افغانستان قرار دهند ةعمليات هاي مبارزه با مواد منفجر

  

   

                                                
تعبيه شده را كه به منظور  ة، شوراي امنيت ملي افغانستان يك استراتيژي ملي مبارزه با مواد منفجر2012جون  24به تاريخ .  182

  .ب رسانيدهماهنگي نهاد هاي مربوطه امنيتي در راه اندازي اينگونه عمليات طرح شده بودند، به تصوي
   .2013جون  23تعبيه شده، قومانداني آيساف، كابل،  ةديدار يوناما با شاخه پاليسي مبارزه با مواد منفجر .183  
   .2013جوالي  28تعبيه شده، قومانداني آيساف، كابل،  ةديدار يوناما شاخه پاليسي مبارزه با بسته هاي مواد منفجر .184  
اين كشور ها عبارتند از . نموده اند اصالحرا  CCW AP2كشور  42آيساف /كشور تشريك كننده نيروي ناتو 50از جمله .  185 

رجيا، البانيا، آستراليا، آستريا، بلجيم، بوسنيا ارزيگوينا، بلغاريا، كانادا، جمهوري چك، دنمارك، السلوادور، استونيا، فنلند، فرانسه، جو
آيسلند، ايتاليا، جوردن، لوتيا، ليتونيا، لوگزامبورگ، جمهوري سابق يوگوسالوياي مسدونيا، مونتينيگرو، هالند، آلمان، يونان، هنگري، 

زيالند جديد، ناروي، پولند، پورتگال، جمهوري كوريا، رومانيا، سلواكيا، سلوينا، اسپانيا، سويدن، تركيه، اكراين، بريتانيا، اياالت 
  .متحده امريكا

-http://www.isaf.nato.int/troop-numbers-and: آيساف به اساس كشور ها/توكمك هاي نا. 186 
contributions/index.php  
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  پوليس محلي افغان و حفاظت از افراد ملكي
  

زمانيكه جنگ ميان شورشيان و پوليس محلي در ساحه عيسي خيل درگرفت خواهر همسرم 
كه فهميد كه اطفالش خارج از خانه بازي ميكنند، او خود را نزديك  نهمي. در خانه اش بود

به مجرديكه دروازه را . دروازه عمومي منزلش رساند و ميخواست اطفالش را به خانه بخواند
پوليس . ده پوليس محلي افغان باالي وي آتش گشود و او را كشتباز نمود، يك فرمان

تفنگ هاي شان را به سمت  پسرش كه در خارج از منزل بازي ميكرد نشانه  امحلي حت
او در اثر شليك پوليس محلي به قتل رسيد نه شورشيان، چون شورشيان ديگر در . گرفتند

  ۱۸۷.آن ساحه حضور نداشتند
در ولسوالي  2013مي  18توسط پوليس محلي افغان به تاريخ خويشاوند يك قرباني كه -- 

  .واليت كندز به قتل رسيد چهاردره
  

از برخورد نيروهاي پوليس محلي افغان در سراسر كشور دريافت  را ، يوناما گزارش هاي متفاوت2013در سال 
  . پوليس محلي خبر ميدهند در خيلي از ولسواليها، مردم محل از وضعيت بهتر امنيتي در پي عمليات هاي. نمود

  

همچنان تلفات افراد  اشاره نموده و توسط پوليس محلي افغان نقض حقوق بشريوناما همچنان به ثبت 
مورد قتل و  14جون، يوناما  30جنوري و  1بين . آنها را مستند نموده استملكي برخاسته از عمليات هاي 

 .پوليس محلي نسبت يافته اند، به ثبت رسانيده استحادثات جداگانه كه به  32مورد مجروحيت را در  23
ه حادثه را ثبت نمود 19، زمانيكه يوناما 2012درصدي در مقايسه با همين مدت سال در  61يك افزايش 

  188.، صورت گرفته استو هشت تن ديگر زخمي شده  بودند شده تن كشته 15كه در اثر آن  بود
  

پوليس توسط بشري  نقض هاي حقوق بشري را كه يوناما به ثبت رسانيده از اثر نقض هاي حقوقاكثريت 
  .محلي افغان در برابر افراد ملكي به ميان آمده اند

  

 حقوق بشري را كه يوناما توسط پوليس محلي افغان به ثبت رسانيده اكثر شان در مناطق شمال نقض هاي
لي به ثبت رسيده، در جريان گزارش دهي اين دور، طوريكه در گزارش هاي قب. شرقي كشور رخ داده اند

را به ثبت رسانيده كه در آن پوليس محلي  به اعمال قتل، شكنجه، تجاوز جنسي،  ييوناما حادثات
فشار آوردن باالي مردم براي (اذيت، كار اجباري، اخاذي و ماليه غيرقانوني  و زارآتهديدات، ارعاب، 

يوناما موارد اشغال منازل مسكوني توسط پوليس محلي را نيز به  .مبادرت ورزيده اند) 189پرداخت عشر
                                                

   .2013مي  20مصاحبه يوناما، شهر كندز، واليت كندز،  .187  
آن  ةعمليات هاي پوليس محلي نسبت به پوليس ملي تلفات زياد افراد ملكي را ببار آورده كه در نتيج، 2013در شش ماه نخست .  188
هرچند، تلفات ملكي برخاسته از عمليات هاي پوليس محلي نسبت به عمليات هاي اردوي ملي كمتر بوده . فرد ملكي جان باخته اند 27
  .رجريان همين مدت گزارش دهي جان هاي شان را ازدست دادندفرد ملكي د 44در نتيجه عمليات هاي اردوي ملي . اند

يوناما در مورد تلفات افراد ملكي مراجعه  2012به گزارش وسط سال : درصد توليدات زراعتي ميگردد 10شامل پرداخت  ؛عشر.  189
  .26، صفحه نماييد
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 و نيروهاي پوليس محلي اخذ ماليه غيرقانوني از محالت ميباشديك عمل متداول  .است ثبت رسانيده
  . گزارش از اخذ متواتر پول در برخي واليت شمالشرقي و شمالي دريافت گرديده است

  

خاسته از نبرد هاي زميني را كه پوليس محلي در آن حضور داشته ثبت يوناما همچنان تلفات افراد ملكي بر
  .نموده، طي اين نبرد ها دو مورد قتل و هفت مورد جراحت در هفت حادثه درگيري زميني ثبت گرديده اند

  

  :است بشري كه به پوليس محلي افغان نسبت داده شده نقض حقوقنمونه هاي از 
شد در كنار سرك در برابر  تعبيه شده كه از راه دور كنترول مي ةمي، مواد منفجر 1به تاريخ  •

آن دو افسر  ةپوليس محلي در ولسوالي مهترالم واليت لغمان انفجار نمود كه در نتيج ةيك وسيل
يك فرمانده پوليس محلي در نزديك پوسته امنيتي دو فرد ملكي را . پوليس محلي زخم برداشتند

. دولت دستگير نمود و آنها را شديداً مورد لت و  كوب قرار دادبه اتهام حمايت از عناصر ضد 
 .يكي از قربانيان شديداً زخمي گرديد و در شفاخانه صحت عامه مهترالم بستري گرديد

تعبيه شده در ولسوالي پل علم واليت لوگر قبل از وقت انفجار نمود  ةاپريل، مواد منفجر 22به تاريخ  •
درجريان مراسم جنازه، يك . گروه عناصر ضد دولت گرديد ءوبه كشته شدن چهار عض كه منجر

بنابر گزارش . فرمانده پوليس محلي يكي از اشتراك كنندگان جناره را متوقف نمود و به گلوله بست
 .عناصر ضد دولت باشد ءها، فرمانده مذكور گمان ميكرد كه آن شخص عضو

ن پوليس در ولسوالي دشت ارچي مارچ، يك فرمانده پوليس محلي و اعضاي اي 22به تاريخ  •
تعبيه شده در نزديكي يك پوسته  ةواليت كندز عمليات جستجو را پس از آنكه مواد منفجر

درجريان تالشي، گروه پوليس محلي . تالشي پوليس محلي افغان منفجر گرديد، براه انداختند
و ميل تفنگ لت  باالي هفت فرد ملكي به شمول يك زن و طفل حمله نمودند و آنها را با چوب

 .و كوب نمودند
مارچ، دو تن از فرماندهان پوليس محلي در ولسوالي چهاردره واليت كندز مردم  7به تاريخ  •

فروش چوب سوخت و  محل را مورد آزار و اذيت قرار داده و باالي آنها فشار آوردند تا عشرِ
 .بادام خود را بپردازند

 ةپوليس محلي در ولسوالي قره باغ واليت غزني با مواد منفجر ةفبروري، يك وسيل 16به تاريخ  •
پس از انفجار، پوليس محلي دو فرد ملكي . تعبيه شده كه از راه دور كنترول ميشد اصابت نمود

را به اتهام اينكه آنها اين مواد را كارگزاري نموده و با عناصر ضد دولت پيوند دارند، مورد 
 .هدف قرار داده و زخمي نمودند

يوناما مشاهده نموده كه هرچند رياست پوليس محلي و رهبري ارشد آن يك تعهد را نسبت به حسابدهي 
پوليس محلي نشان ميدهند، اما توانايي و انگيزه مقامات در سطح واليتي براي پيگيري عدلي مظنونين 

وح ولسوالي و در حاليكه مقامات اكثراً تحقيقات را در سط. اعضاي پوليس محلي تا حال ضعيف است
اكثراً، . مشاهده نموده است مختلف رسيدگي اين قضاياخير را در مراحل أواليتي آغاز كرده اند، يوناما ت

درحاليكه برخي از . شان به وظيفه گرديده است ةاين كار منجربه معافيت مرتكبين و بازگشت دوبار
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اكثريت شان به خصوص در ناقضين پوليس محلي براي تخلفات شان از وظايف سبكدوش شده اند، 
  . شرقي با كدام پيگيري قانوني اعمال شان مواجه نشده اند واليت شمال

  

يك عامل ديگر اثر گذار باالي حسابدهي پوليس محلي ثبت نادرست مدارك و عدم تمايل قربانيان و 
د، قربانيان در چندين مور. ترس از اقدامات تالفي جويانه بوده است دادن به خاطر شاهدان براي گواهي

خبرداده اند كه آنها از شهادت دادن در برابر پوليس محلي به دليل قدرت فرماندهان پوليس محلي در 
  .خودداري ورزيده اند ،منطقه كه تهديد شان نكنند و يا از ترس تهديد

  

نج ، دو پسر در ولسوالي امام صاحب واليت كندز مورد تجاوز گروهي پ2013فبروري  7مثالً، به تاريخ 
بخش تحقيقات جنايي پوليس . نفر، به شمول دو عضو پوليس محلي ولسوالي امام صاحب قرار گرفتند

هرچند، چندي بعد . ييد نمودند كه دو عضو پوليس محلي در پيوند با اين قضيه دستگير شده اندأمحلي ت
تهديد شده بودند تا  سارنوال مرافعه آن دو عضو را به ضمانت رها نمود، البته به دليل اينكه قربانيان

مارچ، يك  6در يك مثال ديگر،  به تاريخ . شكايت شان در برابر اعضاي پوليس محلي را پس بگيرند
فرمانده پوليس محلي و افراد مسلح اش در ولسوالي دشت ارچي واليت كندز دو فرد ملكي را مورد 

داخلي كه مشمول خانواده فرمانده  اختالفياد شده يك  ةحادث. هدف قرار دادند و آنها را زخمي نمودند
ديگر اين حادثه را مورد بررسي قرار  ؛مشاهدات يوناما نشان ميدهد كه مقامات محلي. بود، خوانده شد

واحد نظارتي پوليس محلي افغان در كابل نگراني خود را از عدم همكاري مقامات ولسوالي ابراز . ندادند
  190.دام نماينداما قادر نبودند تا در برابر آن اق ،نمود

  

مظنون پوليس محلي را به عنوان يك نياز عملياتي و  ءبعضي اوقات مقامات محلي تقرر دوباره يك عضو
بطور مثال، مقامات بصورت عموم استدالل مينمايند كه اگر پوليس محلي در . امنيتي توجيه نموده اند

له نموده و آن را مورد تصرف پوسته هاي خود حضور نداشته باشند، عناصر ضد دولت باالي پوسته حم
خود قرار ميدهد، اين كار از اتكاء زياد نهاد هاي امنيتي محلي باالي پوليس محلي جهت تأمين امنيت 

  .برخي ساحات پرده بر ميدارد
  

خير افتاده چون مقامات محلي عنوان نموده أدر ديگر موارد، تحقيقات و محاكمات توقف يافته اند يا به ت
مقامات اكثراً يوناما را . ن از پوسته به مقصد تحقيقات ميتواند خيلي خطرناك تمام شوداند كه خارج شد

تعبيه شده در زمان سفر در  ةدر جريان آسيب پذيري نيروهاي پوليس محلي به حمالت بسته هاي منفجر
در عدم تمايل براي اجازه دادن اعضاي مظنون پوليس محلي جهت اشتراك . داخل واليت قرار داده اند

تحقيقات ميتواند نگراني هاي را در پيوند با محدوديت اعضاي پوليس محلي موجود در ميدان نبرد، به 
  191.دليل افزايش حمالت در برابر اين نيروها، ببار آورد

  

                                                
   .2013اپريل  13ديدار يوناما با رئيس واحد نظارتي پوليس محلي، شهر كابل، .  190

   .2013اپريل  9مورين پوليس ملي در وزارت امور داخله، واليت كندز، أديدار يوناما با م. 191
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بطور مثال، در پي هدف قرار دادن يك فرد ملكي در مراسم جنازه نيروهاي عناصر ضد دولت در 
اپريل، پوليس ملي فرمانده مظنون پوليس محلي را دستگير  22ه تاريخ ولسوالي پل علم واليت لوگر ب

بعداً، مقامات فرمانده پوليس محلي را رها نمودند با ذكر اين مطلب كه غيابت فرمانده از وظيفه . نمود
آنها  ةممكن يك خالء امنيتي را بوجود بيآورد و عناصر ضد دولت با استفاده از اين فرصت باالي پوست

كه مورد  يمنابع محلي ديگر بر اين اطالعات اعتراض نمودند و به يوناما گفتند كه فرد 192.حمله نمايد
هدف فرمانده پوليس محلي قرار گرفت يك طالب بود، هرچند كه پوليس محلي مسئوليت اقدامات 

  .استهمين منابع به يوناما گفتند كه حاال قضيه بسته شده . فعاليت هاي جنگي را ندارند
  

اظهار داشت كه تحقيقات روي  ويجوالي،  17در يك ديدار با رئيس عمومي پوليس محلي به تاريخ 
رئيس مذكور گفت كه در اكثر اينگونه قضايا مقامات محلي از اعضاي مظنون . اين قضيه ادامه دارد

ال، بر خال هاي اين مث 193.پوليس محلي دربرابر تحقيقات واحد نظارتي پوليس محلي پشتيباني نموده اند
  . اطالعاتي ميان مقامات محلي و واحد نظارتي پوليس محلي در كابل اشاره مينمايد

  

باوجوديكه رياست پوليس محلي در برخي موارد مداخله نموده و كميته هاي تحقيقاتي را اعزام نموده و 
ا اكثراً زمانيكه توجه اين كميته ه اما داشته، وادوسيه نهاد هاي تنفيذ قانون محل را براي طي مراحل 

رياست پوليس محلي به سمت ديگري معطوف شده و يا زمانيكه دالالن محلي مداخله نموده اند، كدام 
جنوري يك فرمانده واليتي پوليس محلي در  11بطور مثال، در . ثير واقعي از خود بجا نگذاشته استأت

نمودن بوري هاي ريگ و كمك در  فرد ملكي را مجبور به پر 11، دره واليت كندز ولسوالي چهار
جنوري، تيم بررسي واحد نظارتي پوليس محلي فرمانده  20به تاريخ . ساخت پوسته هاي خود نمود

 ؛بعداً، سارنوالي محل. بدست آوردند اعتراف وي رامذكور را بخاطر اين كار و ديگر تخلفات دستگير و 
 194.ثق رها نمودؤمظنون را با ذكر نبود مدارك م

  

ات فتخل بخاطرا همچنان برخي موارد را به ثبت رسانيده كه در آن نيروهاي پوليس محلي افغان يونام
، نيروهاي پوليس محلي در ولسوالي 2013مي  2مثالً، به تاريخ . پنداشته شده اندمسئول حقوق بشري شان 

پس از . او شددست دادن جنين  واليت كنر به هوا فير كردند كه باعث زخمي شدن يك زن و از مره ورة
در ولسوالي اسدآباد  نظاميپوليس محلي بازداشت شدند و قضيه به سارنوال  ءاين حادثه، چهار عضو

محكمه واليت . از جمله اين چهار تن، دو تن آنها پس از تحقيقات ابتدايي رها گرديدند. محول گرديد
  .رگزار خواهد شدب 2013ديگر پوليس محلي در جوالي  ءكنر اعالن نمود كه محاكمه دو عضو

رياست پوليس محلي افغان و واحد نظارت و تحقيقات پوليس محلي همواره ادعاهاي بدرفتاري را 
هرچند، يوناما ابراز . به اعزام هيئت هاي بررسي و ديدار ها از ساحه شده اند پيگيري نموده  كه اكثراً منجر

ت مستقل براي پيگيري ادعاها، تطبيق ميدارد كه ميكانيزم هاي حسابدهي به سطح محلي فاقد يك ظرفي
                                                

   .2013مي  14رئيس واحد نظارتي وزارت امور داخله، /ديدار يوناما با پوليس محلي افغان. 192
   .2013جوالي  17ديدار يوناما با رئيس پوليس محلي افغان، . 193
   .2013واليت كندز، جنوري مصاحبه هاي يوناما، . 194
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يوناما . ، ميباشدسپردن مجرم به پنجه قانونپيشنهادات توسط واحد نظارت و تحقيقات پوليس محلي و 
دولت افغانستان بايد : پيشنهادات ذيل را در خصوص پوليس محلي و حفاظت افراد ملكي ارائه ميدارد

يت سياسي، كمك هاي عملي، تجهيزات، پرسونل و ظرفيت رياست پوليس محلي را با فراهم آوري حما
سطح محلي  درتقويت نمايد تا به تخلفات پوليس محلي رسيدگي صورت گيرد، و از مداخالت  ،منابع

ظف ؤدولت افغانستان بايد يك سارنوال نظامي را در رياست پوليس محلي م .آوردجلوگيري به عمل 
يك مسئول ارشد حقوق بشر را براي توانمند ساختن  نمايد تا قضايا را در سطح ملي بررسي نمايد و

  . حسابدهي تعيين نمايداز نظارت مستقل و حمايت 
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محافظت از حقوق بشر در ساحات : انددر خطر  هنوز هم افراد ملكي
  منازعه

 195حي مسلها گروه 
  

ما ميخواهد با توظيف فرماندهان و افراد مسلح جديد   ةيك فرمانده برجسته در ساح
اسلحه را كه خود او و افراد به شانه . پشتون كوت افزايش دهد يحضورش را در ولسوال
ميل اسلحه را دارد اما در هر قريه   مثالً، پسرش جواز حمل  چهار. دارند غيرقاني ميباشند

او و افرادش مردم محل را . ده استتالشي با مردان مسلح زيادي ايجاد نمو هاي پوسته
. جريمه مي كنند و بطور ماهوار از مردم پول ميگيرند و همه روزه غذا جمع آوري مينمايد

اگر باشندگان محلي قريه از خود مقاومت نشان دهند، او يك زندان دارد و تا هنگاميكه 
  .پول را بدست نيآورد آن شخص را در زندان نگهداري ميكند

 2013.196از ولسوالي پشتون كوت واليت فارياب، جون بزرگ محل -- 
  

تخلفات حقوق بشري را ثبت نموده كه توسط گروپ هاي  ةحادث 19، يوناما 2013در شش ماه نخست 
اين قضايا در  اكثرِ. مسلح انجام و منجر به كشته شدن هفت نفر و زخمي شدن دو فرد ملكي گرديده است

ا گروپ هاي مسلح از قدرت و نفوذ بيشتر برخوردار ميباشند كه به ثبت رسيده اند كه در آنج يساحات
يوناما گروپ هاي مسلح را  197.مركزي كشور ميباشدمناطق مترفع شرق،  بيشتر شان در شمال، شمال

مشاهده نموده كه در كنار نيروهاي امنيتي ملي افغان در نبردهاي زميني اشتراك ورزيده اند كه بيشتر در 
  198.م خورده استواليت فارياب به چش

  

اذيت و اخذ پول بوده اند، هرچند كه  و زارآكه به ثبت رسيده شامل تهديدات، ارعاب،  ياكثر حادثات 
شان با معافيت  ةجداگانه كشتار توسط گروپ هاي مسلح را به ثبت رسانده كه هم ةيوناما چهار حادث

                                                
به عنوان يك گروه غير دولتي مصروف در جنگ و جدا از قواي دولت، با يك ساختار آراسته از يك مليشه تا  "گروپ مسلح".  195

گروپ هاي مسلح توانايي بكارگيري از قوا را براي بدست آوردن اهداف سياسي، ايديولوژيكي . ياغيان و جنايتكاران، تعريف ميگردد
قتصادي دارند، در چوكات ساختار هاي رسمي نظامي دولت ها، متحدين دولت يا سازمان هاي بين الحكومتي قرار ندارند، و تحت و ا

و يا كنترول  فرماندهيگروپ هاي مسلح ممكن تحت . كنترول دولت يا دولت هاي كه تحت اداره آن فعاليت دارند، قرار ندارند
اين . اما ميتوانند حمايت مستقيم و غيرمستيم دولت ميزبان يا ديگر دولت ها را بدست بيآورند رسمي كه فعاليت دارند قرار نگيرند،

كه به اساس قوم يا ديگر (گروه هاي مخالف ياغي، مليشه هاي محلي،  )اما محدود به گروه هاي ذيل نميگردد: (است بر تعريف شامل
زمانيكه اينها خارج از ( و نيروهاي دفاع خودي و گروه هاي نيمه نظامي  ، شورشيان، تروريستان، پارتيزان ها)چيز ها استوار باشند
  .اين گروه ها تحت قوانين افغان داراي كدام اساس حقوقي و قانوني نميباشند). كنترول دولت باشند

