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گرفته  در ولسوالي گزره واليت هرات 2012اپريل سال  10گزارش درج گرديده، به تاريخ  كه در صفحه اولِ تصويري
الي مركز ولسوالي يك حمله انتحاري كه از وسايل نقليه استفاده نموده و باعكس موصوف، صحنه ي بعد از . شده است

حمله در . فرد ديگر مجروح گرديدند 57فرد ملكي كشته شده و  13در اين حمله . حمله نموده بود را به نمايش مي گزارد
 . بوقوع پيوست كه مردم بخاطر گرفتن تذكره هاي شان منتظر بودند يصبح زمان 8:30ساعت 
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  موريتأم

توسط بخش  ،درگيري هاي مسلحانه غيرنظاميان در ظتافحمدر مورد   2012سال  شش ماههگزارش اين 
جنوري تا  1دوره زماني گرديده  و تهيه  ،)يوناما(حقوق بشر هيئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان 

  .بر مي گيرد را در 2012 سال جون 30
 "شوراي امنيت ملل متحد با هدف ) 2012( 2041بر اساس قطعنامه  موريت يوناما أم به تعقيباين گزارش 

و  پاسخ دهي قويتظت آنها، تفامح نظارت بر وضعيت غيرنظاميان، هماهنگي تالش ها براي تضمين
قانون اساسي افغانستان و  شامل در كمك در تطبيق كامل آزادي هاي بنيادي و مقررات حقوق بشري

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

اثرات جنگ بر غيرنظاميان به شمول موارد ذيل روي  را با هدف كاهشِ ييوناما يك سلسله فعاليت ها
ن افراد ملكي كشته يا زخمي شده اند؛ نظارت مستقل و بيطرفانه از حوادثي كه در آ": دست گرفته اند

؛ و كه در جنگ هاي مسلحانه متضرر مي گردد يظت غيرنظاميانفحامفعاليت هاي جانبدارانه براي تقويت 
، و قانون اساسي ،حقوق بشر، بين المللي مقررات حقوق بشر دوستانه بيشترِ تقويتفعاليت هاي كه باعث 

اين گزارش توسط دفتر كميشنري عالي ملل  ".شود مي فهاي درگيرنستان در ميان تمام طرافغاساير قوانين 
   . متحد براي حقوق بشر، بازنگري شده و داده هاي تخصصي را از طرف آنها دريافت نموده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

iii 

ستاندر مورد محافظت افراد ملكي در منازعات مسلحانه ي افغان2012گزارش شش ماه اول سال  

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

 نيز و .را مي گويد )هاهليكوپتر(توسط بالگرد ها نزديك جنگيحمالت  و با بال ثابت هواپيماهاي
كه  يطياره هاي بدون خلبانهوايي بدون سرنشين يا جنگي با استفاده از وسايط  كه را مي گويد  يحمالت

  . ، صورت مي گيرداز راه دور كنترول مي شود
ABP :پوليس سرحدي افغان  
ALP :حلي افغانپوليس م 
ANA :اردوي ملي افغان  
ANP :پوليس ملي افغان    

ANSF : كه شامل پوليس سرحدي، اردوي ملي،  بودهاصطالح پوششي  يك ملي افغانامنيتي نيروهاي
  . پوليس ملي و رياست امنيت ملي ميگردد

AXO  :مواد انفجاري متروك   
  : تقسيم نمود ذيل به دو دسته  را شامل كشته شده گان و زخمي ها مي گردد و ميتوان آن :تلفات

تلفات برخاسته  شامل ناشي ميشود كه نظامي هاي مستقيم از درگيريبطور تلفاتي كه : مستقيمتلفات  •
 مثالً .مي گردد نيروهاي نظامي بين الملليو  ياز عمليات هاي نظامي انجام شده توسط نيروهاي دولت

 در مقابل ي، مبارزهات هاي تالشي و دستگيرليظت از نيروها، حمالت هوايي، عمفحامرويداد هاي 
 نتيجه فعاليت دراين گونه تلفات شامل تلفاتي نيز ميگردد كه . شورشيان يا عمليات هاي ضد تروريزم

مواد منفجره  تلفات ناشي از  ،هاي سازمان يافتهمانند كشتار  .صورت مي گيرد دولتي غير گروپهاي مسلح
 . با نيروهاي طرفدار دولت جاسازي شده و يا درگيري مستقيم

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

در جريان عمليات هاي  ناشي از وضعيت غير صحي كه تصادفيدوران جنگ، مرگ در زندان، مرگ 
اين گونه  .هاي صحي منع شده يا موجود نباشدنظامي رخ مي دهد و يا زماني كه دسترسي به مراقبت 

توان مشخص مي ن وجهتلفات مي تواند مرگ ناشي از حوادثي را نيز شامل شود كه عامل آن را به هيچ 
 . مانند مرگ يا جراحت هاي ناشي از تبادل آتش. ساخت

 مشمول(سال  18به كسي گفته مي شود كه زير سن  "طفل" طفل، كنوانسيون حقوقاساس  بر: اطفال
 به از سوي افغانستان نيز 2003كه در سال  روم بين المللي محكمه جنايي اساسنامهدر ضمن . باشد) 0-17

يا  سال در نيروهاي مسلح دولتي و 15سن  اجباري يا شامل نمودن اطفال زير خدمت بود،  رسيدهتصويب 
. گروه هاي مسلح غير دولتي و استفاده از اطفال براي مشاركت مستقيم در خشونت ها را جرم شمرده است

  )مراجعه شود 8ماده  2 بند فقره اي )vii( جزءو  8ماده ) 2( ندب) ب(فقره ) xxvi( جزءبه (
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تحت نام  يبين الملل مقررات حقوق بشردوستانه: ظت شدهفحامغيرنظاميان و مبارزين 
نمي باشند و يا  ) عضو نيروهاي نظامي يا شبه نظامي(د كه مبارزنكساني را خطاب مي كن"غيرنظاميان"

  1عمومي شورش كننده گان از يكي از طرف هاي درگير يا بخشِ ي عضو گروه هاي مسلح سازمان يافته
 را ظت خويشفحامدرگيري هاي نظامي شركت كنند  در صورتي كه غير نظاميان بطور مستقيم در. نباشند

 ، مريض،مجروح( جنگ خارج شده، مثلصفوف از  كه يغيرنظاميان، جنگجويان ؛ثالًم .دناز دست مي ده
و يا كسانيكه مربوط به بخش هاي ) مي گردد، توقيف يا تسليم اشخاص كه كشتي شان متالشي مي شود

  .  ظت شوندفحامبايد در برابر حمالت  ،دننيروهاي مسلح باش مذهبيصحي يا 
COM-ISAF :فرمانده نيروي هاي بين المللي ياري به امنيت يا آيساف در افغانستان .  

EOF Incidents : ها در مقابل يك پديده نيرو مربوط به عكس العمل تدريجيحادثات
 هنگام زماني كه افراد در: ياد شده استنيز  "از نيروها محافظت"عنوان  تحتكه  مظنون

ي يا سبقت گرفتن از آن به هشدار افراد نظامي توجه نكنند و يا هم در نزديك شدن به كاروان هاي نظام
  . ، اين حوادث اتفاق مي افتدپوسته هاي تالشي از دستورالعمل ها سرپيچي نمايند

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

IDP :داخلي گانبيجا شد  
IED : يعني بمبي كه برخالف روش . انفجاري تعبيه شده مواداخته و يا جاسازي شده باشدنظامي س متعارف .
مواد انفجاري  مانندبصورت بمب انتحاري؛  ":به اشكال ذيل مشاهده شود مي تواند انفجاري تعبيه شده مواد

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

استحصال و بهره برداري مواد انفجاري تعبيه شده شامل موارد ذيل مي : استحصال مواد انفجاري
مواد ي ن معلومات  جمع آوري شده از ساحه حادثه تشخيص، جمع آوري، توليد و توزيع نمود:  گردد

انفجاري به منظور به دست آوردن اطالعات نظامي قابل استفاده، تا با اين روند؛ طرزالعمل و ميتود مبارزه 
اين . با مواد انفجاري تقويت گرديده، منابع شورشيان را كاهش داده و تعقيب عدلي را حمايت نمايد

و ترميم عناصر مواد انفجاري تعبيه شده براي آزمايش هاي تخنيكي،  استحصال شامل حفظ، تشخيص
. قانوني و بايوميتريك، شده و تحليل هاي را شامل مي گردد كه توسط نهادهاي متخصص انجام مي گيرد
 .    استحصال مواد انفجاري تعبيه شده يك بخش اساسي اقدامات مؤثر و قوي عليه مواد انفجاري مي باشد

Incidents: تلف شودكه افراد ملكي در اثر درگيري هاي نظامي  صورت مي گيرد يزمان ؛حادثات .
  . ملكي يوناما نمي شودافراد شامل گزارشات تلفات  جرميگزارش تلفات ناشي از فعاليت هاي 

                                                 
شده، يعني كساني كه در برخورد با اساكنين يك سر زمين اشغال ن ": تذكر يافته، به اين معناست كهو يكه در كنوانسيون سوم ژن قيام يا شورش عمومي اصطالح.  1

داشته باشد تا خود را در واحد هاي منظم نظامي شامل سازند  بدون اينكه وقت و در مقابل آنها مقاومت مي كنند بي اختيار سالح در دست مي گيرند نيروهاي مهاجم
 .4ماده ) 6(و ) 1( فقرهاي ".قوانين و سنت هاي جنگ را رعايت مي كنندحمل نموده و  را در  مال عام  سالح مشروط به اينكه 
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IHL :حقوق بشر دوستانه بين المللي  
IM Forces :"مي گردد كه بخشي از سربازان خارجي  شامل تماميِ "نيرو هاي نظامي بين المللي

عمليات تحكيم نيروهاي مربوط به  نيروهاي آيساف و نيروهاي امريكايي مستقر در افغانستان بشمول
در ضمن اين واژه آنعده از نيرو  .را تشكيل مي دهد ندآزادي كه تحت فرماندهي فرمانده آيساف قرار دار

و نيرو  ويژهشامل تعداد نيرو هاي  ه ونكردبر مي گيرد كه تحت فرماندهي آيساف عمل  را نيز در يها
  . ويژه ميباشد هايهاي عمليات

Injuries :اجر ايبه معنميزان شدت جراحت ها در . ياد مي گردد متفاوت حات جسمي با ميزان شدت
 غير فزيكي و جراحت ها شامل شوك يا صد مه هاي. نمي شودداتابيس بخش حقوق بشر يوناما ثبت 

  . نمي گردد ،ز اثر حادثات به بار مي آيد مانند ضربه روحيو يا نتايج كه ا رواني
ISAF :منشور ملل متحد  7آيساف بر اساس فصل .مللي كمك به امنيت در افغانستاننيروهاي بين ال

اين نيرو ها تحت صالحيت شوراي امنيت ملل متحد اعزام شده . موريت تأمين صلح را به عهده داردأم
فرماندهي آيساف را به  ،ملل متحدو  دولت افغانستان اساس درخواست  ، ناتو بر2003در اگست . است

مساعدت كننده  كشور  49نفر از  130313شامل  تقريباً 2011 دسمبر 8نيروهاي آيساف تا . عهده گرفت
مقر عمومي آيساف در كابل مستقر مي  بشمولكه در شش سلسله فرماندهي منطقوي  يدمي گردنيرو 
بدين سو، فرمانده آيساف به عنوان فرمانده نيروهاي امريكايي در افغانستان نيز  2008از نومبر . باشند

شوراي  )2011(2011قطعنامه . خدمت مي كند، در حاليكه سلسله فرماندهي هر دو نيرو جداگانه مي باشد
 13ماه ديگر الي  12امنيت يكبار ديگر بر قطعنامه هاي قبلي در مورد تمديد مأموريت آيساف به مدت 

  .تأكيد مي نمايد 2012اكتوبر 
MoI : وزارت امور داخله  

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

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

افراد و گروه هاي مسلح  اين اصطالح تمامِ: عناصر ضد دولتي نييع گروه هاي مسلح غير دولتي
و يا مخالفين مسلح را كه در حال حاضر در درگيري هاي نظامي عليه دولت افغانستان و يا نيروهاي نظامي 

 "اين اصطالح همچنين به كساني اطالق مي شود كه به عنوان . بين المللي سهم دارند، در بر مي گيرد
 هاي يا هويت اتبا مشخص تحريك شده، در اثر يك سلسله اهداف كه ييهااد و گروه افر ،"طالبان

ازبكستان، اتحاد جهاد اسالمي، لشكر طيبه و  اسالمي جنبش، مختلف مانند شبكه حقاني، حزب اسالمي
 .  ، فعاليت مي نمايندجيش محمد
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Pro-Government Forces (PGF) :نيرو هاي طرفدار دولت  
تمام نيروهايي نظامي و شبه نظامي كه در عمليات هاي ضد اين نيروها : افغانستاننيروهاي دولت  •

را در بر  لت افغانستان مي باشندتروريزيم فعاليت ميكنند و بطور مستقيم يا غير مستقيم تحت كنترول دو
، رياست امنيت ملي ، نيروهايها شامل اردوي ملي، پوليس ملي، پوليس سرحدياين نيرو. مي گيرد

 . ميگردد، اما محدود به اين ها نمي باشد ليس محلي و ساير نيروهاي محافظتي محليپو

  )OGAs( ديگر از كشورهانيروهاي نظامي بين المللي و نمايندگي هاي  •
SOP :معياري  هاي طرز العمل عمليات  

صدي و با استفاده دولت و عناصر دولتي از نيروي كشنده، آن هم  به شكل عمدي، ق: كشتار سازمان يافته
عين كار توسط يك هم چنان؛ . را كشتار سازمان يافته مي گويدپالن از قبل طرح شده در زير چتر قانون 

منازعه مسلحانه بر عليه فرد مشخص كه آن فرد در تحت توقيف مرتكبين  و دخيل درگروپ مسلح منظم 
ري از حاالت كشتار هدفمند و سازمان هر چند در بسيا. كشتار سازمان يافته مي گويدنيز قرار نداشته باشد را 

  . يافته حق حيات را نقض مي كند، اما در شرايط استثنايي جنگ مسلحانه ممكن قانوني باشد
صورت جلسه ي  3قضايي و خود سرانه، در فقره  گزارش گزارشگر ويژه در مورد قتل هاي فرابه 

. فليپ آلسون. مراجعه گرددچهاردهمين جلسه شوراي حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل متحد 
  A/HRC/14/24/Add.6. 10 May 2010 "مطالعه قتل هاي سازمان يافته"اديندم

 UNDSS :دفتر امنيت و مصئونيت ملل متحد.  
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  تهيه گزارش روشِميتودولوژي يا 

  
با كه  ياطالعات انواع و گستردهبا يك سلسله منابع ، رويدادها ي در ساحه اجراي تحقيقات وصفبا يوناما

گزارش ها در مورد  رايزني و مشوره نموده ودارد تا جاي كه امكان ارزيابي مي گردد،  اعتباربا  اطمينان و
تالش هاي خود را  نهايتدر زمان تحقيق و بررسي هر رويداد، يوناما . مي نمايد تهيهملكي را افراد تلفات 

شواهد عيني، افراد آسيب ديده، فعالين نظامي  "تا اطالعات ارايه شده از منابع گسترده بشمول بكار مي برد
و واليات، رهبران مذهبي  هاروستا در ، مسئولين محلي)نظامي بين الملليبشمول دولت افغانستان و نيروهاي (

م و شواهد جمع آوري و اجتماعي و اطالعات بدست آمده از طريق بازديد مستقيم، آزمايش فيزيكي اقال
شده از محل حادثه، بازديد از شفاخانه و ديگر مراكز صحي، تصاوير ويديويي، گزارش رياست امنيت و 
مصئونيت ملل متحد و ديگر نمايندگي هاي آن، گفته هاي منابع دست دوم، گزارش رسانه ها و اطالعات 

  . نمايد جمع آوري و بررسي مجددرا  "جمع آوري شده از سوي نهاد هاي غير دولتي و طرف هاي سوم
 

و تحقيقات در محل  صحنه اهدانقربانيان، ش اوليه هادتكه ممكن باشد، تحقيقات بر اساس ش ييجادر 
در بعضي موارد بخصوص جايي كه دسترسي به علت محدوديت هاي امنيتي وجود  .صورت مي گيرد

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

 .، اتكاء مي كندآن منابع معتبر ارزيابي گرديدهگسترده كه 
 

 اد متذكرهرويد هرگاه اطالعات مربوط به يك رويداد براي يوناما قناعت بخش نباشد، در آنصورت
. رديدر بعضي موارد، تحقيقات قبل از نتيجه گيري ميتواند چندين هفته را در بر گ. نمي شود داده گزارش

ناشي از يك رويداد  در مورد تلفات ملكيِ در يك گزارش ست كه نتيجه گيري هاااين مسئله بدين معن
. گرديده و اصالح گرددبررسي دوباره در تحليل ها  ن آنميتواند با كسب اطالعات بيشتر و گنجانيد

قناعت بخش نتيجه گيري  مداركهرگاه اطالعات واضح و روشن نباشد، در آنصورت تا زمان كسب 
تلفات افراد  كه از ارقام يدر گزارشنيز صورت نمي گيرد و يا بدون نتيجه گيري قضيه بسته مي گردد و 

  . شودگنجانيده نمي قضاياي بسته شده  تذكر به عمل مي آيد، ملكي
 

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

ملكي اند يا  دارند قرار سن جنگ كه در دانكه مرفرض نمي كند استفاده نموده و  ليبين المل دوستانه
اين گونه ادعا ها بر اساس واقعيت هاي موجود در مورد يك رويداد مشكوك ارزيابي مي  بلكه ،جنگجو
هرگاه وضعيت يك يا چندين قرباني نا مشخص باقي مي ماند، در آنصورت مرگ آنها در شمار . شوند

 . ملكي گنجانيده نمي شود افراد تلفات مجموع
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ميالدي ايجاد نمود تا تحليل ها و گزارش هاي خود در مورد  2009را در سال يوناما يك  داتابيس 
جمع آوري اين  داتابيس بخاطر تسهيل . كند تقويتظت غير نظاميان در درگيري هاي نظامي را فحام

تفكيك اطالعات بر اساس ثر اطالعات منجمله ؤمنظم، تحليل و ارزيابي منسجم و ماطالعات به شكل 
   .طراحي شده است بين حادثه، تاكتيك، نوع سالح و دسته بندي هاي ديگر، مرتكجنس، سن

 
به  هر چند .مشخص را معين نمايد ي ا حد امكان طرف مسئول يك حادثهيوناما نهايت تالش مي نمايد ت

علت محدوديت هاي ناشي از محيط عمليات ها مانند ماهيت مشترك بعضي از عمليات هاي نظامي و 
مختلف  طرفهايبع اوليه در بسياري از رويداد ها براي تشخيص دقيق يا تفكيك ميان عدم توانايي منا

يوناما مسئوليت يك  ،شورشيان يا زماني كه هيچ يك از طرف ها مسئوليت را به عهده نمي گيرند و نظامي
ي كند يوناما ادعا نم. عناصر ضد دولتي نسبت ميدهدبه  يابه نيروهاي طرفدار دولت و   را مشخصرويداد 

ملكي را با توجه  افراد كه ارقام ارايه شده در اين گزارش كامل مي باشد؛ بلكه احتمال دارد يوناما تلفات
  .به محدوديت هاي مرتبط به محيط جنگي كمتر گزارش نموده باشد

 

  مسئوليت هاي حقوقي طرف هاي درگير در جنگ مسلحانه
حمايت  لي بوده كه در آن دولت افغانستان بايوناما جنگ افغانستان يك نبرد داخ بر اساس ديدگاه

به  "نيروهاي طرفدار دولت "كه در اين گزارش و در داخل افغانستان به عنوان ( نيروهاي نظامي بين المللي
كه در اين گزارش و در داخل افغانستان به عنوان (اي مسلح غير دولتيبا گروه ه) مي شودآن اشاره 

 كه شامل طالبان، شبكه حقاني، حزب اسالمي و غيره ميگردد،  )مي شودبه آن اشاره  "عناصر ضد دولتي"
  .درگير جنگ مي باشد

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

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

 
اي نيروهاي مسلح افغان، نيروهاي نظامي بين المللي و گروه ه ؛ بشمولطرف هاي درگير در جنگ تمامِ

تعهدات ظت غيرنظاميان فحام جهتبين المللي  مقررات حقوق بشر دوستانهس بر اسا مسلح غير دولتي
 .دارند آشكار و واضح

 
  حقوق بشر دوستانه بين المللي قواعد مكلفيت ها بر اساس) الف
معيار هايي كه طرف هاي درگير بشمول  حد اقل ،ويژن 1949گانه كنوانسيونهاي چهار در مشترك 3ماده 

  .تعيين نموده است را بايد رعايت كنند يي درگير در يك جنگ مسلحانه داخلغير دولت طرفهايدولت و 
 

                                                 
   .شوراي امنيت مراجعه گردد) 2010(1960و ) 2009(1889 ،)2009(1888، ) 2008(1820هم چنان به قطع نامه هاي . شوراي امنيت) 2000(1325قطع نامه .  2
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مي باشد كه در آن   19773 دومِالحاقي  لتكوعضو پر و ويژن 1949 افغانستان عضو كنوانسيونهاي چهارگانه
 ل حمله عليه افرادتكواين پر. پرداخته شده استظت غيرنظاميان در درگيري هاي مسلحانه داخلي فحامبه 

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

عرفي  حقوقبخشي از  تكل هاي الحاقي آن وو  و پريژن 1949كنوانسيونهاي چهارگانه در  قواعد متعددي
ان، نيروهاي نظامي بين مرتبط ترين اصولي كه بر رفتار نيروهاي مسلح افغ. 4را تشكيل ميدهدبين المللي 

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

بايد  ي درگيرطرف ها .5قرار گيرند حملهجمعيت غير نظامي و همچنين افراد ملكي نبايد مورد ": تشخيص •
  "6.تشخيص دهند "اهداف ملكي را از اهداف نظامي"و  "ملكي را از جنگجوياندر تمام حاالت جمعيت 

احتمال تلفات اتفاقي افراد ملكي، جراحت به غيرنظاميان، صدمه به  كه ي يك حمله در ": تناسب •
 نظاميكه از بعد  يمنفعت محسوس و مستقيم، كه از وجود داشته باشداهداف ملكي و يا تركيبي از آنها 

 .   7، منع گرديده استفراتر رودآيد، بدست مي 
 بايد از مصئونيت در برابر هر گونه خطر ناشي از عمليات هاي نظامي غيرنظاميان... ": احتياط در حمله •

تا جمعيت  مراقبت دائمي صورت گيرددر زمان انجام عمليات نظامي، بايد . "8برخوردار باشد همه جانبه
هر گونه "و از هر گونه احتياط ممكن كار گرفته شود تا از  "ودغير نظامي و اهداف ملكي را تفكيك نم

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

ل قوت هاي ، بشموسهم دارند نيروهاي نظامي بين المللي در افغانستانتشكيل در كه همه كشور هاي 
عمليات  زادي و نيرو هايآامريكايي در افغانستان، اعضاي ائتالف عمليات تحكيم ويژه آيساف، نيروهاي 

 1949كنندگان كنوانسيونهاي چهارگانه ء همه امضا قرار دارند، خارج از اين سلسله فرماندهي هاي ويژه كه
و پروتكل  1ل الحاقي  كتوننده پرك ءكننده نظامي امضا كمك هرچند تمام كشورهاي. و مي باشنديژن

 عرفي بين المللي حقوقكه بخشي از  قواعد حقوقي مربوطه آن نيستند، اما تمام اين نيروها به 1977  2الحاقي 
 .د مي باشند، مقيرا تشكيل ميدهد

                                                 
  .  نافذ گرديد 2009دسمبر  24تصويب نمود كه پروتكل موصوف  به تاريخ   2009نومبر  10را به تاريخ  1977افغانستان، پروتكل الحاقي دوم .  3
 CU P/ICRC, Cambridge(جان ماري هينكارتز و لويس دوسوالد بك  كميته بين المللي صليب سرخ، حقوق عرفي بشر دوستانه بين المللي، نويسندگان،.  4

  . مطالعه كميته بين المللي صليب سرخ) 2005
  13ماده ) 2(، بند 2پروتكل الحاقي  . 5

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 .  6
  . 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 1پروتكل الحاقي .  7
  13ماده ) 1(، بند 2پروتكل الحاقي .  8
  .57ماده )  1(و فقره  2فقره ) ii(و ) الف(، بند هاي 1پروتكل الحاقي .  9
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 حقوق بشر بين المللي قواعدمكلفيت ها بر اساس ) ب
بين  قواعد حقوق بشر. مي باشد عمالدر زمان صلح قابل اهم در زمان جنگ و هم بين المللي  حقوق بشر قواعد

  . يكجا تطبيق مي گردد به شكل متمم و مكمل هم ديگربين المللي  حقوق بشر دوستانهالمللي همراه با 
، بشمول كنوانسيون بين المللي حقوق 10چندين معاهده بين المللي حقوق بشري كننده  ءافغانستان امضا

حقوق بشري تمام شهروندان  مي نمايد تا دولت افغانستان را متعهد ،و اين اقدام د سياسي و مدني مي باش
  .شان، تأمين نموده و از آن محافظت نمايددر داخل سرحدات يا حوزه صالحيت  را 

غير دولتي در افغانستان بشمول گروه هاي مسلح غير دولتي نمي توانند بصورت رسمي  در حاليكه طرفهاي
اما حقوق بشر بين المللي به اندازه كافي اين را تصديق قرار بگيرند المللي حقوق بشر  معاهدات بين طرف

، بر اساس فعاليت دارند به شكل غير رسمي غير دولتي مانند طالبان، بر مناطقي كهمي نمايد كه طرفهاي 
 11.تعهدات حقوق بشر بين المللي ملزم پنداشته مي شود

 
 بين المللي زايج حقوقمكلفيت ها بر اساس ) ج

ين ا بنابر. و قبول نمود امضاروم را  ليبين المل جناييمحكمه اساسنامه ميالدي  2003افغانستان در سال 
افغانستان در برابر تحقيق و پيگيري جرايم بين المللي يعني جرايم جنگي، جرايم عليه بشريت و كشتار 

تي كه افغانستان نمي تواند و يا نمي در صور. دارد اوليه مسئوليت شان دادگاه قضاييجمعي در حوزه 
با توجه به صالحيت شان مي تواند بين المللي  زايخواهد اين كار را انجام دهد، در آنصورت محكمه ج

  .گي نمايده در افغانستان صورت گرفته رسيدبر قضيه ك
 

از طرف هاي يكي  سهم داشته و كشور هاي كه نيروهاي نظامي شان در تشكيل نيروهاي نظامي بين المللي
تصويب نموده  روم را بين المللي زايمحكمه جاساسنامه د و در ضمن ندرگير در جنگ  افغانستان مي باش

اند، مسئوليت دارند تا جرايمي را كه توسط اتباع شان در افغانستان صورت گرفته در چهارچوب 
 وليت دارند تا نقضمسئ به طور مشخص دولت ها ١٢.صالحيت محكمه تحقيق و مورد پيگيري قرار دهند

روم را تحقيق و مورد تعقيب  بين المللي زايمحكمه ج اساسنامه 8ماده ) 2(بند ) اي(و ) آي(فقره هاي 
عليه  كه به شكل عمدي يحمالت" :گرديده تصريحچنين  زيرا، در فقره هاي ماده متذكره. عدلي قراردهد

                                                 
ميثاق بين المللي حقوق فرهنگي، . 1983اپريل  24ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني، مصوب : افغانستان عضو كنوانسيون ها و معاهدات ذيل مي باشد.  10

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

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

. 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 .  11

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

يا خير، بر اساس حقوق عرفي مسئوليت دارند تا نقض جدي حقوق بشر و تخطي ها از حقوق بشر  قطع نظر از اينكه دولت ها اساسنامه روم را امضا كرده باشد.  12
  . دوستانه بين المللي را مورد تحقيق قرار دهند
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در  اًكه مستقيم الت عليه افراد ملكيِحماين گونه اگر و يا داده مي شود  هدايتجمعيت غير نظامي 
 .جنايت جنگي در جنگ داخلي به شمار مي آيد ،"صورت مي گيرد ؛خشونت ها سهم ندارند

 
 مكلفيت ها بر اساس قوانين داخلي) د

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

  .  شان مسئول شناخته مي شوند
 

    ظت شدهفحامغيرنظاميان و جنگجويان تعريف 
سايرين و طرف . افراد ملكي را طوري تعريف مي نمايد كه با حقوق بين المللي مطابقت داشته باشد يوناما

مطرح  كه در بخش بعدي را طوري تعريف مي نمايندر منازعه افغانستان اصطالح فرد ملكي هاي درگير د
  .خواهد گرديد

 
  يوناما

بين المللي را  حقوق بشردوستانهرا طوري بكار مي برد كه بتواند معيار هاي  "ملكي"يوناما تعريف 
وهاي نظامي يا شبه اعضاي نير(كساني مي باشند كه جنگجو  "ملكي"از كلمه  هدف. منعكس نمايد

به اشخاصِ از جناح هاي درگير نبوده و در ضمن  ييك ي يا عضو گروه هاي مسلح سازمان يافته) نظامي
خود را زماني  ملكي بودن يك فرد ملكي موقف. 13شورشيان عمومي نباشد زكه بخشي ا خطاب مي گردد

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

تا در زمان اجراي  ضرورت مي داردطرف هاي درگير در يك جنگ  براي بشر دوستانه بين الملليحقوق 
كساني كه ديگر شورشي . عمليات هاي نظامي شان ميان افراد غيرنظامي و جنگجويان تفكيك قايل شوند

اما در  .و نبايد هدف قرار گيرند محفوظ تلقي گرديدهد، ننبوده و يا ديگر در خشونت ها سهم نمي گير
آنهاي كه كشتي  زخمي، بيمار، مانند(كنار افراد ملكي، جنگجوياني كه ديگر از ميدان جنگ خارج شده 

يا كساني كه مربوط به پرسونل ) بازداشت يا تسليم شده اند شان مي شكند و درحال غرق شدن است و
در برابر  ه بين الملليحقوق بشر دوستانمذهبي يا كارمندان صحي نيروهاي مسلح اند همه اين ها تحت 

  . حمله يا هدف قرار گرفتن مصئون مي باشند
 

اين گزارش حمالتي را عليه گروه هاي مختلف مردمي به ثبت رسانيده كه  ؛افغانستان جنگارتباط  در اما
شامل كارمندان ملكي، معلمين، كارمندان مراكز صحي و كساني كه در ارايه خدمات عامه سهم دارند، 

                                                 
ستقيم در خشونت ها رهنمود هاي تفسيري در مورد مفهوم مشاركت م "همچنين به . را با كنوانسيون هاي ژنيو مقايسه كنيد 1پروتكل الحاقي  50ماده  1پراگراف .  13

  .  مراجعه كنيد 2009جوالي  1نوشته نيلز ميلزر، تاريخ  " حقوق بشر دوستانه بين الملليبر اساس 
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سسات غير دولتي، پرسونل پوليس ملكي كه وظيفه ؤياسي و كارمندان اداري، كارمندان مشخصيت هاي س
 . 14نظامي ندارند و در عمليات هاي مبارزه با شورشيان سهم ندارند، مي گردد

 
  طالبان/عناصر مخالف دولت

در المللي ر اساس نورم هاي بين كه ب يكه يك تعداد افراد خاص اندطالبان به شكل همگاني اظهار نموده 
حقوق بشر و اين مسئله با  بگيرندمورد حمله قرار ممكن قرار مي گيرند  "ملكيافراد " تحت عنوان تعريف
  .  مغايرت دارد دوستانه بين المللي

 
، از كشتار هاي هدفمند مقامات ملكي دولتي، بزرگان قوم ، طالبان مسؤليت تعداد زيادي2011در سال 

گان، موتروانان، مترجمين و ساير افراد ملكي را به عهده گرفتند و همچون ندكارمندان حكومتي، قراردادكن
به كشتن و يا چنانچه بعداً . ، شامل كردندافراد را در ليست عمومي كه اهداف مشخص گنجانيده مي شد

كه در پاسخ به تشكيل لوي ي ، اعالميه 2011در ماه اكتوبر سال  15.اقدام مي گرديد آن اهداف؛دستگيري 
سهم گرفته بودند و يا جرگه توسط طالبان منتشر گرديده بود، تعداد وسيع از افراد ملكي كه در لوي  ؛گهجر

 .به نحوي به حكومت ارتباط داشتند به عنوان اهداف مشروع توسط طالبان تشخيص گرديده بود
 

جرگه مصطلح اشتراك امارت اسالمي مي خواهد كه به تمام آنهاي كه به اين لوي " :در اعالميه آمده بودكه
از كشور ي ، اخطار دهد كه همچون خيانتكاران توسط مجاهدين امارت اسالمي در هر گوشه مي نمايند

عالمان امين كشور يك فرمان را در . مورد تعقيب قرار خواهد گرفته و به واكنش شديد مواجه خواهد شد
در اين جرگه شركت نموده به جرم  اين مورد تصويب نموده كه در صورت دستگيري هر يكي از آنهاي كه

مجاهدين دلير و شجاع خويش را مخاطب قرار  هم چنان؛ امارت اسالمي. خيانت مسؤل قلمداد خواهد شد
اين جلسه را مورد ي كه در فكر مشاركت در اين جلسه است و پيروان داده كه هر محافظ امنيتي، شخص

 "16.دهدهدف قرار 
 

. ميباشدها و ساير افراد ملكي نقض نورمهاي حقوق بشر دوستانه بين المللي قرار دادن و كشتار عمدي اين هدف
محسوب مي  براي انجام حمله مشروعكه تنها اهداف نظامي زيرا، در آن نورم ها به شكل صريح آمده است 

 . بگيرندسهم  ر اينكه به شكل مستقيم در جنگ هاافراد ملكي اهداف مشروع نظامي نيستند مگ. گردد
  

  آيساف
 ، چاپ سوم307عمل عملياتي معياري چنانچه در طرزال آيساف بنا به درخواست يوناما تعريف ملكي را

 :به شرح ذيل ارايه نموده است پذيرفته شده،
 
                                                 

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.  14
يوناما به عنوان غير نظامي، آنعده . وليس سرحدي كه بصورت منظم عمليات هاي ضد شورشگري را انجام ميدهند نيز مي گردد، مگر اينكه خالف آن ثابت شودو پ

  .  از پوليس ترافيك افغان و ديگر افسران پوليسي را در نظر دارد كه فقط نقش نظم عامه ملكي را انجام ميدهد
كه حمالت  2011اپريل سال  30دستور العمل طالبان و بياينه طالبان در ) iv-vi(پراگراف .يوناما در مورد تلفات افراد ملكي مراجعه گردد  2011ال به گزارش نيم س.  15

  .لح نيز مي گرديدبهاري شان را اعالم نموده بود، ليست از اشخاص را كه مورد هدف قرار مي دادند؛ شامل اعضاي كابينه حكومت، اعضاي پارلمان و شوراي ص
  . 2011اكتوبر سال  26اظهار نظر سخنگوي امارت اسالمي در مورد لوي جرگه ي كه قرار است برگزار گردد، . 16
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اعضاي نيروهاي (كه جنگجو  را به اشخاصِ اطالق مي كند "ملكي"بين المللي كلمه  حقوق بشر دوستانه
از جناح هاي درگير نبوده و در ضمن  ييك ي ي مسلح سازمان يافتهيا عضو گروه ها) نظامي يا شبه نظامي

 ملكي بودن يك فرد ملكي موقف .شورشيان عمومي نباشد زكه بخشي ا به اشخاصِ خطاب مي گردد
اما در صورت   .خود را زماني از دست مي دهد كه بصورت مستقيم در خشونت ها سهم مي گيرد

يف شده را دوباره بدست مياورد، آن محافظت تعر وصوف،شخص م جراحت، مريضي، توقيف يا تسليم
 افراد ملكي توسط گروه كاهش تلفات افراد ملكي.  به شكل فعال در جنگ سهم نمي گيرد چون

(Civilian Casualty Mitigation Team)   جهت تحليل و تجزيهبا توجه به وابستگي هاي شان، 
  17.بيشتر تفكيك مي گردد

                                                 
  . 2012جون  15مكاتبه اميلي يوناما با آيساف، . 17



 

1 
 

در مورد محافظت افراد ملكي در منازعات مسلحانه ي افغانستان2012گزارش شش ماه اول سال  

 خالصه گزارش
  

ن همراي چهارتا طفلم و خانم برادرم همراي دو تا طفلش در مركز ولسوالي منتظر نشسته بودند تا خانم م
من از خانواده ام خواهش كردم تا در نزديكي دروازه منتظر بماند و من داخل . تذكره هاي ما را بگيرد

بعد از داخل شدن، يك  .ولسوالي رفته تا ببينم كه آيا كارمندان اداره احصائيه به دفتر كارش رسيده است
انفجار قوي را شنيدم، لذا دو باره به طرف دروازه دويدم و مشاهده كردم كه مردم آغشته به خون در زمين 

يكي از دخترانم را ديدم كه در زمين افتاده و از بين رفته است و سه تا دخترِ ديگرم همراي . افتاده است
ك كرد تا دختران و همسرم را در موتر گذاشته و آنها پوليس به من كم. مادرشان مجروح گرديده بودند

  .را به شفاخانه انتقال دهم
بر اساس معلومات بعدي كه يوناما دريافت نموده است، يكي از دخترانِ اين فرد شاهد صحنه در اثر 

  18.جراحت هاي زياد بعداً در شفاخانه فوت نموده است
حمله مواد انفجاري تعبيه شده در مركز ولسوالي گزره صحبت هاي پدرِ دو تا دختري بود كه در اثر ــ 

فرد ملكي  13چنان چه  در اين حادثه مجموعاً . كشته شدند 2012اپريل سال  10واليت هرات به تاريخ 
 . فرد ديگر مجروح گرديدند 57كشته شده و 

  
گيني را بر افراد ، منازعه مسلحانه در افغانستان به شكل دوام دار تلفات سن2012در شش ماه اول سال 
، خشونت هاي ناشي از جنگ 2012ماه جون سال  30از اول ماه جنوري تا تاريخ . ملكي وارد نموده است

فرد ملكي به قتل  1145فرد ملكي را كشته و مجروح نموده كه از اين مجموعه به تعداد   3099به تعداد 
 3654كه  2011ه با عين مدت سال اين رقم در مقايس. فرد ملكي مجروح گرديده است 1954رسيده و 

در صد  15فرد ملكي كشته و مجروح گرديده بود، در تلفات مجموعي ) مجروح 2144مقتول و  510(
، آن روند دائمي را كه 2012كاهشِ تلفات افراد ملكي در شش ماه اول سال  19.كاهش را نشان مي دهد

اما . ه رو به افزايش بود، معكوس نشان مي دهددر جريان پنج سال گذشته تلفات افراد ملكي به طور پيوست
زيرا، تعداد تلفات افراد ملكي هنوز در سطح باال قرار داشته و با شش ماه . يوناما هنوز هم نگران مي باشد

، به طور مجموع به 2010، قابل مقايسه مي باشد، به خاطريكه در جريان شش ماه اول سال 2010اول سال 
  .فرد ملكي كشته و مجروح گرديده بود) مجروح 1997و  مقتول 1271( 3268تعداد 

زن و طفل كشته و  925در مجموع  2012جون سال  30بر اساس  يا فته هاي   يوناما، از اول جنوري تا 
رقم فوق الذكر در   20.درصد تمام تلفات افراد ملكي را تشكيل مي دهد 30مجروح گريده، كه اين رقم 
مواد انفجاري  21.، يك درصد افزايش را نشان مي دهد2011سه عين مدت سال مورد زنان و اطفال در مقاي

                                                 
  . ، واليت هرات2012اپريل سال  11مصاحبه يوناما در شفاخانه هرات، .  18
فرد ملكي مقتول كه در نتيجه حمله هوايي در ولسوالي غازي  48، به تعداد 2011فرد ملكي مقتول در شش ماه اول سال  1462يوناما يعني ارقام منتشره قبلي دفتر .  19

  . جهت معلومات بيشتر به مبحث حمالت هوايي مراجعه گردد. به قتل رسيده بود را شامل نمي گرديد 2011ماه فبروري سال  17آباد واليت كنر به تاريخ 
را ) مجروح 229كشته و  118(347فرد ملكيِ كشته و مجروح  را اطفال تشكيل مي دهد و ) مجروح 347كشته و  231(578بر اساس كشفيات يوناما، در مجموع .  20

  . طبقه اناث تشكيل مي دهد
در . راد ملكي را تشكيل ميدهد، كشته و مجروح گرديده بوددرصد تمام تلفات اف 29كه  2011طفل و زن بين ماه جوالي و دسمبر سال  1139مجموعاً به تعداد .  21

  . فرد ملكي كشته و مجروح گرديده بود 3920آن دوره زماني به تعداد 
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. تعبيه شده و به تعقيب آن جنگ هاي زميني سبب عمده ي كشتارهاي زنان و اطفال تلقي مي گردد
جون، خشونت هاي  30كميشنرياي عالي سازمان ملل متحد براي مهاجرين گزارش داده است كه تا تاريخ 

جديداً  در  17079كه از اين مجموعه به تعداد .فرد را بيجا نموده بود 114900حدود ناشي از جنگ در 
، در مقايسه 2012تغيير مكانِ ناشي از جنگ در شش ماه اول سال . ، بيجا گرديده است2012نيمه اول سال 

  . درصد افزايش يافته است 14عين مدت سال قبل 
درصد تلفات  10در حاليكه . لفات افراد ملكي مي باشددرصد تمام ت 80نيروهاي مخالف دولت، مسئول 

درصد ديگر را به  10به نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان نسبت داده شده و يوناما نمي تواند 
 .هيچ يكي از طرف هاي درگير به طور مشخص نسبت دهد

  
وظايف قانوني شان به طور  يوناما از تمام طرف هاي درگير در جنگ  دعوت به عمل مي آورد كه به

يوناما مواد انفجاري . كامل عمل نموده تا تلفات افراد ملكي و آسيب رساندن به مردم ملكي، كاهش يابد
تعبيه شده ي كه توسط نيروهاي مخالف دولت استفاده مي گردد و تفكيك بين اهداف ملكي و نظامي 

مايد كه استفاده از تاكتيك هاي كه تفكيك بين قايل نيست را محكوم نموده و نيز، اين نهاد تقاضا مي ن
افراد ملكي و نظامي كرده نمي تواند، مانند مواد انفجاري تعبيه شده ي بشقاب مانند كه با وارد نمودن 

يوناما مجدداً از نيروهاي مخالف دولت خواهش مي نمايد . فشار منفجر مي گردد، به زودي متوقف گردد
 .  يافته و عمدي افراد ملكي را متوقف سازد كه به طور عاجل كشتار سازمان

با وجود تعهدات گسترده ي بين المللي و پيشرفت هاي مهم در دهه گذشته، فرايند گذارِ افغانستان به 
يوناما از دولت افغانستان تقاضا به عمل مي آورد كه . طرف صلح و ثبات هنوز به نقطه اكمال نرسيده است

بين المللي، تالشهايش را افزايش داده تا اطمينان حاصل گردد كه نيروهاي با كمك ناتو، آيساف و جامعه 
امنيتي افغان به قدر كافي آموزش، تجهيز و حمايت مي گردد، تا اين نيروها افراد ملكي را در مقابل 
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هم چنان، اين نيروها بايد بتواند كه جلوي خشونت را . آسيبِ ناشي از جنگ به طور مؤثر محافظت نمايد
در نتيجه، جهت . ته و تهديد هاي ناشي از خشونت هاي مربوط به جنگ را بر مردم كاهش دهدگرف

محافظت افراد ملكي و حصول اطمينان از محافظت حقوق اساسي بشري اقدامات بيشتر بايد روي دست 
هدات شان يوناما قبل از نشر، اين گزارش را با حكومت افغانستان در ميان گذاشته و آنها بر تع. گرفته شود

  . جهت محافظت افراد ملكي در جريان جنگ، تأكيد ورزيدند

 
  نيروهاي مخالف دولت و محافظت افراد ملكي

اين نيروها در شش ماه اول سال . درصد تلفات افراد ملكي مي باشد 80نيروهاي مخالف دولت مسئول 
اين رقم در . مجروح نموده اندفرد ملكي را  1593فرد ملكي را به قتل رسانيده و  882، به تعداد 2012

 22درصد 15فرد ملكي مجروح،  1760فرد ملكي مقتول و  1167با  2011مقايسه با شش ماه اول سال 

كه توسط نيروهاي  ييهايوناما بر نگراني شان در مورد استفاده دوام دارِ تاكتيك . كاهش را نشان مي دهد
  . ي و نظامي كرده نمي تواند، اصرار مي ورزدمخالف دولت استفاده مي شود و تفكيك بين افراد ملك

نيروهاي مخالف دولت . مواد انفجاري تعبيه شده به عنوان تهديد بزرگ عليه افراد ملكي مطرح مي گردد
به شكل دوام دار از مواد انفجاري كه تفكيك بين افراد ملكي و نظامي قايل نيست و به شكل غير قانوني 

، مواد انفجاري به 2012جون سال  30از اول ماه جنوري تا . مي نمايد بهره برداري مي گردد، استفاده
فرد ملكي را به قتل  327درصد تمام تلفات افراد ملكي گرديده است كه در مجموع  33تنهاي باعث 

با در نظر گرفتن تمام تاكتيك هاي كه نيازمند استفاده . فرد ملكي را مجروح نموده است 689رسانيده و 
، چنين ميتوان 23فجاري تعبيه شده مي باشد، مثالً حمالت انتحاري و حمالت انتحاري پيچيدهاز مواد ان

                                                 
  . درصد كاهش در مجروحين به مشاهده مي رسد 9درصد كاهش در آمار قتل ها و  24.  22
به شكل پيچيده عبارت از حمله ي است كه به شكل عمدي و هماهنگ شده صورت مي گيرد و حمله انتحاري  ":تعريف يوناما از حمله انتحاري پيچيده اينست كه.  23

انند مواد انفجاري تعبيه شده در شامل مواد انفجاري تعبيه شده در بدن انسان و وسايل حمل و نقل مي باشد و هم چنان بيشتر از يك حمله كننده و بيشتر از يك نوع ابراز م
  .  تمام عناصر سه گانه  فوق الذكر بايد وجود داشته باشد تا يك حمله از جمله حمالت پيچيده به شمار رود. له استفاده مي گرددبدن و راكت، در انجام حم
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گرديده  2012درصد تلفات افراد ملكي در شش ماه اول سال  53گفت كه اين تاكتيك ها، كالً باعث 
هده نموده در اكثر قضاياي كه مواد انفجاري تعبيه شده باعث تلفات افراد ملكي گرديده، يوناما مشا. است

به طور . است كه چنين مواد انفجاري تعبيه شده به خاطر يك هدف معينِ نظامي هدايت داده نشده است
مثال، گذاشتن مواد انفجاري تعبيه شده در جاده هاي كه روزمره توسط افراد ملكي استفاده مي گردد، 

مبناي حقوق بشر دوستانه بين منتج به آثاري مي گردد كه هيچ گونه محدوديتي را نمي شناسد و نيز بر 
بر اساس قوانين افغانستان، استفاده از مواد انفجاري تعبيه . المللي اين هدف يك هدف مطلوب نمي باشد

شده توسط نيروهاي مخالف دولت، هميشه يك عمل جرمي محسوب گرديده و اكثرِ حادثات مواد 
ملكي گرديده است، مي تواند وجه جرايم  منجر به تلفات افراد 2012انفجاري تعبيه شده ي كه در سال 

 .  جنگي را به خود بگيرد

، تلفات افراد ملكي كه در نتيجه ي قتل هاي سازمان يافته توسط نيروهاي 2012در شش ماه اول سال 
جون سال  30از اول جنوري تا . درصد افزايش را نشان مي دهد 53مخالف دولت صورت گرفته است، 

حادثه جداگانه ي قتل هاي سازمان يافته و يا اقدام  237جرح را در  101قتل و  255 ، يوناما به تعداد2012
فرد  190بر اثر چنين تاكتيك به تعداد  2011بر قتل هاي هدفمند، ثبت نموده است، كه در عين مدت سال 

ران نيروهاي مخالف دولت به شكل دوام دار رهب. فرد ديگر مجروح گرديده بود 43ملكي كشته شده و 
مردم، مقامات دولتي و افراد ملكيِ كه جهت حمايت دولت و نيروهاي بين المللي مظنون قرار مي گيرند 

اين تاكتيك ها باعث نقض حقوق عرفي بشر دوستانه بين المللي مي گردد، . را مورد هدف قرار مي دهد
   24.گيردزيرا در آن به صراحت بيان شده است كه حمالت نبايد عليه افراد ملكي صورت ب

 

                                                 
بين بيك، كميته -ماري حن كردس و لويس دزواك -جين. قواعد: 1حقوق عرفي بشر دوستانه بين المللي، جلد . تشخيص بين افراد ملكي و جنگجويان. 1قاعده .  24

  . 2005المللي صليب سرخ، كمبريج، 
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  حقوق بشر در مناطقي كه  توسط نيروهاي مخالف دولت كنترل مي شود: يافته هاي مردم
باتوجه به تغييرات امنيتي كه در اين  احساس مردم نسبت به وضع امنيتي، حكومت و محافظت افراد ملكي

 بطور فزاينده افغان،اي بين المللي به نيروهاي گزارش درج گرديده و انتقال مسئوليت هاي امنيتي از نيروه
بخصوص در آن ساحاتي كه عناصر مخالف دولت بطور فزاينده اعمال نفوذ نموده و . مرتبط هستندباهم 

چنين احساس در گسترش اينكه مردم در استفاده از حق آزادي . آن ساحات را تحت كنترل مي گيرد
   .د، تأثير داردرفت و آمد، مشاركت سياسي، تعليم و مراقبت صحي، احساس امنيت نماي

در سراسر افغانستان با مردم رايزني نموده است،  ،25ولسوالي دور دست و مناطق متأثر از جنگ 99يوناما در 
تا نظريات آنها را در مورد نفوذ نيروهاي مخالف دولت در باالي جامعه ي شان و تأثير ناشي از آن را بر 

هاي نامتناقضي را دريافت نموده است كه نشان مي يوناما گزارش . محافظت از حقوق بشر، دريافت نمايد
دهد، كنترل محدود حكومت در مناطق فوق الذكر، نيروهاي ضد دولتي را قادر ساخته اند تا تخطي هاي 
حقوق بشري را با معافيت كامل انجام بدهد كه اين تخطي ها كشتار، قطع عضو، اختطاف و لت و كوب 

نان، نيروهاي مخالف دولت باعث مي گردد كه مردم از حقوق بشري هم چ. نمودن مردم را شامل مي گردد
يوناما . شان مانند آزادي رفت و آمد، دست رسي به تحصيل، آزادي بيان و حق  تداوي موثر، محروم گردد

نگرانِ اين مي باشد كه نيروهاي مخالف دولت با نقض حقوق اساسي بشري شهروندان افغان و قوانين جزاي 
  . تخطي هاي حقوق بشري را با معافيت انجام مي دهدطور متداوم بافغانستان، 

هرچند اكثريت مردم گزارش داده اند كه در تعداد زيادي از مناطقي كه به شكل جزئي يا كالً در تحت 
كنترل نيروهاي مخالف دولت مي باشد، تأسيسات صحي و كارمندان شان توسط نيروهاي مخالف دولت 

  . استمورد حمله قرار نگرفته 

دخالت غير قانوني نيروهاي مخالف دولت و حمالت آنها عليه نهادهاي مربوط به تعليم و 
  تربيت

حمله را مورد بررسي قرارداده است كه عليه تأسيسات  34، يوناما به تعداد 2012در شش ماه اول سال 
تربيت متأثر آموزش و پرورش صورت گرفته و بر اساس آن كارمندان، متعلمين و نهادهاي تعليم و 

اين حوادث به آتش كشيدن مكاتب، قتل هاي سازمان يافته معلمين و متعلمين، حمالت . گرديده  اند
مسلحانه بر تأسيسات آموزشي، اشغال مكاتب، تهديد و مسدود نمودن مكاتب به خصوص مكاتب دختران 

را در مقايسه با عين حادثه ي كه تاهنوز به ثبت رسيده است يك افزايش جدي  34. را شامل مي گردد
تا همچون حادثه را به ثبت رسانيده  10مدت سال قبل نشان ميدهد، زيرا يوناما در عين مدت سال قبل، 

تاي اين حوادث به عنوان قتل هاي سازمان يافته توسط نيروهاي  6حادثه ي متذكره،  34از مجموع . بود
  . ره تعليم و تربيت، تثبيت شده استمخالف دولت عليه معلمين، محافظين مكاتب و مقامات ادا

  

                                                 
ولسوالي آن در مراحل يك و دو به ترتيب در ماه جوالي و نومبر انتقال امنيت به نيروهاي امنيتي افغان  11ولسوالي كه توسط يوناما بررسي گرديد، در  99از .  25

  . هد كه بررسي گرديده استدرصد تمام ولسوالي هاي را تشكيل مي د 11اين رقم در حدود . صورت  گرفته بود
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يافته ها حاكي  منطقه متأثر از جنگ در سراسر افغانستان، 99در  يونامارايزني هاي  به حيث يك بخشي از
نفوذ طالبان بر سيستم آموزشي درحال افزايش مي باشد و در نتيجه اين موضوع مي تواند بر  از آنست كه

نيروهاي مخالف دولت نفوذ  .عليم و تربيت ضربت وارد نمايددست رسي اطفال به خصوص دختران به ت
البته اين اعمال نفوذ فقط بخاطر تغيير در نصاب تعليمي . شان را بر تعداد زيادي از منطقه اعمال مي نمايد

    .برمبناي طرز تفكر خود شان نيست، بلكه مبناي براي مذاكره سياسي با مردم محلي مي باشد
، در گزارش منشي عمومي، كه اين گزارش بر موضوع اطفال و منازعات مسلحانه 2012اپريل سال  26از 

كه  طرفيبه عنوان  28منتشر گرديد، نام طالبان 27پرداخته بود و به شكل فراگير و جهاني 201126براي سال 
گزارش متذكره افراد  .، در ليست شان قرار گرفتعليه اطفال مي باشند مشخص تخطي هاي جدي مسئول

گروپي را در ليست شان درج نمود كه بطور مشخص مسئول حمله بر مكاتب، شفاخانه ها بوده و يا هم يا 
    .29مسئول تهديد عليه همچون افراد يا مكان هاي محافظت شده مي باشد

  همكاران بين المللي شان و محافظت افراد ملكي -نيروهاي دولتي
اعمال ناشي از نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان بر اساس يافته هاي يوناما در نتيجه عمليات ها و 

اين . فرد ملكي مجروح گرديده اند 131فرد ملكي كشته شده و  165به تعداد  2012در شش ماه اول سال 
، نشان مي دهد، 2011درصد كاهش را در مجموع تلفات افراد ملكي در مقايسه عين مدت سال  25رقم 

فرد  138فرد ملكي را كشته و  255ريافت هاي يوناما، اين نيروها به تعداد زيرا در آن وقت بر اساس د
  . ملكي را مجروح نموده بود

  
از هنگامي كه يوناما ثبت تلفات افراد ملكي را آغاز نموده است، حمالت هوائي به عنوان تاكتيكي مي 

بين المللي شان استفاده مي  باشد كه در مقايسه با تمام تاكتيك هاي كه توسط نيروهاي دولتي و همكاران
بر اساس يافته هاي يوناما، از اول ماه جنوري . گردد، بيشترين افراد ملكي را كشته و يا مجروح نموده است

 46فرد ملكي كشته شده و  83ماه جون، در نتيجه حمالت هوائي توسط نيروهاي بين المللي  30تا تاريخ 
درصد كاهش را در مجموع تلفات  23، 2011ايسه با سال اين رقم در مق. فرد ملكي زخم برداشته است

فرد  167زيرا، درآن هنگام بر اساس دريافت هاي يوناما در مجموع . ناشي از اين تاكتيك نشان مي دهد
 اين تاكتيك تقريباً 2012در سال  30.به ترتيب كشته و مجروح گرديده بود 40و  127ملكي با تفكيك ،

                                                 
  A/59/695-S/2005/72، )2005(گزارش منشي عمومي در مورد اطفال و منازعات مسلحانه.  26

. را تحت پوشش قرار ميداد 2011گزارش منشي عمومي در مورد اطفال در منازعات مسلحانه كه اين گزارش از ماه جنوري تا دسمبر سال  18-8پاراگراف .  27
  )A/66/782 – S/2012/261( 2012اپريل  26تاريخ 