  . 2013مي  30مصاحبه يوناما با بزرگان محل، شهر ميمنه، واليت بلخ، .  196
براي معلومات بيشتر در مورد تكثير و . واليات فارياب، بلخ، كندز، بغالن و دايكندي به ثبت رسيده انداينگونه حادثات بيشتر در .  197
شرق افغانستان در گزارش  ، به فصل  گروه هاي مسلح  در شمال و شمالشرق افغانستان گروپ هاي مسلح در شمال و شمالدياد  يا از
  .مراجعه نماييد  http://unama.unmissions.orgن در يوناما در خصوص حفاظت از غيرنظاميا 2012 ةساالن

   .در واليت فارياب نيز به ثبت رسيده است 2012در سال  روشاين .  198
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طرفدار دولت در ولسوالي المار  ةشيمارچ، يك فرمانده مل 15بطور مثال، به تاريخ  199.انجام شده اند
ساله اش را كه فرمانده مذكور او را متهم به  12واليت فارياب يك موتر را توقف داده و يك مال و پسر 

هيچ كس در پيوند با اين قضه . جاسوسي براي عناصر ضد دولت مينمود، به ضرب گلوله به قتل رساند
در برادر يك فرمانده  است مسئول اين حملهكه مليشه مردم محل خبر دادند كه فرمانده . بازداشت نشد

  .ميانه نيروهاي امنيتي ملي افغان در اين واليت ميباشدسطوح 
  

واذيت توسط گروپ هاي مسلح خبر  زارآمردم محل در واليت دايكندي از تهديدات گسترده، ارعاب و 
اين حادثات شامل لت و كوب  200.ميدهند كه برخي از اين فرماندهان ساحات مهم را تحت كنترول دارند

 مردم محل همواره از عدم تمايل شان براي شكايت به دولت نسبت به. ها، آدم ربايي ها و اخاذي  ميباشند
واذيت خبر ميدهند چون اكثريت اين حادثات توسط گروپ هاي قدرتمند نظامي و مسلح كه  زارآ اين

رفتاري  ترس و عدم تمايل براي گزارش بد. دنسبت به دولت داراي قدرت بيشتر ميباشند، صورت ميگير
رسماً شامل برنامه صلح و مصالحه  مذكور و گروه هاي مسلح ءبيشتر ميشوند كه برخي از اعضا زمانيها 

تحت كنترول شان به تخلفات  ياز دولت به شمار بروند، حال آنكه گروه هاي مسلح يافغان باشند و بخش
  201.هندبدحقوق بشري ادامه 

  

لي قيصار واليت فارياب، بزرگان قريه خبر دادند كه هر خانواده مجبور هستند تا اسلحه و يك در ولسوا
در ولسوالي المار واليت فارياب، گروپ  202.موترسايكل را در اختيار گروپ هاي مسلح محلي قرار دهند

ب و سرك هاي مسلح اخيراً از يك پروژه برنامه همبستگي ملي كه مصروف ساختن كانال ها، چاه هاي آ
همزمان با اين، در ولسوالي پشتون كوت واليت فارياب، گروپ  203.ها در ولسوالي بودند، پول گرفته اند

، )دالر امريكايي 900تا  180(افغاني ميشود  50000تا  10000مسلح ماليه منظم را باالي مردم محل كه 
ن ماليه خودداري ورزند، در اگر مردم محل از پرداخت اي. قالين و يا تفنگ وضع نموده اندهمچنان 

   204.بازداشتگاه هاي شخصي باداشت ميشوند
  

                                                
   .رسيده استدر واليت كندز، يكي در واليت فارياب و يكي در واليت بلخ به ثبت  2013دو حادثه كه در نيمه نخست سال .  199
كه به يوناما گزارش شده اند در ساحات مشخص ولسواليهاي اشترلي، خدير و سنگ تخت بندر واليت  خشونت آميزاين اعمال .  200

  .دايكندي رخ داده اند
اين اعمال دخيل  مردم محل به يوناما گفتند كه يك فرمانده برجسته در واليت دايكندي كه قبالً فرمانده سپاه انقالب افغانستان بود در.  201

اذيت  و زارآمورد تهديد و  رگترين گروپ در اين واليت است كه مردم ملكي را چندين بازراين گروپ مسلح مشخص ب.  بوده است
در مشورت هاي اخير با يوناما، مردم محل خبر دادند . ، اين گروه به برنامه صلح و مصالحه افغانستان پيوست2012در سال . قرار داده است

اذيت به دليل  و زارآاذيت كاهش پيداكرده، درحاليكه طبق گفته هاي مقامات دولتي به يوناما مردم محل از شكايت در برابر  و زارآكه 
  .2012مي  7، نيلي، واليت دايكندي، يمصاحبه يوناما با رئيس امنيت ملي واليت دايكند. قدرت اين گروه در اين واليت هراس دارند

. شتر برخوردار هستند، رخ داده انديولسوالي قيصار كه اين گروهاي مسلح از قدرت و كنترول ب ةدر چهار قري رفتاريها اين بد.  202
  .، شهر ميمنه واليت فارياب2013جون  1مصاحبه يوناما كارمند ولسوالي قيصار، 

   .2013جون  13يك شورا از شهر فارياب،  ءمصاحبه يوناما با عضو.  203
   .2013مي  30يك بزرگ محل از ولسوالي پشتون كوت واليت فارياب، مصاحبه يوناما با .  204
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مردم محل از واليت بغالن به يوناما خبر دادند كه گروپ هاي مسلح باالي افراد ملكي فشار آوردند تا با 
آنها مشورت نمايند و رضايت آنها را در خصوص مسايل مدني مانند عروسي و مسايل زمين، ماليه هاي 

شده باالي محصوالت و خريد و فروش اموال بدست آورند و آنها را مورد تهديد قرار داده و از اخاذي 
  .پروژه هاي انكشافي پول اخذ نموده اند

  

  هاي مسلح و ارتباط شان با پوليس محلي افغان هگرو
  

 100هر هفته يك مسجد بايد يك مواشي و : مسجد در ساحه خواجه كنتي وجود دارد 46
خانواده ها بايد بطور مساويانه اين . براي پوليس محلي و اربكي فراهم نمايد قرص نان را

اجناس را به گروه هاي مسلح تهيه نمايند، اگر كدام خانواده از فراهم كردن اين كمك 
احتمال زياد رئيس خانواده متهم به  هخودداري ورزد با مشكالت روبرو خواهد شد، كه ب

  .حمايت از طالبان خواهد گرديد
  2013.205بزرگ محل از واليت فارياب، جون -- 

  

شرقي  كشيدن خط فاصل ميان دولت و پيوستگي گروه هاي مسلح غير دولتي در مناطق شمال و شمال
 وضعيتيچنين 206.منجر به گسترش بدون كنترول بدرفتاريها و كاهش حفاظت افراد ملكي گرديده است

ه ي مسلح در صفوف پوليس محلي افغان به وجود آمددر اين مناطق به اثر استخدام وسيع اعضاي گروه ها
مشخصاً در واليت فارياب، باشندگان محل گزارش دادند كه بعضي از اعضاي گروه هاي مسلح  207.است

در صفوف پوليسي محلي افغان  استخدام شدند در حالي كه سايرين دوشادوش پوليس محلي افغان و 
اين امر باعث افزايش ترس در محل از گزارش دهي . يدندقواي ملي امنيتي افغان عليه طالبان مي جنگ

را جهت تحقيق و  يتا مقامات هيچ نوع اقدامات هو منجر به آن شد هخشونت ها به مقامات حكومتي گرديد
  . روي دست نگيرند آميز تعقيب عدلي چنين قضاياي خشونت

  

به عنوان  "گروه هاي مسلح"و  "پوليس محلي افغان"در مناطق شمال و شمال شرق افغانستان، اكثراً از 
واژه هاي مترادف ياد آوري به عمل مي آيد كه در كل نشان دهنده اين امر است كه صفوف پوليس 

  . محلي افغان توسط قومندانان سابق يا اعضاي كنوني گروه هاي مسلح اشغال شده است
  

جهت منحل و غير مسلح ساختن تمام  ناما يك بار ديگر از دولت افغانستان مي خواهد تا به اقداماتيو
گروه ها ادامه داده و اقدامات را روي دست گيرند تا اطمينان حاصل گردد كه چنين گروه ها در برابر 

ت نيرو هاي ملي تالش ها بايد براي تقوي. ، مسئول و پاسخگو باشندميشوندكه مرتكب  نقض حقوق بشر
                                                

  .2013جون  3مصاحبه هاي يوناما با بزرگان محل از ولسوالي قيصار واليت فارياب، .  205
شرق افغانستان و همچنان پوليس محلي افغان و حفاظت افراد ملكي در گزارش  به فصل گروه هاي مسلح در شمال و شمال.   206

  به در مورد حفاظت از افراد ملكي  2012 ةساالن
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12265&language=en-us. مراجعه نماييد.  

در مورد حفاظت از افراد ملكي  2012در گزارش ساالنة يوناما در سال  "پوليس محلي افغان و حفاظت از افراد ملكي "به فصل .  207
  .  مراجعه شود
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امنيتي افغان بيشتر شده تا از استقرار نيروهاي پوليس ملي و اردوي ملي كه به خوبي آموزش ديده اند و 
داراي تجهيزات كافي مي باشند، در تمام مناطق به ويژه در مناطق شمال و شمال شرقي كشور اطمينان 

  . حاصل گردد
  

  بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ
  

اينكه نيرو هاي ائتالف ولسوالي ما را ترك كردند، ما بسيار خوشحال بوديم و به پس از 
ديگر اتفاق  ةسفانه آن وقت زماني بود كه فاجعتأزندگي عادي خود ادامه داديم؛ ولي م

يك مقدار مهمات منفجر ناشده كه از نيرو هاي ائتالف به جا مانده بود منفجر گرديد . افتاد
  . تن ديگر گرديد 5و زخمي شدن  تن 3و باعث كشته شدن 

  208 2013فبروري  25يك تن از باشندگان ولسوالي كوه صافي واليت پروان،  -- 
  

تهديدات روز افزون ناشي از بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ عليه زندگي و حيات افراد ملكي خطر 
  209.ازدرا در برابر مصئونيت افغان ها به ويژه اطفال متوجه مي س ةقابل مالحظ

  

مورد مجروحيت افراد ملكي ناشي از  102مورد مرگ و  43، دفتر يوناما  2013جون  30جنوري الي  1از 
مورد تلفات ملكي را نشان مي  145كه در مجموع (بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ را به ثبت رسانده 

درصد  79در حدود  210.مي دهدميالدي نشان  2012درصد افزايش را نسبت به سال  53كه اين رقم ) دهد
كه تعداد تلفات افراد ملكي  تأكيد ميكند كه چنان يوناما هم. دهندقربانيان اين حوادث را اطفال تشكيل مي 

  211.ناشي از بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ ممكن كمتر از آنچه اتفاق افتاده، گزارش شده باشد
  

                                                
  .، ولسوالي كوه صافي واليت پروان2013فبروري  25مركز همآهنگي ماين پاكي افغانستان  با باشنده كوه صافي، مصاحبه . 208
  . جاري متروك ياد مي گرددمواد باقي مانده از دوران جنگ؛ به معناي مواد منفجر ناشده و مواد انف. 209
مورد مجروحيت افراد ملكي ناشي از بقاياي مواد منفجره از دوران  64مورد مرگ و  31، يوناما 2012در شش ماه نخست سال . 210

  . بودجنگ را ثبت كرده 
حادثه تلفات  189كه در مجموع (مجروحيت افراد ملكي  ةواقع 136مرگ و  ةحادث 53، يوناما 2013در پنج ماه نخست سال .  211

حادثه  117حادثه مرگ و  23در آن زمان ( 2012درصد افزايش نسبت به پنج ماه نخست سال  35را ثبت كرد كه ) ملكي مي گردد
راد ملكي ناشي از بقاياي در مورد تلفات اف مركز همانگي ماين پاكي در افغانستانارقام . را نشان مي دهد) مجروحيت ثبت گرديده بود

را دارد كه  يتوانائي دسترسي به مناطق اداره متذكرهميالدي بلند تر از آنچه است كه يوناما ذكر كرده زيرا  2013مواد منفجره در سال 
  . تيم هاي يوناما غرض تثبيت تلفات ملكي به آنجا رسيدگي كرده نمي توانند
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تلفات افراد ملكي ناشي از بقاياي مواد انفجاري از دوران  در آمارگرچند در گذشته يوناما افزايش اندكي را 
به گونه چشمگيري  2013درصد افزايش در شش ماه نخست سال  53، ولي ثبت ثبت نموده بودجنگ 

افزايش قابل مالحظه تلفات افراد ملكي ناشي از بقاياي . است كه در گذشته ثبت گرديده بود يبيشتر از ارقام
و تسريع  212از دوران جنگ هم زمان با افزايش تلفات ملكي ناشي از درگيري هاي زمينيمواد انفجاري 

روند بسته شدن پايگاه ها و محالت تمرين اسلحه آيساف و نگراني ها مبني بر اينكه اين پايگاه و محالت 
 تمرين اسلحه قبل از بسته شدن به گونه كامل از وجود مواد منفجره پاكسازي نگرديده، صورت مي

پايگاه نظامي را مسدود يا به محل ديگر منتقل كرده كه  700در گذشته نيرو هاي آيساف بيش از  213وگيرد
  214.پايگاه فعالً فعال مي باشد 100حدود . مركز آن طي شش ماه گذشته صورت گرفته است 100حدود 

  

سو تهديد  نسال بدي 30سابقه طوالني مدت موجوديت بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ از مدت 
با وجود آن، افزايش ميزان مرگ و مجروحيت ناشي از . مرگبار را متوجه افغان هاي ملكي ساخته است

وسيع به موجوديت  ةثبت گرديده، را مي توان به پيمان 2013بقاياي مواد انفجاري دوران جنگ كه درسال 
ار حكومت و عناصر ضد دولت كه بقاياي مواد منفجره از دوران درگيري هاي زميني ميان نيرو هاي طرفد

موجوديت بقاياي مواد منفجره هم چنان به  215در گذشته طي چندين سال اتفاق افتاده نسبت داد؛
ناهمآهنگي نيرو هاي آيساف در پاكسازي و فعاليت هاي ثبت پاكسازي مواد منفجر ناشده در پايگاه ها و 

                                                
بيشتر در مناطق ملكي را نشان مي دهد كه  ةاحتمال منازعات مسلحان ،درگيري هاي زمينيافزايش تلفات افراد ملكي ناشي از .  212

  . ممكن منجر به موجوديت بقاياي مواد منفجره زمان جنگ گردد
ورد مبدين منظور مطالعات يوناما در . سنجش مواد منفجر ناشده دشوار بوده به ويژه  بعد از اين كه مواد مذكور منفجر مي گردد.  213

اطراف محل وقوع حادثه را مورد بررسي قرار مي دهد؛ مثالً تلفات ملكي ناشي  ةوادث تلفات ملكي ناشي از انفجار مواد منفجر ناشدح
د سنجش مواد أيييابي كرده ولي مسئوليت آن را قبل از تزدر پايگاه سابق نيرو هاي آيساف را ار هاز وقوع حادثه انفجار مواد منفجر

  . نسبت نمي دهدمنفجره به هيچ طرف 
  . 2013جوالي  28آيساف در اختيار يوناما قرار گرفته است، /معلومات غير محرم كه توسط نيرو هاي ناتو.  214
  . فيصد افزايش داشته است 40، تلفات افراد ملكي ناشي از درگيري هاي زميني 2013در شش ماه نخست سال .  215
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ن پايگاه ها به نيرو هاي افغان به ويژه بسته شدن اين نيرو ها قبل از تحويل دهي اي 216 ةمحالت تمرين اسلح
   217.پايگاه هاي عملياتي ربط دارد

  

نبود همآهنگي و سازگاري نيروهاي آيساف، نيرو هاي امنيتي افغان و حكومت افغانستان با  ؛نگراني عمده
افغانستان در راستاي پاكسازي و فعاليت ها و پاليسي ثبت پاكسازي بقاياي  در مركز همآهنگي ماين پاكي

افغانستان به اين امر پي برده اند كه  در يوناما و مركز همآهنگي ماين پاكي. مواد منفجره در ساحه مي باشد
 اطالعات با مراجع مسئول در راستاي همآهنگي  پاكسازي بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ شريك

ان حاصل نموده و باشندگان نساخته نمي شود تا آنها از نشاني كردن و پاكسازي ساحه مورد خطر اطمي
   218.محل از خطرات احتمالي آن آگاه شوند

  

و درگيري زميني يا هوايي مي شوند  وارد مثال، زماني كه نيرو هاي ملي امنيتي افغان يا آيساف  ةبه گون
نيروي هاي امنيتي در عمل اما ، يا مواد منجر ناشده پخش مي شودپارچه هاي تسيليحات  در جريان آن

هيچ اقدام را براي نشاني كردن ساحه به عنوان ساحه خطر روي دست نگرفته تا بعداً آن منطقه پاكسازي 
منفجره پخش گرديده با دولت تسليحات يا مواد كه در آن پارچه هاي  ه ايكهافزون بر آن، ساح. گردد

بخش اعظم نيرو هاي  219.شريك ساخته نمي شود نيز مركز ماين پاكي  در آيسافافغانستان، يا 
آيساف به اساس قوانين بين المللي مكلفيت دارند تا معلومات در مورد استفاده از مواد منفجره يا /ناتو

جابجائي مواد منفجره را ثبت و حفظ نموده، سريعاً به نشاني و پاكسازي يا دور ساختن و تخريب مواد 
نفجره اقدام كرده، از خطرات احتمالي آن دولت و افراد ملكي در ساحه را آگاه ساخته و معلومات م

  220.مربوط را در اختيار شان قرار دهند
  

  نياز براي پاكسازي بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ: انتقال پايگاه هاي نظامي
نگراني در مورد پاكسازي بقاياي مواد  ،بسته شدن پايگاه هاي نظامي آيساف و محالت تمرين اسلحه

 مي گرددتطبيق  حاضر در حالكه زيرا در پاليسي آيساف  وجود مي آورداز دوران جنگ را به  يانفجار
را در راستاي پاكسازي مواد انفجاري از  يكه آيساف و نيرو هاي بين المللي اقداماتدهدنمي توان اطمينان 

يوناما به اين باور است كه . اسر كشور روي دست خواهند گرفتدوران جنگ از پايگاه هاي شان در سر
                                                

 . الق مي گردد كه در آن تمرين اسلحه خارج از ميدان نبرد صورت مي گيردطامحل تمرين اسلحه اصطالحي است كه به محالتي .  216
علي الرغم آن، يوناما دريافته كه تلفات ملكي ناشي از مواد منفجر ناشده به موجوديت مواد منفجره كه از دوران جنگ هاي قبل .  217

 مركز هماهنگي ماين پاكي در افغانستانسسه ؤير كه توسط مبا آن هم، آمار اخ. ميالدي باقي مانده است، نيز بر مي گردد 2001از سال 
و يوناما جمع آوري گرديده، نشان مي دهد كه عامل اصلي تلفات ملكي ناشي از مواد منفجر ناشده مرتبط به متغيير هاي كنوني و 

  . جاري مانند انتقال پايگاه هاي نظامي، بسته شدن پايگاه هاي عملياتي و افزايش درگيري هاي زميني مي باشند
گزارش دهند ولي  IJCساحوي مكلف هستند تا موجوديت بقاياي مواد منفجره را به طرزالعمل فعلي طوري است كه واحد هاي .  218

 24و يوناما در مقر آيساف در كابل،  مركز همانگي ماين پاكي در افغانستانجلسه نيرو هاي آيساف، . در عمل چنين چيزي نمي باشد
  .2013جوالي 

  ميالدي 2013جون  21نيرو هاي آيساف در مقر آيساف،  با مركز همانگي ماين پاكي در افغانستانجلسه يوناما و .  219
كنوانسيون سالح هاي  Vپروتكل (، ثبت، حفظ و انتقال معلومات، پروتكل در مورد بقاياي مواد منفجره زمان جنگ )4(ماده .  220

  . آيساف در زمينه فعاليت دارند/تن از عساكر ناتو 50الي  38. 2003نوامبر  28، مورخ )محدود متعارف
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بايد روي دست گرفته شوند تا اطمينان حاصل گردد كه بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ از  ياقدامات
مي محالت تمرين اسلحه و اطراف پايگاه ها قبل از سپردن آن به نيرو هاي ملي امنيتي افغان پاكسازي 

ال، هيچ سيستم مركزي در آيساف وجود ندارد كه پايگاه ها و محالت تمرين اسلحه را به طور مث. گردد
كه از بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ پاكسازي شده اند، به گونه درست ثبت كرده باشد يا اينكه 

  . منطقه يا ساحه صورت مي گيرددر پاكسازي پس از بسته شدن پايگاه ها به اساس كدام معيار هاي 
  

نياز به پاكسازي محالت تمرين اسلحه از بقاياي مواد انفجاري دوران جنگ قبل از بسته شدن پايگاه ها 
سو فعاليت داشته و ده ها هزار مرمي  اكثر محالت تمرين اسلحه از ده سال بدين. اشد ضرورت مي باشد

ملي متري شليك  40ملي متري و گلوله هاي  120ن هاي او هم چنان هاو) 7.62و  5.6(سالح هاي سبك 
  221.شده است

  

با توجه به اينكه اطفال افغان پاره هاي آهن را براي فروش جمع آوري مي كنند، هر نوع پاره آهن در 
مركز همانگي ماين پاكي در ميالدي،  2013در سال . خطر جدي را متوجه آنان ساخته مي تواند ،ساحه

در حال جمع آوري آهن پاره ها ها ند كه در آن اطفال و يوناما موارد مختلف را به ثبت رسانيد افغانستان
اگر چه انفجار مواد منفجر . و يا دست و پاي خود را از دست دادند از پايگاه هاي نظامي بسته شده، جان

ناشده ناشي از جمع آوري پاره هاي آهن توسط اطفال مختص به پايگاه هاي نظامي نمي گردد، به نظر مي 
 1از تاريخ . دث در پايگاه ها و محالت تمرين اسلحه رو به افزايش مي باشدرسد كه وقوع چنين حوا

مورد  23مورد مرگ و  10به تعداد  مركز همانگي ماين پاكي در افغانستانجون،  12جنوري الي 
مجروحيت افراد ملكي ناشي از انفجار بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ را ثبت كرده است؛ اين 

باميان، لوگر، پروان، پكتيكا، وردك، خوست، غزني، كنر و كندهار حين بسته شدن  حوادث در واليات
   222.يا اندكي بعد از بسته شدن پايگاه ها اتفاق افتيده است

  

  وقايع تلفات ملكي ناشي از بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ
ساحاتي كه قبالً پايگاه هاي م با كشف بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ در أافزايش تلفات ملكي تو

نظامي در آن موقعيت داشت، نمايانگر عدم اقدامات آيساف جهت پاكسازي بقاياي مواد انفجاري از 
  . قبل از بسته شدن آن مي باشد ،دوران جنگ از چنين ساحات

  

ه انفجار مواد منفجر ناشده در ولسوالي كوه صافي واليت پروان باعث كشت 2013جنوري  26به تاريخ 
مذكور در محلي رخ داد كه قبالً در آنجا  ةواقع. تن ديگر گرديد 5 حيت شديدفرد ملكي و مجرو 3شدن 

باشندگان . يك پايگاه نظامي نيروهاي بين المللي قرار داشت كه در جريان پروسه انتقال بسته شده بود
را توسط نيرو هاي محل قبل از بسته شدن پايگاه مذكور در حوالي آن گشت و گزار نكرده بودند زي

نيرو هاي آيساف مسئوليت حادثه مذكور . 223آيساف اخطار داده شده بودند تا از اين پايگاه فاصله بگيرند
                                                

  ايضاً.  221
  .2013جون  6، كابل، مركز هماهنگي ماين پاكي در افغانستانمصاحبه يوناما با .  222
  . 2013با يك تن از باشندگان ولسوالي كوه صافي، فبروري  مركز هماهنگي ماين پاكي در افغانستانبه مصاح.  223
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را رد كرده و ادعا نمودند كه آيساف هيچ پايگاه نظامي را در ولسوالي كوه صافي بسته ننموده يا به 
ناتو و نيروي هاي نظامي اياالت /يت آيسافحاالنكه به اساس ويب سا 224مقامات افغان واگذار نكرده اند

   225.ميالدي در منطقه كوه صافي فعاليت داشت 2009متحده، يك پايگاه در سال 
  

نشان داد كه ساحه مذكور  مركز هماهنگي ماين پاكي در افغانستانتحقيقات بعدي و بررسي ها توسط 
 هماهنگي ماين پاكي در افغانستانمركز سسه ؤم. داراي بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ مي باشد

سسه ماين پاكي ؤرا راه اندازي كرد كه توسط م اين گونه مواد  از خطر دهي برنامه پاكسازي و آگاهي
در . مشاورين تخنيكي افغان  مورد اجراء قرار گرفتو غير دولتي به نام تيم انهدام مواد منفجر ناشده 

دادند كه پس از بسته شدن پايگاه مذكور چهار انفجار باشندگان محل گزارش  ؛جريان پروسه پاكسازي
ناشي از موجوديت بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ در ساحه كه قبالً پايگاه نظامي در آن موقعيت 

تيم انهدام مواد منفجر ناشده  226.تن گرديد 8فرد و مجروحيت  6داشت، اتفاق افتاد كه باعث كشته شدن 
قطعه مواد منفجر ناشده را  400ان پروسه پاكسازي را تكميل نمود و بيش از توسط مشاورين تخنيكي افغ

درصد  70آزمايشات و ارزيابي هاي بعدي مواد منفجر ناشده نشان داد كه . در پايگاه نظامي خنثي ساخت
  227.ناتو بود/جمع آوري شده مربوط به قوت هاي آيساف ةمواد منفجر ناشد

  

چهار طفل كه مصروف جمع آوري چوب و پاره هاي ، عليه جر ناشدهمواد منف 2013اپريل  6به تاريخ 
انفجار مذكور . آهن در يك كيلومتري پايگاه آيساف در ولسوالي متن واليت خوست بودند، انفجار كرد

طفل و مجروحيت دو تن ديگر گرديد كه يك تن از مجروحين دست و ديگر آن چشم  2باعث هالكت 
نفجار در محلي اتفاق افتاد كه باشندگان محل آن را به نام محل تمرينات اين ا 228.خود را از دست دادند

  . نظامي آيساف در نزديكي پايگاه سلرنو آيساف مي شناختند
  

كه قبالً پايگاه آيساف در  ةباشندگان محل از موجوديت بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ در ساح
مركز گزارش دادند و  هنگي ماين پاكي در افغانستانمركز هماواليت باميان در آن موقعيت داشت، به 

 2013جون  13به تاريخ . اقدامات براي پاكسازي ساحه را ترتيب داد هماهنگي ماين پاكي در افغانستان
درصد از ساحه مشكوك را  14تيم انهدام مواد منفجر ناشده توسط مشاورين تخنيكي افغان پاكسازي 

                                                
  .2013مارچ  5و آيساف،  مركز همانگي ماين پاكي در افغانستانتبادل ايميل ميان   224

225. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.154562038453.142134.69621718453&type=1; 
http://www.flickr.com/photos/isafmedia/3953141062/in/set-72157622326953693/; 

http://www.flickr.com/photos/soldiersmediacenter/3922583607/مورد بازديد  2013جوالي  16ريخ ، به تا
  . قرار گرفت

بقاياي مواد منفجره از دوران جنگ كه در : 2013مورخ جون  مركز هماهنگي ماين پاكي در افغانستان معلومات ارائه شده توسط . 226
  . محالت تمرين اسلحه يا ساير پايگاه هاي نظامي آيساف باقيمانده است منجر به مرگ و مجروحيت تعداد زيادي از افراد ملكي شده است

  2013جون  6، كابل، مورخ مركز همانگي ماين پاكي در افغانستانجلسه يوناما با .  227
بقاياي مواد منفجره از دوران جنگ كه در محالت : 2013، مورخ جون مركز هماهنگي ماين پاكي در افغانستان جزوه تحقيقاتي.  228

  .تمرين اسلحه يا ساير پايگاه هاي نظامي آيساف باقيمانده است منجر به مرگ و مجروحيت تعداد زيادي از افراد ملكي شده است
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را كه مربوط به ناتو، اتحاديه جماهير شوروي سابق، و ساير  229شدهقطعه مواد منفجر نا 235تكميل و 
   230.هاي ناشناس مي شد، خنثي ساختند

  

حقوق بين الملل جهت پاكسازي بقاياي  قواعد مكلفيت هاي كشور هاي عضو ناتو بر بنياد
  مواد انفجاري از دوران جنگ

در  1980كنوانسيون  پنجمپروتكل (بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ  مربوط به به اساس پروتكل
كشور كه عضوي  38 ؛مين صلحأكشور همكار در ت 50، از مجموع )مورد سالح هاي متعارف محدود

پروتكل فوق الذكر مي باشند، مكلف اند تا مساعدت هاي تخنيكي، مالي، مادي يا نيروي بشري را متقابالً 
ق طرفين از طريق شخص ثالث به منظور نشاني كردن و پاكسازي، انتقال يا خنثي سازي همچو يا بنا بر تواف

هم چنان مكلف اند تا هر نوع  پنجمعالوتاً، كشور هاي عضو پروتكل . مواد انفجاري فراهم سازند
ابر اقدامات ممكنه را جهت حصول اطمينان از محافظت گروه ها و افراد ملكي و اشياي غير نظامي در بر

   231.ثيرات بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ روي دست گيرندأخطرات احتمالي و ت
  

بنا بر معلومات محدود كه نيرو هاي آيساف فراهم نمود، دفتر يوناما دريافت كه كشور هاي همكار در 
در راستاي پاكسازي بقاياي مواد انفجاري  پنجممين صلح به اجراي مكلفيت هاي خويش تحت پروتكل أت

به نظر نمي رسد كه رعايت . بند نمي باشند ياز دوران جنگ و مواد منفجر ناشده به گونه دسته جمعي پا
چارچوب  و هم چنان پاليسي ها و طرزالعمل هاي موجود به طور درست مورد نظارت قرار گرفته باشند

به گونه مثال، به . مين صلح را تحت پوشش قرار نمي دهدأدر تفعلي تمام فعاليت هاي كشور هاي همكار 
وجود  باشندنظر مي رسد كه هيچ سيستم مركزي مبني بر ثبت ساحات كه نشاني و پاكسازي شده يا نشده 

مواد /داراي خطرات احتمالي و هم چنان موجوديت بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ ساحات. ندارد
 مركز هماهنگي ماين پاكي در افغانستاندرگيري هاي زميني و هوائي نيز با دولت و منفجر ناشده ناشي از 

  . شريك ساخته نشده است
  

با توجه به خطر بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ و وقايع تلفات ملكي پس از مسدود شدن پايگاه 
حالت تمرين اسلحه الي هاي نظامي، يوناما پيشنهاد مي كند كه ساحات داخل و اطراف پايگاه ها و م

  . د شده شناسائي شوندأييپاكسازي آن به عنوان ساحات داراي خطرات احتمالي يا ت
  

   

                                                
 24جون؛ با مقر آيساف به تاريخ  12مورخ : ، كابلمركز هماهنگي ماين پاكي در افغانستاندر  جلسات يوناما با مقامات آيساف.  229

  . در كابل 2013جوالي  30جوالي و  28جوالي، 
  .در اختيار يوناما قرار گرفت 2013جوالي  28آيساف كه به تاريخ /معلومات غير محرم ناتو.  230
  .2003نوامبر  28سالح هاي محدود متعارف؛  در مورد 1980 پنجمپروتكل ) 5(و ) 3(مواد .  231
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  نگراني هاي عمده در قسمت پاليسي ها، طرزالعمل ها و فعاليت هاي ناكافي
و پاكسازي ساحات داراي  كردن يوناما به اين باور است كه چارچوب پاليسي فعلي به منظور نشاني

مانند محالت تمرين اسلحه و ثبت اقدامات اتخاذ شده به منظور پاكسازي بقاياي مواد  232ت احتماليخطرا
به طور مثال، نيرو هاي آيساف . انفجاري از دوران جنگ ناكافي بوده و يا مورد تطبيق قرار نگرفته است

از دوران موجوديت طرز العمل هاي معياري علمياتي  را كه قسماً پاكسازي و ثبت بقاياي مواد انفجاري 
پايگاه ها و محالت تمرين اسلحه را كه در  ،د كرده اند ولي اين پاليسي هاأييبر مي گيرد، ت جنگ را در

  . گذشته مسدود يا منتقل گرديده اند، در بر نمي گيرد
  

تهديدات مواد به نگراني ديگر در مورد ناكافي بودن پاليسي هاي موجود نيرو هاي آيساف اينست كه 
كه اين امر نيازمند پاكسازي مواد منفجر ناشده  نپرداخته درحالكيهدر محالت تمرين اسلحه منفجر ناشده 

يوناما عدم موجوديت پاليسي  233.زير زميني است تا از مصئونيت دراز مدت افغان ها اطمينان حاصل گردد
كسازي يا طرزالعمل هاي را كه رهنمائي هاي مشخص در مورد معيار هاي تخنيكي مورد نياز براي پا

محالت تمرين اسلحه فراهم مي سازد، به وضوح احساس مي كند كه پاكسازي اين محالت نيازمند 
  234.پاكسازي زيرزميني خواهد بود

  

عالوه بر آن، تا هنوز واضح نيست كه آيا پاليسي وجود دارد كه شناسائي ساحات داراي خطرات احتمالي 
ساحات داراي خطر و نياز براي پاكسازي بقاياي مواد د أييدر جريان پروسه انتقال، ترا د شده أيييا ت

بنا بر گفته هاي مركز ماين پاكي  235.انفجاري از دوران جنگ را قبل از انتقال يا بسته شدن آن الزامي سازد
                                                

بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ /به اراضي اطالق مي شود كه احتمال موجوديت ماين ها "داراي خطرات احتمالي يساحات".  232
 4مراجعه شود كه به تاريخ  /http://www.minetech.co.uk/terminologyبه ويب آدرس انترنتي . در آن موجود باشد

  . مورد ديدن قرار گرفته بود 2013جون 
صادر شد، براي يوناما  2013جون  26الي ضميمه الف را كه به تاريخ  8، ضميمه 10611نيرو هاي آيساف طرزالعمل عملياتي معياري . 233

پاليسي مذكور در خصوص . به عنوان طرزالعمل عملياتي معياري براي پاكسازي بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ معرفي نموده است
قبل از بسته شدن محالت تمرين اسلحه، پروسه تجسس زميني به منظور تعيين محل، شناسائي و "ار مي دارد كه شرايط بسته شدن چنين اظه

 24پاسخ آيساف در رابطه به مواد منفجر ناشده، مورخ  ".انتقال صندوق هاي مرمي، پوچك و مواد منفجر ناشده روي دست گرفته شود
، دفتر خدمات ماين پاكي ملل متحد، و آيساف، مقر نيرو هاي ين پاكي در افغانستانمركز هماهنگي ماجلسه با يوناما، . 2013جوالي 
ش حقوق بشر يوناما به منظور ترتيب خكه بنا بر درخواست ب ISAF/CJ3 سند به چنان هم. 2013 جوالي 24 مورخ كابل، –آيساف 

  . ارائه گرديد، مراجعه شود 2013جون  26گزارش شش ماهه محافظت افراد ملكي در منازعات مسلحانه به تاريخ 
يساف به پالن عملياتي آدر جريان توضيحات در مورد چارچوب پاليسي براي محالت تمرين اسلحه و كاهش تلفات ملكي، .  234

وري معلومات در مورد محالت تمرين آ فرماندهي مشترك آيساف اشاره كرد كه در آن موضوع جمع 2012فبروري  041 02شماره 
مكلف اند كه در مورد محالت رسمي  "مالكين ساحات نبرد"پالن عملياتي تصريح مي كند كه . شامل مي باشد اسلحه و مهمات

. قتي به مقصد تمرين اسلحه از آن استفاده مي شود، در ديتابيس آيساف معلومات درج كنندؤتمرين اسلحه و ساحاتي كه بطور م
، دفتر مركز هماهنگي ماين پاكي در افغانستانجلسه به اشتراك يوناما، .  2013جوالي  24. واكنش آيساف به مهمات منفجر نشده

  . 2013جوالي  24خدمات ماين پاكي ملل متحد، و آيساف، در مقر فرماندهي آيساف، كابل، 
نگ در يوناما از چندين افسر آيساف در مورد پاليسي هاي نافذ در ارتباط به لزوم پاكسازي بقاياي مواد انفجاري از دوران ج.  235

جلسه آيساف و يوناما در مورد روند انتقال و بسته شده تيم . جريان انتقال پرسيده است، ولي تا اكنون هيچ پاسخي دريافت نكرده است
  . 2013مي،  23هاي بازسازي واليتي، كابل، 
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كيلومتر مربع در محالت قبلي تمرين اسلحه در سراسر كشور نياز به پاكسازي  832بگرام، مساحت حدود 
  236.دارند

  

به (پيشنهاد مي كند كه نيرو هاي آيساف بررسي همه جانبه از تمام پايگاه و محالت تمرين اسلحه يوناما 
ناتو در افغانستان مسدود يا /را كه از بدو آغاز فعاليت هاي نيروهاي آيساف) شمول محالت غير رسمي

د مواد منفجر منتقل شده، روي دست گيرد تا معيار تخنيكي شناسائي گردد كه تا چه حد ساحات از وجو
به عنوان . ناشده پاكسازي شده و تا چه پيمانه اين مواد خطرات احتمالي را متوجه افغان ها مي سازد

اولويت فوري، الزم است تا نيروي هاي آيساف پاكسازي بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ را كه در 
 مسدود شده اند، مورد بازبيني قرار ساحات داراي ميزان بلند مواد منفجره انجام شده و اين ساحات قبالً

دهند تا اطمينان حاصل گردد كه پاكسازي زير زميني به اساس معيار هاي تخنيكي الزم روي دست گرفته 
نيرو هاي آيساف بايد طرزالعمل هاي را كه در جريان بسته شدن تمام پايگاه هاي نظامي  237.شده است

قرار دهند تا اطمينان حاصل گردد كه تمام ساحات نقشه برداري  مورد اجراء قرار گرفته مورد بازبيني قبالً
  . و پاكسازي شده و يا درخواست پاكسازي از بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ صورت گرفته است

  

يوناما هم چنان پيشنهاد مي كند كه آيساف رهنمود پاليسي مشخص را كه در سطح كشور قابل تطبيق 
رهنمود پاليسي ساحات داراي خطرات احتمالي را شناسائي نموده و هر نوع باشد، طرح نمايد و اين 

اقدامات الزم را روي دست گيرد تا اطمينان حاصل گردد كه تمام بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ 
  . از پايگاه ها، محالت تمرين اسلحه و اطراف پايگاه ها نشاني و پاكسازي شده اند

  

عالوتاً، يوناما پيشنهاد مي كند ساحاتي كه بر اساس معيار هاي قبول شده پاكسازي نشده اند، بايد نشاني 
  . شده و در زود ترين فرصت ممكنه از وجود بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ پاكسازي گردند

  

مربوط به د شده و جزئيات أييتمام همآهنگي ها در خصوص ساحات داراي خطرات احتمالي يا ت
 238 دفتر خدمات ماين پاكي ملل متحدپاكسازي بايد درج ديتابيس سيستم مديريت معلومات ماين پاكي 

به نيابت دولت افغانستان مسئوليت  مركز هماهنگي ماين پاكيگردد؛ سيستم مذكور ديتابيسي مي باشد كه 
  . حفظ و نگهداري آن را به عهده دارد

  

                                                
در مقر فرماندهي  ؛ي ملل متحد، دفتر خدمات ماين پاكمركز هماهنگي ماين پاكي در افغانستانمعلومات ارائه شده به يوناما، .  236

  . 2013جوالي  24آيساف بتاريخ 
ساحات جغرافيايي كه در آن ساحات اصابت گلوله واقع  مي باشد و ممكن است حاوي مواد منفجر نشده : ساحه: اصطالحات.  237

تفاده مي شود و بيرون از محدودة ساحة كه به منظور انفجار مواد منفجره قوي اس: ساحه انفجار مواد منفجره قوي. بسيار خطرناك باشد
. ساحه مشخصي كه براي آموزش هاي اسلحه سبك استفاده مي شود: ساحه فير اسلحه سبك. رسمي پايگاه هاي نظامي واقع مي باشد

ي اين ساحات را ميتوان در داخل محدوده پايگاه هاي نظامي يافت، هرچند ممكن است بعضي ساحات انفجار مواد منفجره قوي نيز برا
   .   آموزش اسلحه سبك استفاده شود

حاوي آمار تاريخي تمام فعاليت هاي ماين پاكي در  مركز هماهنگي ماين پاكيديتابيس سيستم مديريت معلومات ماين پاكي در .  238
 ين پاكيمركز هماهنگي مادفاتر دفتر خدمات ماين پاكي ملل متحد و . تا اكنون انجام شده است، مي باشد 1989كشور كه از سال 

  . مسئوليت حفظ و مراقبت اين ديتابيس را در پيشگاه دولت افغانستان به عهده دارند
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  پاسخ آيساف
نشان دهنده اين است كه تعهد داده شده جهت حصول  239با مقامات رهبري آيسافجلسات اخير يوناما  

اطمينان از اجراي پاكسازي بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ قبل از بسته شدن پايگاه ها و محالت 
. تمرين اسلحه و نيز حصول اطمينان از ساحاتي كه قبالً واگذار شده، مورد بازبيني قرار خواهد گرفت

ما تالش هاي اخير آيساف در راستاي شفافيت بيشتر در مورد نگراني ها در خصوص بقاياي مواد يونا
كه به تالش هاي جدي در  سازدمي  خاطر نشانانفجاري از دوران جنگ را مورد تمجيد قرار داده ولي 

ست تا راستاي نشاني كردن و پاكسازي و هم چنان اقدامات براي طرح پاليسي، ثبت و همآهنگي نياز ا
ثر تحت پوشش قرار داده و از توقف تلفات ملكي ناشي از بقاياي مواد ؤموضوع مذكور را به گونه م

  . انفجاري از دوران جنگ اطمينان حاصل گردد
  

يوناما دريافته كه آيساف مي پذيرد كه چارچوب پاليسي فعلي براي تحت پوشش قرار دادن نيازمندي 
يوناما استقبال مي . فجاري از دوران جنگ بسنده و كافي نمي باشدهاي پاكسازي و ثبت بقاياي مواد ان

د مي كند كه روي دست گرفتن ارزيابي تمام پايگاه ها و محالت أييكند كه آيساف اين موضوع را ت
ميالدي در كشور ايجاد شده، و مقايسه نتايج آن با منابع اطالعاتي موجود  2001تمرين اسلحه كه از سال 

. تا بتوان تمام پايگاه ها و محالت تمرين اسلحه نيرو هاي ائتالف را تحت پوشش قرار دادنياز جدي بوده 
آيساف هم چنان اظهار داشت كه با اين موضوع موافق است كه تمام پايگاه ها و محالت تمرين اسلحه 

كسازي بقاياي كه قبالً يا فعالً فعال مي باشند را مورد ارزيابي قرار داده تا مشخص گردد كه تا چه حد پا
و اين پاكسازي در كدام درجه معياري مانند سطح  ،مواد انفجاري از دوران جنگ روي دست گرفته شده

آيساف هم چنان ابراز موافقت كرد كه اين معلومات را . زمين، تحت سطح زمين يا ماين روبي مي باشد
   240.متحده ثبت نمايد ، قول اردوي انجنيري و ساختماني اياالتCIDNE( ،MAC(در ديتابيس خود 

  