شوراي امنيت از منشي عمومي مي خواهد تا در ضميمه هاي گزارشهاي شان در مورد اطفال و منازعات مسلحانه گروهاي ذيل را ليست ) 2011(1998قطعنامه .  28
انياً آنهاي را كه در يك وضعيت جنگي عليه اشخاصي كه با ث.  اوالً آن طرف هاي جنگ را كه به طور سيستماتيك بر مكاتب و شفاخانه ها حمله مي نمايد: نمايد

  مكاتب و شفاخانه ها ارتباط دارد و از لحاظ حقوقي مصئون تلقي مي گردد، حمله نموده و يا اينكه اينها را تهديد به حمله مي نمايد
  . في و شبكه لطيف منصور، شامل مي گرديدليست فوق الذكر،  نيروهاي طالبان را بشمول جبهه توره بوره، جماعت السنت الدعوه سل.  29
در نتيجه حمالت هوائي كشته و مجروح ) مجروح 40مقتول و  79( فرد ملكي  119نشان مي داد كه  2011هرچند كه گزارش يوناما در شش ماه اول سال .  30

فبروري سال  17تلفات افراد ملكي را كه در نتيجه حمله هوائي  ،2011فرد ملكي مقتول و مجروح براي شش ماه اول سال  167گرديده بود، اما رقم اصالح شده ي 
فرد ملكي مجروح شده  9فرد ملكي به قتل رسيده و  48در حمله هوائي متذكره . در ولسوالي غازي آباد واليت كنر صورت گرفته بود، نيز شامل مي گردد 2011
افراد ملكي مقتول را كه در حمله هوائي غازي آباد به قتل رسيده  2011مله هوائي در شش ماه اول سال ارقام منتشره يوناما در مورد تلفات افراد ملكي ناشي از ح. بود
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سه ساير تاكتيك هاي نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي، باعث قتل افراد چهار برابر بيشتر در مقاي
فردي كه توسط حمالت هوائي كشته و مجروح  129، از 2012در شش ماه اول سال . ملكي گرديده است

اين رقم تقريباً دو سوم مجموع تلفات افراد ملكي ناشي از . آن را زنان و اطفال تشكيل ميدهد 81گرديده، 
  31.ت هوائي را پيشكش مي نمايدحمال

  
فرد  21، نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان در اثر جنگ هاي زميني 2012در شش ماه اول سال 

زيرا، در عين . فوق العاده كاهش يافته است 2011ملكي را به قتل رسانيده است كه در مقايسه با سال 
 .  ي به قتل رسيده بودفرد ملك 66، در اثر اين تاكتيك 2011مدت سال 

  
ماه جون، در نتيجه عمليات هاي جستجو و توقيف توسط نيروهاي دولتي  30از اول ماه جنوري تا تاريخ  

اين . فرد ملكي مجروح گرديده اند 12فرد ملكي كشته شده و  20و همكاران بين المللي شان به تعداد 
را نشان مي دهد كه اين در حقيقت  درصدي 27، كاهشِ 2011رقم در مقايسه با عين مدت سال 

  . ، به ثبت رسيده بود2011و  2010، 2009سازگاري با آن روند نزولي دارد كه در عين مدت سالهاي 
  

تلفات افراد ملكي در نتيجه حادثات مربوط به عكس العمل تدريجي نيروهاي آيساف و نيروهاي امنيتي 
، 2012در شش ماه اول سال . دوام دار كاهش يافته است 2012افغان در مقابل يك پديده مظنون، در سال 

اين رقم . حادثه جداگانه آسيب ديده است 16فرد ملكي در ) زخمي 16كشته و  9( 25در اثر اين حوادث 
  . درصدي را در مجموع تلفات افراد ملكي نشان مي دهد 43، كاهشي 2011در مقايسه عين مدت سال 

  
د ملكي را از اثر حمالت هوائي به ديده نيك نگريسته، اما بر نگراني شان در هرچند يوناما كاهش تلفات افرا

هرچند، كه تعداد . مورد عمليات هاي هوائي كه منتج به قتل و جرح افراد ملكي مي گردد، اصرار مي ورزد
زيادي از حادثات تلفات افراد ملكي در هنگام عمليات هاي بزرگ نظامي عليه شورشيان صورت مي گيرد، 
اما بعضي از عمليات هاي هوائي كه منجر به تلفات افراد ملكي مي گردد، در مقايسه با آن نفع محسوس و 

ماه  6به طور مثال، به تاريخ . مستقيمي كه از بعد نظامي حاصل مي دارد، به طور واضح افراط آميز مي باشد
رماندهان طالبان را كه در يك ، در ولسوالي بره كي برك واليت لوگر، يك حمله هوائي ف2012جون سال 

 2فرد ملكي به قتل رسيده و  18اقامتگاه شخصي دور هم جمع شده بود، مورد هدف قرارداد، كه در اثر آن 
دختر جوان  5ماهه و  10طفل بشمول يك طفل  9نفر از طبقه اناث و  7. نفر از طبقه اناث نيز مجروح گرديد

در قالب عمليات زميني آغاز گرديد، اما بعد از آنكه نيروهاي  اين عمليات. در اثر اين حمله از بين رفت
هرچند كه حمله . مخالف دولت با نيروهاي نظامي جنگ را آغاز نمود، تقاضاي حمله هوائي صورت گرفت

هوائي به تعقيب يك سلسله اقدامات مربوط به  عكس العمل تدريجي نيروها در مقابل يك پديده مظنون، 
                                                                                                                                               

زيرا، به خاطر ارقام متناقضي كه از كشته شدگان افراد ملكي مشاهده مي شد، جلوي بررسي و تأييد بموقع را . نفر مجروح را شامل مي گرديد 9بود، شامل نشده اما 
  . گرفته بود

 39(51زن كشته و مجروح گردد و ) مجروح 14كشته و  16(30، حمالت هوائي توسط نيروهاي بين المللي باعث شده تا به تعداد 2012از جنوري تا جون سال .  31
  . طفل به قتل رسيده و زخم بردارد) مجروح 12كشته و 
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يك حمله هوائي تاكتيكي كه يك كمپ . يج اين حمله هوائي بايد پيش بيني مي شدصورت گرفت، اما نتا
مسكوني را مورد هدف قرار مي دهد، اين امكان خيلي زياد وجود دارد كه كشته شدن و آسيب رساندن به 

از لحاظ  افراد ملكي را تصادفاً به دنبال داشته باشد، در اينجاست كه در مقايسه با آن نفع مستقيم و ثابتي كه
  . نظامي بدست مي آيد، افراط صورت مي گيرد

  
حقوق عرفي بشر دوستانه بين المللي به صراحت بيان ميدارد كه طرفين درگير در جنگ بايد هر اقدام ممكن 
را انجام دهد تا اين را ارزيابي كندكه آيا توقع مي رود كه اين حمله قتل و جرح افراد ملكي، آسيب رساندن 

اگر چنين شد، به نظر مي رسد در . ي يا مجموع از اينها را به شكل اتفاقي به دنبال داشته باشدبر اهداف ملك
   32.مقايسه با نفع محسوس و مستقيمي كه از بعد نظامي انتظار مي رود، افراط صورت خواهد گرفت

  
رداشته آيساف گام هاي استواري را جهت جلوگيري از تكرار تلفات افراد ملكي توسط حمله هوائي ب

منشي عمومي درگزارش اخير خود در مورد افغانستان اين را با قدرداني ياد نموده بود كه حكومت . است
افغانستان و آيساف دوام دار طرزالعمل هاي شان را به هدف جلوگيري تلفات افراد ملكي بشمول جريان 

در لوگر، آيساف اقدامات بعد از حمله هوائي  33.عمليات هاي هوائي به شكل مؤثر بازنگري مي نمايد
بيشتري را روي دست گرفته است تا تلفات افراد ملكي را كاهش دهد، مانند دستور العمل جداگانه ي كه 

. ، ايجاد گرديد و رهنمود تاكتيكي را در عمليات هاي هوائي اصالح مي كند2012در وسط ماه جون سال 
دثات تلفات افراد ملكي  بايد به شكل عاجل مورد يوناما به اين پيشنهاد شان اصرار مي ورزد كه تمام حا

يوناما، . بررسي قرار گيرد، و نيز اقدام جبراني مناسب صورت گرفته و يافته هاي تحقيق منتشر گردد
نيروهاي امنيتي افغان را ترغيب مي نمايد كه رهنمودهاي تاكتيكي آيساف را در ميان خود شان عملي 

به عمل مي آورد كه اين يك ضرورت الزامي است تا تلفات افراد  نمايد، چون چنين رهنمودها تأكيد
  . ملكي در مناطق كه تحت علميات هاي آنهاست، كاهش يافته و يا از آن جلوگيري به عمل آيد

  پوليس محلي افغان
، يوناما با حكومت افغانستان و پوليس، رهبران مردمي، بزرگان قومي و 2012از ماه جنوري تا جون سال 

ولسوالي رايزني نموده است، تا نظريات آنها را در مورد تطبيق برنامه پوليس  51نهادهاي مربوطه در ساير 
در اين فرايند، يوناما نگرش هاي گوناگوني را در مورد . محلي در ولسوالي هاي شان به دست آورد

ي امنيت و مردم بهبود. چگونگي احترام و محافظت حقوق بشر توسط پوليس محلي دريافت نموده است
كاهش حضور نيروهاي مخالف دولت را در خيلي از مناطقي كه پوليس محلي حضور دارند گزارش داده 

هرچند، نهادهاي ديگري كه با يوناما صحبت نموده است اين دست آورد را در قسمت امنيت به ديده .  اند

                                                 
مري حن چرتس و  -جين.  قواعد: 1حقوق عرفي بشر دوستانه بين المللي، جلد . ملهدر مورد اقدام احتياطي در ح 18در مورد تناسب در حمله و قاعده  14قاعده .  32

  .2005بيك، كميته بين المللي صليب سرخ، كمبريج،  -لويز ذزواك 
شصت و هفتمين شصت و ششمين جلسه مجمع عمومي، . گزارش منشي عمومي سازمان ملل در مورد وضعيت افغانستان و تأثير آن بر امنيت و صلح بين المللي.  33

  .A/66/855–S/2012/462, 20 June 2012صورت جلسه  38سال شواري امنيت،  فقره 
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 34ر مورد محافظت افراد ملكي، اما تعداد زيادي بر موضوعاتي كه در گزارش قبلي يوناما ديستهنگر نيك 

، يوناما به تعداد شش شكايت را از هفت 2012در شش ماه اول سال . گنجانيده شده بود، اصرار مي ورزد
عالوتاً يوناما، گزارش هاي متناقضي را در مورد استخدام و . واليت عليه پوليس محلي درج نموده است

خالف دولت در داخل صفوف آنها، ضعف در پروسه آزمايش پوليس محلي، افزايش نفوذ نيروهاي م
فرماندهي و كنترل پوليس محلي توسط پوليس ملي، ضعف و فقدان عموميت در نظارت بر آنها و عدم 
پاسخ دهي در مورد تخطي هاي حقوق بشري كه توسط پوليس محلي در گذشته صورت گرفته بود و يا 

 . در حال حاضر صورت مي گيرد، دريافت نموده است
  

، يوناما تداومِ ساير ابتكارات دفاع محلي را مانند برنامه محافظت از زير 2012ريان شش ماه اول سال در ج
  . بناهاي مهم در شمال و شمال شرق، مشاهده نموده است

  

 
 ساير حوادث ناشي از جنگ

 گلوله باري هاي پاكستان بر خطوط مرزي

نيز يوناما گزارش هاي در مورد حادثات  2012 ما شاهد آن بوديم، در سال 2011همان طوري كه در سال 
اين فيرها در ساحات . گلوله باري هاي بين مرزي كه از طرف پاكستان فير مي گرديد را درج نموده است

، در اثر اين 2012در شش ماه اول سال .  مرزي واليت كنر در زون شرق افغانستان اصابت نموده است
نفر  1نفر آن مجروح گرديده و  15فرد ملكي  16از مجموع . است فرد ملكي افغان آسيب ديده 16فيرها 

 3اين حوادث در ماه جون باعث گرديد كه پنج صد فاميل از واليت كنر بيجاشده  و . آن كشته شده است
  . هم چنان مردم در مقابل اين گلوله باري ها تظاهرات نمودند. مكتب مسدود گردد

                                                 
  . منتشر شده بود، مراجعه گردد 2012، كه در ماه فبروري سال 2011به گزارش ساالنه يوناما در مورد محافظت افراد ملكي در منازعات مسلحانه در سال .  34
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   و تأملي بر عوامل اين كاهش 2012ي تا جون سال كاهش تلفات افراد ملكي از ماه جنور
در زمينه  ييهابعضي از عوامل به پيشرفت . عوامل مختلفي ممكن دليل كاهش تلفات افراد ملكي باشد

امنيت ارتباط مي گيرد در حاليكه عواملي ديگر نشاندهنده ي اينست كه نيروهاي مخالف دولت ممكن بر 
  .و يا بعضي از ساحات را در برخي مناطق تحت نفوذ در آورده باشد تالش هاي شان مجدداً تمركز نموده

  
توسط بخش امنيت سازمان ملل متحد صورت گرفته است، ظاهراً عمليات هاي نظامي  كه يتحليلبر مبناي 

نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان كه فرماندهان، تداركات سالح ها، منابع مالي و كمكي 
لت را مورد هدف قرار مي دهد، سبب شده است تا شبكه هاي شورشيان را تضعيف نيروهاي مخالف دو

به قتل رساندن بعضي از فرماندهان كليدي و متعاقباً اختالل در ساختار فرماندهي و كنترل شورشيان . نمايد
ن هم چنان، اي. باعث شده تا حمالت اندكي عليه نيروهاي دولتي وهمكاران بين المللي شان صورت گيرد

موضوع باعث شده تا تلفات مجموعي افراد ملكي به خصوص از ناحيه حمالت ابتكاري شورشيان عليه 
نيروهاي دولتي و بين المللي و جنگ هاي زميني بين شورشيان و نيروهاي امنيتي افغان يا آيساف، كاهش 

و نيروهاي دولتي يا بر مبناي يافته هاي يوناما، از اثر جنگ هاي زميني بين نيروهاي ضد دولتي . يابد
عالوتاً . درصد در كشته شدگان افراد ملكي كاهش رخ داده است 42همكاران بين المللي شان، در حدود 

تغيير تاكتيك مخالفين از پرداخت كمتر به جنگ هاي زميني و رو آوردن بيشتر به كشتارهاي سازمان 
 .يافته افراد ملكي، ممكن دليل ضعف شورشيان باشد

موقعي يك زمستان خيلي سرد ممكن است كه جلوي رفت و آمد، و ظرفيت عملياتي  فرارسيدن بي
شورشيان را در شش ماه اول سال گرفته باشد، زيرا اين مسأله احتماالً خشونت هاي ناشي از جنگ را 

عوامل احتمالي ديگري كه به ضعف شورشيان مي انجامد، ممكن است نزاعهاي داخلي . كاهش داده است
هاي مسلح باشد و اين عوامل ممكن باعث شده باشد تا حمالت اندكي در چهار ماه اول سال بين گروپ 

با وجود اعالميه عمومي طالبان در . به خصوص به تعقيب شروع فصل جنگ، صورت گرفته باشد 2012
در باره آغاز عملياتهاي بهاري و وعده آنها در مورد افزايش حمالت، شدت اين  2012دوم ماه مي سال 

حمالت بر مبناي خواستي كه رهبري طالبان داشت، ظاهراً مشاهده نگرديد، بخصوص آن عمليات هاي 
زيرا سطح اين حوادث با رويدادهاي ماه مي تا جون سال . كه در كابل توقع مي رفت صورت بگيرد

  .  ، قابل مقايسه مي باشد2010

ي شان را عليه نيروهاي امنيتي افغانستان ظاهراً چنين معلوم مي گردد كه نيروهاي مخالف دولت تالش ها
تعداد حمالت عليه . به خصوص تمركز ويژه جهت حمالت در مقابل پوليس ملي را شدت مي بخشد

حمله به طور كلي با سطح حمالت در شش ماه  2311با 2012نيروهاي امنيتي افغان در شش ماه اول سال 
عليه نيروهاي نظامي بين  كه يموضوع با حمالت اين  35.حمله مشابه مي باشد 2335با  2011اول سال 

                                                 
  . تهيه گرديده است 2012جوالي سال  10د به تاريخ ارقام توسط بخش امنيت ملل متح.  35
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زيرا، حمله عليه نيروهاي بين المللي در مقايسه با عين مدت . المللي صورت مي گيرد، در تقابل مي باشد
 36.درصد كاهش را نشان مي دهد 10، 2011سال 

جا حد براساس مشاهدات يوناما، نيروهاي مخالف دولت در مناطق دوردست كه حضور حكومت در آن
اقل مي باشد، بعضي ساحات را تحت نفوذ قرارداده، كه اين موضوع بر محافظت حقوق بشري اين مردم 

  . متأثر، تأثير قابل توجه مي تواند داشته باشد

عالوه بر كاهش حمالت بر نيروهاي بين المللي كه اين موضوع خود در كاهش تلفات افراد ملكي كمك 
سازد كه هم چنان كاهش تلفات افراد ملكي در نتيجه پيشرفت پايدار  مي نمايد، يوناما خاطر نشان مي

طرزالعمل عملياتي نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان بشمول دقت در هدف گيري، صورت 
در مجموع نيروهاي امنيتي افغان و آيساف دوام دار كار مي نمايند تا تلفات افراد ملكي را . گرفته است
وضوع به طور مشخص زماني آشكار مي گردد كه به تلفات افراد ملكي ناشي از اين م. كاهش دهد

عمليات هاي جستجو و توقيف وكاهش حادثات عكس العمل تدريجي نيروها در مقابل يك پديده 
هرچند تالش هاي بيشتر از اين بايد صورت بگيرد تا در جريان عمليات هاي هوائي . مظنون، نگرسته شود

  .لكي جلوگيري به عمل آيداز تلفات افراد م

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
   .2012مي  22، منتشره 2، حمالت ابتكاري دشمن در سراسر كشور، تغييرات ماهوار و سال به سال، ص 2012معلومات ماهانه آيساف، حوادث تا ماه اپريل .  36
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  پيشنهادات
يوناما از تمام طرفين درگير در جنگ تقاضا به عمل مي آورد كه با وظايف قانوني شان به طور كامل عمل 

يوناما مي خواهد تا . نموده تا تلفات افراد ملكي و آسيب رساندن به مردم ملكي را به حد اقل برساند
فكيك بين افراد ملكي و نظامي كرده نمي تواند، مانند مواد انفجاري تعبيه استفاده از تاكتيك هاي كه ت

شده ي بشقاب مانند كه با وارد نمودن فشار منفجر مي گردد و بمب هاي انتحاري، به شكل عاجل متوقف 
يوناما از حكومت افغانستان مي خواهد كه با همكاري جامعه بين المللي اقدامات بيشتري را روي . گردد
  .گيرد تا افراد ملكي را كه در اثر خشونت هاي ناشي از جنگ متأثر مي گردد،  محافظت نمايد دست

  :يوناما پيشنهادات ذيل را جهت بهبودي در محافظت افراد ملكي، ارائه مي دارد

    پيشنهادات براي نيروهاي مخالف دولت
اين نيروها از . نمايد نيروهاي مخالف دولت مطابق به حقوق بشر دوستانه بين المللي بايد عمل 

اصول تفكيك، تناسب و اقدامات احتياطي حقوق بشر دوستانه بين المللي بايد حمايت نموده و 
 .نيز فرد ملكي را طوري تعريف نمايد كه مطابق به حقوق بشردوستانه بين المللي باشد

چنان فراميني  هم. در مطابقت با حقوق بين المللي هدف قرار دادن افراد ملكي را متوقف نمايند 
 .كه حمالت و قتل هاي افراد ملكي را توسط حمالت انتحاري اجازه مي دهد، لغو نمايند

استفاده از مواد انفجاري تعبيه شده ي بشقاب مانندكه با آوردن فشار منفجر مي گردد را عاجل  
وني بوده كه غير قان ييهامتوقف نموده و نيز به شكل همگاني متعهد گردند كه استفاده از سالح 

 .و تفكيك بين افراد ملكي و نظامي قايل نيست را تحريم نمايند
تشكيالت شبه قضايي كه مجازات غير قانوني مانند قتل، قطع اعضا، و لت و كوب را بر مردم  

كه به اعضاي  ييهادستور العمل ها، مقرره ها و رهنمود .  تحميل مي نمايد، بايد لغو گردد
د تا از تلفات افراد ملكي جلوگيري و اجتناب نمايد را اجرا نموده نيروهاي جنگي هدايت مي ده

افراد ملكي را به قتل رسانيده، مجروح نموده و يا مورد هدف قرار مي دهد،  كهي اعضايو نيز آن 
 .مسئول قرار گرفته و پاسخ اعمال خود را دريافت نمايند

كه خدمات صحي،  ييهايژه آن نهاد برنامه هاي بشر دوستانه دارند، به طور و كهي براي مؤسسات 
، بايد اجازه داده شود كه دست رسي كامل در همه جا يندنماشفاخانه ها و داكتران را فراهم مي 

تعهد همگاني بايد صورت بگيرد تا اطمينان حاصل گردد كه از كمپاين واكسن . شندباداشته 
هد اجازه داده شود كه واكسين را انجام مي د كهي گروهحمايت صورت مي گيرد و نيز به 

 . كمپاين واكسن را به شكل سالم در تمام نقاط افغانستان انجام دهد

  پيشنهاد به حكومت افغانستان
گام هاي جدي بيشتر جهت تقويت نهادهاي حاكميت قانون، به طور مشخص نهادهاي قضايي و  

هادهاي حكومتي پوليس به هدف حصول اطمينان از اينكه فعاليت جرمي به شكل قانوني توسط ن
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اين اقدامات شامل تحقيق، تعقيب عدلي و مجازات افرادي . رسيده گي مي گردد، برداشته شود
مي گردد كه جزا هاي غير قانوني به خصوص قتل افراد را در قالب يك تشكيالت شبه عدلي 

هم چنان، نقض هاي حقوق بشري و ساير اعمال جرمي كه توسط نيروهاي .  انجام مي دهد
 .دولت صورت مي گيرد، مورد تعقيب قرار گيرد مخالف

يك گروه كاهش تلفات افراد ملكي مشابه به گروه كاهش تلفات افراد ملكي مربوط به آيساف  
در اردوي ملي افغانستان ايجاد گردد، تا اطمينان حاصل گردد كه حادثات تلفات افراد ملكي كه 

شفاف و بموقع مورد تحقيق قرار گرفته و توسط نيروهاي امنيتي افغان صورت مي گيرد، به شكل 
اين موضوع باعث مي گردد تا محافظت افراد ملكي، جبران . به طور درست تعقيب مي گردد

 .خسارت و پاسخ دهي تقويت گردد

حقوق اطفال به ويژه دختران را به شكل كامل محافظت نموده تا آنها به آموزش و پرورش   
حصول اطمينان به خاطر بازماندن و ايمني مكاتب بايد تالشها جهت . دست رسي داشته باشند

صورت بگيرد، به نحوي كه ماهيت ملكي بودن مكاتب حفظ گرديده و تأسيسات آموزشي براي 
معيارهاي حقوق بشري كه توسط قوانين افغانستان حمايت مي . فعاليت هاي نظامي استفاده نگردد

مي رسد، بايد در نصاب تعليمي مكاتب  گردد و در فهرست مطالبِ  وزارت معارف به تصويب
 .گنجانيده شود

رشد ظرفيت و تمويل نيروهاي امنيتي افغان جهت فرماندهي، كنترل و عمليات هاي مؤثر براي  
مبارزه عليه مواد انفجاري تعبيه شده و انهدام اين مواد بشمول استحصال اين مواد، در اوليت قرار 

 ٣٧.داده شود

گر، از ميكانيزم آزمايش و بررسي مؤثر، استخدام، نظارت و پاسخ دي مهمبه اضافه موضوعات  
. دهي پوليس محلي به منظور جلوگيري از تخطي هاي حقوق بشري اطمينان حاصل گردد

توسط پوليس محلي صورت مي گيرد بايد پاسخ  كهي جرايماطمينان حاصل گردد كه براي 
ير نيروهاي دفاعي محلي به كمك قانوني داده شده و هم چنان اطمينان حاصل گردد كه سا
 .نيروهاي نظامي بين المللي به زودترين فرصت منحل گردد

  پيشنهاد به نيروهاي نظامي بين المللي
به طور . بازنگري رهنمود هاي تاكتيكي و طرزالعمل عملياتي بايد به شكل دوام دار صورت گيرد 

يم مي نمايد، با اين ديدگاه كه از مشخص آن رهنمودها و دساتيري كه انجام حمالت هوائي را تنظ

                                                 
تشخيص، جمع آوري، توليد و توزيع نمودن معلومات  جمع آوري شده از ساحه :  داستحصال و بهره برداري مواد انفجاري تعبيه شده شامل موارد ذيل مي گرد.  37

تقويت گرديده، منابع شورشيان حادثه مواد انفجاري به منظور به دست آوردن اطالعات نظامي قابل استفاده، تا با اين روند؛ طرزالعمل و ميتود مبارزه با مواد انفجاري 
اين استحصال شامل حفظ، تشخيص و ترميم عناصر مواد انفجاري تعبيه شده براي آزمايش هاي تخنيكي، قانوني و . يت نمايدرا كاهش داده و تعقيب عدلي را حما

استحصال مواد انفجاري تعبيه شده يك بخش اساسي اقدامات مؤثر . بايوميتريك، شده و تحليل هاي را شامل مي گردد كه توسط نهادهاي متخصص انجام مي گيرد
  .    مواد انفجاري مي باشد و قوي عليه
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تلفات اتفاقي افراد ملكي و تخريب اهداف ملكي جلوگيري به عمل آمده و جبران خسارت به 
بازنگري بعد از عمليات را دوام دار اجرا نموده و تحقيقات بر . قربانيان حمالت پرداخته شود

 . ي حكومت افغانستان انجام دهدقضاياي كه افراد ملكي بر اساس آن تلف شده است را با  هماهنگ
شفافيت، پاسخ دهي و برقراري ارتباط بهتر با افراد ملكي كه آسيب ديده است را از طريق انتشار  

همگاني تمام كشفيات آيساف در مورد حادثه ي كه منجر به تلفات افراد ملكي گرديده است، 
خسارت به شكل سيستماتيك  پاسخ دهي و اقدامات انظباتي، و نيز تهيه جبران . بهبود بخشد

 . مورد تعقيب قرار گيرد
با نيروهاي امنيتي افغان جهت باالبردن ظرفيت تحليل و گزارش دهي آنها و به خاطر بهبودي در  

كاهش تلفات افراد ملكي از طريق ايجاد گروه كاهش تلفات افراد ملكي در داخل نيروهاي 
 .دار با آنها كار نمايد امنيتي افغانستان همكاري نموده و  به شكل دوام

اطمينان حاصل گردد كه نيروهاي امنيتي افغان به شكل كافي تمويل و تجهيز گرديده و آموزش   
ببيند تا به شكل مؤثر؛ فرماندهي وكنترل عمليات هاي ضد مواد انفجاري و خنثي سازي مواد 

 .را اجرا نمايدكه اين مواد صورت مي گيرد  ييهاانفجاري تعبيه شده بشمول بهره برداري 
اطمينان حاصل گردد كه نيروهاي امنيتي افغان در مورد رهنمود هاي تاكتيكي، دستورالعمل ها    

در افزايش موفقيت آميز محافظت افراد ملكي دريافت گرديده است، كامالً  كه يتجاربو بهترين 
  .آموزش ديده و معلومات حاصل نمايند
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  لكينيروهاي مخالف دولت و محافظت افراد م
او از من تقاضا كرد  . شب بود 11محوطه ي هوتل سپوژمي نشسته بوديم و ساعت حدود من با كاكايم در 

در اين زمان  من به طرف موتر رفتم و. ثبت نماييمكه دوربين عكاسي را از موتر آورده تا اين ضيافت را 
ير مي كند و آن را ديدم كه بر يك يك مرد مسلح را ديدم كه به شكل نامنظم بر مردم ف .شنيدم را صداي فير

بعضي . ، فير مي نمايدندو از موسيقي شان لذت مي برد ان جوان كه مصروف اواز خواني بودندگروپ از مرد
، اما مرد مسلح دوباره آمد و با هدف ند، مجروحين براي كمك فرياد مي زدنداز آنها فوراً كشته نشده بود

من هم چنان ديدم كه آن مرد چطور . آن مرد تمام آنها را كشت. ودنممي قراردادن سر آنها بر آنها فير 
شما ميدانيد كه كاكايم تازه از . مغز كاكايم از سرش بيرون آمد. كاكايم را كشت و باالي سرش فير نمود

حمله كنندگان، محوطه . ايران آمده بود تا مادر سالخورده اش را ببيند، اما توسط حمله كنندگان كشته شد
   38.بكشندرا بررسي نموده و در داخل ساختمان رفتند تا مردم را جستجو نموده و هوتل 

جون بر هوتل سپوژمي در بند قرغه كابل  15حمله انتحاري پيچيده ي كه به تاريخ  يكي از بازماندگانِ
  . صورت گرفت

 
  مرور كلي

توسط نيروهاي مخالف فرد ملكي  2475به تعداد  2012بر اساس كشفيات يوناما، در شش ماه اول سال 
فرد ملكي مجروح  1593فرد ملكي به قتل رسيده و   882دولت كشته و مجروح گرديده، كه از اين جمله 

فرد ملكي توسط نيروهاي متذكره  2927، به تعداد 2011در حاليكه در عين مدت سال . گرديده است
هرچند . مجروح شده بود 1760 به قتل رسيده و 1167كشته و يا مجروح گرديده بود، كه از اين جمله

آمار مجموعي تلفات افراد ملكي كه در نتيجه عمليات هاي نيروهاي مخالف دولت صورت گرفته است، 
مي  2012درصد تلفات افراد ملكي در شش ماه اول سال  80كاهش يافته است اما هنوز اين نيروها مسئول 

درصد در سال  80نيروهاي مخالف دولت، از كشته شدگان افراد ملكي توسط  نسبتبه طور كلي . باشد
  . كاهش يافته است 2012درصد از جنوري تا جون سال  77به  2011

                                                 
  . ، كابل2012جون  28مصاحبه يوناما با يكي از بازماندگان حمله، .  38
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  مواد انفجاري تعبيه شده
  

 18ساله ام، پسر برادرم كه  20آنها شامل پسر . من سه تا از اعضاي فاميلم را در اين حمله از دست داده ام
سپري پسرم امتحان كانكور را جهت شموليت در دانشگاه . مي گرديدساله ام  63سال سن داشت و برادر 

سال سن داشته و رويا هاي  20آن فقط . آرزو داشت كه در فاكولته انجنيري كامياب شود نموده بود،
آن هرگز به مرگ فكر نمي كرد، زيرا هنوز خيلي جوان . زيادي داشت تا آنها را به حقيقت مبدل گرداند

ي كه او را ديدم يك روز قبل از كشته شدنش بود، چون از قريه آمده بود تا شب را  آخرين مرحله. بود
حاال . به قتل رسيد 12:30قبل از ظهر ما را ترك گفته و ساعت  10آن در ساعت . همراي ما سپري نمايد

   ٣٩.هيچ چيزي كرده نمي توانمپسرم، برادرم و پسر برادرم براي پس آوردن 
واليت فارياب قرباني حمله مواد  ، در ولسوالي قيصار2012مارچ سال  1يخ كه فرزندش به تار پدري

 . انفجاري تعبيه شده گرديده بود
  

دولت با عث شده استفاده غير قانوني و غير قابل تفكيكي مواد انفجاري تعبيه شده توسط نيروهاي مخالف 
عامل اكثريت تلفات افراد ملكي  افراد ملكي معرفي گرديده و تا اين تاكتيك به عنوان بزرگترين قاتلِ

فرد ملكي  1016به تعداد  2012جون سال  30از اول ماه جنوري تا بر اساس يافته هاي يوناما، . آيدبشمار 
فرد  689فرد ملكي كشته شده و  327بر اثر اين تاكتيك كشته و مجروح گرديده اند كه از اين جمله 

تمام كشته شدگان و مجروحين افراد ملكي را در نيمه  درصد 33ملكي مجروح گرديده است و اين رقم 
در مقايسه با  هرچند كه مجموع تلفات ناشي از مواد انفجاري تعبيه شده. تشكيل مي دهد 2012اول سال 

                                                 
  . 2012مارچ سال  11مصاحبه كه از طريق تيلفون با يوناما صورت گرفته است، .  39
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اين درصد كاهش يافته است، اما تلفات افراد ملكي ناشي از  19 در حدود ،2011شش ماه اول سال 
    . قابل مقايسه مي باشد 2010با سطح تلفات در سال  حمالت

گرديده،  بر اساس مشاهده يوناما در اكثريت قضاياي كه مواد انفجاري تعبيه شده باعث تلفات افراد ملكي
اهداف مشخصِ نظامي را مورد هدف قرار نداده و يا طوري جاسازي شده كه آثارش آن  مذكورمواد 

به طور مثال، يوناما . بوده نمي تواندمحدود  گونه كه حقوق بشر دوستانه بين المللي ايجاب مي نمايد،
تعداد زيادي از حادثات تلفات افراد ملكي ناشي از مواد انفجاري تعبيه شده ي بشقاب مانندي كه با 

جاسازي شده كه  ييهاآوردن فشار منفجر مي گردد را به ثبت رسانيده كه مواد موصوف در جاده 
  .روزمره توسط افراد ملكي استفاده مي گردد

  
 2011سال  ناشي از حمالت مواد انفجاري تعبيه شده در مقايسه عين مدت تلفات افراد ملكيِ هرچند 

. كاهش يافته است، اما استفاده دوام دار از اين تاكتيك غير قابل تفكيك هنوز نگران كننده مي باشد
اده مي گردد، شامل كه توسط نيروهاي مخالف دولت استف مواد انفجاري تعبيه شده ي مشهوري اكثريت

د، و در بين مواد انفجاري تعبيه شده ي كه با تماس قرباني منفجر مي گرد: مواد انفجاري ذيل مي باشد
استفاده از مواد انفجاري تعبيه شده ي بشقاب مانندي كه با آوردن فشار منفجر مي گردد،  مواد موصوف

ماس قرباني منفجر مي گردد در واليات شيوع مواد انفجاري تعبيه شده ي كه با ت. خيلي معمول است
مناطق متذكره اكثريت وسيعي را در . كندهار، ارزگان، زابل، هلمند و نيمروز در بلندترين سطح قرار دارد

  . استفاده از مواد انفجاري تعبيه شده، تشكيل مي دهد
  

ين هاي ضد پرسنل عمل مي به شكل ما، دقيقاً يوناما اعالم مي نمايد كه اين نوع مواد انفجاري تعبيه شده
، به عنوان سالح غير قابل قايل نيستاز آنجاييكه  اين مواد بين اهداف افراد ملكي و نظامي تميز . نمايد

لذاست كه استفاده از آن بر مبناي حقوق بشر دوستانه بين المللي غير قانوني  .تفكيك تلقي مي گردد
   .محسوب مي گردد

  
طوري تنظيم شده است كه به مجرد گام گذاشتن و ن شقاب مانند در افغانستامواد انفجاري تعبيه شده ي ب
كيلوگرام  25الي  20اين بمب ها در افغانستان در حدود  يتاكثر .مي گردد عبور موتر از باالي آن منفجر

مواد انفجاري دارد كه بيشتر از دو برابر مواد انفجاري كه در ساخت يك ماين معياري ضد تانك استفاده 
اين بدين معناست كه هر مواد . با همان وزن ماين ضد نفر منفجر مي گردد ، امارا دارا مي باشد مي گردد

انفجاري تعبيه شده ي بشقاب مانند به حيث يك ماين بزرگ زمينيِ ضد نفر عمل نموده كه توان تخريب 
ارد يا موتري از بااليش عبور كه باالي اين مواد انفجاري قدم بگذ افراد ملكيِ. يك تانك را دارا مي باشد

عالوتاً، تعداد زيادي از مواد . براي نجات دارد در مقابل آن نداشته و چانس اندكينمايد هيچ دفاعي 
گرديده و به طور ويژه طرح گرديده تا افرادي كه پياده  تهيه وزنكيلوگرام  4الي  2انفجاري تعبيه شده با 

 . هستند را بكشد و يا معيوب سازد
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كه معموالً توسط افراد ملكي  مواد انفجاري تعبيه شده در ساحات عموميِ ،2012ماه اول سال  در شش
ماركيت ها، دفاتر حكومتي، مكان هاي كه تجمع ، جاده هامثالً در . منفجر گرديده است ،استفاده مي گردد

وهاي مخالف نير. عمومي صورت مي گيرد بشمول بازارها، اطراف مكاتب، دكان ها و ايستگاه هاي بس
در جاده  را كه با فشار وزن منفجر مي گردد انفجاري تعبيه شده ي بشقاب ماننديآن مواد  مشخصاًدولت 

را كه با پاي  و افراد ملكيِ نمودهجاسازي كه حد فاصل بين پياده روها و شاه راها را تشكيل ميدهد، هاي 
  . است كرده ، كشته و يا مجروحرا هنمودپياده، بايسكل، بس ها، تاكسي ها و موترهاي شخصي عبور 

هرچند نيروهاي مخالف دولت از مواد انفجاري كه از راه دور كنترل مي شود استفاده نموده و نيروهاي 
اما، در بعضي از قضايا چنين تاكتيك بطور نامتناسب افراد . طرفدار دولت را مورد هدف قرار مي دهد

كه نيروهاي مخالف دولت اهداف نظامي را در ساحات متضرر مي نمايد، بطور مشخص وقتي را ملكي 
مارچ يك مواد انفجاري تعبيه شده ي كه از راه  8بطور مثال، به تاريخ . ملكي مورد هدف قرار مي دهد

مي گرديد، در مقابل پاسگاه نيروهاي امنيتي افغان در شهر جالل آباد واليت ننگرهار منفجر  لدور كنتر
 سه طفل و يك افسر پوليس ترافيكفرد ملكي به شمول  11شته شده و در نتيجه يك طفل ك. گرديد

    .مجروح گرديدند
 

مواد انفجاري تعبيه شده به عنوان تاكتيكي براي ي يوناما هم چنان نگراني خويش را در مورد استفاده 
بشر دوستانه هرچند كه كشتار افراد ملكي به شكل سازمان يافته بر اساس حقوق . ترور افراد ابراز ميدارد

منع گرديده است، اما ماهيت غير قابل تفكيكي مواد انفجاري تعبيه شده همراه با  به صراحت بين المللي
جون،  14به طور مثال، به تاريخ . مي دهد افزايشاين تاكتيك را  آثار نامتناسبي كه به بار مي آورد، شدت

واليتي كمسيون مستقل انتخابات  ل خانه رئيسيك مواد انفجاري كه از راه دور كنترل مي گرديد در مقاب
از رقم . فرد ملكي مجروح گرديد 11واليت جوزجان منفجر گرديد، كه در نتيجه  در شهر شبرغانِ

  . متذكره دو طفل و يك زن به شكل بي نهايت جدي زخم بر داشته بود
 

      : به قرار ذيل مي باشد 2012در سال  حوادثسايرِ مثال هاي همچون 
، يك مواد انفجاري تعبيه شده ي كه از راه دور كنترل مي 2012سال  ماه جونِ 18تاريخ به  

گرديد، يك فرمانده پوليس محلي را هدف قرار داده و در بازار ولسوالي تگاب واليت كاپيسا 
فرد ملكي  21عضو پوليس محلي را به قتل رسانيده و  4فرد ملكي و  4اين انفجار . منفجر گرديد

 .نمود را مجروح
ماه جون، يك مواد انفجاريِ تعبيه شده ي كه از راه دور كنترل مي گرديد، در يك  12به تاريخ  

اين . دوچرخه جاسازي شده و در مركز ماركيت ولسوالي چهار بولك واليت بلخ منفجر گرديد
 .نمودنفر ديگر را مجروح  5فرد ملكي را بشمول يك طفل دو ساله كشته و   3حادثه 

با وارد نمودن فشار منفجر ماه مي، يك مواد انفجاري تعبيه شده ي بشقاب مانند كه  24يخ به تار 
مي گردد، در زير يك ميني بوس شخصيِ كه در ولسوالي قره باغ واليت غزني در حال حركت 
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 فرد ملكي را مجروح  23فرد ملكي را به قتل رسانيده و  17اين حادثه . بود، منفجر گرديد
 .گردانيد

ماه اپريل، يك مواد انفجاري تعبيه شده ي بشقاب مانند كه با وارد نمودن فشار  12تاريخ به   
منفجر مي گردد، در مقابل موتِر يك فرد ملكي در ولسوالي گرم سيرِ واليت هلمند منفجر 

 .مجروح گرديدند طفل 2فرد ملكي بشمول  4طفل كشته شده و  2در اثر اين حادثه . گرديد
مارچ، يك مواد انفجاري تعبيه شده در يك موتور سايكل جاسازي شده  و در  ماه 7به تاريخ   

 2فرد ملكي بشمول  4در اثر اين حادثه . ولسوالي سپين بولدك واليت كندهار منفجر گرديد
 .فرد ملكي مجروح گرديدند 7طفل و يك زن كشته شده و دست كم 

از بزرگان با نفوذ قومي را در ولسوالي  تن يك ،مواد انفجاري تعبيه شده مارچ، يك 1به تاريخ   
هدف  .فرد ملكي به قتل رسيد 5در نتيجه اين رويداد . قيصارِ واليت فارياب مورد هدف قرارداد

بود با اعضاي فاميلش در  راي ولسوالي قيصار و ولسوال سابقاصلي كه همانا يك عضو فعال شو
 . اين حادثه به قتل رسيد

به افغانستان وارد گرديده و توسط شبكه هاي حاميِ  مواد انفجاري تعبيه شدهي  اجزاء تشكيل دهندهاكثريت 
تمام تالش ها توسط حكومت افغانستان با حمايت جامعه بين المللي . مي يابدجنايتكاران و شورشيان انتقال 

 .  مل آيدبايد صورت گيرد تا از داد و ستد غير قانونيِ مواد انفجاري به داخل افغانستان جلوگيري به ع
  

  40حمالت انتحاري و پيچيده
  

اين حادثه دقيقاً در نزديك . وقتي كه پوليس موتور سايكل سوار را ايستاد نمود، او خودش را انفجار داد
آنها در  مرده اجساد نيز انفجار تعداد زيادي از مردم را مجروح نموده و. وني اتفاق افتادمكتب و در بازار چ

همه به طرف مكتب . اين وقت امبوالنس آمد و وضعيت خيلي شلوغ و گيج كننده بوددر . زمين افتاده بود
تعداد زيادي از مردم . دنمي دويدند و هراسان از اينكه مبادا اطفال شان كشته و يا مجروح گرديده باش

ده ميدانستند كه چيزي قرار است اتفاق بيفتد، متعلمين مكتب اجازه دااگر مردم . مجروح گرديده بودند
خون همه جا را فرا گرفته . مردم توسط انفجار در هرجاي انداخته شده بودند. نمي شد تا در بيرون بيايد

ما . حتا آنهاي كه مجروح نگرديده بودند، لباس هاي شان توسط خون دوستان شان پوشيده شده بود. بود
ما خوشحال . چه اتفاق مي افتد و مي ديديم كه وابستگان مان را توسط امبوالنس در شفاخانه انتقال داديم

گلوله ها در شانه ها، . وابستگان من و سايرين جراحت هاي متعددي داشت. بوديم كه آنها نمرده بودند
   41.بود اصابت نمودهشكم و بدن هاي آنها 

                                                 
ه ي است كه به شكل عمدي و هماهنگ شده صورت مي حمله انتحاري به شكل پيچيده عبارت از حمل ":تعريف يوناما از حمله انتحاري پيچيده اينست كه.  40

ابراز مانند مواد انفجاري گيرد و شامل مواد انفجاري تعبيه شده در بدن انسان و وسايل حمل و نقل مي باشد و هم چنان بيشتر از يك حمله كننده و بيشتر از يك نوع 
ناصر سه گانه  فوق الذكر بايد وجود داشته باشد تا يك حمله از جمله حمالت پيچيده به شمار تمام ع. تعبيه شده در بدن و راكت، در انجام حمله استفاده مي گردد

  . رود
  . ، شهر كندهار، واليت كندهار2012جنوري سال  3مصاحبه با يوناما، تاريخ .  41



 

20 
 

در مورد محافظت افراد ملكي در منازعات مسلحانه ي افغانستان2012گزارش شش ماه اول سال  

جنوري در بازار عمومي مزدحم شهر كندهار، كه در نتيجه آن  3يكي از وابستگانِ قربانيانِ حمله انتحاري 
  . فرد ملكي مجروح گرديده بود 18فرد ملكي كشته شده و  5

 
فرد ملكي ) مجروح 462كشته و  175(637، بر مبناي يافته هاي يوناما به تعداد 2012 در شش ماه اول سال

در مقايسه با شش ماه اين رقم . در نتيجه حمالت انتحاري و پيچيده به قتل رسيده و مجروح گرديده است
در . درصد كاهش را نشان مي دهد 23كشته و مجروح گرديده بود،  فرد ملكي 831كه  2011اول سال 

ست، اما تلفات افراد ملكيِ ناشي از اين تاكتيك در يك سطح مثبت احاليكه اين نشان دهنده يك روند 
كشته و  183(663زيرا، در آن هنگام . قابل مقايسه مي باشد 2010باال قرار داشته و با شش ماه اول سال 

 . فرد ملكي در نتيجه حمالت انتحاري و پيچيده كشته و مجروح گرديده بود) مجروح 480
  

بعضاً اين تاكتيك توسط يك فردي كه خواه . حمالت انتحاري به اشكال مختلف مي تواند صورت گيرد
گاهي . جليقه ي انفجاري به تن داشته و يا موتر مملو از مواد انفجاري را رانندگي مي كند، انجام مي شود

از  ييباالانتحاركنندگان متعددي حمالت انتحاري پيچيده را انجام داده كه دراين نوع حمله رقم 
 . جنگجويان شركت مي نمايند

 
نيروهاي مخالف دولت از انواع مختلفي حمالت انتحاري به شكل دوام دار استفاده مي نمايد، كه اين 

ساحات ملكي كه براي هدف نظامي بكار نمي . اردحمالت هيچگونه اعتنايي براي مكان هاي عمومي ند
اين ساحات شامل ماركيت هاي مزدحم، محل تجمع . رود، به شكل دوام دار مورد هدف قرار مي گيرد

اين گونه حمالت بر اساس حقوق بشر دوستانه بين المللي . بزرگان قومي و دفاتر ملكي دولت مي گردد
 . بخود مي گيرد ممنوع بوده و آشكارا وجه جرايم جنگي را

  
  :بوده، قرار ذيل مي باشد 2012نمايانگر اين گونه حمالت در شش ماه اول سال  كهحوادثي 
ماه جون،  دو حمله انتحاري پي در پي در خارج از انبار شركت سوپريم در شاهراه  6به تاريخ  

كيِ فرد مل 50فرد ملكي كشته شده و  22سپين بولدك صورت گرفت كه در نتيجه  –كندهار
 .مجروح گرديدند

ماه جون، يك انتحار كننده، فرمانده پوليس محلي را در ولسوالي تگابِ واليت  18به تاريخ  
فرد ملكي جراحت  26فرد ملكي به قتل رسيده و  6كاپيسا مورد هدف قرار داد كه در نتيجه 

 .برداشت
، در وتر تعبيه نموده بودكه مواد انفجاري را در م ي ماه اپريل، يك انتحار كننده 10به تاريخ   

فرد ملكي را  57فرد ملكي را به قتل رسانيده و  13مجاورت مركز ولسوالي گزره واليت هرات 
 .مجروح نمودند

ماه مي، يك انتحار كننده، پاسگاه پوليس ملي را در ولسوالي تير زي واليت  19به تاريخ   
فرد ملكي مجروح  9شده و  فرد ملكي كشته 10خوست مورد هدف قرار داد، كه در نتيجه 

  . گرديدند
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  و هدفمند سازمان يافته افراد ملكي به شكلقتل 
نيروهاي مخالف دولت افراد ملكيِ را كه احساس مي گردد از نيروهاي بين المللي يا دولت افغانستان 

، 2012اه اول سال در شش م. سانندرحمايت مي كنند، به طور فزاينده مورد هدف قرار داده و به قتل مي 
فرد ملكي به قتل  255حادثه كشتارهاي سازمان يافته به ثبت رسيده است كه در اثر آن  238به تعداد 
كه  در اثر اين  2011اين رقم در مقايسه عين مدت سال . فرد ملكي مجروح گرديده است 101رسيده و 

را نشان درصد افزايش  53، ه بودفرد ملكي مجروح گرديد 43فرد ملكي كشته شده و  190نوع تاكتيك 
، پوليس ملكي، بزرگان قومي، افراد ندپوليس كه خارج از وظيفه بود انكارمندان دولتي، افسر. ميدهد

و  ملكي كه به اتهام جاسوسي براي نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان مظنون تلقي مي گرديد
   . ت نيروهاي مخالف دولت محسوب مي گرديدبه عنوان كانون اوليه اين نوع حمال مقامات دولتي

 
، طالبان اعالم نمود كه حمالت بهاري الفاروق شان، بطور ويژه اين هدف را 2012ماه مي سال  2به تاريخ 

مان، اعضاي شواري دنبال مي كند كه اهداف ملكي را بشمول مقامات بلند پايه حكومتي، اعضاي پارل
نورم  .42د، به قتل برساندنآنهاي كه در مقابل مجاهدين كار مي نماي عالي صلح، قرارداد كنندگان و تمام

هدف قراردادن عمدي و سيستماتيك افراد ملكي را  ؛حقوق بشر دوستانه بين المللي و حقوق بشرهاي 
. ممنوع قرار داده، چون اين گونه حمالت جرايم جنگي محسوب گرديده و حق حيات را نقض مي نمايد

ي ياز وجود كارمندان تواناو  ساختهتنها دولت را ضعيف  طالبان اين مفهوم نيست كهاين گونه اعمال به 
تعداد زيادي از همچون . ، بلكه اين حمالت مردم محلي را مورد تهديد قرار ميدهدشان محروم مي سازد

 :به قرار ذيل مي باشداتفاق افتاده است،  2012ه اول سال در شش ما كه حوادث

                                                 
  . 2012ماه مي سال  2مي افغانستان، بيانيه شوراي رهبري امارت اسالمي در مورد آغاز عمليات بهاري الفاروق، شوراي رهبري امارت اسال.  42
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ي، نيروهاي مخالف دولت بر يك گروپي از بزرگان قومي در راه رفتن به يك ماه م 15به تاريخ  
آنها طوري معرفي شده بودند كه از . جلسه مردمي در ولسوالي شيندند واليت هرات فير نمود

 .در اثر اين حادثه سه تاي آنها كشته شده و يك فرد آنها مجروح گرديد. دولت حمايت مي كنند
يك گروپي از نيروهاي مخالف دولت بر يك فرد ملكي در ولسوالي ماه مي،  12به تاريخ   

، نيروهاي مخالف دولت زيرا فرد مقتول. عليشينگ واليت لغمان فير نموده و او را به قتل رسانيد
تهديد كرده بود كه در باره طرح جاسازي مواد انفجاري تعبيه شده در نزديكي خانه شان به  را

 .دطالع مي دهنيروهاي امنيتي افغانستان ا
ماه مارچ، نيروهاي مخالف دولت يك افسر پوليس را كه در خارج از وظيفه بود،  15به تاريخ   

فرد مقتول در نزد خانواده اش در . در خانه شان در ولسوالي گرم سيرِ واليت هلمند به قتل رسانيد
 .رخصتي به سر مي برد

برجسته ند مردان مسلحِ ناشناخته يكي از ماه جنوري، در ولسوالي سنگينِ واليت هلم 4به تاريخ  
در حال رفتن به  آنهاد كه يهنگامي به قتل رسان راعضو شوراي ولسوالي  وبزرگان قومي  ترين

 . دندبوطرف مسجد 
برجسته ترين اعضاي شوراي عالي صلح يكي از بر ماه مي، مردان مسلحِ ناشناخته  13به تاريخ  

  . ندحركت بود، فير نموده و او را به قتل رسانيدزماني كه وي در داخل موترش در حال 
  

  يوناما در مورد محافظت افراد ملكي 2011پاسخ طالبان به گزارش سال 
يوناما در مورد محافظت  2011، طالبان در ارتباط  گزارش ساالنه سال 2012ماه فبروري سال  5به تاريخ 

بيانيه ي را منتشر نموده و يافته هاي يوناما  آنها يك. افراد ملكي به شكل همگاني عكس العمل نشان داد
آنها استداالل نموده  .43بود هاي شبانه را زير سوال قرار داددر مورد تلفات افراد ملكيِ ناشي از عمليات 

فرد ملكيِ كه در عمليات شبانه نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان كشته  63كه به تعداد  ندبود
حادثه ي جداگانه ي را  31بيانيه طالبان . انعكاس يا فته بود، درست نمي باشد نيز ماشده  و در گزارش يونا

شان درج ننموده  2011ياد داشت نموده بود كه ادعا مي كردند، يوناما اين حوادث را در گزارش سال 
كه در قالب اين ليست تهيه گرديده بود، حمالت هوائي، جنگ هاي زميني، حوادث تير  يحوادث. است

 . اندازي و عمليات هاي شبانه ي نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان را شامل مي گرديد
 

حادثاتي كه در بيانيه طالبان منعكس شده بود، به شكل دقيق بررسي گرديد، يوناما يك پاسخ مفصل بعداً، 
گزارش يوناما عكس به شكل همگاني در مقابل اين پاسخ با آن منبع طالبان كه  سپسرا آماده نموده و 

                                                 
بيانيه موصوف در آدرس ذيل به شكل آن الين قابل دست . 5/2/2012بيانيه امارت اسالمي در مورد تازه ترين گزارش يكجانبه يوناما در مورد تلفات افراد ملكي، . 43

  : رس مي باشد
http://shahamat-english.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14914:statement-of-islamic-
emirate-regarding-the-recent-one-sided-unama-report-on-civilian-casualties&catid=4:statements&Itemid=4. 
Accessed 24 July 2012. 
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حادثه ي كه ليست شده بود، توسط  31 حادثه از مجموعِ 23. العمل نشان داده بود، در ميان گذاشته شد
ارقام تلفات افراد . يوناما بررسي گرديده و تلفاتي كه در هريكي از قضايا وجود داشت را محاسبه نمود

در  بود و يا هملبان تذكر داده بود، مشابه طا كهرقمي با يا ملكي كه توسط يوناما جمع آوري شده بود 
كه  قضيه باقي مانده 8از  . اندكي يا بيشتر در رقم تلفات افراد ملكي وجود داشت تتفاو بعضي از قضايا

يا در نزد يوناما به ثبت نرسيده و يا اشخاصي كه كشته، را حمالت شبانه تشكيل ميداد  تعداد زيادي از آنها
 . گرديده بوددر جمع افراد ملكي محاسبه ن ،نددمجروح و دستگير شده بو

 
تلفي عمليات انواع مخ ؛ حمالت شبانه ويوناما خاطر نشان مي سازد كه بيانيه طالبان بشمول حمالت هوائي

كه توسط نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان صورت مي گيرد، تلفيق را  هاي نظامي و پوليس
بخاطر كمك به بعضاً   هوائي بوده كه موريت هاي حمايتي نزديكاين ممكن بخاطر مأ. نموده بود

در نزد يوناما، عمليات هاي  .باشد ختهممكن حمالت هوائي را به راه اندا عمليات هاي شبانه استفاده شده و
جهت جزئيات . بشمار مي آيدشبانه، حمالت هوائي و جنگ هاي زميني به عنوان تاكتيك هاي جداگانه 

  . مراجعه گردد 1مه بيشتر به ضمي
  

  يافته هاي مردم

  حقوق بشر در مناطقي كه توسط نيروهاي مخالف دولت كنترل مي گردد
  

كمتر كنترل دارد و بعضاً حضور كم داشته  اينجا دولت. براي مردم قريه ما هيچ گزينه ي ديگر وجود ندارد
و  مرجع جهت بدست آوردنگانه ياين موضوع سبب شده است تا طالبان به عنوان . و يا هيچ حضور ندارد