با دولت  مركز هماهنگي ماين پاكيكيد مي كند كه اين معلومات از طريق أيوناما روي پيشنهاد خود ت
دفتر خدمات ماين پاكي  در افغانستان شريك ساخته شده و در سيستم مديريت معلومات براي ماين پاكي

ورد تمام ساحات كه در آن موجوديت زيرا اين روش در سراسر افغانستان در م .ثبت گردد ملل متحد
   241.د شده وجود دارد، اجراء مي گرددأييبقاياي مواد انفجاري احتمالي يا ت

  

انتقال پايگاه ها و /جامع در مورد مسدود 242يوناما تعهد آيساف مبني بر طرح طرزالعمل معياري عملياتي
پايگاه  700از فوري براي بازبيني كه ني خاطر نشان مي سازدمحالت تمرين اسلحه را درك مي نمايد ولي 

  . بدينسو بسته شده اند، احساس مي گردد 2001و محالت تمرين اسلحه كه از سال 

                                                
؛ و جلسات يوناما با مقر آيساف، مورخ 2013جوالي  22و رهبري آيساف، مورخ  مركز هماهنگي ماين پاكيجلسات ميان يوناما،  . 239
  .، كابل2013جوالي  28جوالي و  24

  همان.  240
  . در اختيار يوناما قرار گرفت 2013جوالي  28آيساف به تاريخ /معلومات غير محرم كه از جانب ناتو.  241
  همان.  242



 

81 

 در مورد محافظت افراد ملكي در منازعات مسلحانه 2013شش ماه اول سال  گزارش

  :243مثال هاي از تلفات اطفال ملكي ناشي از بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ
كنر واليت ننگرهار مواد منفجر  كوزمي، تعداد از اطفال يك خانواده در ولسوالي  8به تاريخ  •

مواد منفجر ناشده انفجار و . ناشده را در نزديكي يك مكتب ليسه پيدا و آن را به خانه آوردند
 . دختر و مادر آنها گرديد 1 وپسر 2پسر و مجروحيت  3باعث كشته شدن 

اعث كشته مارچ، مواد منفجر ناشده در ولسوالي مارمول واليت بلخ منفجر شد كه ب 1به تاريخ  •
 . شدن يك دختر و مجروحيت سه پسر گرديد

فبروري، انفجار مواد منفجر ناشده در ولسوالي قاديس واليت بغالن سه طفل را شديداً  1به تاريخ  •
 . اين اطفال مواد منفجر ناشده را پيدا و آن را روي آتش قرار دادند كه انفجار رخ داد. مجروح ساخت

ن در ولسوالي كوه صافي واليت پروان زماني منفجر شد اهاو نةكه جنوري، يك فير 26به تاريخ  •
در نتيجه اين انفجار سه پسر كشته شد و پنج تن . كه هشت بچه چوپان مصروف بازي با آن بودند

 . ديگر مجروح شدند
جنوري، مواد منفجر ناشده در ولسوالي شيندند واليت هرات منفجر گرديد كه در  19به تاريخ  •

اين اطفال مصروف جمع آوري هيزم و بازي . طفل ديگر مجروح شد 1كشته و  طفل 2نتيجه آن 
 . بودند كه با مواد منفجر ناشده برخورد كردند

  

نقل مكان، بي امنيتي و نياز براي : متروك ةتعبيه شد ةموجوديت مواد منفجر
  پاكسازي

  

پاكسازي . تعبيه شده نمي توانيم بجنگيم ةما مي توانيم با دشمن بجنگيم ولي با مواد منفجر
تعبيه شده جان افراد را نجات مي دهد، به مردم اجازه بازگشت به خانه هاي  ةمواد منفجر

. شان را مي دهد، دروازه هاي مكاتب را مي گشايد و به دهاقين اجازه كشت و كار مي دهد
خانواده  35ن المللي، فقط پنج سال قبل پس از ختم جنگ ميان طالبان و نيرو هاي نظامي بي

تعبيه شده  ةحلقه مواد منفجر 683بعد از اينكه ماين پاكان . در ولسوالي نوزاد باقي مانده بود
. خانواده به خانه هاي شان عودت كردند 4000را از ساحه مسكوني دور ساختند، تقريباً 

ما . زاد موجود مي باشدتعبيه شده به پيمانه زياد در اكثر قريه جات ولسوالي نو ةمواد منفجر
تعبيه شده،  ةبا توجه به موجوديت فعلي مواد منفجر. به تيم ماين پاكي بيشتر ضرورت داريم

  . حتي حيوانات نمي توانند در آرامش گام بردارند
  2013244مي  29ولسوال نوزاد، واليت هلمند،  -- 

  
تعبيه شده به عنوان تهديد جدي ناشي از درگيري  ةميالدي، مواد منفجر 2013طي شش ماه نخست سال 

مواد منفجره تعبيه شده نوع فشاري  هنوز هم عامل . باقي ماندعليه حيات و رفاه اطفال، زنان و مردان افغان 
                                                

  . است شامل وقايع انفجار بقاياي مواد منفجره از دوران جنگ مي باشد كه به هيچ جناحي نسبت داده نشده . 243
  . 2013مي  29مند، مورخ مصاحبه يوناما با ولسوال نوزاد، ولسوالي نوزاد واليت هل.  244
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با توجه به واقعات مرگ و مجروحيت . تعبيه شده مي باشد ةاكثر موارد تلفات ملكي ناشي از مواد منفجر
تعبيه شده و منفجر ناشده  ةمواد منفجر( 245هموجوديت مواد منفجر ؛سابقه ةتعبيه شد ةناشي از مواد منفجر

مانع آن شده تا هزاران افغان از حقوق بشري ابتدائي ) كه به مثابه ماين هاي زميني خطرناك مي باشند
  . خويش بي بهره باقي بمانند

  

فرما ساخته و حق دسترسي به  حكمامني را  فضاي ترس و ناة متروك تعبيه شد ةموجوديت مواد منفجر
در طول منازعات باعث بيجا شدن ة متروك تعبيه شد ةموجوديت مواد منفجر. حيات را تهديد مي كند

باشندگان قريه جات شده و آناني كه در چنين ساحات زندگي مي كنند هميشه ترس از مرگ، معيوبيت، 
موجوديت مواد منفجره تعبيه شده حقوق . دارندذهن مجروحيت جدي و از دست دادن ملكيت شان را در 

تعليم و حق سياسي،  مشاركت حق حيات حق و هم چنان  گشت و گذاراساسي بشري به ويژه آزادي 
  . خدمات صحي را محدود مي سازدحق دست رسي به تربيه و 

  

تعبيه روي خنثي ساختن مواد منفجره ه تعبيه شد ةخنثي سازي مواد منفجرتيم در حال حاضر تالش هاي 
شده فعال به ويژه موادي كه تهديد را عليه نيرو هاي ملي امنيتي افغان و عساكر نظامي بين المللي متوجه 

مي دارد كه بنا بر داليل بشردوستانه و حفاظت افراد ملكي حد  تأكيديوناما . مي سازد، متمركز مي باشد
حال حاضر براي مقاصد نظامي استفاده مي كه در ة تعبيه شد ةاقل بايد توجه الزم به پاكسازي مواد منفجر

تعبيه شده از محل و ساير  ةمنابع بيشتر بايد براي خنثي سازي بقاياي مواد منفجر. گردند، مبذول گردد
فعاليت هاي پاكسازي ماين ها در جامعه . انواع بقاياي مواد انفجاري دوران جنگ اختصاص داده شود

گير داشته در حالي كه ناديده گرفتن مواد منفجره تعبيه شده ثيرات فوري، قابل سنجش و چشمأافغاني ت
تهديد عليه حيات افغان ها و امنيت افراد محسوب شده و فضاي ترس و بي امني دراز  ؛غير فعال در محل

  . مدت را به وجود مي آورد
  

دولت را تشكيل مي  تعبيه شده ةايجاد فضاي مصئون براي افغان ها اصل كليدي استراتيژي مبارزه با مواد منفجر
حاكميت قانون؛ حكومت داري؛ : تعبيه شده شامل پنج اصل مي گردد ةاستراتيژي مبارزه با مواد منفجر. دهد

كه مربوط اصل امنيت اين استراتيژي مي  "خنثي سازي مواد"بخش . امنيت؛ روابط ديپلوماتيك؛ آگاهي عامه
تعبيه  ةراد احتمالي مي خواند كه با وقايع مواد منفجرگردد، كارمندان تمام وزارت هاي امنيتي را نخستين اف

اين بدان معني است كه  246.باشندتعبيه شده مي  ةظف به خنثي ساختن مواد منفجرؤشده برخورد مي كنند يا م

                                                
. مواد منفجره تعبيه شده شامل مواد منفجره نوع فشاري، لين دار و كنترول از راه دورمي گردد كه ممكن فعال يا غير فعال باشد .  245

به مواد منفجره اطالق مي گردد كه در خالل جنگ هاي گذشته تعبيه شده و ممكن فعال يا غير  ة متروكتعبيه شد ةموجوديت مواد منفجر
خطرناك ترين مواد منفجره تعبيه شده نوع فشاري . فعال باشند؛ مثالً بطري مواد منفجره از كار افتاده باشد يا مواد منفجره فعال نشده باشد

  . ه افراد ملكي مي سازد زيرا اين نوع مواد منفجره توسط قرباني فعال مي گرددآن مي باشد كه خطر بسيار جدي و مرگبار را متوج
 24، مقام شوراي امنيت ملي، دولت افغانستان؛ به تاريخ )2012سال (استراتيژي ملي مبارزه با مواد منفجره جاسازي شده ) 22(ماده .  246

  . تصويب گرديد 2012جون 
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تالش ها بايد براي حصول اطمينان از اين امر ادامه يابد كه تمام نيرو هاي امنيتي افغان در خصوص خنثي سازي 
  . آموزش ديده، تجهيز شده و منابع در اختيار داشته باشند ؛تعبيه شده ةرمواد منفج

  

  ولسوالي هاي كجكي و نوزاد واليت هلمند: مطالعه قضيه
روي دست ة متروك تعبيه شد ةميالدي در مورد مواد منفجر 2012247در سال  كه براي پيگيري تحقيقات 

محل، مقامات ولسوالي و اداره محلي ولسوالي هاي ميالدي با بزرگان  2013مي در ماه گرفته شد، يوناما 
تعبيه شده روي روند زندگي  ةثيرات موجوديت مواد منفجرأنوزاد و كجكي واليت هلمند در رابطه به ت

در ولسوالي  2008درگيري ها ميان طالبان و نيرو هاي نظامي پس از سال . .جلسات مشورتي داير كردآنها 
زاران خانواده از خانه هاي شان گرديده و در بسا موارد تمام باشندگان هاي ذكر شده باعث بيجا شدن ه

ثق در اختيار دارد كه تمام ؤيوناما اطالعات م. بودقريه جات را مجبور به ترك خانه هاي شان كرده 
به دليل موجوديت بيش از حد مواد منفجر ناشده هنوز هم در جا  2013باشندگان قريه هاي متعدد در سال 

همچنان گزارش ها مي رساند كه در بعضي مناطق خانواده ها پس از . گر سكونت مي كنندهاي دي
  . تعبيه شده دو باره به خانه هاي شان بر گشته اندة پاكسازي ساحه از وجود مواد منفجر ناشده و مواد منفجر

فجر ناشده را الي دستگاه مواد من 210متروك و  ةتعبيه شد ةدستگاه مواد منفجر 683ماين پاكان به تعداد 
از بين بردن  ةمتر پاكسازي كردند كه اين امر در برگيرند 2660432به مساحت  ةدر ساح 2013مي  29

 1280متروك، مواد منفجر ناشده، مهمات و پارچه هاي سالح خفيفه و پاكسازي  ةتعبيه شد ةمواد منفجر
  . مي باشد 2010248محل رهايشي ملكي پس از مارچ 

  

 ةتعبيه شد ةدستگاه مواد منفجر 81به تعداد  2013اپريل  30الي  DAFAسسه ماين پاكي ؤهم چنان، م
به اساس . بدينسو پاكسازي كرده است 2010249دستگاه مواد منفجر ناشده را از جوالي  1198متروك و 
منزل را پاكسازي كردند كه پس از آن  300، ماين پاكان به تعداد DAFAسسه ماين پاكي ؤاطالعات م

  . 250خانواده به خانه هاي شان عودت كرده اند 200
  

، مقامات 2013251يوناما با باشندگان محل در ولسوالي هاي نوزاد و كجكي مورخ مي  ؛در جريان جلسه
كيد ورزيدند كه برنامه هاي پاكسازي مواد منفجره أولسوالي، بزرگان قومي، معلمين و كارمندان صحي ت

ثيرات مثبت أتربيه، خدمات صحي، انكشاف و مصئونيت كلي افراد تتعبيه شده روي دسترسي به تعليم و 

                                                
ثيرات مواد منفجره أت: شده تعبيه ةمواد منفجرعمق تأثيرات مورد حفاظت افراد ملكي، در ) 2012(به گزارش ساالنه يوناما .  247

  : شود مراجعه ذيل انترنتي آدرس طريق از 64 – 62، صفحه جاسازي شده روي زندگي افراد ملكي
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12265&language=en-US.  

سسه پروگرام ماين پاكي براي افغانستان با يوناما، ولسوالي ؤ؛ جلسه مMDCسسه ماين پاكي ؤجلسه يوناما با مقامات ولسوالي و م.  248
  . 2013مي  29نوزاد واليت هلمند، 

  . 2013مي  29، مركز ولسوالي كجكي، DAFAسسه ماين پاكي ؤم جلسه يوناما با مقامات ولسوالي و.  249
تعبيه  ةنفر باقيمانده تا هنوز به خانه هاي شان بر نگشته اند زيرا خانه هاي آنها در جريان درگيري و در اثر انفجار مواد منفجر 100 . 250

  . شده و بمبارد هاي هوائي ويران شده است
  .2013مي  29، و ولسوالي كجكي به تاريخ 2013مي  29و  28ر ولسوالي نوزاد به تاريخ جلسات يوناما با باشندگان محل د.  251
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بدينسو خشونت هاي ناشي از  2009باشندگان محالت همواره گزارش مي دهند كه از سال . گذاشته است
باشندگان تمام قريه را مجبور به ترك خانه هاي شان كرده است؛ باشندگان محل بعد از عمليات  ،جنگ

خانواده ها تا . تعبيه شده نتوانستند به خانه هاي شان بر گردند ةجوديت مواد منفجرهاي نظامي به دليل مو
  . تعبيه شده از آنجا پاكسازي گرديد ةزماني به خانه هاي شان برنگشتند كه مواد منفجر

  

پاكسازي شده از نظر تخنيكي غير فعال محسوب مي گردند  ةتعبيه شد ةاگر چه تعداد زيادي مواد منفجر
، اگر بطري كه به خاطر فعال ساختن منبع برق مواد منفجره از آن استفاده مي گردد، از كار افتاده مثالً(

ممكن است تا ظرفيت  ، براي افراد ملكي كه آموزش خنثي ساختن مواد منفجره را نديده باشند نا)252باشد
بيه شده متفاوت مي فعاليت دستگاه نظر به نوعيت مواد منفجره تع چونفعاليت دستگاه را تشخيص داده 

  . اين وضعيت نيازمند مساعدت هاي تخصصي براي پاكسازي مي باشد. باشد
  

تعبيه شده  ةاست كه از مواد منفجر يفعاليت هاي پاكسازي در اين محالت فقط مثال كوچك از محالت
بزرگان . باشدثر گرديده و نمايانگر نياز براي فعاليت هاي بيشتر پاكسازي بويژه در مناطق جنوب مي أمت

تعبيه  ةقوم، نمايندگان محل و مقامات دولت محلي همواره گزارش داده اند كه پاكسازي مواد منفجر
جا سازي شده در ولسوالي هاي نوزاد و كجكي بدون هيچ نوع مداخله يا تهديد از جانب طالبان /شده

  . مورد اجراء قرار گرفت
  

 ةنياز جدي براي طرح پالن و پاكسازي ساحه از وجود مواد منفجر در ساير نقاط افغانستان بويژه در مناطق جنوب
در جريان جلسه نظر خواهي يوناما با باشندگان محل در واليت كندهار، . تعبيه شده متروك احساس مي شود

نمايندگان محل كماكان از تلفات افراد ملكي، محدوديت در گشت و گذار و ساير موضوعات مربوط به 
 ةبه طور مثال، بزرگان قومي متوجه شدند كه باشندگان منطق 253.تعبيه شده گزارش دادند ةفجرموجوديت مواد من

آنها . تعبيه شده را در قريه شان شناسائي كردند ةمواد منفجر 40گچ كاريز ولسوالي ميوند واليت كندهار حد اقل 
 گفتنداين افراد . يا خنثي كردن آن نبودندافغان قادر به از بين بردن  ملي هم چنان اظهار داشتند كه نيرو هاي امنيتي

تعبيه شده رها كرده و  ةكه قطار هاي آيساف و نيرو هاي امنيتي افغان جاده عامه را به دليل موجوديت مواد منفجر
از داخل مزارع آنان مي گذشت و هيچ نوع جبران خساره براي از بين بردن مزارع در اثر اين گشت و گذار در 

مورد تلفات افراد ملكي در اين ولسوالي  80بزرگان محل گزارش دادند كه ساالنه بيش از . استنظر گرفته نشده 
  254.تعبيه شده نوع فشاري در جاده ها مي باشد ةاتفاق مي افتد كه اكثر آن ناشي از مواد منفجر

  

تعبيه شده خيلي وسيع بوده و نيازمند سروي و پالنگذاري بيشتر در حال حاضر و  ةساحه موجوديت مواد منفجر
با . تعبيه شده غير فعال مي باشد، شناسائي نمايد ةثر از مواد منفجرأسال هاي بعد مي باشد تا ساحاتي را كه مت

ز مناطق مي گردد تعبيه شده در بعضي ا ةاز بين بردن مواد منفجر/وجود آن، خشونت هاي جاري مانع پاكسازي
                                                

  . تعبيه شده مورد استفاده قرار مي گيردة بطري هاي تجارتي معموالً به منظور منبع برق جهت فعال ساختن دستگاه مواد منفجر.  252
 ذيل انترنتي آدرس طريق از 64 – 62صفحه ر منازعات مسلحانه، در مورد حفاظت افراد ملكي د) 2012(گزارش ساالنه يوناما به .  253

  http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12265&language=en-US: شود مراجعه
  2013مي  27ميوند واليت كندهار، جلسه يوناما با نمايندگان ولسوالي .  254
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تعبيه شده قرار گرفته است؛ مناطق نهر سراج و ناد علي و ساير  ةثير مواد منفجرأكه به پيمانه وسيع تحت ت
  . سسات ماين پاكي نا امن ترين مناطق جهت اجراي فعاليت هاي سروي مي باشدؤساحات براي م

  

تعبيه  ةاستراتيژي ملي مبارزه با مواد منفجر كيد مي ورزد كه تالش ها براي تطبيق كاملأيوناما يك بار ديگر ت
در . داده شود توسعهتوسط شوراي امنيت ملي افغانستان تصويب شد، بايد  2012جون  24شده كه به تاريخ 

آورد هاي چشمگيري در راستاي تدارك و  ، نيرو هاي ملي امنيتي افغان با همكاري آيساف دست2013سال 
يوناما از اين پيشرفت ها . مواد منفجره و بهبود كنترول آن داشته استتوزيع تجهيزات براي خنثي سازي 

قدرداني كرده و پيشنهاد خود را مكرراً ارائه مي دارد كه منابع بيشتر بايد اختصاص داده شود تا اطمينان حاصل 
  . گيرد گردد كه فعاليت هاي خنثي سازي مواد منفجره تعبيه شده در سراسر افغانستان مورد اجراء قرار مي

  

  زنان و اطفال و منازعه مسلحانه
  زنان

خشونت هاي ناشي از . آسيب رسانده است يوسيع ةزنان و اطفال به پيمانبه  درگيري ها در افغانستان 
) مورد تلفات 347( زن ديگر  241و مجروحيت زن  106باعث مرگ  2013منازعات در شش ماه نخست 

  255.نشان مي دهد 2012درصد افزايش را نسبت به شش ماه نخست سال  61گرديده كه 
، اكثريت مطلق قربانيان زن به اثر درگيري هاي زميني كشته يا زخمي شدند كه جناح هاي 2013در سال 

ن ديگر زخمي ز 118زن كشته و  33مختلف در آن دخيل بوده است؛ در اثر چنين درگيري ها به تعداد 
در اثر درگيري  2013تلفات زنان در سال . درصد مجموع تلفات زنان را نشان مي دهد 43گرديده كه 
درصد افزايش يافته كه در همخواني با مجموع تلفات ملكي ناشي از درگيري هاي زميني  64هاي زميني 

  . 256مي باشد كه توسط يوناما ثبت گرديده است
  

بوده كه باالي خانه ها اصابت كرده يا در حالي به  منحرف و سر گردانهمات م از اثراكثر چنين حوادث 
 8به طور مثال، به تاريخ . كه آنها مصروف اجراي وظايف روزمره شان مي باشند رسانيدهزنان صدمه 

ن كه در ولسوالي قيصار واليت فارياب توسط اردوي ملي شليك شد در يك امارچ، انحراف يك فير هاو
  . سه زن و يك طفل گرديد) تمام اعضاي خانواده(ي اصابت نمود و باعث كشته شدن خانه مسكون

  

زن ديگر باعث  54زن و مجروحيت  41تعبيه شده با كشتن  ةپس از درگيري هاي زميني، مواد منفجر
الي  2013تعبيه شده در سال ة رقم تلفات زنان ناشي از مواد منفجر. بيشترين رقم تلفات زنان شده است

  . درصد افزايش يافته است 137
  

   

                                                
را ثبت كرده و در ) حادثه تلفات ملكي زنان 215(مجروحيت زنان  139قضيه مرگ و  76، يوناما 2012جون  30جنوري الي  1از .  255

  . را به ثبت رسانيده است) تلفات اطفال 760(طفل مجروح  532طفل كشته و  232خالل اين زمان به تعداد 
 :به بخش. درصد افزايش در تلفات ملكي ناشي از درگيري هاي زميني را ثبت كرده است 42يوناما در مجموع  2013در سال .  256