در قالب يك حكومت موازي از مردم ماليات جمع آوري مي مقامات طالبان . قدرت عمل نمايد اعمال
درصد از محصوالت  10حد اقل  نوك تفنگ مجبور مي گرداند كه با آنها هم چنان دهاقين را . نمايند

ي شورشيان هادعوت مي نمايد كه وارد نيرو طالبان هم چنان از مردان جوان. خود را به آنها بپردازد
  44.را كه تمايل ندارند تا به جنبش شان خدمت كنند، تهديد به قتل مي نمايدآنهايي و  گرديده

 . با يوناما صحبت نموده بود 2012ماه مي سال  29قريه دارِ يكي از ولسوالي هاي واليت بلخ، به تاريخ 
 

به نيروهاي امنيتي افغان كه هم اكنون جريان دارد و ايجاد تغييرات جريان پروسه مسئوليت انتقال امنيت  در
احساس . ديدگاه هاي مردم در مورد محافظت افراد ملكي با هم ارتباط ويژه دارند ،در نيروهاي امنيتي

به طور ويژه زماني كه مردم براي استفاده . عمال مردم تأثير داردمردم نسبت به امنيت و طرز حكومت بر اَ
قوق اساسي بشري شان مانند آزادي رفت و آمد، حق اشتراك در امور سياسي، حق تعليم و تربيت، و از ح

حكومت امني و  در يك محيطي كه احساس نا. ندمواظبت هاي صحي احساس امنيت و آزادي مي نماي
  و مردم در آنجا محفوظ نباشند، باعث مي گردد تا از پيشرفت ها، مشاركت وجود داشتهداري ضعيف 

به طور مثال، تصميم يك . جمعي و تمامي خوشبختي هاي مردم در يك جامعه جلوگيري به عمل آيد

                                                 
  . ، مزار شريف2012ماه مي سال  29. مصاحبه يوناما با قريه داري كه از واليت بلخ مي باشد.  44
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فاميل جهت فرستادن دختران و پسران شان به مكتب با درك مردم از امنيت و اينكه آيا اطفال شان به 
  . شكل مصئون به مكتب رفته مي تواند، ارتباط دارد

 
به هدف نظارت و گزارش در مورد وضعيت افراد ملكي در منازعات يوناما به حيث بخشي از مأموريتش 

را با طيف وسيع مردم افغانستان انجام داده  يهامسلحانه و محافظت از حقوق بشر، در سطح كشور رايزني 
حقوق بشر در از هدف از اين رايزني اينست كه ديدگاه هاي مردم را در مورد اينكه تا چه حد . است

شامل را  ييهااين رايزني، مصاحبه . حضور و كنترل محدود دارد، محافظت مي شود مناطقي كه حكومت
 99 با اعضاي جامعه، بزرگان مردم، گروپ هاي جامعه مدني و مقامات محلي حكومتي درمي گردد كه 

مناطق متذكره يا به شكل كامل و يا به شكل جزئي در . واليت صورت گرفته است 27ولسوالي مربوط به 
 45.ترل طالبان قرار داردتحت كن

 
قبالً ، پروسه انتقال امنيت را بود ولسوالي كه رايزني ها صورت گرفته 99ولسوالي از مجموع  11به تعداد 

 11كه رقم متذكره . ندتكميل نموده بود) 2011نومبر (يا در مرحله دوم) 2011جوالي (يا در مرحله اول
ولسوالي ديگري كه در اين رايزني  30. تشكيل مي دهد كه نظارت شده بود را ييهادرصد تمام ولسوالي 

شروع شده بود، تنظيم  2012تحت پوشش قرار گرفت، براي مرحله سوم پروسه انتقال كه در ماه جوالي 
ولسوالي واليت كنر رايزني نموده  6ولسوالي واليت نورستان و  6يوناما هم چنان با مردمان . گرديده است

ترك گفته  2011و  2010ي پايگاه هاي شان را از واليت نورستان و كنر در نيروهاي بين الملل. است
 . بودند، هرچند كه در آنجا به شكل رسمي انتقال امنيت صورت نگرفته بود

 
احساس يك د، روستائيان سراسرِ كشور زندگي مي كنن ميانصحبت هاي يوناما با افغان هاي كه در 
مناطق يا تمام ولسوالي بعضي از لف دولت به شكل غير رسمي جمعي را منعكس مي كند كه نيروهاي مخا

تحت كنترل دارد، با وجود اينكه حكومت افغانستان به طور  را ها در بسياري از زون هاي افغانستان
بيان مي داشت كه نيروهاي مخالف  با نظر موافقمردم . دارد در دستاكثريت كشور را  كنترل مجموع

با نظر مردم . مان محلي به عنوان بديلِ حكومت افغانستان معرفي مي نمايددولت خود شان را براي مرد
را دارد كه تخطي هاي حقوق  ييتوانابه يوناما اطالع داده است كه نيروهاي مخالف دولت اين  موافق

تخطي هاي متذكره، كشتارها، قطع اعضا، اختطاف ها، لت و كوب ها را . بشري را با معافيت انجام دهد
مانند آزادي  انسانهااين گونه اعمال باعث مي گردد تا از بهره مند شدن حقوق بشري . گردد شامل مي

در ساحاتي كه حكومت كنترل  ، آزادي بيان و حق رجوع مؤثرو تربيت رفت و آمد،  دست رسي به تعليم
  . و حضور محدود دارد، جلوگيري به عمل آيد

  

                                                 
  . بخاطر محافظت افرادي كه با يوناما صحبت كرده در اين گزارش تهيه نگرديده است ليست كاملي از ولسوالي ها و موقعيت ها.  45
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در تحت كنترل نيروهاي مخالف دولت بشمول طالبان  همان طوريكه بسياري از آن مناطق به شكل جزئي
در اين بخش  كه حقوق بشر و موضوعات مربوط به محافظت افراد ملكي ،46در سال جاريقرار دارد، 

بلكه ديدگاه هاي كه بيان گرديده  .ادهاي جديدي را منعكس نمي نمايدبازنگري شده است، لزوماً رويد
رد كه در تحت آن شرايط آن مردمان محلي كه مصاحبه ممكن تصويري شرايطي را به نمايش گزا
   .گرديده، در يك مدت طوالني زندگي نمايد

  
موضوعات ذيل يك ارزيابي را از احساس كنوني مردم و نگراني هاي مردم محلي در مورد محافظت از 

  .حقوق بشر در ساحاتي كه نيروهاي مخالف دولت كنترل و نفوذ قابل توجه دارد، نشان مي دهد
  

  كنترل مناطق توسط حكومت افغانستان
امني و عدم  بين نا در مناطق شان است، گزارش داده كه شدهاكثريت افرادي كه توسط يوناما مصاحبه 

در  من مي باشد، مشخصاً آن مناطقي كهمردم از مناطقي كه خيلي نا ا. حضور حكومت رابطه وجود دارد
د، گزارش داده است كه نيروهاي دولتي در قريه جات تحت كنترل شديد نيروهاي مخالف دولت مي باش

 حضور در تعداد زيادي از ولسوالي ها مصاحبه شوندگان خاطر نشان ساخته است كه. حضور ندارد
در يك صحبتي كه . و تمركز آنها طوريست كه از مراكز ولسوالي محافظت نمايد نيروهاي امنيتي افغان

ماه مي در واليت فارياب داشت، شخص مذكور  28تاريخ  يوناما با پسر يكي از بزرگان مردم به
  :موضوعات ذيل را به يوناما بيان نمود

  

زيرا، طالبان با دست رسي كه . حكومت فقط بر شاهراه كنترل دارد اما دو طرف شاهراه نا امن مي باشد
ان قريه جاتي حكومت در مركز ولسوالي كنترل دارد و هم چن. خواست انجام مي دهددارد آمده و هرچه 

   47.كه اربكي ها در قالب پوليس محلي استخدام گرديده است
 

همان طوريكه حضور نيروهاي امنيتي افغان و مقامات حكومتي در اكثريت از مناطق محدود به مراكز 
در قريه آنها . ، نيروهاي مخالف دولت با آزادي فزاينده در مناطق رفت و آمد مي كنندباشدولسوالي مي 

و يا اينكه باشندگان محلي را  ندباشكه كنترل مؤثر بر مردم داشته  رفت و آمد مي نمايند اين فرضبا  جات
بطور موافق نارضايتي  هم چنان تعداد زيادي از اين مردم متأثر . ندنمايبخاطر جلب حمايت شان تهديد 

                                                 
ي مخالف دولت در زون جنوب، جنوب شرق و شرق افغانستان، تمام ولسوالي ها و در بعضي از موارد تقريباً تمام واليات به اندازه هاي مختلف توسط نيروها.  46

اطالع داده است كه بخش هاي زيادي از واليات خوست و پكتيكا در جنوب شرق افغانستان تقريباً بطور كامل به استثناي  باشندگان محلي به يوناما. كنترل مي گردد
در واليات شمالي؛ مانند بلخ، سري پل، فارياب و جوزجان؛ بعضي از مناطقي كه ولسوالي . مراكز ولسوالي و واليت توسط نيروهاي مخالف دولت كنترل مي گردد

، )فقط ولسوالي سروبي(وضعيت مشابهي در ولسوالي هاي مشخصِ واليات زون مركزي مانند كابل. ص مي باشد به وضعيت فوق الذكر گرفتار مي باشدهايش مشخ
ت كه نيروهاي مردم از واليات غربي مانند هرات، بادغيس، غور و فراه گزارش داده اس. كاپيسا، پروان و مناطق وسيع از لوگر و ميدان وردك، مشاهده شده است

صحبت كنندگان از حضور نيروهاي مخالف دولت در واليات شمال . مخالف دولت حضور شان را در بعضي از ساحات خارج از مركز ولسوالي حفظ نموده است
افراد . كنترل طالبان نمي باشدهيچ ساحه ي در تحت ) باميان و دايكندي(در زون مركزي كوهستاني. شرق مانند بغالن، بدخشان، كندز و تخار گزارش داده است

  . ملكيِ كه در مناطق مرزي با ساير واليات زندگي مي كنند، از حضور نيروهاي مخالف دولت در مرزها متأثر مي گردد
در دفتر يوناما در  2012ي سال ماه م 28اين مصاحبه به تاريخ . يوناما با پسر يكي از بزرگان با نفوذ قومي كه از قوم پشتون بود در واليت فارياب مصاحبه نمود.  47

  . ميمنه صورت گرفت
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از گروپهاي مخالف ئولوژيكي خود را  ته و در بعضي از مناطق حمايت ايدشان را از حكومت اعالم داش
  .ندا دو لت به عنوان بديل حكومتي كه فاسد توصيف گرديده است، اظهار داشته 

 
كه آيساف و نيروهاي امنيتي افغان غالباٌ  ندخاطر نشان ساخته بوداين را نيز ، ندافرادي كه مصاحبه شده بود

انجام ت كنترل مي گردد، عمليات هاي شان را در مناطقي كه به طور آشكار توسط نيروهاي مخالف دول
بعد از عمليات به زودي به مراكز ولسوالي بر گشته و به نيروهاي مخالف دولت اجازه مي اما، . دنمي ده

را دريافت نموده است كه  هايي متعددي يوناما گزارش . دنافزايش دهدر آنجا د كه حضور شان را نده
گشت زني نموده و پاسگا هاي سيار را شبانه  نشان ميدهد، نيروهاي مخالف دولت در سرك هاي روستاها

يوناما هم چنان گزارش هاي را دريافت نموده است كه در بعضي از مناطقي كه توسط . دنايجاد مي نماي
، عمليات هاي نيروهاي جوند واليت بادغيس نيروهاي مخالف دولت كنترل مي شود، مانند ولسوالي

در ولسوالي پسابند واليت غور . اه آخر كاهش يافته استدولتي و همكاران بين المللي شان در شش م
مردم گزارش داده است كه هيچ عمليات نظامي توسط نيروهاي امنيتي افغان در شش ماه آخر صورت 

ي را بين مردم ايجاد نموده است كه مبادا اين خالي امنيتي باعث ياين موضوع نگراني ها. نگرفته است
  . الف دولت از اين وضع بهره برداري نمايدگردد تا در نهايت نيروهاي مخ

  

  رل مناطق توسط آنهاتنفوذ نيروهاي مخالف دولت و كن
ي كه طالبان و ساير گروپ هاي مخالف دولت به شكل مؤثر كنترل دارد، اين يدر مناطق يا ولسوالي ها

آورده و يا آن را حمايت مردم محلي را به دست در آنجا موضوع غالباً به توانايي آنها بر مي گردد كه 
د، فرماندهان ندر مناطقي كه نيروهاي مخالف دولت حمايت مردم محلي را با خود دار .ندا حفظ نموده 

شبكه  گرديده است، اما حكمران موصوف براي محلي آنها در چندين قضيه از بين مردم منطقه انتخاب
ك واليت غور مردم لي شاربطور مثال در ولسوا. فرماندهي طالبان در جاي ديگر گزارش مي دهد

در جريان يك مصاحبه ي . گزارش داده است كه فرمانده طالبان و مقامات آنها در ولسوالي حضور دارند
داشت، اهميت  2012ماه مي سال  29واليت بلخ به تاريخ  يكه يوناما با قريه دار يكي از ولسوالي ها

  :نين بيان داشتحمايت مردم محلي را به ارتباط مؤثريت كنترل طالبان چ
  

وجود دارند كه از لحاظ ايدئولوژي طالبان را حمايت نموده و آنها از لحاظ  بعضي از باشندگان محليِ
اين مردمان محلي بر اين باورند كه طالبان بيشتر از حكومت در . مذهبي تحت تأثير طالبان قرار گرفته است

ردمان سنتي حتا عالقه دارند كه به طالبان بپيوندند اين م. احكام شان دقيقاً از اصول شرعي پيروي مي كنند
 48.بارها طرز حكومت طالبان را بر حكومت افغانستان ترجيح داده استو آنها 

 
در مناطقي كه طالبان و ساير گروپ هاي مخالف دولت حمايت مردمي را بدست آورده نتوانسته است، 

بطور مثال، در ولسوالي اندر واليت غزني . دنگردغالباً مردم محلي مورد اذيت قرار گرفته و مجازات مي 

                                                 
  . در دفتر يوناما در مزار شريف صورت گرفت 2012ماه مي سال  29اين مصاحبه به تاريخ . يوناما با يك قريه دار در واليت بلخ مصاحبه نمود.  48
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طالبان چهار خانه  2012ماه جون سال  23و  20به تعقيب مخالفت مردم محل با عملكرد طالبان، به تاريخ 
  .مردم محلي را با زور آتش زدند

  

  تخطي هاي حقوق بشري در مناطقي كه در تحت كنترل نيروهاي مخالف دولت قرار دارد

  49قضاييتشكيالت شبه 
  

زماني كه طالبان از اين . لت و كوب نمود ي كه دليلش مشخص نبود،يك بچه مادرش را در يك منازعه 
طالبان هم . ندبه زودي بچه را از خانه اش گرفته و به يك تپه انتقال داد مدند و موضوع آگاهي يافتند، آ

اني كه مردم جمع گرديدند، طالبان زم. چنان از مردم خواست كه در محل حضور يافته و مجازات را ببيند
را  قضيههم در چند دقيقه محدود، طالبان . ندچشمان بچه را بسته و با تفنگ بر بچه فير نموده و او را كشت

  50.ندنمود تطبيقمجازاتش را هم و  اعالم نموده
  

تي را در مجازا 2011قضيه ي كه در آن طالبان در آخر سال . بود فوق الذكر قريه داري كه شاهد قضيه
در واليت بلخ  2012ماه مي سال  27موصوف به تاريخ  قريه دارِ. محضر عموم در واليت بلخ اجرا نمود

 . توسط يوناما مصاحبه گرديد
 

د، غالباً دست رسي خيلي محدود به ميكانيزم نمناطقي كه درتحت كنترل شديد طالبان قراردارمردمان 
عمال ا به هدفخالف دولت از اين خالي حاكميت قانون نيروهاي م. دنعدلي يا خدمات حكومتي دار

در ساحات متذكره نيروهاي زيرا، . دنشبه قضايي خود شان در اكثريت مناطق متأثر سود مي بر ساختار
بر قضاياي جزايي، منازعات و بر بعضي قضاياي كه اشخاص بخاطر همكاري با نيروهاي مخالف دولت 

شبه  ساختاراين . دن، تصميم مي گيرمحاكمه و مجازات مي گردددولتي و همكاران بين المللي شان 
مجازات هاي شديدي كه . قضايي غير قانوني بوده و بر اساس قوانين افغانستان هيچ گونه مشروعيت ندارد

عمال مي گردد، بر اساس قوانين افغانستان عمل جرمي محسوب گرديده و در ها ا ساختارتوسط اين 
، يوناما  نظر به ماهيت غير قانوني اين ميكانيزم ها. ايم جنگي را بخود مي گيردبعضي از حاالت وجه جر

 بنابر. ست كه موجوديت اين ساختارها و مجازات ناشي از آن نقض حقوق بشر تلقي مي گرددبراين نظر ا
خته كه توسط مردم گزارش داده شده مطابق معيارهاي شنا را طرز العمل هااين تحليل يوناما عناصر  اين،

  .ارزيابي نمي كند ، به طور مثال معيارهاي محاكمه منصفانه،شده ي حقوق بشر بين المللي
 

                                                 
اداره شبه نظام هاي حقوقيِ كه توسط طالبان و نيروهاي مخالف دولت اعمال در اين گزارش به اين معنا نيست كه  "ساختار شبه قضايي "استفاده از ترمينولوژي.  49

مثالً كشتار كه به تعقيب (اين ترمينولوژي فقط به هدف تفكيك بين اعمالي كه بخاطر آوردن نظم عامه و كنترل مردم صورت مي گيرد. مي گردد، قانوني مي باشد
قتل هاي كه به حيث بخشي از فعاليت هاي شورشي مانند حمالت و قتل هاي سازمان يافته انجام مي پذيرد،  و ) محاكمه توسط ساختار شبه قضايي انجام مي شود

بخاطريكه اين ميكانيزم ها ذاتاً نه يك ميكانيز م عدلي بوده و نه . يوناما اصطالح ساختار شبه قضايي را به عوضِ سيستم شبه عدلي استفاده مي نمايد. استفاده مي گردد
  . سيستم قانونمند متحد الشكل مي باشد بخشي از

  . در دفتر يوناما در مزار شريف صورت گرفت 2012ماه مي سال  27اين مصاحبه به تاريخ . يوناما با قريه دارِ يكي از ولسوالي هاي واليت بلخ مصاحبه نمود.  50
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يوناما تعداد زيادي از قضاياي را به ثبت رسانيده است كه در آن نيروهاي مخالف دولت اشخاص را به ظن 
رسانيده و يا اعضاي قتل به علني  ؛همكاري با نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان بعد از انجام محاكمه

تخطي  براي قربانيانِحكومت  در عدم موجوديت ميكانيزم هاي جبران خسارت 51.بدن شان را قطع نموده است
، به )توسط ساختارهاي شبه قضايي نيروهاي مخالف دولت انجام مي گيرد اين تخطي ها كه (هاي حقوق بشر

  .و كارا عمل نمايند، شدت مي بخشدعدم حضور پروسيجر قضايي قانوني كه به شكل شفاف 
 

استخدام  در مناطقي كه تحت كنترل شديد طالبان قرار دارند قاضي ها و سارنوال هاي كه توسط حكومت
با خطر ترور شدن توسط نيروهاي اين مقامات  .ندنادامه داده نمي توا انامني به كارش مي گردد به خاطر نا

ل بر اساس يافته هاي يوناما در زون غرب افغانستان، قاضي بطور مثا 52.مخالف دولت مواجه مي باشند
ولسوالي بهسود واليت ننگرهار و قاضي ولسوالي قرغايي واليت لغمان به شكل سازمان يافته به قتل رسيده و 

ي واليت ارزگان هم اكنون در اكثريت ولسوالي ها. سارنوال ولسوالي دره پيچ واليت كنر اختطاف شده بود
ولسواليها حضور ندارند و دليلش همانا  خدام شده باشند درتكه به شكل رسمي اس ارنوال هايقاضي ها و س

كشتارهاي سازمان يافته، اختطاف و تهديدها يك فضاي وحشت  53.نا امني و تهديد هاي موجوده مي باشد
  . مي دارد شغل در اين ساحات باز احرازرا در ميان مقامات به بار آورده  و آنها را  از كار كردن و 

 
نيروهاي مخالف دولت . مانع دست رسي به عدالت مي گردد ؛خالهاي كه در حاكميت قانون وجود دارد
ي كه مردم به آساني نمي توانند به نهادهاي عدلي يولسوالي ها اين توانايي را دارند كه در مناطق دوردست

تعداد زيادي از   54.ال نفوذ نمايندداشته باشند، خيلي به سادگي اعمدست رسي رسمي در مركز ولسوالي 
قضايا  و فصلِ مردماني كه توسط يوناما مصاحبه شده است در باره توانايي سيستم عدلي رسمي جهت حل

زيرا، موجوديت فساد و بي كفايتي نهاد . ندا به شكل منصفانه، بموقع و شفاف با احتياط صحبت نموده 
عالوتاً، تعداد زيادي از صحبت . مي باشدد آنها هاي عدلي عوامل كليدي براي ايجاد شك و تردي

كه نيروهاي مخالف دولت تهديد و فشار قابل توجهي را بر مردمان محلي  نداكنندگان گزارش داده 
دنند كه به ساختارهاي شبه قضايي آنها رضايت نشان دهنعمال مي نمايند، تا مردم را مجبور كا .  

 
و قطع  قتل غير قانونيي مانند يمجازات ها. اساسي مي باشدساختارهاي شبه قضايي بر خالف قانون 

عمال مي گردد، براساس قوانين افغانستان جرم محسوب مي عضوي از اعضا كه در ساختارهاي متذكره ا
، ندجرايم را مرتكب مي گردد اينچنيني كه يعدم توانايي حكومت براي پاسخ ده نگه داشتن آنها. گردد

                                                 
اكمه ي علني معموالً عبارت است از اتهام يك و يا تعداد زيادي از افراد توسط هرچند در تمام حاالت؛ اندكي تفاوت ها توسط يوناما ثبت گرديده است، اما مح.  51

كمه به زودي نيروهاي مخالف دولت در مورد يك جرم مشخص در محضر عموم ، كه اتهام و جزاي مربوطه اعالم گرديده و مجازات به شكل علني و به تعقيب محا
  . اجرا مي گردد

  . لسوالي ساغه واليت غور استخدام شده بود، نظر به نگراني هاي امنيتي كه وجود داشت به مركز واليت انتقال داده شدقاضيِ كه به شكل رسمي براي و.  52
  . در بعضي از قضايا؛ كارمندان قوه قضائيه بخاطر معاش اندك، نبود وسايل حمل و نقل، نبود مكان و دفتر در اين مناطق حضور ندارند.  53
در . ط به مناطقي نمي شود كه توسط نيروهاي مخالف دولت كنترل مي گردد، بلكه در تمام ساحات اطراف افغانستان وضعيت چنين استاين وضعيت تنها مربو.  54

زيرا، در مسير آنها مواد انفجاري تعبيه شده جاسازي شده و . ساحات متذكره حتا چالش هاي بيشتري فراروي مردم جهت رسيدن به مركز ولسوالي وجود دارد
  . وهاي مخالف دولت وجود داردنير
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باعث "كه از صالحيت يك حكومت مشروع مي باشد"به جرايم گي قانوني  اصل رسيده ممكن بر اساس
عالوتاً، انجام چنين قتل هاي غير قانوني، قطع عضوي از اعضا و معيوب ساختن  55.نقض حقوق بشر گردد

جرايم جنگي  ي افراد به نظر مي رسد كه باعث نقض شديدي كنوانسيون هاي ژنو گرديده و از جمله
عمال مجازات ها از طريق همچون سيستم مشترك در كنوانسيون هاي ژنو ا 3ده ما. محسوب مي گردد

بي حرمتي به  ":بيان ميدارد كه) a(در جزء  3ماده مشترك . هاي قضايي را به صراحت منع نموده است
، قطع اعضا، ، بطور مشخص تمام انواع قتل هاممنوع استيك شخص و بي حرمتي به حيات يك شخص 

صدور مجازات  ":گفته شده است كه) d(و در جزء  ".است نمودهمنع را ارهاي ظالمانه شكنجه ها و رفت
و متضمن تمام محكمه ي كه بطور قانوني شكل گرفته،  يكتوسط ها و انجام قتل ها بدون دادرسي قبلي 

، سالم معرفي شده باشد دادرسيوده و نيز در نزد مردمان متمدن جزء الينفك يك ضمانت هاي قضاي ب
  . نوع گرديده استمم

  

  ساختارهاي شبه قضاييمتشكله عناصر 
. يوناما جريان چندين محاكمه را بازنگري نموده و يك عده عوامل مشترك را مشاهده نموده است

و به صورت تك كاره زماني  بعضي از ميكانيزم هاي قضايي بدون اينكه عموميت داشته باشد درحاليكه
 و در جريان دادرسي مداخله مي كند، ي محلي شركت مي كندكه طالبان در جلسات جرگه و شورا

حتا  56.بيشتر منظم و كاربردي بوده است ي نيز و جود دارد كهساختارهاي ديگر اما .تشكيل مي گردد
در بعضي . وقتيكه يك ساختار شبه قضايي منظم وجود داشته باشد، آن ساختار معموالً متحرك مي باشد

است كه قضاياي جرمي خيلي شديد توسط محكمه طالبان در كويته فيصله  از ساحات، مردم گزارش داده
بطور مثال، مردم از غزني گزارش داده است كه كميسيون هاي قضايي طالبان بر قضاياي جرمي . مي گردد

كوچكتر مي پردازد، اما قضاياي مهم كه مجازات اعدام را به دنبال دارد، به محكمه كويته ارجاع مي 
يك قاضي محكمه ابتدائيه و يك عضو شوراي واليتي گزارش داده  مشابه، از واليت ارزگانبطور . گردد

در حاليكه . فعال بوده و قضاياي جرمي را در سطح محل فيصله مي كنند طالبان است كه ساختار قضايي
57.قضاياي مهم به محكمه طالبان در كويته ارجاع مي گردد

 

  

                                                 
هرچند يك عمل غير قانوني كه حقوق بشر را نقض مي كند، بعضاً اصالً بطور مستقيم به دولت نسبت داده شده ":معيار رسيده گي قانوني چنين بيان مي دارد كه.  55

اما مسئوليت بين المللي دولت مطرح ) ت اش مشخص نشده استمثالً، بخاطريكه آن عمل توسط يك فرد غير دولتي انجام شده و يا شخص مسئول هوي(نمي تواند
   ".نه بخاطر نفس عمل انجام شده، بلكه بخاطر عدم رسيدگي قانوني جهت جلوگيري نقض حقوق بشر يا عدم ارايه پاسخ مطلوب در مقابل آن عمل. مي گردد

يك سلسله ناپديد شدن هاي صورت گرفته بود كه عامل ( رادريكز، كه  -سكزدر مورد قضيه ويل 1988محكمه داخلي امريكا در مورد حقوق بشر، دادرسي سال 
  .)آنها اشخاص غير دولتي بودند

اين ميكانيزم ها شامل حل و فصل دعاوي مدني و . را بكار مي برد) جرگه(در سراسر افغانستان، مالهاي محلي و بزرگان قومي ميكانيزم هاي قضايي غير رسمي.  56
تفاوت اصلي كه بين ميكانيزم هاي قضايي غير رسمي و ساختارهاي شبه قضايي وجود دارد اينست كه طالبان قاضي هاي نام . زايي مي باشدقضاوت بر موضوعات ج

دقيقاً آن يوناما . و شايد قانوني كه در دادرسي استفاده مي گردد، معين باشد. نهاد شان را، كميسيون ها و محاكم را براي اين هدف بطور مشخص موظف مي نمايد
  . زيرا، در مناطق و بين گروپهاي قومي، اين ساختار متفاوت است. مقررات قانوني كه در ساختارهاي شبه قضايي استفاده مي گردد را نمي تواند تأييد نمايد

  . يوناما چگونگي قانوني كه در جريان دادرسي ها استفاده مي گردد را تأييد كرده نمي تواند.  57
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ميكانيزم هاي قضايي غير رسميِ كه توسط  كملِبه عنوان م درعمل، بعضي اوقات ساختار شبه قضايي
مردم از بعضي بخش هاي مشخص . بزرگان قومي و شوراي محلي استفاده مي گردد، عمل مي نمايد