   . در اين گزارش مراجعه شود درگيري هاي زميني ميان طرفين درگير
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  اطفال
 30را ثبت كرده كه ) مجروحيت 529مرگ و  231(مورد تلفات اطفال  760جون، يوناما  30جنوري الي  1از 

تعبيه شده نسبت به هر عامل ديگر  ةمواد منفجر 2013در سال . را نشان مي دهد 2012درصد افزايش نسبت به سال 
مورد مجروحيت اطفال  179مورد مرگ و  70يوناما . شد) قتل و مجروحيت(باعث بروز بيشترين رقم تلفات اطفال 

مورد  63را نشان مي دهد كه طي آن يوناما  2012درصد افزايش نسبت به عين دوره در سال  72را ثبت كرده كه 
جاسازي شده در  ةمواد منفجر 2013اپريل  23به طور مثال، به تاريخ . نموده بود مورد مجروحيت را ثبت 82مرگ و 

  . طفل ديگر در ولسوالي معروف واليت كندهار گرديد 1طفل و مجروحيت  4كنار جاده باعث مرگ 
  

درگيري هاي زميني دومين عامل تلفات اطفال پس از بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ مي باشد كه 
 183مورد مرگ و  57يوناما . افزايش را نشان مي دهد 2013اطفال ناشي از هر دو عامل در سال تلفات 

درصد افزايش نسبت به سال  40ناشي از درگيري هاي زميني ثبت كرده كه  را مورد مجروحيت اطفال
 82كشته و طفل  33در اثر انفجار بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ، به تعداد . را نشان مي دهد 2012

  257.را نشان مي دهد 2012درصد افزايش نسبت به سال  51طفل ديگر مجروح شدند كه 
  

  حمله بر معارف
مورد خشونت ناشي از درگيري را به ثبت رسانده كه مكاتب  40، يوناما 2013جون  30جنوري الي  1از 

درصد  18 ةمنعكس كنندثر ساخته يا حمله مستقيم بر مكاتب يا كارمندان معارف محسوب شده و أرا مت
بيشتر از يك سوم اين موارد در منطقه شرقي  258.مي باشد 2012افزايش در مقايسه با شش ماه نخست سال 

مورد  4مورد آن را به عناصر ضد دولت و  23مورد ذكر شده، يوناما  40از مجموع . كشور ثبت شده است
مورد باقيمانده به هيچ يك از طرفين  13 به تعداد. آن را به نيرو هاي طرفدار حكومت نسبت داده است

   259.درگير نسبت داده نشده است
  

. اكثر موارد ناشي از درگيري هاي مسلحانه باعث وارد آمدن خسارات به تعمير و دارائي مكاتب شده است
ساير حمالت شامل آتش زدن مكاتب، قتل و مجروحيت دانش آموزان، اشغال و استفاده مكاتب براي اهداف 

، مكاتب در واليت زابل به زور توسط 2013در مي . ، و ارعاب و اختطاف كارمندان معارف مي گرددنظامي
طالبان پس از آن مسدود گرديد كه مقامات دولت محلي استفاده از موترسايكل را ممنوع قرار داد زيرا 

   260.گزارش ها مي رساند كه عناصر ضد دولت از آن براي قتل هاي هدفمند استفاده مي كردند
  

   

                                                
  .در اين گزارش مراجعه شود تعبيه شده ةبقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ و مواد منفجر: به بخش.  257
  . ثيرا گذار روي معارف را ثبت كرده بودأحادثه حمله عليه معارف و واقعات ت 34يوناما  2012شش ماه نخست  در.  258
  . ميالدي 2013به اساس آمار جمع آوري شده و تثبيت شده توسط گروه كاري كشوري در مورد اطفال و منازعات مسلحانه در سال .  259
در ولسوالي اندر واليت غزني  2012مكتب در اپريل  26تصميم مبني بر منع استفاده از موتر سايكل منجر به بسته شدن  ؛قبل از آن.  260

  . خره قيام محلي عليه طالبان را به همراه داشتگرديد كه باال
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  استخدام و استفاده از اطفال در صفوف نيرو هاي مسلح
استخدام اطفال در گروه هاي مسلح و  ؛مورد جداگانه 16يوناما در شش ماه نخست سال جاري به تعداد 

مي  2012تعداد اين رقم مشابه با عين دوره در سال . صفوف نيروهاي امنيتي افغان را ثبت كرده است
طفل توسط پوليس ملي  1طفل توسط نيرو هاي پوليس محلي،  7از مجموع رقم ذكر شده، حد اقل . باشد

اكثر اين اطفال در مناطق  261.لت استخدام شده اندطفل ديگر توسط طالبان و ساير عناصر ضد دو 23و 
اطفال استخدام شده براي مقاصد مختلف نظامي از جمله اجراي . جنوبي و جنوب شرقي استخدام شده اند

تعبيه شده و اجراي حمالت انتحاري مورد استفاده  ةفعاليت هاي پوليسي، جمع آوري و نصب مواد منفجر
  . قرار گرفته اند

  

  شفاخانه ها و مراكز صحيحمله بر 
مورد حمله بر شفاخانه ها و كارمندان صحي را  12ميالدي به تعداد  2013يوناما طي شش ماه نخست سال 

موارد مذكور شامل جلوگيري از . اكثر اين حمالت در مناطق شرقي ثبت شده است. ثبت كرده است
جبر، غارت و اختطاف اشدن ب تطبيق واكسين، حمالت مسلحانه بر مراكز و كارمندان صحي، داخل

  . مي باشد 2012ميزان كلي موارد ذكر شده برابر با حمالت شش ماه نخست سال . كاركنان مي گردد
  

  بيجا شدن ناشي از جنگ
فرد ملكي از  59315بيجا شدن  ؛جون، كميشنري عالي ملل متحد در امور پناهجويان 30جنوري الي  1از 

درصد افزايش را در بيجا شدن  3اي مسلحانه را به ثبت رسانده كه اثر خشونت هاي ناشي از درگيري ه
تعداد مجموعي افراد بيجا شده در افغانستان  262.نشان مي دهد 2012سال درافراد ملكي طي عين دوره 

   263.تن مي رسد 574327حدوداً به 
  

بيشترين رقم  2013، كميشنري عالي ملل متحد در امور پناهجويان  در شش ماه نخست 2012سال  مانند
افزايش در افراد بيجا شده داخلي را در مناطق جنوبي ثبت كرده كه مناطق غربي و شرقي افغانستان در رده 

مناطق شمالي در قدم دوم بيشترين رقم افراد بيجا شده از اثر خشونت هاي جنگ  264.هاي بعدي قرار دارند
را دارا مي باشند كه عمدتاً ناشي از استخدام اجباري توسط عناصر ضد دولت، درگيري هاي مسلحانه، 
تهديد، وضع ماليات غير قانوني توسط عناصر ضد دولت و در مجموع وخامت وضعيت امنيتي مي 

                                                
  .ميالدي 2013مسلحانه در سال به اساس آمار جمع آوري شده و تثبيت شده توسط گروه كاري كشوري در مورد اطفال و منازعات . 261

  . افراد تازه بيجا شده را ثبت كرد 57587، كميشنري عالي ملل متحد در امور پناهجويان 2012از جنوري الي جون  . 262
كميشنري عالي ملل متحد در اين  اظهارات ةخالص. بدينسو ثبت كرده است 1994ارقام افراد بيجا شده در افغانستان را از سال  . 263
، "گزارش ماهانه بيجا شدن داخلي ناشي از جنگ"؛ و 2013، جنوري الي مي، "بيجا شدن داخلي ناشي از جنگ در افغانستان" :امور
  . 2013افغانستان، جون  كميشنري عالي ممل متحد براي پناهجويان،دفتر 

، مناطق جنوبي افغانستان ميزبان بيشترين تعداد بيجا شدگان داخلي مي باشد كميشنري عالي ملل متحد براي افغانستانطبق آمار دفتر .  264
تن  159422بيشترين تعداد بيجا شدگان داخلي در مناطق غربي ثبت شده كه تقريباً  در ردة دوم. تن مي رسد 180960كه رقم آن حدوداً به 

  .ايضاً. بيجا شدگان داخلي در رتبه بعدي قرار دارند 103841افراد بيجا شده را احتوا مي كند و پس از آن مناطق شرقي با حدوداً 
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ثبت  2013ري عالي ملل متحد در امور پناهجويان  بيشترين رقم افراد بيجا شده را در مي كميشن 265.باشند
افراد بيجا شد كه اكثر آن ناشي از عمليات هاي نظامي و درگيري هاي  32000كرده كه در جريان آن 

  . زميني در واليات هلمند و ارزگان مي باشند
  

كلي وضعيت امنيتي از عوامل عمده براي ادامه درگيري هاي زميني، عمليات هاي نظامي و وخامت 
تهديد و ارعاب توسط عناصر ضد دولت و منازعات ميان اقوام از جمله . مهاجرت ها گزارش شده است

در اكثر موارد بيجاشدن هاي داخلي در داخل  266.ساير داليل مهاجرت ها عنوان شده است
. اندكي به مناطق همسايه مهاجرت كرده اند واليت يا واليات مختلف صورت گرفته ولي تعداد/ولسوالي

نا امني، تشنجات در محل يا خانواده، مرگ و مجروحيت، از دست  ؛در تمام موارد، افراد ملكي بيجا شده
دادن منابع معيشتي در محل سكونت، عدم دسترسي به خدمات اساسي و ساير نگراني هاي حقوق بشري 

  . را گزارش داده اند
  

سسات بشردوستانه جهت دسترسي به اكثريت بيجا شدگان داخلي ؤراه م امني فرا امشكالت ناشي از ن
  . باقيمانده است 2013مشخصاً در مناطق دور دست به عنوان نگراني عمده در شش ماه نخست 

  

يوناما از تالش هاي متداوم دولت در راستاي تصويب پاليسي ملي بيجا شدگان داخلي قدرداني مي 
، اين پاليسي براي دولت افغانستان يك كميشنري عالي ملل متحد براي افغانستانبه باور دفتر  267.كند

ايجاد  ةضرورت مبرم بوده تا مسئوليت ها در قبال افراد بيجا شده را از سر گيرد؛ پاليسي مذكور زمين
قامات ملي و استراتيژي ها براي جلوگيري از بيجا شدن را فراهم ساخته و سهم گيري گسترده توسط م

واليتي را مقدور مي سازد تا به نيازمندي هاي متعدد افراد بيجا شده داخلي رسيدگي صورت گرفته و راه 
  . حل هاي متداوم و پايدار فراهم گردد

  

  خارج از مرز ةحمالت توپخان
ه رسانداز مرز پاكستان را به ثبت  ةمورد حمالت توپخان 44به تعداد  2013يوناما در شش ماه نخست سال 

اين حمالت در . شده است) زخمي 12كشته و  2(تن  14منجر به تلفات ملكي  حمالت متذكره .است
لسوالي هاي دانگام، سركاني، مره وره، خاص كنر، شيگل و شيلتن واليت كنر، ولسوالي كامديش و

درصد افزايش  100ارقام مذكور . ه استواليت نورستان و ولسوالي لعل پور واليت ننگرهار صورت گرفت
  . 268را نشان مي دهد 2012نسبت به عين دوره در سال 

  

                                                
  2013 جون كميشنري عالي ملل متحد براي افغانستان، ، دفتر"گزارش ماهانه در مورد بيجا شدگان داخلي ناشي از جنگ" . 265
  ايضاً.  266
وزارت مهاجرين و عودت كنندگان مراجعه شود؛ از آدرس  2012اكتوبر،  14الي  2 "طرح پاليسي بيجا شدگان داخلي"به مسوده  . 267

  . ديدن به عمل آمد 2013جوالي  15به تاريخ  http://morr.gov.af/en/page/8105انترنتي 
  . جدا گانه ثبت كرده بودحادثة مورد  7تن را طي  6يوناما كشته شدن يك فرد ملكي و مجروحيت  2012 در شش ماه نخست.  ۲٦۸
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عالوه بر تلفات ملكي، يوناما گزارش هاي مبني بر وارد شدن خسارات بر اماكن رهايشي و تلف شدن 
هيچ مورد بيجا شدن را در اين  2013در سال ) UNHCR(اگر چه دفتر . مواشي را نيز دريافت كرده است

از ولسوالي دانگام واليت كنر ) تن 4500حدود (خانواده  700بيش از  2012ر سال ساحات ثبت نكرده، د
  . 269صورت گرفت، مجبور به ترك خانه هاي شان شدند ةي كه اكثر حمالت توپخانيجا

مخالفيني بودند كه غرض اجراي فعاليت  ةپاكستان در رسانه ها اظهار داشتند كه هدف از حمالت توپخان
يوناما هيچ گزارش مبني بر . 270رز افغانستان گذشته و وارد پاكستان شده بودندهاي هراس افگني از م

حمالت خارج از مرز باالي ساير ولسوالي هاي همجوار پاكستان به شمول ولسوالي نري واليت كنر و 
ولسوالي اچين واليت ننگرهار دريافت نكرده اگر چه ولسوالي هاي ياد شده شاهد فعاليت هاي زيادي 

علي الرغم اينكه جلوگيري از عبور عناصر ضد دولت از مرز . خارج از مرز بوده استدر ني هراس افگ
يوناما هيچ معلومات در مورد كشته شدن اما محسوب مي گردد،  ةعامل تشويق كننده براي حمالت توپخان

  . در دست ندارد ةهمچو حمالت توپخان توسطعناصر ضد دولت 
  

بويژه پس از درگيري ميان نيرو هاي افغان و پاكستاني  2013در سال  خارج از مرز ةحمالت فعلي توپخان
پس از آن حمله، حد . و محكوميت هاي زيادي را به بار آورد مردم خشم ؛مي 2در منطقه سرحد به تاريخ 

خارج از  ةمورد تظاهرات جداگانه در اعتراض به درگيري خشونت آميز و ادامه حمالت توپخان 17اقل 
  . مورد اين تظاهرات در واليت كنر به راه انداخته شد 11زي گرديد كه مرز راه اندا

  
   

                                                
  . مورد، تمام حمالت در واليت كنر به وقوع پيوسته كه اكثر اين حمالت در ولسوالي دانگام اتفاق افتاده است 4بدون .  269

توسط دايلن ويلچ و كه  "خارج از مرز لغو كرد ةاردوي ملي افغان سفر به پاكستان را به دليل حمالت توپخان"به طور مثال، به  . 270
: از طريق آدرس انترنتي ذيل مراجعه شودنوشته شده است،  2013مارچ  27خبرگزاري رويترز، از كاترين هوريلد، 

http://www.reuters.com/article/2013/03/27/us-afghanistan-pakistan-shelling-
idUSBRE92Q0EF20130327  به اين آدرس انترنتي مراجعه صورت گرفته بود 2013جوالي  15به تاريخ.   
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  ضميمه
و   2013از جنوري الي مي  "جرايم جنگي"موارد تلفات افراد ملكي بر اساس اعالميه هاي ماهوار طالبان 

  مقايسه آن با آمار و ديتابيس يوناما

اره
شم

 

  يافته هاي يوناما  ادعاي طالبان و جزئيات آن

1  
، يك تن از باشندگان قريه به نام 2013جنوري  4به تاريخ 

آقاي باركزي به اثر حمله متجاوزين در قريه قاريان 
 . ولسوالي شاه ولي كوت واليت كندهار به شهادت رسيد

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
 . نتوانست

2  

 ةجنوري، نيرو هاي متجاوز حمالت شبان 15به تاريخ 
خويش را در قريه انكول ولسوالي سروبي واليت كابل 

با وجودي كه هيچ نوع جنگ افزار به . به راه انداختند
دست شان نيامد، آنها دو تن افراد ملكي را به شهادت 

  . رسانيده و دو تن ديگر را مجروح ساختند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
 . نتوانست

3  

تن افراد ملكي را در  6وزين به تاريخ هشتم جنوري، متجا
قريه نوجوي منطقه گهرگين ولسوالي چارچينوي واليت 
ارزگان زنداني كرده و يك تن عالمان جوان به نام مولوي 

  . شير محمد را در منطقه مذكور به شهادت رساندند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
 . نتوانست

4  

يكي از افراد ملكي توسط  ةبه تاريخ هشتم جنوري، خان
در منطقه آخ شاخ ) نيروي هاي نظامي محلي(اربكي ها 

مورد حمله قرار گرفت  دره واليت كندز  ولسوالي چار
ساله و دو زن به شهادت  65 دكه از اثر آن يك مر

بعداً نيرو هاي اربكي خانه مذكور را مورد . رسيدند
  . دندتالشي قرار داده و اجناس قيمتي را به غارت بر

يوناما اين حادثه را قبل از اعالميهء 
يوناما دريافت . ه بودطالبان ثبت كرد

كه يك فرمانده پوليس محلي سه تن 
از اعضاي يك فاميل بشمول دو زن را 

 .به قتل رسانيد

5  

اداره  استبداد ةهشتم جنوري در ادام ،به روز سه شنبه
ا دست نشانده در برابر جمعيت مظلوم و بي دفاع، صد ه

گفته . تن در واليت لغمان مورد لت و كوب قرار گرفتند
مي شود دليل اين حادثه اين بوده كه مردم قسمت از 

  . بيرق دولت دست نشانده را پاره كرده بودند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
 . نتوانست

6  

متجاوز يك فرد  يجنوري، نيرو هاي خارج 9به تاريخ 
ملكي را به شهادت رسانده و سه تن ديگر را در واليت 

اين رويداد پس از آن رخ داد . كندهار مجروح ساختند
كه يك عراده واسطه نقليه نيرو هاي اشغالگر با يك موتر 

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
 . نتوانست
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 . سايكل در منطقه خواجك بابا واليت كندهار تصادم كرد

7  
ن توسط اجنوري، سه طفل به اثر شليك هاو 10به تاريخ 

اشغالگران در ولسوالي خوگياني واليت ننگرهار 
  . جراحت برداشتند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
 . نتوانست

8  

به تاريخ دهم جنوري، يك فرد ملكي به شهادت رسيده 
و در عين تاريخ دو تن ديگر در جريان حمله بر يك 
خانه در قريه طاهر خان ولسوالي اشكمش واليت تخار 

  .  به اسارت در آمدند

يوناما وقوع اين رويداد را تحقيق 
نموده و در دريافت كه تلفات اين 

 . رويداد افراد ملكي نبودند

9  
تاريخ دهم جنوري، دو فرد ملكي به شهادت رسيدند  به

 يو دو تن ديگر با همكاري عساكر افغان در منطقه كارو
  . ولسوالي خاشرود واليت نيمروز دستگير شدند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
 . نتوانست

10  

جنوري، رسانه ها گزارش دادند كه يك تعداد  13به تاريخ 
حمله هوائي نيرو هاي اشغالگر بر يك افراد ملكي در جريان 

واقع ولسوالي سيد  ؛مسجد در منطقهء حسن خيل تنگي دره
خبر حاكي . آباد واليت ميدان وردك كشته و زخمي شدند

زماني كه . از آن است كه مسجد مورد بمبارد قرار گرفت
مردم محل از خانه هاي شان براي انتقال شهداء و مجروحين 

در  ؛بيرون شدند، مسجد دو باره مورد بمبارد قرار گرفت
المللي افراد ملكي را كه حالي كه نيرو هاي پياده افغان و بين 

. از خانه هاي شان بيرون شده بودند مورد هدف قرار دادند
امام ابو حنيفه با دو پسرش و هم چنان سه پسر  ةمعلم ليس

به نام هاي صبغت اهللا، (حاجي قهار مسمي به ملك قريه 
. مشمول كشته شدگان مي باشند) عبدالباسط و نيك محمد

 30دت رسيدند و بيش از فرد ملكي به شها 18در مجموع 
  . تن ديگر در اين حادثه مجروح شدند

 ةيوناما اين حادثه را قبل از اعالمي
يوناما دريافت كه . طالبان ثبت كرد

تن و  10رويداد مذكور منجر به قتل 
با . تن ديگر گرديد 9مجروحيت 

وجود آن، يوناما دريافت كه تلفات 
ملكي از اثر انفجار يك واسكت 

ميان آمد كه بر تن افراد انتحاري به 
  . ضد حكومت بوده است

11  

جنوري، در منطقه تنگي ولسوالي سيد آباد  13 ؛به روز شنبه
فرد ملكي بي گناه به  7واليت ميدان وردك حد اقل 

شمول اطفال و زنان از اثر يك سلسله عمليات هاي 
خونين سال  ةپس از حادث. وحشيانه به شهادت رسيدند

تن امريكائي به قتل رسيد، نيرو هاي  32گذشته كه در آن 
اشغالگر شروع به انتقام گيري از افراد مظلوم اين قريه 

آنها صد ها تن افراد اين قريه را به شهادت رسانده . كردند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
 . نتوانست
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  . و صد ها تن ديگر را در مواقع مختلف دستگير كرده اند

12  

جنوري، نيرو هاي اربكي باالي خانه هاي  14به تاريخ 
افراد ملكي در قريه منار ولسوالي شولگر واليت غزني 

در جريان عمليات تالشي، يك پيرمرد به . حمله كردند
اسم حاجي مومن و شخص ديگر به نام خالد مورد لت و 

به اساس گفته هاي شاهدان عيني، . كوب قرار گرفتند
ي اربكي پول، و جواهرات و يك پس از آن نيرو ها

  . عراده موتر نوع تويوتا را از اين خانه ها با خود بردند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
 . نتوانست

13  
جنوري، نيرو هاي افغان يك فرد ملكي را در  17به تاريخ 

حالي به شهادت رساندند كه موصوف مصروف آبياري مزرعه 
  . خود در قريه پسآب ولسوالي باال بلوك واليت فراه بود

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
 . نتوانست

14  

شبانه را در قريه  ةجنوري، نيرو هاي افغان حمل 17به تاريخ 
آنها چهار . ولسوالي اومنه واليت پكتيا به راه انداختند ةسپين

عراده  1عراده موتر سايكل،  8فرد ملكي را زنداني كرده و 
  . افراد ملكي را با خود بردند ةبوجي جلغوز 25موتر و 

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
 . نتوانست

15  

به ادامه كشتار افراد جنوري و  18به روز جمعه مورخ 
ملكي، نيروهاي اشغالگر دو زن را در ولسوالي شيندند 

علي الرغم اينكه . واليت هرات به شهادت رساندند
باشندگان محل شواهد و مدارك را مبني بر شهادت دو 
زن ارائه كردند، دشمنان گمراه امريكائي به گونه بي 

  . اند شرمانه ادعا كردند كه دو طالب را به قتل رسانده

طالبان  ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
يوناما دريافت كه پس از . ه بودثبت كرد

مشترك مورد حمله قرار  ةآنكه قطار گزم
گرفت و در جريان تبادله آتش ميان 
عناصر ضد دولت و اردوي ملي افغان دو 

 . شدح زن به قتل رسيد و يك طفل مجرو

16  

طفل حاجي عطااهللا كه يك فرد  4جنوري،  19به تاريخ 
ملكي است، از اثر انفجار ماين فشاري نيرو هاي اشغالگر 
در منطقه كجور ناوه ولسوالي شاه ولي كوت واليت 

گفته مي شود كه . كندهار كشته و زخمي شدند
اشغالگران ماين هاي ضد پرسونل نوع فشاري را در تپه 

كه منجر به تلفات ملكي  بودندها و زمين ها فرش كرده 
  . در مناطق مختلف مي گردد

 ةيوناما اين حادثه را قبل از اعالمي
يوناما دريافت كه از . طالبان ثبت كرد

اثر انفجار مواد منفجره تعبيه شده در 
كنار جاده يك طفل دختر به قتل 

  . رسيد و سه طفل ديگر مجروح شدند

17  

افراد ملكي در قريه جنوري، خانه هاي  21به تاريخ 
توتوي ولسوالي شيرزاد واليت ننگرهار مورد حمله و 

آن  ةدر نتيج. تالشي نيروي هاي اشغالگر قرار گرفت
  . گرديدتن ديگر بازداشت  8يك فرد ملكي زخمي و 

طالبان  ةرويداد مذكور پس از اعالمي
يوناما دريافت كه در . تثبيت گرديد

عمليات تالشي نيرو هاي  ةنتيج
دار دولت يك فرد ملكي طرف
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  . جراحت برداشته است

18  
افراد ملكي را در منطقه  ؛جنوري، اشغالگران 21به تاريخ 

باز گل ولسوالي كامديش واليت نورستان زير بمبارد 
  . گرفتند كه باعث شهادت دو تن گرديد

يوناما قضيه را مورد تحقيق قرار داده 
و دريافت كه قربانيان اين رويداد 

  . كي نبودندافراد مل

19  

جنوري، دو فرد ملكي توسط نيرو هاي  21به تاريخ 
اوزبين ولسوالي سروبي  ةمنطق اربكي در قريه حسن خيلِ

يكي از آنها در . واليت كابل مورد هدف قرار گرفتند
  . محل واقعه به شهادت رسيد و ديگر آن مجروح شد

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
 . نتوانست

20  
 ةجنوري، نيرو هاي اشغالگر بمباردمان وحشيان 21تاريخ به 

را در ولسوالي نادعلي واليت هلمند به راه انداختند كه 
  . باعث شهادت تعداد زيادي افراد ملكي گرديد

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
 . نتوانست

21  
جنوري، از اثر حمله و عمليات تالشي نيرو  21به تاريخ 

منطقه كنام مركز واليت كندز يك تن به هاي متجاوز در 
  . شهادت رسيده و اشغالگران دو تن ديگر را با خود بردند

يوناما در مورد اين رويداد تحقيق 
كرد و دريافت كه قربانيان اين حادثه 

  . افراد ملكي نبودند

22  

جنوري، باشندگان ولسوالي  22به روز سه شنبه مورخ 
كوب افراد ملكي سياه گرد واليت پروان از لت و 

كابل  ةتوسط نيرو هاي پوليس و اربكي مربوط به ادار
  . شكايت كردند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

23  

جنوري، نيرو هاي افغان و خارجي يك تن از  23به تاريخ 
عضو شوراي واليتي را در ولسوالي تگاب واليت  زنانِ

به قتل رساندند در كاپيسا در جريان اجراي عمليات تالشي 
  . حالي كه هيچ تلفات به مجاهدين وارد نگرديد

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
يوناما دريافت . ه بودطالبان ثبت كرد

تبادله آتش ميان  ةكه يك زن در نتيج
نيروهاي طرفدار حكومت و عناصر 

  . ه استضد دولت به قتل رسيد

24  

جنوري، يك تن در مزار شريف، مركز  26به روز شنبه 
واليت بلخ به اتهام اينكه مي خواست موتر سايكل خود 
را با واسطه نقليه نيروهاي اشغالگر تصادم دهد، به 

  . شهادت رسيد

يوناما اين رويداد را مورد بررسي قرار 
مذكور يك  ةئيد كرد كه واقعأو ت هداد

ضاياي ترافيكي بوده و شامل ق ةحادث
 . مربوط به منازعات مسلحانه نمي گردد

25  

جنوري، نيروهاي متجاوز سه فرد ملكي را  27به تاريخ 
در نزديكي ولسوالي بركي برك واليت لوگر به  زمانِ

شهادت رساندند كه سوار در يك موتر و در حال سفر 
باهم الزم به ياد آوري است كه تمام قربانيان . بودند
ئيد كرده أت واليتي اين رويداد را تمقاما. بودند برادر

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
يوناما جزئيات . ه بودطالبان ثبت كرد

 مشابه به اظهارات طالبان را دريافت
  . نموده بود
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  . ولي از ارائه جزئيات خودداري كردند

26  

جنوري، متجاوزين با همكاري نيرو هاي  30به تاريخ 
 يدر قريه مياگان منطقه كيله غوداخلي دو دهقان را 

مربوط ولسوالي خوگياني واليت ننگرهار به شهادت 
مردم محل . تن ديگر را دستگير كردند 9 نيزرساندند و 

به رسانه ها گفتند كه آنها صبح در مزارع خويش 
مصروف بودند كه عساكر داخلي و خارجي هجوم 

 شدنه بردند و مردم را هدف قرار دادند كه منجر به كشت
دو تن شد و بعداً آنها هر كس را كه سر راه شان مي 

ولسوال ولسوالي مذكور حاجي . آمد با خود مي بردند
  . ئيد كرده استأسيد رحمان وقوع اين حادثه را ت

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
يوناما دريافت . ه بودطالبان ثبت كرد

كه در اين حادثه يك فرد ملكي 
تن ديگر دستگير  9و  شده كشته
 ءفرد ديگر كشته شده عضو. شدند

يكي از گروه هاي ضد دولت 
  . محسوب گرديده است

27  

جنوري، نيرو هاي اشغالگر  31به روز پنج شنبه مورخ 
واليت  امريكائي افراد ملكي را در ولسوالي خاص كنرِ

كنر مورد هدف قرار داده كه باعث مجروحيت حد اقل 
مذكور از جانب مزدوران  ةحادث  .سه فرد ملكي گرديد

  .  ئيد قرار گرفتأشان نيز مورد ت

رويداد مذكور پس از اعالميه طالبان 
مورد بررسي قرار گرفت و جزئيات 

  . مشابه به دست آمد

28  

فبروري، نيرو هاي افغان و اشغالگر باالي  3به تاريخ 
 ةيك فرد ملكي به نام حاجي آغا ولي در منطق ةخان

. شگي ولسوالي بكواه واليت هلمند حمله كردند
باوجودي كه در جريان جستجو هيچ نوع مواد منفجره 

مد، حاجي آغا ولي را از خانه بيرون ابه دست شان ني
  . يدبش به شهادت رسانرچشمان اقا يكشيده و در جلو

يوناما اين رويداد را مورد تحقيق قرار 
داد و دريافت كه قرباني اين حادثه 

  . د ملكي نبوده استفر

29  

برو ميان نيرو  فبروري، در جريان جنگ رو 5به تاريخ 
هاي آمريكائي و مجاهدين در منطقه زيركوه ولسوالي 

طفل  3شيندند واليت هرات دو خانم به شهادت رسيد و 
  . مجروح شدند

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
يوناما دريافت . ه بودطالبان ثبت كرد

ليات مشترك نيرو هاي بين كه عم
المللي و نيرو هاي امنيتي افغان باعث 
كشته شدن دو فرد ضد دولت و پنج 
تن باشندگان محل به شمول دو زن و 
سه طفل دختر و نيز مجروحيت سه 

  .طفل ديگر گرديد

فبروري، نيرو هاي اشغالگر در طي عمليات  7به تاريخ   30
دين خانه در شبانه حمالت متعدد همزمان را باالي چن

يوناما عمليات جستجو را تثبيت كرد 
ولي هيچ نوع تلفات ملكي ناشي از 



 

95 

 در مورد محافظت افراد ملكي در منازعات مسلحانه 2013شش ماه اول سال  گزارش

منطقه جالي خيل ولسوالي تگاب واليت كاپيسا به راه 
در جريان عمليات جستجو، آنها يك فرد . انداختند

هم چنان . ملكي به نام توريالي را به شهادت رساندند
آنها شخصي به نام نور آغا را در خانه ديگر مجروح 

. فرد ملكي را دستگير كردند 75در خاتمه، آنها . ساختند
ه شده كه نيرو هاي امريكائي خانه ها را تا صبح گفت

تالشي كردند كه در جريان آن زيورات زنان و بعضي از 
  . اجناس گرانبها از بعضي خانه ها سرقت شدند

  . ئيد كرده نتوانستأآن را ت

31  
فبروري، نيروي هاي اشغالگر آستراليائي  11به تاريخ 

يك فرد ملكي را در منطقه شين كيان ولسوالي دهراوود 
  . واليت ارزگان به شهادت رساندند

يوناما اين رويداد را پس از اطالعيه 
و جزئيات مشابه  هطالبان تثبيت كرد

  . به دست آمد

32  

لين فبروري، متجاوزين يك تن از محص 13به تاريخ 
طب دانشگاه ننگرهار به اسم احسان اهللا را در جريان 
حمله بر منطقه منگوسو واليت خوست به شهادت 

اقارب محصل شهيد به رسانه ها گفتند كه . رساندند
و  هاحسان اهللا در دانشگاه ننگرهار مصروف تحصيل بود

. به قريه جهت سپري كردن رخصتي هاي خود آمده بود
موصوف در هيچ فعاليت مسلحانه سهيم نبوده و هيچ 

  . با هيچ جناح نداشت يارتباط

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
يوناما دريافت . ه بودطالبان تثبيت كرد

 ةكه در اثر عمليات مشترك شبان
نيروهاي بين المللي و نيرو هاي 

يك غير نظامي مورد  تيتي خوسوال
  . هدف قرار گرفته و به قتل رسيد

33  

نيرو هاي اشغالگر و نيرو هاي   فبروري، 13به تاريخ  
دره سلطان واقع  چوگانِ ةفرد ملكي را در قري 10افغان 

 5. در ولسوالي شيگل واليت كنر به شهادت رساندند
افزون بر . مرد شامل شهيد شدگان بودند 1زن و  4طفل، 

والي واليت كنر، . طفل ديگر نيز مجروح شدند 4آن، 
رئيس . ئيد كردأآقاي واحدي، نيز شهادت اين افراد را ت

ن شوراي واليتي كنر، حاجي ميا حسن عادل  كشتار زنا
وي عالوه كرد كه . و اطفال را به شدت محكوم كرد

با انجام چنين عمليات ها مي خواهد ) متجاوزين(آنها 
  . فاصله ميان مردم و دولت را بيشتر سازد

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
يوناما دريافت كه . طالبان تثبت كرد

در نتيجه عمليات هوائي حمايوي 
ين المللي، توسط نيروي هاي نظامي ب

زن  4طفل و  5فرد ملكي به شمول  9
 3تن ديگر به شمول  5به قتل رسيده و 

  . زن مجروح شده است 1طفل و 

34  
مسافر  ةفبروري، متجاوزين يك واسطه نقلي 13به تاريخ 

بري را در منطقه كچي ولسوالي سپين بولدك واليت 
فرد ملكي  3كندهار مورد هدف قرار داد كه طي آن 

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
يوناما تثبيت . ه بودت كرديطالبان تثب

كرد كه يك عراده واسطه نقليه افراد 
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مقامات واليتي واليت كندهار نيز . زخمي شدندكشته و 
  . د كردندييأتلفات ملكي ذكر شده را ت

ملكي به اشاره نيرو هاي آيساف عمل 
مذكور را متوقف  ةنكرده و واسط

نيرو هاي آيساف باالي . نساخته است
واسطه مذكور آتش گشوده و باعث 

فرد  4تن و مجروح ساختن  1كشتن 
  . ديگر شدند

35  

فبروري، عساكر اشغالگر باالي  مراسم  14به تاريخ 
اونكه ولسوالي بولدك واليت كندهار  ةعروسي در منطق

  . فرد ملكي شدند 2آتش گشوده و باعث شهادت 

 ةس از اعالمييوناما اين رويداد را پ
يوناما در يافت كه . طالبان ثبت كرد

نيروهاي آيساف پس از آن باالي 
كاروان مراسم عروسي كه در حال 
سفر در ولسوالي سپين بولدك بودند 

در محل كاروان آتش گشود كه 
در نتيجه يك فرد  .تالشي توقف نكرد

تن ديگر مجروح  4ملكي كشته و 
  . گرديدند

36  

فبروري، باشندگان بي دفاع  16به روز شنبه تاريخ 
صليبيان اشغالگر طي  ظلمواليت ميدان وردك عليه 

چند ماه اخير شكايت كرده و يك بار ديگر شاهراه 
آن يك متعلم توسط  ةكابل كندهار را بستند كه در نتيج

صليبيان متجاوز به شهادت رسيد و اين امر منجر به 
م مذكور از خانه اش بيرون متعل. مظاهرات گسترده شد

  .  به قتل رسيد اٌكشيده شد و بعد

 ةرويداد را قبل از اعالمي ينيوناما ا
يوناما دريافت . ه بودطالبان ثبت كرد

كه يك فرد ملكي پس از دستگيري 
توسط نيروهاي ويژه در جريان 

  . عمليات جستجو كشته شد

37  

فبروري، متجاوزين باالي منطقه چنار  19به تاريخ 
 3آنها . ولسوالي چنارتوي واليت ارزگان حمله كردند

تن ديگر را دستگير  2فرد ملكي را به شهادت رسانده و 
  . كردند

يوناما نتوانست وقوع اين رويداد را 
  .تثبيت كند

38  

فرد ملكي كه در راه روان بودند  2فبروري،  19به تاريخ 
توسط حمله هواپيماي بدون سرنشين در منطقه هيگل 

. ولسوالي غازي آباد واليت نورستان به شهادت رسيدند
به اساس اظهارات شاهدان عيني، در اين اواخر حد اقل 

فرد ملكي توسط حمالت هواپيماهاي بدون سرنشين  15
  . ت رسيدندددر ولسوالي ذكر شده به شها

ي قرار يوناما اين رويداد را مورد بررس
داد و دريافت كه قربانيان اين حادثه 

  .  افراد ملكي نبودند
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39  

فرد ملكي كه مصروف كار در  2فبروري،  20به تاريخ 
مزارع خويش بودند، از اثر حمالت هواپيماي بدون 
سرنشين در قريه صافي كوت ولسوالي قلعه زال واليت 

  . كندز به شهادت رسيدند

اعالميه  رويداد را قبل از ينيوناما ا
يوناما دريافت . ه بودطالبان ثبت كرد

فرد ملكي در منطقه صافي  2كه 
كوت ولسوالي قعله زال واليت كندز 

  . توسط حمالت هوائي كشته شدند

40  

منطقه گل آرام واليت  ؛فبروري، متجاوزين 21به تاريخ 
فرد ملكي  10لغمان را بمبارد نمودند كه از اثر آن 

اد ملكي بر ضد اين رويداد افر. كشته و زخمي شدند
مظاهره كنندگان شعار هاي بر . دست به مظاهره زدند

ضد نيرو هاي اشغالگر و حكومت كرزي سر مي دادند و 
  .خواهان مجازات مرتكبين اين جنايت بودند

يوناما اين رويداد را مورد بررسي قرار 
داد و دريافت كه قربانيان اين حادثه 

  .  افراد ملكي نبودند

41  

فبروري، اشغالگران آمريكائي بر يك خانه  21به تاريخ 
مركز واليت كندز  اتمربوطاز در منطقه خواجه غلتان 

يك خانواده به نام هاي  يعضو 4آنها . حمله كردند
عبدالحق، سيف الرحمن، حيات اهللا و دالور را در جريان 
علميات تالشي به شهادت رساندند و يك تن ديگر را 

اين رويداد توسط مقامات واليت كندز . دستگير نمودند
  . د شده استأيينيز ت

يوناما اين رويداد را مورد بررسي قرار 
و دريافت كه قربانيان اين حادثه  هداد

  .  افراد ملكي نبودند

42  

فبروري، متجاوزين صليبي با همكاري  21به تاريخ 
نوكران افغان شان واليت لغمان را بمبارد كرده كه 

فرد ملكي را به  7رات مالي حداقل عالوه بر خسا
اين . تن ديگر را مجروح ساختند 4شهادت رسانده و 

روز پس از آن به وقوع پيوست كه كرزي  5حادثه فقط 
طي فرماني از مزدوران خويش خواست كه از متجاوزين 

. صليبي درخواست كمك هاي نظامي هوائي را ننمايند
و شخصيت  كرزي بروقايع اين حادثه نمايانگر كنترول

  . واقعي كرزي است

يوناما اين رويداد را مورد بررسي قرار 
و دريافت كه قربانيان اين حادثه  هداد

  .  افراد ملكي نبودند

43  

فرد ملكي توسط بمباردمان  4فبروري،  25به تاريخ 
نيروهاي اشغالگر در قريه هاي ولسوالي حصارك 

  . واليت ننگرهار به شهادت رسيدند

 ةرويداد را قبل از اعالمييوناما اين 
يوناما دريافت كه . طالبان ثبت كرد

يك حمله هواپيماي بدون سرنشين 
نيروهاي نظامي بين المللي باالي 
عناصر مشكوك ضد دولت در 
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ولسوالي حصارك واليت ننگرهار 
دو كارمند ملكي  ه شدنباعث كشت

  . معدن گرديد

44  

تراليائي ، نيرو هاي اشغالگر آس2013مارچ  3به تاريخ 
پذيرفتند كه آنها دو طفل را در واليت ارزگان كه كمتر 

  . سال داشتند به شهادت رساندند 7از 

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
يوناما جزئيات مشابه . طالبان ثبت كرد

را به دست آورد ولي دريافت كه 
فبروري  28حادثه مذكور به تاريخ 

  . ه استاتفاق افتاد

45  

مارچ، نيرو هاي اشغالگر باالي منطقه دارور  6يخ به تار
بعد از . ولسوالي گرده چيري واليت پكتيا حمله كردند

تالشي خانه ها، آنها خسارات مالي را باالي افراد ملكي 
يك خانواده را به  يعضو 3هم چنان آنها . وارد كردند

  . شهادت رساندند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

46  

مارچ، نيرو هاي متجاوز باالي بعضي از قريه  6به تاريخ 
. راوود واليت ارزگان حمله بردند هاي ولسوالي ده

شاهدان عيني به رسانه ها گزارش دادند كه عساكر 
فرد ملكي را در منزل حاجي رشيد  600خارجي به تعداد 

خان براي مدت يك شبانه روز در شرايطي زنداني 
ازه براي وضو كردن و فرصت كردند كه آنها هيچ اج

  . براي خوردن و نوشيدن نداشتند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

47  

مارچ، دو فرد ملكي توسط يك قوماندان  6به تاريخ 
اربكي به نام زلمي در نزديكي مكتب شهيد عبدالواحد 

 . واقع ولسوالي دشت ارچي واليت كندز مجروح گرديد

 ةاد را پس از اعالمييوناما اين رويد
يوناما دريافت كه . طالبان ثبت كرد

يك قوماندان پوليس محلي دو فرد 
ملكي را در ولسوالي دشت ارچي 
واليت كندز مورد هدف قرار داده و 

  . آنها را مجروح ساخت

48  

از  مارچ، نيرو هاي اربكي در قريه سنجين 7به تاريخ 
ولسوالي كوه بند واليت كاپيسا افراد ملكي را  مربوطات

را  هاتن آن 7مورد لت و كوب قرار داده و حد اقل 
به اساس گفته هاي شاهدان عيني، نيرو . مجروح ساخت

  . افراد ملكي را به آتش كشيدند ةهاي اربكي هفت خان

يوناما اين رويداد را مورد بررسي قرار 
مذكور  ةو دريافت كه حادث هداد

 و ط به منازعات ميان قبايل بودهمربو
  . با جنگ مسلحانه ربطي ندارد

 ةرويداد را قبل از اعالمي يوناما اين بازار منطقه شادالِ ،مارچ، نيرو هاي اشغالگر 9به تاريخ  49
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ولسوالي سپين غر در واليت ننگرهار را مورد بمبارد قرار 
تن  19داد كه در اثر آن يك فرد ملكي شهيد و 

  . هموطنان بي گناه ديگر مجروح شدند

يوناما در يافت . ه بودطالبان ثبت كرد
كه نيرو هاي نظامي بين المللي در 
پاسخ به حمله عناصر ضد دولت 
خواهان عمليات هوائي شد تا عناصر 

 قرار ضد حكومت را مورد هدف
 10در نتيجه عمليات هوائي، . دهند

زن  4فرد ملكي به شمول سه طفل و 
  .مجروح شدند

50  
مارچ، مال امام يكي از مساجد به اسم سيد  9به تاريخ 

عظيم آغا از اثر حمله هواپيماي بدون سر نشين در منطقه 
 . درنج ولسوالي خاك سپيد واليت فراه به شهادت رسيد

يوناما اين رويداد را مورد بررسي قرار 
و دريافت كه قربانيان اين رويداد  هداد

  . افراد ملكي نبودند

51  

مارچ، در جريان حمله نيرو هاي اشغالگر دو  10به تاريخ 
فرد ملكي به شمول يك زن و يك مرد در منطقه لنگريز 