واليت جوزجان گزارش داده است كه طالبان به ميكانيزم هاي قضايي غير رسمي اجازه مي دهد كه 
اما حق حل و فصل قضاياي جرمي را بخود اختصاص . ل نمايدمنازعات اجتماعي و فاميلي را حل و فص

در ساير مناطق، نيروهاي مخالف دولت قاضي ها و . دنداده تا آنها را در محكمه خود شان فيصله نماي
اين مقامات نام . دنخود شان را بخاطر رسيدگي به قضاياي جرمي، تعيين مي نماي سارنوال هاي نام نهاد
بطور مثال، . دني خود را صادر مي نمايو رأقضايا را فيصله نموده  را حفظ نموده، نهاد حضور منظم خود

كه يك قاضي نام نهاد وليس ملي و امنيت ملي تأييد نموده در ولسوالي ترينكوت واليت ارزگان منابع پ
 . طالبان فعاالنه قضايا را فيصله مي نمايد

  
را در واليت پكتيكا به تعقيب دست گيرشدن يك  يوناما جزئيات طرزالعمل تشكيالت شبه قضايي طالبان

. ، به ثبت رسانيده است2012ماه مارچ سال  8قاضي طالبان توسط نيروهاي امنيتي افغان و بين المللي در 
تحقيقات نيروهاي امنيتي و به تعقيب آن اتهام نامه امنيت ملي اين را نشان مي دهد كه فرد مظنون توسط 

نفر  5كمسيون از  58.ك كمسيون قضايي طالبان را در سطح محلي رهبري نمايديطالبان مقرر گرديده تا 
تشكيل مي گرديد كه اين كمسيون توسط اين فرد مظنون طوري هدايت مي شد كه حكم دعاوي مدني و 

كه آنها را  فرد مظنون براي قتل چهار نفر متهم بود. جزايي در مدرسه يك قريه مشخص مي گرديد
  59.ن سابق غزني به مرگ محكوم نموده بودبشمول يكي از واليا

  مجازات
  

آنها از غار مرا در يك مزرعه آورد و . يك روز، يكي از محافظين از طريق راديو با همكارش ارتباط گرفت
آنها چشمانم را . مرد مسلح را ديدم 60الي  50من در حدود . تصميم گرفت تا با من يك بازي را انجام دهد

سپس يك مرد ديگر . نمايد، لذا يك چاقو را در گلويم گذاشت ست كه سرم را از تنم جداآنها خوا. بسته نمود
. مداخله نموده به آنها گفت كه من كهن سال هستم و دستور داد كه گلويم را نه برد، اما فقط دستم را قطع نمايد

آن شخص دو سر . مايدبعد آنها مرا با زور گرفتند و از يك شخص تقاضا نمود كه بازوي راستم را بسته ن
سپس، آنها دستم را ابتدا با بريدنِ از باالي مچ و بعد از پايين مچ . بازويهايم و بازويم را با دو شريان بند بسته نمود

وقتي كه آنها بخش پايين مچم را جدا نمود، . بعد دستم را از استخوان مچ با زور جدا نمود. با چاقو قطع نمود
   60.ن گريه نكردم و چيغ نزدم، زيرا من يك مرد هستماما م. خيلي دردناك بود

 61.قطع شده بود 2012يك قربانيِ كه دستش توسط طالبان در ما اپريل سال 
                                                 

، در 2012ماه جون سال  6قضايي به همان كمسيون قضايي طالبان گفته مي شود كه اين موضوع هم در اتهام نامه و هم توسط مظنوني كه به تاريخ تشكيالت شبه .  58
  . زندان اصلي واليت پكتيكا مصاحبه گرديده بود، ذكر گرديد

والي سابق غزني، دو نفر از : اميم موصوف منجر به قتل افراد ذيل گرديده بودفرد مظنون براي قتل افراد از طريق تصاميم محكمه شان، متهم شده بود، و تص.  59
بعد به اتهام كمك كارگران شركت ساختماني كه به گمان همكاري با امريكا به قتل رسيده بود و قتل يك عسكر اردوي ملي كه ابتدا توسط طالبان اختطاف شده و 

قضيه متذكره در حال . نون توسط محكمه ابتدائيه تبرئه گرديد كه به تعقيب آن سارنوال امنيت ملي استيناف طلب شدفرد مظ. به حكومت افغانستان به قتل رسيده بود
  . حاضر در نزد محكمه استيناف واليت پكتيكا مي باشد

ي و امنيت شخص، جزئيات اين مصاحبه و قضيه نظربه به نگراني ها در مورد هويت قربان. صورت گرفت 2012مصاحبه يوناما در دفتر يوناما در ماه اپريل سال .  60
  . نمي تواند در اين گزارش افشا گردد

  . بنابر تقاضاي متضرر از واليت موصوف نام برده نمي شود. ، فرد متذكره مصاحبه گرديد2012در ماه اپريل سال .  61
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مجازات هاي كه بر اساس تصاميم تشكيالت شبه قضايي دستور داده شده و انجام مي گيرد، شامل 

، ب سازي اعضا، لت و كوب نمودنقتلهاي غير قانوني، قطع اعضا، معيو: ذيل مي باشد هاي مجازات
، يوناما حوادث متعددي را به ثبت رسانيده است كه مقامات 2012در سال  62.شالق زدن و توقيف نمودن

كه نقض قوانين افغانستان و معيارهاي حقوق بشر بين المللي  ي را اعمال نموده انديان مجازات هاطالب
 :مجازات هاي فوق الذكر مي باشد حادثات ذيل كمترين مثال هاي از 63.شمرده مي شود

 
ساله را  37قتل يك خانم  ؛طالبان ماه جون، در واليت پروان، ولسوال نام نهاد 22به تاريخ  •

شوهر قرباني كه خود عضو . خانم موصوف به رفتار غير اخالقي متهم شده بود. دستور داد
حادثه به شكل  ي ي صحنهويدئو. گروه طالبان مي باشد، قتل غير قانوني را انجام داده است

د كه حد اقل نمنابع حكومتي تخمين مي زن. گسترده از طريق منابع گوناگون منتشر گرديد
 . اين قتل را در منطقه ي كه صورت گرفته، مشاهده نموده است ي نفر صحنه 50در حدود 

 ، در واليت بادغيس، طالبان محاكمه يك مرد و يك زن را2012ماه مي سال  17به تاريخ  •
 . اين دو نفر به شكل علني به قتل رسيد. ندكه به انجام زنا متهم شده بودند، برگزار نمود

، در واليت بادغيس، يك محكمه طالبان، يك نوجوان 2012ماه فبروري سال  1به تاريخ  •
در اثر اين محكوميت . محلي را به اتهام جاسوسي براي نيروهاي امنيتي افغان محكوم نمود

 . ندوف را به عنوان مجازات قطع نمودگوش نوجوان موص
، در واليت غور، يك مرد به اتهام سرقت توسط محكمه طالبان 2012در ماه فبروري سال  •

روز در خانه شخصي يكي از اعضاي نيروهاي مخالف  15محكوم گرديده و در حدود 
 . دولت كه ممكن به عنوان توقيفگاه غير رسمي ازش استفاده مي شد، زنداني گرديد

، در واليت غور يك محكمه طالبان، يك مرد و يك زن را به اتهام 2012در ماه فبروي سال  •
 .زنا محكوم نموده و هردو را به عنوان مجازات شالق زدند

، طالبان يك مرد را اختطاف نموده و 64، در يكي از واليات افغانستان2012در ماه فبروري سال  •
طالبان گمان مي كردند كه يكي از . اند ده دست راست آن شخص را بنابر گزارش قطع نمو

قرباني حادثه گزارش . مي نمايد اعضاي فاميل شخص متضرر براي نيروهاي امنيتي افغانستان كار
ساير محكمه طالبان اعمال نگرديده است، هرچند داده است كه قبل از مجازات هيچ گونه پروسه 

 65.عضو اين شخص را داده استمنابع تأييد نموده كه يك محكمه طالبان دستور قطع 

                                                 
قتل ها و مجازات هاي عمدي اشخاص توسط عناصر مخالف دولت  اصطالح مجازات هاي كه به تعقيب طرزالعمل تشكيالت شبه قضايي صورت مي گيرد به.  62

طرزالعمل متذكره به اين منتج مي شود كه يك شخص مظنون به ارتكاب جرم البته بر اساس تصور كه طالبان و ساير نيروهاي مخالف دولت از . گفته مي شود
اصطالح جرم بر اساس ديدگاه آنها جرم همكاري و جاسوسي به نفع نيروهاي دولتي و . تعريف جرايم دارند، محاكمه شده، محكوم گرديده و بعد هم به قتل برسد

  . همكاران بين المللي شان و نيز جرم همكاري با حكومت افغانستان را شامل مي گردد
گيرد، يوناما به اين نتيجه مي رسد كه تعداد براساس مصاحبه هاي كه با مردم، ساير منابعي اطالعاتي و نهادهاي كه بر حقوق بشر نظارت مي نمايند، صورت مي .  63

  . زيادي از مجازات ها توسط تشكيالت شبه قضايي طالبان صورت مي گيرد و تمام اين حادثات بطور كامل گزارش داده نمي شود
  . واليت و زون مربوطه بطور مشخص بخاطر محافظت هويت قرباني افشا نمي گردد.  64
  . ر شروع اين بخش فرعي پيشكش گرديده مربوط به اين قضيه مي گرددنقل و قول از مجازاتي كه د.  65
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، در واليت كاپيسا، يك محكمه طالبان مردي را كه متهم به 2011در ماه دسمبر سال  •
 . جاسوسي براي نيروهاي نظامي بين المللي بود، محكوم نموده و به قتل رسانيد

، در واليت ننگرهار، نيروهاي مخالف دولت يك مردي را كه 2011در ماه سپتمبر سال  •
انتقال مواد سوخت به نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان بود، به قتل  هبمظنون 
  . گزارش ها اشاره مي كند كه چشمان قرباني را پس از مرگ كشيدند .رسانيد

 
كه صالحيت محدود حكومت در اين ساحات، نيروهاي مخالف دولت را قادر  از اين نگران مي باشديوناما 

يك نمونه ي دستگيري نيروهاي يوناما تنها از . ق بشري را با معافيت انجام دهندمي سازد كه تخطي هاي حقو
بر اساس  .را اعالم و اجرا مي نمود اطالع دارد كه آن فرد مجازات ها حكومتي مخالف دولت توسط مقامات
  66.آن شخص، عمل جرمي خيلي شديد تلقي مي گرديد اعمال شده ي قوانين افغانستان مجازات هاي

  

  ادي رفت و آمدآز
نيروهاي مخالف دولت روزمره براي آزادي رفت و آمد افراد ملكي در مناطقي كه آنها فعاليت د ارند و 

اين محدوديت را يا از طريق پاسگاه هاي . بطور مؤثر ساحه را كنترل مي كنند، محدوديت ايجاد مي نمايد
و نيز . دنفت و آمد مردم اعمال مي نمايمتحرك و يا دايمي ايجاد نموده و محدوديت هاي آشكار را بر ر

كه آنها  تعداد زيادي از افراد اظهار داشتندعالوتاً . دنماليات غير قانوني را بر مسافرين تحميل مي نماي
بخاطري كه مبادا مورد هدف و حمله توسط نيروهاي مخالف دولت قرار گيرند، مي ترسند و آزادانه 

نيروهاي مخالف دولت در امتداد جاده هاي عمومي فعاليت داشته و بر  زيرا،. رفت و آمد كرده نمي توانند
افرادي . ي كه در دست رس همه ي مردم قرار دارند، مواد انفجاري تعبيه شده جاسازي مي نماينديجاده ها

طالبان ايجاد  اختصاصيپاسگاه هاي كه تعداد زيادي از زون ها مصاحبه گرديده است، از وحشتي  دركه 
بخاطريكه گروپ هاي از مردان مسلح در اين پاسگاه ها موترها را ايستاد . د، شكايت دارندمي نماين

نموده، مسافرين را مورد تحقيق قرار داده، اموال را ضبط كرده و در بعضي از قضايا حتا تيلفون هاي 
دال بر  تمام اين كارها بخاطري صورت مي گيرد تا مدركي را  67.موبايل  افراد را بررسي مي نمايند

  68.دنارتباط افراد با نيروهاي دولتي و همكاران بين المللي شان پيدا نماي
  

از آنجاييكه غالباً آن جاده هاي توسط نيروهاي مخالف دولت بطور فزاينده كنترل مي گردد كه آنها تنها 
ديت پاسگاه موجوبناء . راهي هستند كه مردم از طريق آنها به مراكز ولسوالي دست رسي پيدا مي نمايند

حق آزادي رفت و آمد را نقض نموده و بطور قابل مالحظه ي بر معيشت و حق  هاي متحرك و دايم
                                                 

قضيه شامل دستگيري قاضي نام نهاد طالبان در واليت پكتيكا مي . تذكر يافته است "عناصر متشكه تشكيالت شبه قضايي "جزئيات اين مأخذ در بخش فرعي .  66
  . قتل چهار فردي كه به تعقيب تصميم محكمه طالبان به قتل رسيده بود، متهم نمود گردد و به تعقيب آن اتهام نامه امنيت ملي قاضي مذكور را به

  .  گزارش داده استدر سراسر زون شرقي در ساحات متعدد مردم از ضبط و توقيف نوار ويدوئي و بررسي پيام هاي تيلفون موبايل مردم توسط نيروهاي مخالف دولت .  67
دقيقه الي دو ساعت مسدود  30د كه اين پاسگاه هاي متحرك متشكل از پنج الي ده مرد مسلح مي باشد كه جاده را براي مردم از واليت كنر گزارش مي ده.  68

در جريان اين مدت آنها افراد ملكي را ايستاد . مي نمايد، البته اين مسدوديت به ظرفيت نيروهاي امنيتي افغان كه چطور به تهديد پاسخ مي دهد، ارتباط مي گيرد
  . ده و مورد سوال قرار ميدهند و هم چنان پيام هاي تيلفون موبايل شان را نيز بررسي مي نمايندنمو
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 بخصوصبر دهاقين نيز تأثير منفي گذاشته،  بطور مشخص اين موضوع .افراد ملكي تأثير مي گذارد اشتغال
بطور مثال، در . رت نمايندشان مساف توليداتد در مراكز ولسوالي بخاطر فروش نوقتي كه آنها نمي توان

واليت بلخ افراد منطقه گزارش داده اند كه بخاطر موجوديت پاسگاه هاي طالبان و  هايي يكي از ولسوالي
امني در جاده هاي كه به مركز ولسوالي ختم مي گردد، تعداد زيادي از دهاقين مجبور گرديده كه  نا

اين موضوع سبب شده است كه دهاقين درامد  .دنمحصوالت شان را به قريه جات محل به فروش رسان
در روستا يكي از اعضاي شوراي . هاي شان را از دست داده و فقر بخصوص در بين دهاقين افزايش يابد

بر تأثير موضوع متذكره بر معيشت  2012ماه مي سال  29واليت بلخ در جريان مصاحبه با يوناما به تاريخ 
  :كه تأكيد نموده است چنين مردم
  

اين هاي زميني و مسدود نمودن جاده ها توسط طالبان براي رفت و آمد تعداد زيادي از قريه نشينان ما م
در نتيجه، روستايي ها مجبور مي شوند كه حاصالت شان را در داخل قريه . محدوديت ايجاد نموده است

وستايي ها هم اكنون در اين ر. فروخته و نتوانند آنها را به ماركيت هاي واليت و ولسوالي صادر نمايند
  69.ميان فقير ترين خانواده ها قرار دارند

 
  

  وضع ماليات به شكل غير قانوني
نيروهاي مخالف دولت بر مردم در تمام  توسط ي را مبني بر تحميل ماليات غير قانونيييوناما گزارش ها

چيزي كه . موده استساحاتي كه يا به شكل كامل يا جزئي در تحت كنترل آنها قرار دارند، دريافت ن
اخذ پول از مسافرين به شكل  را بخاطر پاسگاها بسيار معمول است، اينست كه نيروهاي مخالف دولت

اكثريت از مصاحبه شوندگان از سراسر كشور به يوناما اظهار داشته اند . اخاذي، ايجاد مي نمايند اجبار و
اجازه دادن براي  به عوضاليات را و م ضروري پنداشته را كه نيروهاي مخالف دولت وضع ماليات

يوناما هم چنان گزارش هاي را از بعضي از ساحات . كه از يك زون خارج مي شوند، مي گيرند يمردمان
  . دندريافت نموده است كه در آن نيروهاي مخالف دولت ماليات را بر معلمين مكاتب محلي وضع مي نماي

 
) ده درصد محصوالت زراعتي(ف دولت مالياتي را بنام عشردر بعضي از بخش هاي زون شرق، نيروهاي مخال

در زون شرق اين نوع ماليات از طريق امام  70.به زور از مردم مي گيرند) دونيم درصد پس اندازها(و زكات
 . قريه كه به عنوان وكيل طالبان در اين خصوص عمل مي نمايد، به شكل وسيع جمع آوري مي گردد

 
ي را بخصوص از ساحاتي كه مردم محل بر كشت كوكنار متكي مي باشند، يها يوناما هم چنان گزارش

اين گزارش ها حاكي از آنست كه نيروهاي مخالف دولت بطور مشخص ماليات را . دريافت نموده است
در بعضي موقع اين ماليات در مقابل خدمات محافظتي عليه كمپاين . بر كشاورزان كوكنار وضع مي نمايند

                                                 
 2012ماه مي سال  29اين مصاحبه به تاريخ . يوناما با يكي از اعضاي شوراي روستا كه مربوط يكي از ولسوالي هاي واليت بلخ مي گردد، مصاحبه نموده است.  69

  . شريف برگذار گرديددر دفتر يوناما در مزار 
ن محلي در بسياري يوناما هم چنان گزارش هاي را دريافت نموده است كه گفته مي شود مليشيا و گروپ هاي مسلح غير قانوني نيز ماليات را به جبر از باشندگا.  70

  . عالوتاً در بعضي از حادثات اعضاي پوليس محلي نيز دخيل مي باشد. از ساحات جمع آوري مي نمايند
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بنابر گزارش اين قضيه در ولسوالي شيندند هرات و با كشاورزان كوكنار . در وضع مي گرددمحو مواد مخ
 . در شرق افغانستان اتفاق افتاده است

 
به جبر و اكراه و به شكل آزادانه،  آن هم مردم محلي اي مخالف دولت براي وضع ماليات برتوانائي نيروه

برخالف آن هدفي كه در سيستم . عكس مي نمايدحكومت را در اين ساحات من حضور اندك و محدود
جمع آوري ماليات توسط حكومت نهفته مي باشد، عالوتاً اين ماليات هاي غير قانوني صرف خدمات 
عمومي نگرديده و هيچ گونه منفعت آن به مردم محلي نمي رسد و بيشتر احتمال مي رود كه اين ماليات 

 . لت و عمليات هاي شورشي مي گرددبراي كمك به خود كفائي نيروهاي مخالف دو

عناصر مخالف دولت بر محافظت افراد ملكي تأثير نيروهاي متحرك  
كه مصاحبه شده اند، مي گويند كه نيروهاي مخالف دولت از آنها توقع دارند  باشندگان محليبعضي از 

ك افراد ملكي براي و يا به آنها اجازه دهند تا از مايمل جا دهندكه جنگجويان را به خانه هاي شان 
پناه دادن  شامل تهيه جا و منزل براي چند شب و نيز ؛جا دادن جنگجويان. عمليات هاي شان استفاده نمايند

در . عمليات هاي جستجو و پاكسازي نيروهاي دولتي و بين المللي مي گردددر جريان  به جنگجويان
ي را يمي گردد، مردمان محلي شبنامه ها مناطقي از واليت بغالن كه توسط نيروهاي مخالف دولت كنترل

در شبنامه هاي متذكره به مردم محلي دستور داده شده بود كه در جريان شب دروازه . ندا دريافت نموده 
واليت  در بعضي از مناطقِ. هاي خانه هاي شان را بخاطر جا دادن به اعضاي گروه طالبان باز بمانند

ن هاي مزروعي مردم محل بخاطر نهانگاه يا مراكزي جهت شروع ننگرهار، نيروهاي مخالف دولت از زمي
مردم واليت فارياب به يوناما . عمليات هاي شان عليه نيروهاي دولتي و بين المللي، استفاده نموده است

گزارش داده است كه در جريان روز نيروهاي مخالف دولت موتورسايكل هاي مردم محل را توقيف 
و غالباً اين نيروها در داخل خانه هاي مردم . دنر ساحه از آنها استفاده مي نماينموده و بخاطر گشت زني د

  . دنمحل بخاطر محافظت از خود شان در مقابل نيروهاي امنيتي افغان پنهان مي گرد
  

يا مستقر شدن بر  ،استفاده از خانه ها و مزرعه هاي افراد ملكي بخاطر محافظت نيروهاي مخالف دولت
و از اثر فعاليت هاي نيروهاي حمالت، آسيب پذيري افراد ملكي را تشديد نموده انجام  يك ساحه بخاطر

مخالف دولت خطر جدي متوجه افراد ملكي مي گردد، زيرا به نظر نيروهاي امنيتي افغان و نظاميان بين 
چون در هم. چنين تبلور مي نمايند كه گويا افراد ملكي در فعاليت هاي شورشيان دست دارند المللي

اعمال از افراد ملكي به حيث سپر انساني استفاده شده و براي نيروهاي امنيتي افغان و آيساف جهت 
در نتيجه دامنه . تفكيك بين جنگجويان و غير جنگجويان در جريان عمليات ها مشكالت ايجاد مي نمايد

راحت استفاده از سپر حقوق عرفي بشر دوستانه بين المللي به ص. تلفات افراد ملكي را وسعت مي بخشد
  .انساني را منع نموده است
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  آزادي بيان
  

زيرا، آنها هميشه مي ترسند . مردمان محلي هيچ چيزي در مقابل طالبان و يا به نفع حكومت گفته نمي تواند
  71.كه توسط طالبان به اتهام جاسوسي براي حكومت به قتل نرسند

  .با يوناما صحبت نمود 2012ماه جون سال  4خ يكي از بزرگان قومي از واليت بغالن به تاري
 
در تمام مناطقي كه توسط نيروهاي مخالف دولت كنترل مي گردد، افراد محلي به يوناما اطالع داده اند كه 

. نظريات شان را بخاطر ترس انتقام توسط نيروهاي مخالف دولت، بيان كرده نمي توانندآنها به شكل آزادانه 
نيروهاي مخالف دولت از جلسات علني، ثبت ويدئو و ساير انواع ارتباطات استفاده  در غياب آزادي بيان،

فعاليت هاي اينها شامل استخدام . نموده تا از اين طريق دستور جلسه و لفاظي هايش را بر مردم تحميل نمايند
ش داده است بطور مثال، يك منبع از واليت جوزجان گزار. جنگجويان بشمول استخدام اطفال نيز مي گردد

در . كه طالبان معموالً تجمعات علني را در مسجد، مكاتب مذهبي و ساحات عمومي برگزار مي نمايند
بخصوص نسل جوان را ترغيب مي نمايند تا به طالبان  ،، آنها مردم را موعظه نموده و افرادجريان اين جلسات

جمع سازمان يافته و علني طالبان در يك مسجد ساله را در جريان ت 15از طريق ويدئو يك بچه مثالً، . بپيوندد
 :مي پذيردبا بيان كلمات ذيل در واليت جوزجان نشان ميدادند كه شهادت را 

 
مي خيلي خوشحال . لطفاً برايم دعا نماييد كه در جنگ به شهادت برسم. من در يك جنگ مي روم! مادر
  72.كه اگر در جنگ عليه دشمنان اسالم كشته شوم ومميش

  
وهاي مخالف دولت از شبنامه ها به عنوان ابزار تهديد، ارعاب يا اخطار عليه باشندگان محلي هميشه نير

ي استفاده مي گردد كه حكومت افغانستان يا يشبنامه هاي متذكره در مقابل آنها. دناستفاده مي نماي
ز مناطق متعدد در شرق مردم ا. دننيروهاي نظامي بين المللي را حمايت نموده و يا با آنها كار مي نماي

ي استفاده نموده تا يافغانستان، گزارش داده اند كه نيروهاي مخالف دولت از راديوهاي محلي و شبنامه ها
از بعضي از ولسوالي هاي واليت لغمان مردم . دنمردماني كه از حكومت حمايت مي نمايند را اخطار ده

فعاليت ان يك شركت مخابراتي مجبور گرديد كه به يوناما گفته اند كه بخاطر تهديد ها از طرف طالب
  73. مخابراتي شان را در جريان شب خاموش نمايد

 

                                                 
در دفتر يوناما در پل خمري صورت گرفته  2012جون سال  4اين مصاحبه به تاريخ . يوناما با يكي از بزرگان قومي مربوط به واليت بغالن مصاحبه نموده است.  71

  . است
به يوناما يك . ا در جوزجان صورت گرفتمصاحبه در دفتر يونام. مصاحبه نمود 2012ماه مي سال  20يوناما با يك مقام پوليس در واليت جوزجان به تاريخ .  72

  . ويدوئي نشان داده شد كه در آن يك تجمعي را نشان ميداد كه توسط طالبان در يكي از ولسوالي هاي جوزجان ترتيب داده شده بود
طالع دادن فعاليت هاي نيروهاي مخالف دولت مردم گزارش داده اند كه دليل اصلي غير فعال ساختن ارتباطات تيلفوني اينست كه جلوي افراد ملكي را براي ا.  73

  .  اين موضوع جاسازي مواد انفجاري تعبيه شده در جريان شب را نيز شامل مي گردد. به نيروهاي دولتي و بين المللي بگيرد
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  تهديد ها و حمالت جهت اعمال دستور العمل هاي اخالقي
و  به آنها آسيب مي رسانندمردم را تهديد و  وقتيمنابع متعدد گزارش داده است كه نيروهاي مخالف دولت 

طالبان تفسير گرديده، سرپيچي نموده  كه توسط  كه مردم از قواعد اخالقي رسانندمي به قتل  هم آنها را يا
نفري نيروهاي مخالف دولت به  11ماه جون در يك روستائي در واليت بلخ يك گروپ  7به تاريخ . اند

يك خانه محلي حمله نمود، زيرا در آن خانه به عنوان بخشي از جشن عروسي صداي موزيك شنيده مي 
ن گروپ مسلح بر مردم در داخل خانه فير نموده  كه در نتيجه دو فرد به قتل رسيده و سه نفر ديگر اي. شد

  :2012ماه مي سال  17يك مرد محلي كه شاهد اين حمله بود به يوناما گفت كه در . مجروح گرديده اند
  

. ره مي كردمكه در آن مردها گرد هم جمع شده بودند، نظا ، من رقص مردم رايك محفل عروسيدر 
ظاهراً بعضي از گروپ هاي مسلح در اين زمان حمله نموده و ابتدا . ناگهان صداي چند فير تفنگ را شنيدم

يعني خداوند بزرگ است  "اهللا اكبر "آنها يك مرتبه  با صداي بلند فرياد زدند كه. به طرف هوا فير نمودند
ي كه رقص مي كردند فير نموده و آنها را به قتل مرد آنها ابتدا بر دو. و بعد به فير نمودن دوام دادند

، اما ما ميدانيم كه آنها طالبان بودند بخاطريكه هرچند حمله كنندگان نگفتند كه آنها كيها هستند. رسانيد
  74.آنها تنها كساني هستند كه از موزيك متنفر مي باشند

 
توسط نيروهاي مخالف دولت كه چنين حمالت به هدف اعمال دستور االعمل هاي اخالقي در ساحاتي 

ماه جون، نيروهاي طالبان بر رستورانت سپوژمي در  21به تاريخ . كنترل نمي گردد، نيز صورت مي گيرد
گزارش ها حاكي از آنست كه حمله كنندگان بر مهمانان و افراد . بند قرغه واليت كابل حمله نمودند

كشته شدگان شامل سه . ندي را به قتل رسانيدفرد ملك 21كه  ندملكي از يك فاصله نزديك فير نمود
در اين حادثه هفت فرد ملكي به . فرد ديگر را شامل مي گرديد 15امنيتي، سه افسر پوليس و  محافظ

كه  ندطالبان مسئوليت اين حمله را بر عهده گرفته و اظهار داشت. شمول دو خانم مجروح گرديدند
رستورانت متذكره به حيث مكان رفتارهاي غير اخالقي استفاده مي گرديد كه اين موضوع خالف اصول، 

 . نورم ها و ارزش هاي اسالمي مي باشد
افراد محلي به يوناما گزارش داده است كه نيروهاي مخالف دولت باشندگان محلي را بخصوص در ارتباط 

، در واليت پكتيكا يك 2012ماه جون سال  1به تاريخ . ي نمايدطرز لباس و ظاهر افراد تهديد و اذيت م
جسته نشان مي شب نامه توزيع گرديده بود كه از طريق آن مردم را از پوشيدن لباس ورزشي كه بدن را بر

در يكي از مناطق واليت ننگرهار، طالبان مردمان را كه كريكت بازي مي كنند، تهديد . دهد، منع نموده بود
  .و گفته بود كه تفسيري كه آنها از اسالم دارند، اين بازي را اجازه نمي دهدكرده بود 

 

  خدمات صحيدست رسي به 
صحي و  خدماتتعداد زيادي از مناطق، نيروهاي مخالف دولت تأسيسات  بر اساس گفته هاي باشندگانِ

راساس گفته هاي ب. فعاليت هاي آنها را بطور مستقيم از طريق حمالت شان مورد هدف قرار نمي دهد
                                                 

  . مصاحبه گرديد 2012ماه مي سال  17شريف به تاريخ  شاهد صحنه از طريق تيلفون توسط دفتر يوناما در مزار. يوناما با يكي از شاهدين اين صحنه مصاحبه نموده است.  74
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اذيت ها و موانع فراروي كار  از آزار و صحي كه فعاليت هاي بشر دوستانه دارند، تعداد زيادي كارمندان
با  تفاهماتسوء از آنها بخصوص زماني كه مردم محلي را ديدن مي نمايند، از عدم ارتباط  يا بعضاً 

خالف دولت معموالً از آسيب رساندن نيروهاي م. نيروهاي مخالف دولت در داخل جامعه ناشي مي شود
به كارمندان صحي خود داري مي نمايند، هرچندي كه حادثاتي اتفاق افتاده كه در آن كارمندان صحي 

مردم گزارش داده . گرفتار، تهديد، اذيت شده و يا در جريان سواالت جراحت هاي سطحي برداشته است
صحي مورد حمله قرار گرفته و يا اذيت شده اند،  است كه در محدود حادثاتي كه كارمندان و تأسيسات

انگيزه اين كار ظاهراً ارتباط با آن هدف گسترده تري مي گيرد كه افراد را از كار كردن و حمايت 
  . تأسيساتي كه توسط حكومت پيش برده مي شود، باز دارد

 
ّعامه سط وزارت صحت دكتراني كه تو مشخصِ در شرق افغانستان، نيروهاي مخالف دولت براي يك حد

افرادي كه با . تا در مناطقي كه تحت نفوذ آنها قرار دارند، سفر نماينداجازه دادند استخدام شده بودند، 
به مردم محل يوناما مصاحبه نموده اند، دليل اين كار را چنين بيان داشته اند كه نظر به عدم دست رسي 

در حاليكه نيروهاي مخالف . صورت گرفته است ، اين كارجهت رفع نيازمندي هاي صحي آنهادكتران 
مردم پيام  دولت در بسياري از ساحات با كارمندان صحي محترمانه رفتار نموده اند، اما از بعضي از مناطق

، نيروهاي مخالف دولت در واليت پكتيكا 2012بطور مثال، در اوايل سال . ندا هاي ضد و نقيض داده 
چند ماه بعد، در يك شبنامه ي . در آن كارمندان صحي تهديد شده بود شب نامه هاي را توزيع نمود كه

يوناما . بود، كارمندان صحي را مستثني نموده بودگرديده كه مردم از كاركردن با نهادهاي حكومتي منع 
گزارشي را دريافت نموده كه در آن نيروهاي مخالف دولت صراحتاً در ساخت يك شفاخانه مخالفت 

ا موقعيت شفاخانه در مكاني پالن شده بود كه آن مكان در تحت كنترل حكومت قرار نشان داده، زير
    75.داشت و نيروهاي مخالف دولت نمي توانست بر آن دست رسي داشته باشد

 
 نداقيد نموده يوناما گزارش هاي را دريافت نموده است كه در بعضي از ساحات نيروهاي مخالف دولت 

در يكي از واليات زون شرقي، . فراهم نمايد را خدمات صحي مي تواند فرادنهادها و ايكي از  كه كدام
نيروهاي مخالف دولت فقط به يك مؤسسه غير دولتي بين المللي اجازه داده است تا خدمات صحي را 

ديگر، طالبان محدوديت ها را فراروي استخدام خانم هاي كه  طقمنادر . براي مردم محل فراهم نمايد
. كه به عنوان قابله ها كار نمايند ندبودايجاد نموده و فقط خانم هاي كهن سال را اجازه داده  متأهل نيستند

نيروهاي مخالف دولت هم چنان دكتران و كارمندان صحي را در پاسگاه هاي شان مورد آزار و اذيت 
  .  قرار ميدهند

زيرا، آنها به اين فكر . دنكننيروهاي مخالف دولت بطور عموم از كمپاين واكسين فلج اطفال حمايت مي 
هستند كه اين يك اقدام بي طرفانه است، با اين فرض كه اكثريت داوطلبان  و فراهم كنندگان اين پروسه 

براساس گزارش هاي مؤسسه صحي . توسط مجريان كمپاين فلج اطفال از ميان مردم انتخاب مي گردد
                                                 

به براساس گزارشي كه در مورد كمپاين فلج اطفال توسط مؤسسه صحي جهان و يونسيف منتشر شده بود، در بعضي از ساحات گروهاي واكسين زني نظر .  75
  . نه به خانه واكسين را انجام دهدنگراني كه در مورد  جاسازي ماين ها در اين ساحات وجود دارد، قادر نيستند كه خا
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ارمندان صحي در اكثريت از ساحات واليات جهان و يونسيف در مورد كمپاين فلج اطفال، دست رسي ك
و تعداد حادثاتي كه گروهاي واكسين زني را متأثر . هلمند و ارزگان براي واكسين زني بهبود يافته است

دست رسي كمپاين واكسين فلج اطفال در بعضي از ولسوالي هاي واليت .  مي سازد، كاهش يافته است
. ميوند، ژيري و پنجوائي بخاطر جنگ مسلحانه محدود مي باشدانه شين، كندهار مانند شاه ولي كوت، مي

و واكسين  نيروهاي مخالف دولت مانع كارمنداني كه فعاليت بشر دوستانه دارند كه يعالوتاً مردم دو مثال
در ولسوالي هاي سركاني، مروره، كوزكنر و واته پور واليت كنر و . را گزارش داده است مي نمايندزني 

به  يش واليت نورستان در شرق افغانستان، نيروهاي مخالف دولت تطبيق واكسين فلج اطفالولسوالي كامد
 76.طفل واكسين نگرديد 15000در نتيجه در حدود . شكل خانه به خانه را مانع شده بود

 
در بعضي از ساحات، نيروهاي مخالف دولت پيامهاي ضد واكسين زني را از طريق راديو پخش نموده و 

يوناما گزارشي را دريافت نموده . ويد كه واكسين زني باعث جلوگيري از توليد مثل مي گرددبعضاً مي گ
نيروهاي مخالف دولت به مردم محل از طريق راديو اطالع داده بودند كه واكسين  ،كه در يكي از مناطق

ليد مثل را جلوي توبه باروري ضربه زده و زني يكي از تاكتيك هاي صهيونيست مي باشد و از اين طريق 
بطور مشابه، در بعضي از ولسوالي هاي واليت كندهار برنامه واكسين فلج . در بين مسلمانان مي گيرد

 . اطفال به تأخير افتاد كه دليلش همانا نگراني هاي امنيتي بشمول تداوم جنگ بود
 

ير مستقيم را بر كوتاهي در قسمت ارائه واكسين فلج اطفال نتيجه بسيار جدي را براي صحت اطفال و تأث
، 2011قضاياي فلج اطفال در افغانستان در سال   77.بردن فلج اطفال در افغانستان دارد تالش ها جهت از بين

سه چند گرديده است كه نگراني را در مورد برگشت اين مريضي بعد از چندين سال كاهش ايجاد نموده 
در ) CNN(اعالميه كه در سي ان ان طالبان حمايت شان را از واكسين فلج اطفال  در يك  78.است

كه كمپاين هاي فلج اطفال نبايد از  ند، اما بيان نموده بودندمنتشر شده بود، اظهار نمود 2012جنوري سال 

                                                 
  . را در بر مي گرفت 2012تا اپريل سال  2011گزارش كمپاين فلج اطفالِ مؤسسه صحي جهان كه از سپتمبر سال .  76
نيز به عنوان يكي از  در گزارش محو فلج اطفال در سطح جهاني، افغانستان به عنوان يكي از شش كشوري ياد شده بود كه به شدت از اين ناحيه متأثراست و.  77

قضيه فلج اطفال گزارش داده  80، در حدود 2011در آخر سال . چهار كشوري معرفي شده بود كه در آن قضاياي فلج اطفال به شكل فزاينده گزارش داده مي شود
اكثريت از قضايا از واليات كندهار، هلمند و ارزگان  .چند افزايش را نشان مي دهد 3قضيه در آن گزارش داده شده بود،  25كه  2010كه در مقايسه سال . شده بود

به گزارش هيأت مستقل نظارت بر ابتكار محو فلج اطفال در سطح جهاني، منتشره فبروري سال . در زون جنوبي و واليت فراه در زون غربي گزارش داده شده است
  : مراجعه گردد 2012

http://www.polioeradication.org/portals/0/document/aboutus/governance/imb/5imbmeeting/imbreport_january2012.pdf  
گزارش داده  2010قضيه در سال  25وزارت صحت عامه افغانستان گزارش داده است كه قضاياي فلج اطفال در چند سال آخر پيوسته كاهش يافته بود و فقط .  78

بعد از سالها كاهش در قضاياي فلج اطفال در افغانستان، در يك سال  "ناردلند رود. قضيه رسيده است 80اين رقم سه چند گرديده و به  2011شده بود اما در سال 
  :به دست رس قرار گرفت 2012جوالي سال  5نيويورك تايمز، نوشته فوق الذكر به آدرس ذيل قابل دست رس مي باشد و به تاريخ   ".اين قضايا سه برابر گرديد

http://www.nytimes.com/2012/01/18/world/asia/after-years-of-decline-polio-cases-in-afghanistan-rise.html,   ،  



 

39 
 

در مورد محافظت افراد ملكي در منازعات مسلحانه ي افغانستان2012گزارش شش ماه اول سال  

از آن وقت به  79.منابع حكومتي بشمول محافظت اين كمپاين توسط نيروهاي امنيتي افغان، استفاده نمايد
  80.مناطق جهت اين كمپاين مشاهده گرديده است اين در بعد پيشرفت هاي در زمينه دست رسي

  
د ناز آن ولسوالي هاي كه در مورد بيماري فلج اطفال در خطر باالي قرار دارد، مناطقي مي باش ياكثريت

ممانعت بخاطر دست . كه ظاهراً توسط نيروهاي مخالف دولت به شكل كلي يا جزئي كنترل مي گردد
ي كه توسط گروپ هاي مخالف دولت بر رفت و ييا بخاطر محدوديت ها(رسي به اين مردم آسيب پذير 

تأثير قابل مالحظه ي بر دست رسي و ) نا امني ناشي از جنگ مسلحانه از اثر آمد وضع گرديده و يا هم
 81.كاميابي كمپاين هاي واكسين زني بشمول محو بيماري فلج اطفال در افغانستان دارد

  

  دست رسي به تعليم و تربيت
تعليم و نهاد هاي دم به يوناما گزارش داده است كه نيروهاي مخالف دولت بر تعداد زيادي از مكاتب و مر

از قضايا، در بعضي از مناطق  برخيدر . تربيت در ساحاتي كه آنها فعاليت دارند، بطور مؤثر كنترل دارند
كه هم بر رفتار معلمين  شده استبه يك نماينده مشخصي نيروهاي مخالف دولت يا طالبان وظيفه داده 

مقامات . قرار دهد نفوذنظارت نموده و هم نصاب تعليمي كه در مكاتب استفاده مي شود را تحت 
نيروهاي مخالف دولت مكاتب جديد را باز نموده، مكاتب را مسدود نموده و يا بر حضور دختران جهت 

يوناما هم چنان حادثات . است دست رسي بر مكاتب متوسطه يا در تمام سطوح محدوديت ايجاد نموده
 . به ثبت رسانيده استمتعددي از حمله بر مكاتب را 

 

  و حمله عليه مكاتبمكاتب مداخله در 
بر فراهم نمودن تعليم و تربيت تأثير مي  خشونت هاي ناشي از منازعات مسلحانه هميشه بطور مستقيم

تعليمي، كارمندان آن، ليه تأسيسات حادثه ي حمله ع 34يوناما ، 2012در شش ماه اول سال . گذارد
تعليم را متأثر ساخته بشمول حمله مسلحانه بر مكاتب، تصرف و  پروسه متعلمين و محصلين و حادثاتي كه

 نيز مسدود شدنتهديد معلمين و كارمندان تأسيسات تعليمي و  دن مكاتب، قتل هاي سازمان يافته،سوختان
حادثه ي كه تاهنوز به ثبت رسيده است  34اين . وده استمكاتب بخصوص مكاتب دخترانه را بررسي نم

، يك افزايش قابل به ثبت رسانيده بودتا همچون حادثه را  10كه يوناما  2011در مقايسه با عين مدت سال 
  .توجه را نشان مي دهد

                                                 
79 .http://articles.cnn.com/2012-01-17/asia/world_asia_taliban-polio-vaccinations_1_polio-vaccination-vaccination-

teams-nigeria-and-pakistan?_s=PM:ASIA 
  

اين ممانعت بخاطر داليل متنوعي بشمول موضوعات فني . نشان گردد كه بعضي گروهاي واكسين زني از انجام واكسين زني منع شده استاين بايد خاطر .  80
  . صورت گرفته است

اطفال اين ولسوالي ها درصد  60ولسوالي كه در خطر باال قرار داشته و در گزارش درج شده بود، در مورد ولسوالي هاي ذيل گفته شده بود كه  13از مجموع .  81
ولسوالي شهيدي حساس در ارزگان، ميوند در كندهار، شاه ولي كوت در كندهار، نادعلي در هلمند، پنج وايي در كندهار، دهراود در ارزگان، : واكسين نمي شود

   .ترينكوت در ارزگان و سپين بولدك در كندهار كه حد اقل يك كمپاين را در شش ماه آخر از دست داده است
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ه از طريق ادعاهاي مبني بر مسموم نمودن متعلمين مكاتب را خوا حادثه، يوناما افزايشِ 34اين  ي برعالوه

مقامات . آلوده نمودن آب آشاميدني و يا توسط انتشار يك ماده ناشناخته در هوا به ثبت رسانيده است
ت از عالئم بيماري مختلف بشمول حالت ان و كارمندان تعليمي را كه شكايصحي صدها نفر از شاگرد

ي حادثه  17، يوناما گزارش 2012در شش ماه اول سال . دريافت نموده استاستفراغ و بيهوشي داشتند را 
هرچند در تمام قضاياي كه  82.ظاهراً مسموميت بخصوص در مكاتب دختران را دريافت نموده است

بازنگري گرديده، هيچ مدركي دال بر عمل عمدي جهت آسيب رساندن به متعلمين دريافت نگرديده 
ه صحي جهان، دپارتمنت آزمايشي كه بر آب آلوده  در مورد تشخيص زهر توسط آيساف، مؤسس. است

هاي صحت عامه و سايرين صورت گرفته، به اين نتيجه رسيده است كه آب متذكره مواد زهري نداشته 
آزمايش طب عدلي كه در مورد ساير منابع و عوامل بالقوه زهري صورت گرفت يا منفي بود و يا  83.است

   .بي نتيجه باقي ماند
 

  حمالت تأييد شده
ضي از حمالت نيروهاي مخالف دولت عليه تعليم و تربيت نشان مي دهد كه اين تحقيقات يوناما بر بع

ماه مي، در  8به تاريخ . ارتباط مي گيرد منطقهبه اهداف وسيعترِ سياسي شورشيان در اعمال حمالت و 
ولسوالي خوگياني واليت ننگرهار، نيروهاي مخالف دولت يك مكتب متوسطه دخترانه را در قريه وزير 

بنابر گزارش . وسايل مكتب را نابود كردندان دو مكتب را تخريب نموده و نيز بعضي از و ساختم ندآتش زد
نيروهاي مخالف دولت مكاتب سبب  و به آن بود اين حمله به تعقيب يك سلسله اتفاقاتي صورت گرفت

در جريان متعدد را در آن ساحه بسته نموده تا در مقابل دستگيري چندين نيروي مظنون مخالف دولت 
در اين قضيه، نيروهاي مخالف دولت تهديد هاي مشخصي را عليه بازگشايي . دنعمليات شبانه اعتراض نماي

مكاتب منتشر نموده و بعد از آنكه مقامات محلي مكاتب متذكره را باز گشايي نمودند، به مكاتب حمله 
بود يا حمالت متعاقبي را به  نيروهاي مخالف دولت لزوماً اين مكاتب را مسدود ننموده. صورت گرفت

 . ندحيث يك بخشي از كمپاين سازمان يافته عليه نصاب تعليمي يا مكاتب دولتي شروع نكرده بود
 

، بعد از آنكه استفاده از به اين طرف 2012ولسوالي واليت غزني از ماه اپريل سال  بطور مشابه، در چندين
به زور مكاتب را نيروهاي مخالف دولت ، ديدتوسط دولت ممنوع گرموتور سايكل هاي بدون مجوز 

 ماه مي در ولسوالي اندرِ واليت غزني تبادله آتش 26مكاتب به تاريخ  شدنبه تعقيب مسدود . بسته نمود

                                                 
  . براساس اطالعاتي كه توسط گروه كاري ملل متحد در مورد اطفال و منازعات مسلحانه تهيه گرديده بود.  82
، نمي تواند براساس گفته هاي متخصصين صحت عامه كه توسط يوناما مصاحبه گرديده اند، موادي كه به عنوان منابع و عامل بالقوه مسموميت معرفي گرديده.  ٨٣

اين ممكن نشاندهنده ي اين باشد كه حادثات متذكره يك عمل عمدي نيروهاي مخالف . ر متعلمين متضرر مشاهده گرديده، محسوب گرددباعث عالئمي كه د
د ، طالبان اعالميه ي را در مورد گزارش هاي مسموميت متعلمين مكاتب به نشر سپر2012در اواخر ماه مي سال . دولت جهت آسيب رسانيدن به متعلمين نبوده است

هرچند آزمايش زهر شناسي طوري ديگري تشخيص داد، اما بعضي از مردم و . كه در آن ادعاهاي مبني بر دست داشتن آنها در همچون حمالت را انكار نموده بود
دد در ارتباط اين حادثات هم چنان افراد متع. مقامات حكومتي بر اين نظر بودند كه نيروهاي مخالف دولت يا طرفداران شان ممكن مسئول اين حادثات باشند

  . دستگير گرديد
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بنابر گزارش، جنگ از آنجا . كه در قريه داخل شده بود، رخ داد بين روستائيان و يك گروپ طالبان
د نود شدن مكاتب شان اعتراض نمودند تا بر طالبان فشار وارد نمايناشي شد كه باشندگان محلي عليه مسد

از مكاتب بعد از مخالفت شديد مردم عليه  در هنگام انتشار اين گزارش، اكثريت. دنكه مكاتب را بازگشاي
د، نمسدود شدن مكاتب دوباره بازگشائي شده و طالبان بخاطر اينكه مبادا حمايت مردم را از دست ده

  84.دترسيده ان
 

، اذيت و تهديد معلمين و توزيع شبنامه ها يوناما گزارش هاي بي شماري را در مورد مسدود شدن مكاتب
رايج شدن اين . ساحاتي كه تحت كنترل طالبان مي باشد، دريافت نموده استتمام در  در بين مردم

ت بخصوص نيروهاي مخالف دولحوادث، بخصوص در ساحاتي كه به شكل كلي يا جزئي تحت كنترل 
به حيث يك وسيله بخاطر كه شورشيان ممكن نهادهاي تعليمي را چنين به نظر مي رسد قرار دارد،  طالبان

عالوتاً در اكثريت مناطقي كه توسط نيروهاي مخالف دولت . دناستفاده نماي ،افزايش نفوذ شان بر مردم
در دو ولسوالي واليت . ي گرددليم و تربيت طبقه اناث ايجاد مترل مي گردد، محدوديت ها عليه تعكن

كاپيسا تمام مكاتب دختران مسدود شده است، هرچند اين محدوديت هم مناطقي را كه توسط حكومت 
اين . و هم مناطقي كه به شكل جزئي توسط نيروهاي مخالف دولت كنترل مي گردد را شامل مي شود

ت دختران ممكن داليل متعددي تربيمثال توضيح دهنده ي اينست كه محدوديت و ممنوعيت تعليم و 
  .اين جامعه سنتي دارند، داشته باشدازبشمول آن درك و احساس كه 

  
بر حمالت  ناز تعليم و تربيت تأكيد نموده و از دست داشتاعالميه هاي همگاني طالبان بر حمايت شان 

نتشر گرديد، طالبان م 2012مارچ سال  7در يك اعالميه ي كه به تاريخ . دانكار نموده ان را عليه مكاتب
كه پيشرفت و رشد تعليم و تربيت در داخل كشور يكي از اهداف آنها مي باشد و آنها به  نداعالم نمود

اعالميه همگاني طالبان  85.اين نظر هستند كه تعليم و تربيت يك ضرورت مبرم براي نسل جديد مي باشد
 همسان به نظر مي رسد، زيرا اهداف سياسي كه حمالت عليه مكاتب را محكوم مي نمايد، با تحليل يوناما

در بعضي از مناطق،  بطور مثال. يت اين حمالت مي باشدو اوضاع و شرايط غالباً اسبابي براي اكثر منطقوي
اگرچه، . نيروهاي مخالف دولت بر بازگشائي مكاتب كمك نموده و تعليم و تربيت را از سر گرفته است

 .تالش مي نمايند كه بر نصاب تعليمي كنترل داشته باشند آنها در مكاتب مداخله نموده و يا
  

                                                 
و . تمام مكاتب در ولسوالي گيرو و گيالن دو باره باز گرديد. سه تا مكتب در ولسوالي ده يك باز شد. بطور مثال، سه تا مكتب در ولسوالي اندر دوباره بازشد.  84

  . دو باره باز گرديد 2012ل نيز مكاتب مركز غزني كه بطور متناوب بسته و باز مي گرديد، در ماه جون سا
، اعالميه متذكره به "پيشرفت و رشد تعليم و تربيت در داخل كشور يكي از اهداف امارت اسالمي مي باشد "اعالميه شوراي رهبري طالبان در تحت عنوان.  85

  .منتشر گرديد 2012مارچ سال  7تاريخ 
 http://shahamat-english.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15606:promotion of-
education-inside-the-country-is-one-of-the-main-objectives-of-the-islamic-
emirate&catid=2:comments&Itemid=3 
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  قتل هاي سازمان يافته و تعليم و تربيت
شش حادثه از قتل هاي سازمان يافته ي معلمين، محافظين مكتب و ، يوناما 2012در شش ماه اول سال 

صورت  الف دولتتوسط نيروهاي مخ اين قتل ها. را به ثبت رسانيده است تعليم و تربيت ادارهمقامات 
، كه سه تا همچون حادثه به ثبت رسيده بود، 2011رقم متذكره در مقايسه عين مدت سال . گرفته است

در واليت خوست، پكتيا، غزني، ارزگان و  2012اين قتل هاي سازمان يافته در سال . افزايش يافته است
كه  ن شش حادثه اين بودهبنابر گزارش هدف نيروهاي مخالف دولت در اي. لوگر صورت گرفته است

  . مكاتبي كه توسط دولت اكمال مي گردد، باز دارد درمردم را از حمايت و كارنمودن 
  

  تصرف مكاتب توسط اطراف درگير در جنگ
در مورد اطفال و منازعات مسلحانه، از ماه متحد بر اساس اطالعات بررسي شده توسط گروه كاري ملل 

حادثه ي جداگانه  مكاتب را اشغال و تصرف نموده  10جنگ در  ، اطراف درگير در2012جنوري سال 
اكثريت اين تصرفات توسط نيروهاي دولتي صورت گرفته، اما بعضي از قضايا به نيروهاي مخالف . اند

در اكثريت اين حوادث، جنگجويان از مكاتب به عنوان پايگاه هاي . نسبت داده مي شوددولت نيز 
حتا با حضور  در بعضي از مثال ها، اطفال. مؤقتي استفاده نموده استعملياتي شان بعضاً به شكل 

، در حاليكه در بعضي از قضايا زماني كه مكاتب اشغال شده داده اندجنگجويان به درس خواندنش ادامه 
اين موضوع باعث شد كه بر آمار اطفالي كه بطور مداوم به مكتب مي رفتند، . بود، اطفال به مكتب نرفتند

گروه كاري ملل متحد . خ دهد و در اين صورت اطفال دقيقاً به عنوان هدف تلقي مي گرددكاهش ر
از قضايا جنگجويان مكاتب اشغال شده را  بطور موفقيت آميز با مقامات محلي صحبت نموده كه در تعداد

 گردد تلقي مياستفاده از مكاتب با اين روش اساساً مكاتب را كه يك مكان محافظت شده . ترك گفتند
و دست  هم چنان تأثير بسيار جدي را بر امنيت، مصئونيت. به يك هدف مشروع نظامي تغيير مي دهد
 86.رسي اطفال بر تعليم و تربيت بجا مي گذارد

  

  نفوذ بر تعليم و تربيت
مي باشد، نظربه عدم توانائي دپارتمنت  حاكمنظر به اوضاع امنيتي كه در سطح محل  ؛اكثريت مكاتب

هاي تعليمي بر دست رسي شان در يك تعداد ساحات مشخص و عدم توانائي حكومت براي هاي نهاد
فراهم نمودن مواد آموزشي بشمول كتابهاي درسي و وسايل نوشتن براي اكثر مكاتب، بسته باقي مانده 

مكتب در ساحات آسيب پذير  590، در حدود 2012بنابر گفته هاي وزارت معارف در ماه مي سال . است

                                                 
اشغال مكاتب . رورت مبرم مي داندحقوق بشر دوستانه بين المللي بطور عموم تفكيك بين اهداف ملكي و نظامي و نيز منع حمالت عليه اهداف ملكي را يك ض.  86

هرچند، مكاتب در تحت ساختمان هاي ملكي قرار مي گيرد، اما اشغال مكاتب توسط جنگجويان اساساً مكاتب را به . بطور صريح در اين متن ذكر نگرديده است
ت اصول تفكيك را نقض نموده، افراد ملكي يعني كارمندان اين حمال. عنوان اهداف نظامي معرفي نموده و در اين صورت حمله بر مكاتب مشروع تلقي مي گردد

  . و متعلمين در خطر افتاده و بنابر اين براساس حقوق بشر دوستانه بين المللي اين نوع حمالت غير قانوني محسوب مي گردد
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مكتبي كه  از سه سال قبل به اساس  1200يك كاهشي را در حدود  كه 87بودهنستان هم اكنون بسته افغا
يوناما به اين نتيجه رسيده است كه شرايط  88.گفته هاي وزارت معارف بسته شده بود، نشان مي دهد

اين معنا مسدود شدن مكاتب به تازه گي يا مسدو شدن مكاتب به شكل دوام دار، متفاوت مي باشد و به 
نزد يك گروپ مشخص براي مسدود شدن مكاتب و به منظور ايجاد نيست كه يك ستراتيژي واحدي 

با اين وجود، تعداد زيادي از همچون مكاتب در ساحات . محدوديت فراروي تعليم و تربيت، وجود دارد
 . دارد موقعيت دارد كه يا به شكل كلي و يا جزئي در تحت كنترل نيروهاي مخالف دولت قرار

  
اداره واليتي ، يوناما يك رهنمود طالبان را در مورد نصاب تعليمي مكاتب از طريق 2012در ماه جون سال 

رهنمود مشابهي حد اقل در يك واليت ديگر نيز توزيع . دفتر معارف در مركز افغانستان دريافت نمود
ساير واليات در اواخر ماه اپريل يا اوائل  اما يوناما معتقد مي باشد كه طالبان اين رهنمود را در  89.شده بود