  . ولسوالي چنارتوي واليت ارزگان به شهادت رسيدند

 ةيوناما اين رويداد را پس از اعالمي
طالبان تثبيت كرد و دريافت كه يك 
مرد و يك زن ملكي سوار بر موتر 

يرو هاي آستراليائي سايكل توسط ن
 . مورد هدف قرار گرفته و كشته شدند

52  

مارچ، نيرو هاي متجاوز در ولسوالي قره باغ  11به تاريخ 
واليت كابل باالي يك عراده واسطه مسافر بري آتش 
گشود و باعث شهادت دو فرد ملكي و مجروحيت يك 

  . تن ديگر گرديد

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
ن ثبت كرد و دريافت كه نيرو طالبا

هاي آيساف باالي يك عراده واسطه 
باربري زماني شليك كردند كه از 
اوامر آيساف براي تغيير مسير در 

 و نكرد اطاعت پروان –شاهراه كابل 
 قتل به ملكي فرد دو آن نتيجه در

 جراحت مذكور واسطه راننده و رسيد
  . برداشت

53  
يك فرد  ،متجاوزين ةمارچ، از اثر حمل 11به تاريخ 

ملكي در منطقه زيركوه ولسوالي شيندند واليت هرات 
  . به شهادت رسيد

يوناما اين رويداد را مورد بررسي قرار 
و دريافت كه قربانيان اين حادثه  هداد

  . افراد ملكي نبودند

54  

مارچ، نيرو هاي داخلي در جريان يك  16به تاريخ 
واليت پكتيكا يك  عمليات در قريه ترخه ولسوالي تروه

. فرد ملكي را شهيد و دو تن ديگر را بازداشت كردند
عراده موتر سايكل  2هم چنان آنها يك عراده تراكتور و 

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست
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  . مربوط افراد ملكي را با خود بردند

55  
مارچ، يك فرد ملكي در جريان عمليات  18به تاريخ 

آمريكائي در قريه زنده ولسوالي شاه هوائي نيروهاي 
  . ولي كوت واليت كندهار به شهادت رسيد

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

56  

مارچ، نيرو هاي داخلي چهار فرد ملكي را  19به تاريخ 
در منطقه ترخه نوار ولسوالي مارجه واليت هلمند به 

  .  شهادت رساندند

 ةاز اعالمييوناما اين رويداد را قبل 
يوناما دريافت . ه بودطالبان ثبت كرد

درگيري ميان نيرو هاي  ةكه در نتيج
امنيتي افغان و عناصر ضد حكومت 
باالي كشت خشخاش در ولسوالي 
مارجه واليت هلمند يك تن از 
منسوبين نيروهاي امنيتي افغان كشته 

گفته مي شود كه نيرو هاي ملي . شد
دست به امنيتي افغان در پاسخ به آن 

فرد  4 ه شدنماشه برده كه باعث كشت
ملكي و مجروحيت دو تن ديگر 

  . شدند

57  

فرد ملكي را در  20اپريل، سربازان داخلي  20به تاريخ 
ساحة كنجك ولسوالي موسي قلعه واليت هلمند به 

. شهادت رساندند و چندين تن ديگر را زخمي ساختند
س ساحوي حادثه زماني اتفاق افتاد كه نيروهاي پولي

اسامي فرماندهان (تحت رهبري خاكسار و احسان اهللا 
. داخل مسجد شده و به قران مجيد اهانت كردند) پوليس

مردم در مقابل اين عمل نادرست شان اعتراض كردند و 
خواهان مجازات عاملين آن شدند اما پوليس همه را به 

اين رويداد زشت . و سبب اين تلفات گرديد هرگبار بست
  .  د شده استأييسئولين واليت هلمند نيز تتوسط م

طالبان  ةاين رويداد قبل از اعالمي
يوناما . توسط يوناما به ثبت رسيده بود

مارچ يك  20دريافت كه بتاريخ 
 يگروه از افراد ملكي كه عليه ب

حرمتي به قرآن مجيد مظاهره مي 
كردند، طالبان در آن نفوذ نموده و از 

وهاي پوليس ميان جمع مردم باالي نير
در محل حاضر بودند فير كه ملي 

در پاسخ به آن، نيروهاي . نمودند
پوليس باالي مظاهره كنندگان آتش 

و تبادل آتش بين طرفين  گشودند
آغاز گرديد كه در نتيجه چهار فرد 
ملكي كشته و پنج تن ديگر جراحت 

  .  برداشت

مارچ، دو فرد ملكي به نام هاي عبدالواحد و  21به تاريخ   58
جمال الدين در قريه هستاي ولسوالي مقر واليت غزني 

وانست يوناما وقوع اين رويداد را نت
  . تثبيت كند
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اين دو نفر سه روز قبل توسط نيروهاي . كشته شدند
ربوده شده بودند و سپس اجساد بيجان آنها  منطقهاربكي 

  . در يك كاريز خشك شده پيدا شد

59  

ن اهاومرمي مارچ، دو طفل از اثر اصابت  22به تاريخ 
ولسوالي  از مربوطات نيروهاي داخلي در منطقه پارا

  . الينگار واليت لغمان به شهادت رسيدند

طالبان  ةاين رويداد قبل از اعالمي
يوناما . توسط يوناما به ثبت رسيده بود

دريافت كه به دنبال تبادل آتش بين 
 امنيتي دولتي و نيروهاي عناصر ضد

ن كه توسط ا، يك مرمي هاوافغان
باالي موقعيت  افغان نيروهاي امنيتي

نيرو هاي ضد دولتي پرتاپ شده بود، 
در يك منطقه مسكوني فرود آمد كه 

دو پسر كشته و  در نتيجه در يك خانه
  .  دو تن ديگر زخمي شدند

60  

مارچ، يك پسر دوازده ساله در شاهراه  24به تاريخ 
هرات در منطقه عزيز آباد ولسوالي شيندند  -كندهار

. واليت هرات توسط سربازان داخلي به شهادت رسيد
مردم عليه اين رويداد قبيح مظاهره نمودند و خواهان 

ليس باالي آنها آتش پو. مجازات عاملين آن شدند
گشود كه در نتيجه هفت نفر مظاره كننده جراحت 

  . برداشت

طالبان  ةاين رويداد قبل از اعالمي
يوناما . توسط يوناما به ثبت رسيده بود

دريافت كه در ولسوالي شيندند 
واليت هرات از اثر فير نيروهاي 
كماندوي اردوي ملي باالي يك 

نها واسطه نقليه شخصي كه به دستور آ
  . توقف نكرد، يك طفل كشته شد

61  

مارچ، رسانه ها گزارش دادند كه متجاوزين  27به تاريخ 
خارجي و نوكران داخلي شان در جريان عمليات 
مشترك در منظقه سجاوند ولسوالي بره كي برك 

تن را به شهادت رساندند و  20واليت لوگر بيش از 
رسانه ها به نقل از . تعداد ديگر را بازداشت كردند

رو هاي مشترك شاهدان عيني گزارش دادند كه ني
حمالت زميني و هوائي شان را باالي يك پناهگاه طالبان 

زماني . آغاز كردند كه با مقاومت قوي طالبان مواجه شد
كه هر دو جناح متحمل تلفات جاني و خسارات مالي 
گرديدند، نيرو هاي متجاوز محل را مورد بمباري قرار 
داد كه در نتيجه تعداد زياد از خانه هاي مسكوني 

خريب شده و شمار زياد افراد ملكي به شهادت ت

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
يوناما دريافت كه در . طالبان ثبت كرد

درگيري مسلحانه ميان عناصر  ةنتيج
ضد حكومت با نيرو هاي امنيتي افغان 
در ولسوالي بره كي برك واليت 

تن ديگر  5فرد ملكي كشته و  4لوگر 
تلفات وارده ناشي از . وح شدندمجر

  . تبادله آتش بوده است
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بعد از بمباردمان، عساكر پياده خارجي و داخلي . رسيدند
داخل قريه شدند و شماري از باشندگان قريه را از خانه 

پس از ختم . هاي شان بيرون كشيده و با خود بردند
عمليات، اجساد بعضي از باشندگان در ساحه در شرايطي 

شده  پاره پاره يني و گوش هاي شانپيدا شد كه شكم، ب
يك تعداد از باشندگان قريه مذكور تا هنوز . بود

از اين رويداد به عنوان قتل ده ها طالب . الدرك هستند
بعد ها آقاي عزيزي، والي لوگر . گزارش شده است

يد كرد ولي شوراي واليتي أييفرد ملكي را ت 5شهادت 
كه در اين لوگر يك روز بعد از حادثه اذعان داشت 

  . فرد ملكي به شهادت رسيدند 20رويداد بيش از 

62  

مارچ، متجاوزين خانه هاي مسكوني افراد  29به تاريخ 
ملكي را در منطقه يخ شيره ولسوالي وردوج واليت 

فرد  7آن  ةبدخشان مورد بمبارد قرار داد كه در نتيج
ملكي شهيد و خسارات هنگفت مالي به مردم محل وارد 

  . گرديد

اما اين رويداد را مورد بررسي قرار يون
و دريافت كه قربانيان اين حادثه  هداد

  . افراد ملكي نبودند

63  

مارچ، رسانه ها به نقل از سباوون، سخنگوي  30به تاريخ 
يك موتر  ؛والي غزني، گزارش دادند كه متجاوزين

مسافر بري را در منطقه اسپنده اين واليت مورد هدف 
 7قرار داده و باعث شهادت دو تن و مجروحيت بيش از 

يكي از دوكتوران واليت غزني به . تن ديگر گرديدند
فرد  25اسم احمد ولي گفت كه طي چند روز گذشته 

ملكي در اين منطقه در اثر بمباردمان نيرو هاي اشغالگر 
  . ندمجروح شد

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
يوناما دريافت . ه بودطالبان ثبت كرد

عمليات هوائي آيساف  ةكه در نيتج
فرد  8فرد ملكي كشته و  3عليه طالبان 

  . ملكي مجروح گرديد

64  

قريه سلطان  ؛اپريل، نيرو هاي اشغالگر 5به تاريخ 
مان ولسوالي شيگل واليت كنر را شديداً زير بمبارد

عالوه بر بمباردمان، متجاوزين خارجي و نيرو . گرفتند
هاي داخلي به روي افراد ملكي آتش گشودند كه در 

فرد ملكي به شمول زنان، كهن ساالن و اطفال  22نتيجه 
اين رويداد توسط مقامات واليتي . به شهادت رسيدند

  . د گرديدأيياداره كرزي نيز ت

 ةاعالمييوناما اين رويداد را قبل از 
 13و دريافت كه  هطالبان ثبت كرد
تن ديگر  5و  شده فرد ملكي كشته

  . مجروح شدند

ويداد را تثبيت يوناما وقوع اين راپريل، مليشه اربكي در منطقه شيخ ولسوالي  5به تاريخ  65
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بره كي برك واليت لوگر يك فرد ملكي را صرف به 
به شهادت  ،دليل اينكه برادرش با طالبان ارتباط داشت

  . رساند

  .نتوانست

66  

اپريل، جسد يك فرد ملكي كه  6به روز شنبه مورخ 
متجاوزين صليبي در جريان عمليات تالشي وي را با 

عالوتاً، آنها ده ها تن از . به دست آمد ،خود برده بودند
باشندگان اين ولسوالي را با خود به پايگاه هاي شان 

  .  بردند كه زنده يا مرده آنها تا امروز معلوم نيست

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
ولي در تعداد  ه بودطالبان ثبت كرد

تلفات ملكي يوناما گنجانيده نشده 
تا هنوز مورد زيرا حادثه مذكور 

تحقيق و بررسي قرار داشته و جزئيات 
  . بيشتر در دست نيست

67  

اپريل، باشندگان ولسوالي معروف  6به روز شنبه مورخ 
را به راه انداختند زيرا صبر  يواليت كندهار تظاهرات

و فعاليت هاي وحشيانه قوماندان امنيه  ظلمشان در برابر 
قوماندان امنيه اين  آنها. ه بوداين ولسوالي به سر رسيد

ولسوالي را متهم مي سازند كه يك مال امام و دهقان را 
روز بدون  7به شهادت رسانده و اجساد شان را براي 

جوان را محبوس ساخته  20دفن نگهداشته و هم چنان 
قوماندان مذكور باشندگان ولسوالي را مجبور مي . است

بكي ساخت تا پسران شان را شامل صفوف مليشه هاي ار
  . نمايند و بعداً خانه هاي افراد ملكي را به غارت ببرند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

68  

اپريل، مليشه هاي اربكي در قريه گولوي  7به تاريخ 
ولسوالي شيلگر واليت غزني يك خانواده ملكي را به 
زور از منزل مسكوني اش بيرون كشيده و پوسته امنيتي 

مردم محل به رسانه ها . كردند مستقررا در داخل خانه 
شام داخل قريه  7مي گويند كه نيرو هاي اربكي ساعت 

اجي سعدالدين را مجبور به ترك خانه شدند و اطفال ح
 ايجادو بعداً پوسته امنيتي را در داخل خانه  هشان كرد

  . كردند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

69  

اپريل، نيرو هاي اشغالگر در جريان حمله در  8به تاريخ 
قريه نوآباد منطقه چشمه مايان ولسوالي اشكمش واليت 

  . كي را به شهادت رساندندتخار دو افغان مل

 ةيوناما اين رويداد را پس از اعالمي
طالبان تثبيت كرد و دريافت كه در 
جريان عمليات تالشي يك فرد ملكي 
كشته و يك تن ديگر بازداشت شده 

  . است
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70  

اپريل، نيرو هاي ويژه آمريكائي و عساكر  9به تاريخ 
 داخلي در منطقه كوتوال مربوط شهر ترينكوت مركز
واليت ارزگان باالي منزل مسكوني يكي از افراد ملكي 

آنها حاجي خيراهللا را . به نام حاجي خيراهللا حمله كردند
. به شهادت رسانده و منزل وي را كامالً تخريب كردند

د كرده و أييمقامات واليت ارزگان وقوع اين رويداد را ت
اظهار داشتند كه شخص مقتول يك تاجر ملي بود و در 

  . وتر فروشي داشتشهر م

 ةيوناما اين رويداد را پس از اعالمي
طالبان تثبيت كرده و معلومات مشابه با 

ه اظهارات طالبان را به دست آورد
  . است

71  

اپريل، نيرو هاي متجاوز در شاهراه كندهار  10به تاريخ 
 باالي هرات واليت گذره ولسوالي نزديك در هرات –

 نتيجه در كه گشودند آتش 302 نوع مرسيدس بس يك
شاهدان . شدند مجروح ديگر تن 2 و شهيد ملكي فرد 1

عيني به رسانه ها گفتند كه بس مذكور در عقب كاروان 
نيرو هاي اشغالگر در حركت بود و آنها دفعتاً باالي بس 

  . شليك كردند و اين حادثه به وقوع پيوست

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
و دريافت كه فقط  هطالبان ثبت كرد

تاريخ . ه استيك طفل كشته شد
  . اپريل گزارش شده است 11واقعه 

72  

اپريل، نيرو هاي اشغالگر باالي منطقه عليزي  11به تاريخ 
در جريان . ولسوالي شيلگر واليت غزني حمله نمودند

آنها خسارات زياد مالي را بر افراد  ،عمليات تالشي
ساالن، اطفال و جوانان را آنها كهن . ملكي وارد ساختند

  . لت و كوب كرده و مورد شكنجه قرار داند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

73  

كشتار افراد ملكي، يك جوان در مقابل  ةبه سلسل
چشمان مردم در واليت ننگرهار توسط يك قوماندان 
ظالم زماني به قتل رسيد كه نماز جنازه شهيد ديگري را 

به اساس گفته هاي شاهدان عيني، . امامت مي كرد
قوماندان اربكي جوان مذكور را كه حافظ قرآن بود با 

  . خود برده و وي را به شهادت رساند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

74

اپريل، نيروهاي اشغالگر مناطق مختلف  14به تاريخ 
ولسوالي چك در واليت ميدان وردك را بمباردمان 

در اين حادثه، سه فرد ملكي به شمول يك . كردند
. رد، به شهادت رسيد و سه طفل جراحت برداشتندگشا

محصوالت مردم در اين زيان هاي سنگيني بر منازل و 
اين ساحه زماني بمباردمان . بمباردمان وارد گرديد

طالبان توسط ة اين حادثه قبل از اعالمي
يوناما . يوناما به ثبت رسيده بود

دريافت كه از اثر حمله عناصر ضد 
ان نيروهاي بين دولتي باالي كارو

المللي، يك فرد ملكي كشته و دو تن 
  . ديگر زخمي شدند
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گرديد كه نه طالبان در آن حضور داشت و نه هم كدام 
 . برخوردي صورت گرفته بود

75

اپريل، يك فرد ملكي كه از ولسوالي پشت  14به تاريخ 
كوه به منظور خريداري اجناس به شهر مركزي واليت 

به شهادت  افغان فراه آمده بود، توسط نيرو هاي امنيتي
  . رسيد

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  . وانستنت

76

اپريل، دو فرد ملكي در حمله نيروهاي  17به تاريخ 
 مارجه ولسوالي سادي –اشغالگر باالي ساحة قاري

 ديگر ملكي فرد سه. رسيدند شهادت به هلمند واليت
  . شد گرفته اسارت به ها نيرو اين توسط

يوناما تلفات افراد ملكي ناشي از اين 
حادثه را نتوانست تثبيت كند، ولي 
تثبيت كرد كه سه تن دستگير 
گرديدند و بعد از سه روز اسارت 

  . دوباره رها گرديدند

77

اپريل، نيروهاي متجاوز باالي منزل يك  17به تاريخ 
بزرگ قوم بنام حاجي ميرزا منگل، طي يك عمليات 

ولسوالي چمكني واليت پكتيا  "باتولي"شبانه در قريه 
حمله كردند كه حاجي ميرزا گل را به شهادت رسانيدند 
و چهار عضو ديگر خانواده بشمول يك زن را توقيف 

د و أيياين حادثه توسط مسئولين واليت پكتيا ت. نمودند
  . محكوم گرديد

طالبان  ةاين رويداد قبل از اعالمي
يوناما . توسط يوناما به ثبت رسيده بود

معلوم كرد كه يك بزرگ قوم در اين 
رويداد كشته شده و يك زن جراحت 

اپريل  16تاريخ اين واقعه . برداشت
  . مي باشد

78

فرد ملكي را  180اپريل، نيروهاي اشغالگر  18به تاريخ 
آنها مردم را مجبور به پر . وادار به كار اجباري ساختند

ساختن بوجي هاي خاك به منظور ساخت خندق براي 
  . خودشان كردند

يوناما يوناما اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

79

سر  اپريل، از اثر حمله يك هواپيماي بدون 19به تاريخ 
نشين در ساحة كاريز گرماوك ولسوالي ميوند واليت 
كندهار يك فرد ملكي به شهادت رسيد و يك تن 

  . ديگر جراحت برداشت

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

80  

ساحات اول و دوم الل  ؛اپريل، متجاوزين 19به تاريخ 
 آنها در. ميدان ولسوالي علي آباد كندز را اشغال كردند

جريان عمليات تالشي زيان هاي هنگفتي را بر مردم 
  . وارد كرده اند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

تن فرد ملكي  70اپريل، مليشه هاي اربكي  19به تاريخ 81
ياد در واليت صباشنده قزيل قلعه و بازار كامي ولسوالي 

طالبان  ةاين رويداد به دنبال اعالمي
. د گرديدأييقسماً از جانب يوناما ت
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ماين سر پل را پس از آنكه موتر حامل فرمانده آنها با 
كنار جاده برخورد كرد، به شدت مورد لت و كوب قرار 

بعضي از ريش سفيدان  هايدر اين حادثه سر. دادند
  .  شكستانده شد

يوناما دريافت كه پرسونل پوليس 
محلي سه مرد روستائي را كه در 

د منفجره تعبيه شده ساحه انفجار موا
حضور داشتند، مورد لت و كوب قرار 

  . دادند

82

اپريل، نيروهاي اشغالگر در يك سلسله  20به تاريخ 
عمليات شبانه باالي منطقه كورام خيل ولسوالي تگاب 

آنها منازل مسكوني را . واليت كاپيسا حمله كردند
تالشي كرده و نهايتاً دو فرد ملكي را به شهادت 

  .  رساندند

اين رويداد قبل از اعالميه طالبان 
توسط يوناما با جزئيات مشابه به ثبت 

  . رسيده بود

83
اپريل، دو طلبه كه متعلق به يك مدرسه  21به تاريخ 

ديني محلي بودند، حين بازي فوتبال در نواحي ولسوالي 
  . بلخ واليت بلخ توسط اشغالگران به شهادت رسيدند

يوناما اين رويداد را تحقيق نمود و 
دريافت كه افراد كشته شده در اين 

  . حادثه افراد ملكي نبودند

84

اپريل، يك نفر مال امام بنام مولوي مهراب  21به تاريخ 
الدين فقط به اتهام اشتراك در نماز جنازه طالبان ابتدا 
شديداً مورد لت و كوب قرار گرفت و سپس به شهادت 

به همين قسم، مليشه هاي اربكي مدرسه . درسانيده ش
جامع مولوي عبدالوهاب در ساحه چوترا ولسوالي ازره 

به گفته مردم محل، فرمانه . واليت لوگر را بسته كرده اند
نيرو هاي اربكي بنام سوربتي خيل با افراد مسلح خود به 

. ساحه آمد و به مدرسة مولوي عبدالوهاب حمله كردند
صاحب و يك تعداد افراد ملكي را  آنها ابتدا مولوي

به . دستگير كردند و سپس آنها را لت و كوب نمودند
گفتة مردم محل، نيروهاي اربكي مردم محل را به دليل 
اينكه جوانهايشان را به صفوف نيروهاي بدنام اربكي 

  . نمي فرستند، لت و كوب و شكنجه نمودند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت كرده 
  .تنتوانس

85

 23به سلسلهء كشتار افراد ملكي، به روز سه شنبه مورخ 
طفل توسط پوليس مزدور در ولسوالي  4 ،اپريل

آنها ادعا . ارغنداب واليت كندهار به شهادت رسيد
كردند كه اين رويداد زماني رخ داد كه بم دستي توسط 
يك پوليس در جريان تمرين سهواً به سوي يك خانه 

ز معلوم نشد كه تمرينات پوليس چرا تا امرو. پرتاب شد

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست
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در منطقه رهايشي افراد ملكي اجراء مي گردد كه منجر 
به پرتاب بم دستي در داخل خانه مسكوني شده و باعث 

  . شهادت يك طفل بي گناه شد

86

كوچي در تمرينات مشترك  4اپريل،  25به تاريخ 
قريه هاي ولسوالي ارغنداب واليت كندهار نظامي در 

اين واقعه توسط نيرو هاي . كشته و زخمي شدند
  . يد شده استأياشغالگر نيز ت

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

87

ساله در اثر حمله  11اپريل، يك طفل  26به تاريخ 
هواپيماي بدون سر نشين نيرو هاي اشغالگر در منطقه 

ولسوالي شاه ولي كوت واليت مربوطات از توالي 
  . كندهار به شهادت رسيد

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

88

اپريل  28اخيري كه به روز يك شنبه مورخ  ةدر حادث
در ولسوالي چپرهار واليت ننگرهار اتفاق افتاد؛ طبق 

د ولسوال چپرهار، شليك مستقيم توسط نيروهاي أييت
  . تن بيگناه گرديد 4تجاوز گر باعث شهادت 

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
و دريافت كه در  هطالبان ثبت كرد

اين حادثه سه فرد ملكي كشته و يك 
  . تن ديگر مجروح گرديد

89

اپريل، چهار هموطن ملكي در اثر شليك  29به تاريخ 
غالگران در مناطق مانو و گلدره ولسوالي چپرهار اش

  . واليت ننگرهار به شهادت رسيدند

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
و دريافت كه حادثه  هطالبان ثبت كرد

اپريل به وقوع  28مذكور به تاريخ 
فرد ملكي در آن كشته  1پيوست كه 

  . شد

90  
افراد ملكي  ةانخ 2اپريل، نيرو هاي اربكي  29به تاريخ 

ولسوالي ماره مور  واليت  ةرا در منطقه چهارصد خان
  . دايكندي به آتش كشيدند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

91  

ميداد  ة، مليشه هاي اربكي در قري2013مي  2به تاريخ 
خيل ولسوالي شولگر واليت غزني يك فرد ملكي را به 
نام ابو خان اكه بازداشت و در اثر لت و كوب شهيد 

  . كردند

 ةيوناما اين رويداد را پس از اعالمي
و دريافت كه  هطالبان تثبيت كرد

عناصر ضد دولت مرتكب اين عمل 
به اساس اطالعات تثبيت شده، . شدند

ملكي  عناصر ضد حكومت يك فرد
را از منزلش اختطاف و پس از چند 

گفته مي شود . ساعت سرش را بريدند
كه فرد مذكور به دليل حمايت 
آشكار از پوليس محلي افغان به قتل 
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  . رسيده است

92  
مي، در  بازار مسجد سبز در ولسوالي نادعلي  4به تاريخ 

فرد ملكي  3واليت هلمند و در اثر بمبارد متجاوزين 
  . ن ديگر مجروح شدندت 10شهيد و 

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

93  

مي، نيروهاي اشغالگر باالي قريه شوالني  4به تاريخ 
آنها خانه . ولسوالي چپرهار واليت ننگرهار حمله كردند

هاي مسكوني افراد ملكي را تالشي كردند، خسارات 
مالي به بار آرودند، يك فرد ملكي را مجروح ساختند و 

  . تن فرد ملكي ديگر را بازداشت كردند 11

 ةس اعالمييوناما اين رويداد را پ
و دريافت كه در  هطالبان تثبيت كرد

شليك سالح خفيفه توسط نيرو  ةنتيج
هاي طرفدار حكومت، يك فرد 

افزون بر آن، . ملكي مجروح گرديد
نيرو هاي مذكور تعداد از مظنونين 
عناصر ضد حكومت را بازداشت 

  . كردند

94  

فرد ملكي را در  5مي، مليشه هاي اربكي  4به تاريخ 
خبر . زنه خان واليت غزني به شهادت رساندند ولسوالي

ها حاكي از آنست كه مليشه هاي اربكي زماني با كمين 
طالبان برخوردند كه براي اجراي عمليات در حركت 

پس از ختم درگيري، اربكي ها پنج فرد ملكي به . بودند
زي و نقيب فرزندان شهيد دولت، مسلم  نام هاي سليمان

ان فرزند محمد نبي و طالب فرزند قلم خان، نادر خ
فرزند الهور را با خود بردند و در زندان چنان مورد لت 

اين پنج تن به شهادت  ةو كوب قرار دادند كه هم
  . رسيدند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

95  

مي، قاري محمد زمان، امام مسجد جامع در  4به تاريخ 
ب واليت كندز ولسوالي امام صاح بابه شاخِ ةمنطق

  . نخست بازداشت و بعداً به شهادت رسيد

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
طالبان ثبت كرد و دريافت كه يك 
افسر پوليس سرحدي يك امام مسجد 
را در ولسوالي امام صاحب واليت 

  . كندز به قتل رساند

96  

مي، نيرو هاي اشغالگر باالي قريه پت خيل  5به تاريخ 
نخست . ولسوالي شاه جوي واليت زابل حمه كردند

باشندگان قريه مورد لت و كوب قرار گرفتند و بعداً 
ساله را  14مالم اما به اسم نوراهللا آغا و يك طفل 

  . بازداشت كردند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست
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97  

مي، مليشه هاي اربكي يك فرد ملكي به نام  5يخ به تار
امير خان را در منطقه وزير اكبر خان ولسوالي دشت 

به اساس گفته . ارچي واليت كندز به شهادت رساندند
 آرامِهاي باشندگان محل، اميرخان يكي از باشندگان 

محل بوده و هيچ ارتباطي با هيچ جريان نظامي و سياسي 
  . نداشت

 ةرويداد را قبل از اعالمييوناما اين 
طالبان ثبت كرد و دريافت كه يك 
عضو پوليس محلي افغان يك فرد 
ملكي را در ولسوالي دشت ارچي 

  . ه استواليت كندز به قتل رساند

98  

اربكي در  ةمي، در اثر شليك يك مليش 6به تاريخ 
منطقه ورسك ولسوالي مره وره واليت كنر يك خانم 

 ةمردم باالي مليش. كه حمل نيز داشت مجروح گرديد
ولي نيرو هاي امريكائي  ،اربكي سنگ پرتاب كردند

بالفاصله به محل رسيده و وي را از نزد باشندگان 
  . خشمگين نجات داد

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
و دريافت كه  هكرد طالبان ثبت

گروهي از نيرو هاي پوليس محلي 
افغان مصروف شليك هوائي بودند 

حامله  ةسال 28كه در نتيجه يك خانم 
در داخل منزلش شديداً مجروح شده 

  . و طفل خود را از دست داد

99  

مي، نيروهاي اشغالگر باالي منطقه لوي  7به تاريخ 
آنها . كردندكاريز ولسوالي ميوند واليت كندهار حمله 

. زنان و مردان را شديداً مورد لت و كوب قرار دادند
بعضي از افراد ملكي به ضرب چاقو مجروح شده و 

پس از آن، متجاوزين پول . تعداد از آنها بازداشت شدند
و اجناس با ارزش را از خانه هاي مسكوني به سرقت 

صبح روز بعد، باشندگان . برده و محل را ترك كردند
. ميوند دست به تظاهرات عليه اين جنايت زدندولسوالي 

 و بستند ترافيك روي به را هرات –آنها شاهراه كندهار
 آنها كه زماني. دادند سر شعار اشغالگر هاي نيرو عليه

ت شده خويش گرديدند، بازداش بستگان رهائي خواهان
با شليك بدون تفكيك نيرو هاي پوليس مواجه كه در 

. تن ديگر مجروح شدند 20د و فرد ملكي شهي 11نتيجه 
د شد ولي أيياين رويداد توسط مقام واليت كندهار نيز ت

آنها اظهار داشتند كه اكثر مظاهره كنندگان مخالفين 
دولت بودند و بيشتر اجساد و مجروحين مربوط به 

  . مخالفين حكومت مي باشد

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

مي، نيرو هاي متجاوز حمالت همزمان را  8به تاريخ 100
باالي قريه هاي انگوري، موركي و كجير ولسوالي 

يوناما اين رويداد را مورد بررسي قرار 
و دريافت كه قربانيان اين حادثه  هداد
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فرد  3آنها . خوگياني واليت ننگرهار به راه انداختند
تن  6ملكي به شمول يك طفل را به شهادت رسانده و 

آنها هم چنان . زن را مجروح ساختند 2ديگر به شمول 
ورد لت و كوب قرار داده و فرد ملكي ديگر را م 62

  . بازداشت كردند

  . افراد ملكي نبودند

101

مي، در اثر بمبارد نيرو هاي اشغالگر يك  9به تاريخ 
طفل و يك زن در قريه چيچكتو ولسوالي قيصار واليت 

  . فارياب شهيد شدند

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
و دريافت كه حادثه  هطالبان ثبت كرد

مي اتفاق افتاد و  8مذكور به تاريخ 
  . فرد ملكي گرديد 4باعث تلفات 

102

مي، يك عراده واسطه نقليه مسافربري  10به تاريخ 
 ةامنيتي در منطق ةاربكي در نزديكي پوست ةتوسط مليش

واليت كاپيسا مورد هدف قرار تاتارخيل ولسوالي تگاب 
فرد ملكي به شمول يك زن شهيد  2گرفت كه در نتيجه 

  . تن ديگر مجروح شدند 3و 

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
و دريافت كه  هطالبان ثبت كرد

مرتكبين اين عمل شناسائي نشده و 
. ممكن عناصر ضد حكومت باشند

يوناما دريافت كه انفجاري در 
يك واسطه نقليه افراد ملكي نزديكي 

در ولسوالي تگاب واليت كاپيسا به 
فرد  4وقوع پيوست كه باعث هالكت 

تن ديگر  2ملكي و مجروحيت 
  . گرديد

103
مي، نيرو هاي داخلي يك فرد ملكي به نام  11به تاريخ 

حمديه را در منطقه كانوتوا در نزديكي پارون مركز 
  . واليت نورستان به شهادت رساندند

يوناما اين رويداد را مورد بررسي قرار 
و دريافت كه قربانيان اين حادثه  هداد

  . افراد ملكي نبودند

104

عمليات هاي  ةمي، نيرو هاي اشغالگر به ادام 12به تاريخ 
شبانه در منطقه ناگان ولسوالي ارغنداب واليت كندهار 

فرد ملكي را شهيد  2آنها . باالي يك خانه حمله كردند
اين تلفات ملكي . تن ديگر را مجروح ساختند 4و 

يد أيتوسط قوماندان امنيه ولسوالي به نام نياز محمد نيز ت
  . شد

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
و دريافت كه  هطالبان ثبت كرد

فرد ملكي را كشته  2نيروهاي آيساف 
تن ديگر را در جريان عمليات  4و 

شبانه در واليت جنوبي كندهار 
  . بازداشت كردند

105

مي، رسانه هاي خبري گزارش دادند كه  12به تاريخ 
صبر باشندگان ولسوالي ميوند واليت كندهار در برابر 
تالشي و اذيت متجاوزين و نيرو هاي داخلي به سر 

مي كه طي  7مورخ  ةپس از عمليات شبان. رسيده است

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
و دريافت كه در  هطالبان ثبت كرد

تظاهرات عليه پاكستان عناصر ضد 
حكومت نفوذ كرده و از داخل 
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آن حتي زنان مورد لت و كوب قرار گرفت و باشندگان 
سوالي براي دو روز متوالي مظاهره كردند، عمليات ول

شخصي به نام داوود به . هاي تالشي شدت گرفته است
بار تالشي  4رسانه ها گفت كه پس از مظاهره منزل وي 

يك دوكاندار در ولسوالي ميوند گفت كه از . شده است
حضور نيرو هاي افغان و همكاران خارجي شان بسيار 

ها افراد را بازداشت و اذيت مي آن. نگران و غمگين است
كنند، خانه هاي مسكوني را تالشي مي نمايند و اجناس 
قيمتي را با خود مي برند، و جنراتور هاي چاه هاي عميق 

باشندگان محل هوشدار دادند كه . شان را آتش مي زنند
اگر مشكالت شان توسط مقامات رفع نگردد، آنها 

شد و در آن مجبور به ترك خانه هاي شان خواهند 
صورت مسئوليت عواقب آن به دوش مسئولين خواهد 

  . بود

جمعيت باالي پوليس ملي و اردوي 
پوليس ملي افغان به . ملي حمله كردند

خ داد و اين حادثه باعث حمله پاس
كشته شدن سه راننده ملكي و 

  . مجروحيت سه تن ديگر گرديد

106

مالم امام به نام هاي مولوي  2مي،  16به تاريخ 
 عبدالواحد و قاري عنايت اهللا توسط نيرو هاي امنيتي

در نزديكي مركز واليت سمنگان به شهادت  افغان
افراد ملكي در برابر اين كشتار در شهر ايبك . رسيدند

مظاهره كنندگان عليه مقامات . دست به تظاهرات زدند
دولتي شعار سر دادند و خواهان محاكمه مرتكبين اين 

  . جنايت شدند

د كرده و آن أيييوناما وقوع حادثه را ت
مي دهد نه  را به منازعه شخصي نسبت

  .درگيري مسلحانه

107

مي، مليشه هاي قوماندان شاه محمود در  17به تاريخ 
طفل  2منطقه سگزي ولسوالي چارچيان واليت ارزگان 

اكه را شهيد و خانمش را  يك فرد ملكي به نام جانداد
  . مجروح ساختند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

108

مي، يك فرد ملكي به اسم داكتر شاه ولي  18به تاريخ 
در قريه گودالوي هفت آسيا در ولسوالي سيد آباد 
واليت ميدان وردك در حالي توسط حمله هواپيماي 
بدون سرنشين به شهادت رسيد كه مي خواست جهت 

  . اداي نماز صبح به مسجد برود

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

مي، نيرو هاي داخلي در منطقه پهلوان تاش  18ه تاريخ ب109
ولسوالي صياد واليت سرپل يك باشنده قريه به اسم 

 ةيوناما اين رويداد را پس از اعالمي
و دريافت كه  هطالبان تثبيت كرد
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معلم و پسرش را مجروح ساخته و تعداد زيادي از 
  . مواشي را كشته يا زخمي نمودند

صر ضد عاملين اين حادثه عنا
يوناما دريافت كه . حكومت بودند

گروهي از عناصر ضد حكومت يك 
معلم را در ولسوالي سيد واليت سر 

و وي را هوشدار داد  ايستاد نمودهپل 
. تا با دولت افغانستان همكاري نكند

موصوف لت و كوب نشده و نيز 
  . مجروح نگرديده بود

110

در منطقه  فرد ملكي را 6مي، عساكر داخلي  19به تاريخ 
شورشورك ولسوالي نادعلي واليت هلمند بازداشت 

مردم محل به رسانه ها گفتند كه جسد يكي از . كردند
دو روز بعد در حالي به دست  شده شش فرد بازداشت

در رابطه . آمد كه آثار لت و كوب در آن ديده مي شد
به بازداشت شدگان باقيمانده، هيچ معلومات در مورد 

در عكس . ان در دسترس نمي باشدمرگ يا زندگي ش
العمل در برابر اين واقعه، مردم محل جسد فرد شهيد 

. شده را به عنوان اعتراض به مقام واليت انتقال دادند
آنها از مقامات خواستند تا عاملين اين جنايت را 
مجازات نموده و مانع آزار و اذيت افراد ملكي گردند 

  . ا خواهند گرفتدر غير آن افراد محل جانب طالبان ر

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

111

مي، متجاوين باالي بعضي از منازل  19به تاريخ 
مسكوني در منطقهء زيركوه ولسوالي شيندند واليت 

آنها باشندگان محل را از خانه هاي . هرات حمله بردند
شان بيرون كشيده و بعداً آنها را به گونه دسته جمعي به 

هم چنان، اشغالگران در عين تاريخ . شهادت رساندند
منطقه عزيز آباد حمله كردند و  باالي يك مدرسه در

يك متعلم را شهيد و يك دانش آموز ديگر را مجروح 
  . ساختند

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
و دريافت كه اين  هطالبان ثبت كرد

حادثه توسط عناصر ضد حكومت به 
يوناما دريافت كه . وقوع پيوست

گروهي از عناصر ضد حكومت تالش 
ت هرات وارد يك كردند تا در والي

خانه مسكوني شده تا غذا به دست 
آورده و از عمليات مشترك نيرو هاي 
ملي امنيتي افغان و نيرو هاي بين 

گروه . المللي خود را محفوظ سازند
مذكور با مقاومت افراد ملكي مواجه 

يك زن را  كه در نتيجه آنهاشدند 
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مورد هدف قرار داده و وي را 
  . مجروح ساختند

112

مي، نيرو هاي داخلي خانه يك فرد ملكي به  19تاريخ به 
نام زمري را در منطقه غازي خان خيل ولسوالي تگاب 

افراد محل گفتند كه . واليت كاپيسا به آتش كشيدند
اين عساكر منزل مسكوني زمري را از آن جهت به آتش 

  . كشيدند كه يكي از اقارب وي از حاميان طالبان بود

يداد را تثبيت يوناما وقوع اين رو
  .نتوانست

113

 هاي مي، در يك گزارش آمده كه مليشه 24به تاريخ 
مي  خانه 350شامل كه  (ز را در قريه پاني ياربكي كار

ولسوالي گيرو واليت غزني بستند   در مربوطات )شود
باغ ها، . كه مردم با مشكالت زيادي مواجه شدند

زراعت و مواشي مردم محل با خطر تلف شدن مواجه 
به اساس گفته هاي مردم محل، افراد مسن قريه نزد . شد

تقاضا كردند تا كاريز  آنها مليشه هاي اربكي رفتند و از
ي شان در خطر نابودي را باز نمايند زيرا مزرعه و باغ ها

قرار دارد ولي اربكي ها در پاسخ گفتند كه اگر بار 
ديگر به خاطر گشايش كاريز نزد شان مراجعه شد، 

  . عواقب ناگوار براي شان همراه خواهد داشت

 ةيوناما اين رويداد را پس از اعالمي
طالبان تثبيت كرد و دريافت كه 
عناصر ضد حكومت باالي كارگران 

اني كه مصروف اعمار شركت ساختم
كاريز بودند شليك كردند كه باعث 

خير در كار اعمار كانال مذكور أت
  . گرديد

114

مي، امام و خطيب يك مسجد به اسم  25به تاريخ 
مولوي محمود خان توسط مليشه هاي اربكي در منطقه 
قعله انجيل ولسوالي علينگار واليت لغمان در حالي به 

اي نماز عشاء به سوي خانه در شهادت رسيد كه بعد از اد
  . حركت بود

د كرد كه فرد مذكور به اثر أيييوناما ت
خصومت هاي شخصي كشته شده 

  . است

115

مي، مردم محل در شرنه، مركز واليت  26به تاريخ 
پكتيكا عليه اربكي ها پس از آن دست به تظاهرات زدند 
كه مليشه هاي اربكي در منازل مسكوني مستقر 

مظاهره كنندگان گفتند كه مليشه هاي اربكي . گرديدند
در منطقه ميرزاك ساحه خواجه خيل دست به اعمار 
پوسته هاي امنيتي در داخل منازل مسكوني زدند و مردم 

آنها عليه . از اين ناحيه نهايت با مشكل مواجه مي باشد
نيرو هاي اربكي شعار مي دادند و خواهان آن بودند تا 

ل خانه هاي مسكوني را ترك اين نيروها هر چه عاج

 ةيوناما اين رويداد را پس از اعالمي
 30و دريافت كه  هطالبان تثبيت كرد

تن از باشندگان قريه ميرزاك دست 
به تظاهرات مسالمت آميز زدند و 
تقاضاي آن را كردند تا پوسته هاي 
امنيتي پوليس محلي كه در داخل 

شده بود،  ايجادمنازل مسكوني 
  . شودبرچيده 
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  .كنند

116

مال امام و معلم  ؛مي، نيروهاي داخلي 27به تاريخ 
مدرسه دارالحفاظ را در بازار ولسوالي فرارود واليت 
فراه در حالي به شهادت رساندند كه در مسجد خوابيده 

  . بودند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

117

ن و بمباردمان توسط امي، از اثر شليك هاو 29به تاريخ 
اشغالگران و عساكر داخلي در قريه غني در واليت 

فرد ديگر ملكي به  7مرد و يك زن شهيد و  2بدخشان، 
هم چنان، تعدادي . شمول ريش سفيدان مجروح شدند

از خانه هاي مسكوني در اثر بمباردمان تخريب و 
  . خسارات مالي به مردم محل وارد گرديد

 ةا قبل از اعالمييوناما اين رويداد ر
و دريافت كه در اثر  هطالبان ثبت كرد

درگيري زميني ميان اردوي ملي افغان 
و عناصر ضد حكومت در ولسوالي 
وردوج واليت بدخشان يك طفل 

فرد ملكي ديگر مجروح  7كشته و 
  . شدند

118
مي، نيروهاي داخلي در منطقه تكر ولسوالي  29به تاريخ 

فرد ملكي را لت و كوب و بعداً  2ميزاني واليت زابل 
  . توقيف نمودند

يوناما وقوع اين رويداد را تثبيت 
  .نتوانست

119

مي، در اثر بمباردمان نيروهاي اشغالگر  29به تاريخ 
هيد فرد ملكي ش 5 ،باالي ولسوالي الساي واليت كاپيسا

متجاوزين بعد از . تن ديگر مجروح گرديدند 14و 
بمباردمان افراد محل را مورد آزار و اذيت قرار داده، 

تن از افراد ملكي  50خسارات مالي را باالي شان وارد و 
  . را بازداشت كردند

 ةيوناما اين رويداد را قبل از اعالمي
و دريافت كه در اثر  هطالبان ثبت كرد

 12فرد ملكي كشته و  3تبادل آتش 
  . تن ديگر مجروح شدند

  
  

 
 