بطور مشخص، طالبان از طريق اين رهنمود درخواست نموده بود   90.، توزيع نموده است2012ماه مي سال 
يك تجديد نظر مفصل را آيد و صاب تعليمي كنوني بوجود ندر ني تغييرات كه براي تمام گروپ هاي س

تغييرات . درسي هم به نسخه دري و هم پشتو ارائه دادنددر مورد فهرست مطالب مشخصِ كتاب هاي 
پيشنهاد شده آنها، حذف كالس هاي موزيك را شامل شده و توضيح داده بود كه حق تحصيل خانم ها 

در اين رهنمود بين جنگ هاي عادي و جنگ مقدس يعني جهاد فرق قائل شده بود، در  91.نيست مطلق
بين حمله انتحاري و شهادت طلبانه ياد نموده بود و گفته شده  بحث آموزش در باره حق حيات از تفاوت

در دست رس يوناما قرار  2012اين رهنمود در ماه جون سال  92.بود كه تمام مذاهب باهم شبيه نيست
 . گرفت و يوناما تا هنوز وسعت تطبيق اين رهنمود را تأييد كرده نمي تواند

 
اصالح نصاب تعليمي را  مگاني طالبان مي باشد كه ضرورتبا اعالميه ه متوأهم  ،اين رهنمود توزيعِ

، طالبان اعالميه ي را 2012ماه مارچ سال  7به تاريخ . جهت انعكاس آرمان هاي شان مشخص مي نمايد
  :در مورد تعليم و تربيت منتشر نموده بود كه به شكل صريح بيان نموده بود كه

  
ما را در خود جا دهد، اهميت غير قابل انكار را ميتواند  يك نصاب تعليمي كه آرمان هاي ملي و اسالمي

ست كه بايد در را انعكاس دهد، آن چيزي اضرورت هاي حياتي ملت نصاب تعليمي كه . داشته باشد
امارت اسالمي به عنوان يك مسئوليت ملي در فكر حمايت و تحقق . آرزوي او بود و برايش كوشش نمود

 93.همچون نصاب تعليمي مي باشد
 

                                                 
  . اكثريت اين مكاتب در واليت هلمند، زابل و كندهار قرار دارد.  87
  .مكتب در سه سال آخر دوباره باز شده است 650، بيان نمود كه در حدود 2012اه مي سال م 12وزارت معارف به تاريخ .  88
  . نام واليت براساس درخواست منبع اطالعاتي ذكر نمي گردد.  89
  . هرچند اين موضوع توسط ساير ادارات واليتي معارف تأييد نگرديده است.  90
  . د از آندختران بايد در هنگام كودكي آموزش ببيند نه بع.  91
  . در اينجا از تمام جزئيات رهنمود بحث نشده بلكه نمونه هاي گزينشي از رهنمود پيشكش گرديده است.  92

  . 2012مارچ سال  7 - تاريخ. "پيشرفت و رشد تعليم در داخل كشور يكي از اهداف اصلي امارت اسالمي مي باشد "اعالميه شوراي رهبري طالبان در تحت عنوان.  93
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 يك اندازه هماهنگي بين مقامات دولتي و نيروهاي مخالف دولت در مورد تهيهدر بعضي از مناطق، 
در جريان يك جلسه غير رسمي . بر تعليم و تربيت گزارش داده شده است  نظارتو  آموزش و پرورش

هاي مخالف با مقامات اداره تعليم و تربيت در زون شرق، معلمين از جريان گفتگوي غير رسمي با نيرو
در تعداد زيادي از مثال ها، مقامات گزارش داده اند . به يوناما اطالع دادند دولت در مورد تعليم و تربيت

كه آنها احساس مي كنند كه مجبور شدند كه براي بعضي از تقاضاهاي نيروهاي مخالف دولت بخصوص 
از حمله بر مكاتب و مسدود  زيرا، با اين طريق. دندر مورد تدريس موضوعات مذهبي جواب مثبت ده

براساس اطالعات دريافتي توسط يوناما، در زون هاي متعدد . شدن مكاتب جلوگيري به عمل مي آيد
ناظرينِ متذكره بر نصاب تعليمي . افغانستان، نيروهاي مخالف دولت ناظرينِ را بر مكاتب مقرر نموده است

 . ارت مي كنندو حاضري نظ )بر اساس معيارهاي تأييد شده ي طالبان(
 

طالبان در صورت امتناع مقامات معارف  شديدتا وقت نوشتن اين گزارش، كدام حادثه از عكس العمل 
يا اداره هرچند اين واضح مي باشد كه در اكثريت قضا. جهت بحث بر نصاب تعليمي به ثبت نرسيده است

. ضاهاي طالبان را ناديده گرفته استو اطفال شان، تقاامنيت خود  تعليم و تربيت و معلمين، بدون ترس از
در صورت تصميم طالبان مبني بر تداوم تحميل تفسير هاي مضيق شان از شريعت، نهاد هاي محلي ممكن 

اين موضوع عامل . از طالبان و يا مسدود نمودن مكاتب نداشته باشند گزينه ديگري جزء اطاعت اجباري
  . ق تعليم و تربيت و تساوي تعليم و تربيت را متأثر مي سازداصلي نگراني ها مي باشد، زيرا بطور مستقيم ح

  
از مكاتب به حيث يك وسيله در جنگ بخاطر  يوناما در جريان اين دوره ياد داشت نموده است كه

منتشر  2012هرچند طالبان اعالميه هاي متعددي را در سال . اهداف سياسي بطور فزاينده استفاده مي گردد
يوناما تفاوت هاي جدي را در ، اما كه بطور عموم آنها از آموزش حمايت مي كنند ندنموده و اظهار داشت

يوناما از گفته هاي كه در رهنمود . مشاهده نموده است مالتحاين گونه انگيزه هاي سياسي و منطقوي 
يم و تأثير بالقوه آن بر دست رسي افراد بخصوص دختران به تعل طالبان در مورد تغييرات نصاب تعليمي

  . درج گرديده، نگران مي باشد
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 نيروهاي طرفدار دولت و محافظت افراد ملكي
  

بعضي از . را ديديم كه به قريه نزديك مي شدهايي بعد از ظهر بود كه ما هليكوبتر  11در حدود ساعت 
ز  آنها را بعضي ا هليكوپترها به آنها شليك كردند و. اهالي قريه بيرون آمدند تا ببينند كه چه خبر است

نيروهاي اردوي ملي و . هليكوپتر ها به زمين نشست. بقيه مردم به خانهاي شان ماندند. زخمي نمودند
به دليل بزرگي قريه ما . نيروهاي بين المللي از آن بيرون آمدند  و  شروع به جستجوهاي خانه ها نمودند

روزِ بعد  7:30در حدود . ام يافتنفر زندگي ميكنيم، جستجوي خانه ها در طول شب دو 550كه در آن 
يك تعداد از طالبان از قريه مجاور آمد و باالي عساكر فير نمودند كه آنها را غافلگير و به تعداد سه يا 

نيروهاي بين المللي و نيروهاي اردوي ملي در مقابل به سوي طالبان فير . چهار نفر از آنها را نيز زخمي نمود
خانه هاي مردم واقع شده بود، در همين زمان بسياري از افراد ملكي كشته يا نمود اما در مسير فير آنها 

عساكرهمچنان خواهان حمايت هوايي و پرواز جت ها و بمباردمان ساحات حضور طالبان . زخمي شدند
  94.شده بود كه اين خود نيز به كشته و زخمي شدن تعداد از افراد ملكي منجر شد

  

عمليات زميني وهوايي كه . يات شبانه ي جستجوي خانه ها را توضيح ميدهديك متنفذ محل جريان عمل
مي منجر به كشته شدن شش فرد ملكي و زخمي شدن پنج تن  4در ولسوالي غورماچِ واليت فارياب در 

  .آنها گرديد
  

 و در نتيجة عملياتزخمي افراد ملكي را  131كشته و  165در حدود  2012دفتر يوناما از جنوري تا جون 
درصد كاهش در آمار كلي  25 ي اين نشان دهنده. به ثبت رسانيده است هاي طرفدار دولتو اقدامات نير

 138مورد  كشته و  255ميباشد كه در آن يوناما   2011سال  نسبت به عين دوره زماني در ملكيتلفات 
 تداومِ توضيح دهنده ي ، اين فرايندهمچنان .ثبت نموده بودرا  دولتمورد زخمي توسط نيروهاي طرفدار 

هاي امنيتي افغانستان ميباشد كه در گزارشهاي وكاهش تلفات ملكي توسط نيروهاي بين المللي و نير روند
  95. افراد ملكي، مستند سازي شده است محافظتساالنه دفتر يوناما راجع به 

  
كه در آن   2011ر سال درصد نسبت به عين دوره زماني د 23در كل، تلفات ملكي ناشي از حمالت هوايي 

  96.برجاي گذاشت، كاهش يافته است) زخمي 49كشته و  127( مورد تلفات ملكي 167حمالت هوايي 
  
زخمي را در نتيجه عمليات هاي جستجو و  12كشته و  20ماه جون، يوناما به تعداد  30از اول جنوري تا  

 30كه  2011رقم متذكره در مقايسه سال  .به ثبت رسانيده است توسط نيروهاي دولتي و بين الملليتوقيف 

                                                 
  2012مي  9بة  يوناما، در شهر ميمنه واليت فارياب، مصاح.  94
  .  چهار درصد كاهش يافت 2010، تلفات ملكي كه توسط آيساف بوجود  آمده بود،  نسبت به سال 2011در سال .  95
ه تجديد نظر شده ي آن گزارش كه  ثبت شد ولي نسخ) زخمي 40كشته و 79(مورد تلفات ملكي  119در حدود  2011با وجود اينكه در گزارش نيمه دوم سال  .  96

در ولسوالي غازي آباد واليت كنر كه باعث  2011فبروري  17فرد ملكي كشته و مجروح را نشان مي دهد، شامل تلفات ملكي ناشي از حمله هوايي  167به تعداد 
تلفات ملكي به شكل ضد و نقيض در  حمله غازي آباد  مانع اثبات به دليل موجوديت آمار . نفر افراد ملكي گرديد، نيز مي باشد 9نفر و زخمي شدن  48كشته شدن 

  . ، شامل نگرديد2011به موقع آن گرديد، تلفات ملكي حادثه ي مذكور در گزارش ساالنه يوناما راجع به محافظت افراد در سال 
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اين كاهش در حقيقت با آن . درصد كاهش را نشان مي دهد 27مجروح به ثبت رسيده بود،  14كشته و 
  .كه در جريان چند سال در تلفات ناشي از چنين عمليات ها ديده مي شود، سازگاري داردايروند نزولي 

  
از عكس العمل تدريجي نيروهاي امنيتي افغان و آيساف در  تلفات افراد ملكي، در نتيجه حادثات ناشي

در نتيجه  2012در شش ماه اول سال . ، دوام دار كاهش يافته است2012مقابل يك پديده مظنون در سال 
رقم متذكره در مقايسه . فرد ملكي مجروح گرديده است 16فرد ملكي كشته شده و  9چنين عمليات ها 
  . درصد كاهش را در تلفات ناشي از چنين تاكتيك نشان مي دهد 43دود در ح 2011شش ماه اول سال 

 

  بيانيه ها و رهنمود هاي تاكتيكي آيساف
جريان عمليات هاي  نيروهاي بين المللي ، خصوصاٌ در نيروهاي نظامي افغانستان و هاييوناما از تالش

فرمانده  2011ر اواخر سال د.  داني ميكند، قدرجاري در سراسر افغانستان؛ جهت كاهش تلفات ملكي
 2011يكم دسامبر  و 2011نومبر  30را به تاريخ هاي  همگانيدو رهمنود تخنيكي  آلن. آر جان ل جنرا

.  مي شد، صادر كرد منزل در شب هنگامدومي راجع به عمليات تالشي  كه اولي مربوط به تلفات ملكي و
د كاهش تلفات ملكي در تمام تاكتيك هاي به از زمان صدور اين رهنمودهاي تخنيكي دفتر يوناما شاه
عمليات تالشي  كه هنوز  خصوصاٌ اين كاهش در. كاربرده شده توسط نيروهاي طرفدار دولت بوده است

تلفات ملكي  حاالتا  وهم منحيث تاكتيك اساسي مورد استفاده ي نيروهاي نظامي است، مشهود ميباشد 
  . يافتن است در حال كاهش ها ناشي از اين گونه عمليات

  
را كه روش رسيدگي به  307 "طرزعمل معياري عمليات " 3آيساف  نسخه   2012فبروري  10به تاريخ 

پاسخ به  براي عمل جاريالكرد كه اين خود باعث تقويت طرزتصويب تلفات ملكي در آيساف ميباشد، 
تلفات كاهش اجتناب وبورد  ؛معاون فرمانده آيساف. واقعات تلفات ملكي و جلوگيري  آن  مي گردد

را تحت نظارت دارد،  ابتكارات عمل مرتبط به تلفات ملكي را كه تمام گروپهاي كاري و افراد ملكي
تلفات عمل معياري عمليات آيساف چهارچوب ها براي گزارش دهي از واقعات الطرز . رهبري ميكند
سلسله مراتب طريق از  را ساحهبهبود بخشيده و پروسه اجراي عمليات توسط نيروها در  را افراد ملكي

اين چهارچوب تضمين ميكند كه  فرماندهان در تمام سطوح به منظور . فرماندهي تقويت نموده است
راجع به آن نظر داده و اقدام  اجراآت را بازنگري نموده و  تلفات افراد ملكياز رخداد واقعات  پرهيز

  97.ب فرماندهي مي گرددنمايند كه خود منجر به حسابدهي در تمام سلسله مرات
  

مارچ يك سرباز آمريكايي از مقر خود در  11از عمليات هاي آيساف  به تاريخ ي خارج در يك واقعه 
باعث كشته  اين حادثه  .نمودبه روي مردم ملكي شليك  ولسوالي پنجوايي واليت قندهار خارج شده و

                                                 
  . 2012ماه جون سال  15تبادله ايميل بين يوناما و آيساف به تاريخ .  97
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يي او را متهم به اتهام يك محكمه آمريكامارچ  23ه تاريخ ب. گرديداطفال  نفر به شمول زنان و 17شدن 
  . مورد قتل نمودند 17

  حمالت هوايي
  

در حوالي ساعت يك صبح من صداي هواپيماهاي جنگي و هليكوبترها را شنيدم و متعاقبِ آن 
ها منطقه را ترك ) چرخبالها(بعد از اينكه هواپيماها و هليكوبترها . صداي انفجارات در قريه را

من داد و فرياد . انه بيرون آمدم ديدم كه خانه پسر كاكايم كامالً منهدم شده استگفتند من از خ
در خانه دوم من خون را باالي . كرده به طرف خانه دويدم و به جستجوي نجات يافتگان پرداختم

او مرده . خشت ها ديدم و زرغونه دختر چهار ساله پسر كاكايم را در بين مخروبه هاي سنگ يافتم
در بين مخروبه هاي . م اهالي قريه آمده بود تادر جستجوي بازماندگان مرا ياري رسانندتما. بود

تمام . انفجار سر او را از بدن جدا كرده بود. ساله  پسر كاكايم را يافتيم 9خانه سوم، ما پسر بچه ي 
يكه صورت بعداٌ ما جسد بي جان مادر او را در كنار او پيدا كرديم در حال. مردم فرياد مي نمودند

  98.من صحبت را ادامه داده نتوانستم. او كامًال برهم خورده بود
  . جون در ولسوالي بركي برك واليت لوگر 6ملكي كشته شده در حمله هوايي  18يكي از خويشاوندانِ 

  
اثر حمالت هوايي كاهش يافته است ولي با آنهم اين حمالت  بر افراد ملكيكه شمار تلفات  يوجود با

تلفات ملكي را درمقايسه با ساير تاكتيك هاي مورد استفاده نيروهاي طرفدار حكومت سبب مي بيشترين 
 نفر و 83منجر به قتل  ت هوايي توسط نيروهاي بين الملليحمال 2012در شش ماه نخست سال . شوند

ه درصد تمام قتل هاي نسبت داد 50باعث  اين رقم). مورد تلفات ملكي 129(نفر گرديد 46زخمي شدن 
مورد  129از جمله .  مي باشدتمام كشته شدگان ملكي  صد هفت در شده به نيروهاي طرفدار حكومت و

دو  كه تقريباً تشكيل دادهل ااطف را زنان و آن نفرِ 81تلفات ملكي كه حمالت هوايي باعث آن شده اند، 
  . ناشي از حمالت هوايي را تشكيل ميدهد مجموعِ تلفات ملكيِ سومِ

  

                                                 
  2012جون  12وناما، مصاحبه با ي.   98
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جهت لفات ملكي ناشي از حمالت هوايي ممكن به نسبت عوامل مختلف از قبيل اتخاذ تدابير كاهش ت

نهايت منجر به كاهش حمالت  ي كه درلجلوگيري تلفات ملكي يا كاهش عمليات عليه نيروهاي بين المل
يك  ، درماهانه وقايع روند از آيساف گزارشهاي مطابقِ. گرديده، باشد نزديك حمايت هواييبا مقتضي 

حمالت راه اندازي شده از سوي دشمن در مقايسه با عين  2012 سال دوره زماني بين ماهاي جنوري و مي
 و فرماندهي جز مطابق به آمار قواي هواييِ. 99شش درصد كاهش يافته است 2011دوره زماني در سال 

، به تعداد 2012ي م  31؛ در بين اول جنوري تا 2012 – 2007هوايي نيروي مختط در سالهاي  هاي تام
 نشان اين رقم. نزديك  صورت گرفته است حمايت هوائيانداخت سالحها در اثناي مأموريت هاي  1166

ميباشد كه در آن دوره به تعداد  2011درصد كاهش در مقايسه با عين دوره زماني در سال  37دهنده 
  100. صورت گرفته بود) هوا به زمين(مورد انداخت سالحها  1848

  
ود اينكه دفتر يوناما از كاهش تلفات ملكي ناشي از حمالت هوايي استقبال ميكند، ولي با آنهم با وج

 به شكل نا متناسب افراد ملكيزخمي شدنِ  نگراني خويش را نسبت به اين حمالت كه باعث كشته و
نظامي حاصله  مستقيم مقايسه با منفعت عيني و كه در يميگردد، ابراز ميدارد؛ به ويژه نسبت به آن موارد

در ولسوالي بركي برك  2012جون  6به طور مثال در . به نظر مي رسدافراط آميز از آن اين حمالت 
هدف  شخصيواليت لوگر يك حمله هوايي كه تجمع فرماندهان طالبان را در يك محله مسكوني 

شمول يك طفل به  9 زن و 7. زخمي شدن دو زن گرديد نفر ملكي و 18قرارداد، باعث كشته شدن 
عمليات در ابتدا زميني شروع شد . پنج ساله در اين حمله جان باخت ي يك دختر بچه كودك ده ماهه  و

                                                 
  . جون 23، منتشره 2012گزارش آيساف از روند رويدادهاي ماهانه الي مي .  99

http://www.isaf.nato.int/images/media/PDFs/20120623_niu_isaf_monthly_data-release-final.pdf, accessed 
2 July 2012.  

جون سال  7آمار  پرتاب سالح در عمليات تحكيم آزادي، منتشره . وهاي هوايي ايالت متحده آمريكا آمار عمليات هاي مختلط هوايي  و فضائي مركز ي نير.   100
2012)1-06 -12(  
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با وجود . نظاميان، حمالت هوايي از سوي نظاميان مطالبه شد دولت بر مخالفينِ ولي به تعقيب حمالت
ا در مقابل يك پديده تاكتيك عكس العمل تدريجي نيروه اينكه حمله هوايي از يك سري معيارهاي

يك حمله هوايي چون . پيش بيني مي گرديدنيز ، مطابعت كرد و لي با آن هم بايد پيامد هاي آن مظنون
انسيل بسيار باال براي كشتن وآسيب تكه يك مجتمع مسكوني را هدف قرار ميدهد داراي پ) فني(تاكتيكي 

افراط نفعت عيني ومستقيمِ نظامي حاصله از آن، رساندن به افراد ملكي ميباشد كه ميتواند در مقايسه به م
  101. شود آميز تلقي

  :است گرديده ملكي افراد مرگ به منجر كه هوائي حمالت مثالهاي ساير
كه شورشيان را در ولسوالي شاوك واليت  ، در نتيجه يك حمله هوائي آيسافميماه  26در  •

ر به مرگ هفت نفر عضو منج رهمتذك عمليات. افراد ملكي آسيب ديدندپكتيا هدف قرارداد، 
 .زخمي شدن دو طفل ديگر گرديد يك زن و پنج طفل  و، ، به شمول يك مرديك خانواده

به منظور هدف قرار دادن  مخالفين دولت در ولسوالي باال مرغاب واليت  ،ميماه در ششم  •
مه درعوض به يك خي بادغيس آيساف حمله هوايي را انجام داد كه به هدف اصابت نكرد و

حمله منجر به مرگ هشت نفر و زخمي شدن  ده نفر از غير نظاميان . نمود كوچي برخورد
 . مقامات محلي گزارش داد كه اين حمله با نيروهاي امنيتي افغانستان هماهنگ نشده بود. گرديد

به تعقيب چندين حمالت پيچيده از سوي  ،واليت هلمند ولسوالي سنگينِ در ،ميماه در چهارم  •
دادن طرفدار دولت، آيساف با هدف قرار ن دولت  باالي  ايستگاه بازرسي نيروهايمخالفي

لوله ها محالت گ از بعضيدر نتيجه . مخالفين دولت توسط حمله هوايي به اين حمالت پاسخ داد
منجر به مرگ شش نفر از افراد ملكي به شمول سه زن و دو  مسكوني ملكي را متأثر ساخته و 

 . طفل گرديد
يك حمله هوايي آيساف در ولسوالي نجراب واليت كاپيسا منجر به  ،ريخ هشتم فبروريبه تا •

و يك مرد بالغ كه جمله دريك فضاي باز ) ساله 13بين سنين هفت الي (مرگ هفت طفل 
 . استراحت كرده بود، گرديد

 ،گرحمله هوايي شش جون در واليت لو به شمول اتخاذ اقدامات بعد از را آيساف قدم هاي عملي
به روز  رهنمود. از تلفات ملكي ناشي از حمالت هوايي جلوگيري نمايد با اين هدف كه .برداشته است

 تكميل كننده  دستور يك شده ي آيساف راجع به استفاده مهمات عليه محالت مسكوني ملكي كه شامل
اين ، 2012اسط جون در اوكه نيز مي گردد منجر به تعديل رهنمود تاكتيكي راجع به عمليات هوايي شده 

مهمات عليه محالت مسكوني ملكي را از اين دستور استفاده . است دستور تكميل كننده شكل گرفته
آيساف ممكن به حمالت هوايي عليه محالت مسكوني ملكي . خود ميكند محدود به موقعيت هاي دفاع از

                                                 
حقوق . ، )Louise Doswalk-Beck(و لويس دو ز واك بيك ) Jean- Marie Henkaerts<Jean- Marie Henkaerts(جن ماري هينكارتس .  101

  .2005، رعايت جانب احتياط در حمله؛ آي سي آرسي، كامبريج، 18، تناسب در حمله و قاعده 14قواعد؛ قاعده : عرفي بشر دوستانه بين المللي، جلد يك
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تي افغانستان در خطر باشد منحيث آخرين چاره در مواقع كه زندگي نيروهاي آيساف يا نيروهاي امني
  102.متوسل شود

  عمليات جستجو
  

تقريباً در حوالي . خانواده خُسر خيلِ من يك مراسم عروسي را در ولسوالي پشتون كوت جشن مي گرفت
آنها مستقيم به . بعد از ظهر بود كه دو چرخبال،  نيروهاي افغان و خارجي را به قريه ي ما آوردند 10ساعت 

پسر دونيم ساله من در اين گير و دار كشته .  دند و شروع به شليك كردن بر مهمانان ما كردندمراسم عروسي آم
اول آنها او را به شفاخانه خود . چرخبالها زن من را به ميمنه جهت تداوي بردند.  شد و همسرم زخمي گرديد

من . ميباشد) بيهوشي(در كوما همسر من. بردند ولي صبح امروز آنها وي را به شفاخانه عامه شهر ميمنه آوردند
همچنان من نمي دانم كه ديگر كيها كشته شدند، به خاطر ي كه من . نميدانم كه او زنده خواهد شد و يا خير

  103.من حتا نتوانستم پسرم را دفن كنم. قريه را با همسرم ترك گفتم و هنوز برنگشته ام
الي پشتون كوت واليت فارياب، زخمي و شوهر و پدر آنهاي كه در عمليات جستجو و توقيف، در ولسو

  . كشته شده بود
  

زخمي را در نتيجه عمليات هاي جستجو و  12كشته و  20ماه جون، يوناما به تعداد  30از اول جنوري تا 
رقم متذكره در مقايسه عين مدت سال . توقيف توسط نيروهاي دولتي و بين المللي به ثبت رسانيده است

اين كاهش در حقيقت با آن روند نزولي كه در . كاهش را نشان مي دهد درصد 27، در حدود 2011
در تلفات ناشي از چنين عمليات هاي ديده مي شود،  2011و  2010، 2009جريان عين مدت سالهاي 

  . سازگاري دارد
  

آمار دقيق از . اكثريت از عمليات هاي جستجو و توقيف ظاهراً باعث تلفات افراد ملكي نگرديده است
ليات هاي شبانه و تلفات ناشي از آن بنابر محرميتي كه از لحاظ نظامي وجود دارد، خيلي مشكل است كه عم

معلومات در باره ارقام مجموعي عمليات هاي شبانه كه توسط طيف از نيروهاي افغان و بين  104.بدست آيد
جام ميگردد و نيز تلفات المللي بشمول نيروهاي ويژه و ساير نيروهاي حكومتي بطور مشترك يا مستقل ان

تا حد امكان، يوناما به شكل فعاالنه انجام عمليات هاي نظامي . ناشي از آن بدسترس همگان قرار نمي گيرد
عالوتاً، . را بخاطر تشخيص تلفات افراد ملكي و ساير آسيبهاي كه به مردم ملكي مي رسد، نظارت مي نمايد

با توجه به . ملكيِ ناشي از عملياتهاي شبانه را تحقيق مي نمايد يوناما تمامي ادعاهاي مبني بر تلفات افراد
محدوديت هاي كه در قسمت محيط عملياتي وجود داشته و نيز دست رسي محدود به اطالعات مرتبط، 

  .يوناما ممكن ارقام تلفات ناشي از عمليات هاي شبانه را بطور كامل گزارش داده نتوانسته باشد

                                                 
 ": 2012جون  12، منتشره  Stars and Stripesدر سايت  Scaparrotti نقل قول از دگر جنرال . 2012جون  15تبادله ايميل بين آيساف و يوناما در .  102

 "ه محالت مسكوني ملكي نخواهيم به كار برد مگر اينكه اين آخرين چاره باشد و در واقع هدف آن تضمين دفاع از  سربازان خود  ما باشدما مهمات هوايي را علي
  . ممنوع قرار داده است "استفاده مهمات هواي عليه محالت مسكوني ملكي را "صادر شده كه  يك دستور تكميل كننده ي

  .، شهر ميمنه واليت فارياب2012چ مار 17مصاحبه ي يوناما، .   103
  . ، در خواست نمود، اما كدام پاسخي دريافت ننمود2012يوناما اين اطالعات را هم  به  شكل شفاهي و هم توسط ايميل چندين مرتبه در سال .  104
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عمليات شبانه، يك فرمانده طالبان را در ولسوالي غورماچ  واليت ماه مي، يك  4به تاريخ  -
نفر  5در نتيجه شش فرد ملكي بشمول سه تا طفل كشته شده و . فارياب مورد هدف قرار داد

 .ديگر بشمول  سه تا طفل و يك خانم مجروح گرديد
در ولسوالي خان  ماه فبروري يك عمليات توسط نيروهاي امنيتي افغان و بين المللي 15به تاريخ  -

  .  فرد ملكي گرديد 4آباد واليت كندز منجر به قتل 
  فرماندهي آيساف عمليات هاي ويژه بين اپريل يك تفاهم نامه در رابطه به عمليات شبانه و  8به تاريخ 

ك به نمايندگي از افغانستان، دو وزير دفاع رحيم ور جنرال جان آلن به نمايندگي از آيالت متحده آمريكا
افغانستان تأييد   يمطابق اين تفاهم نامه عمليات شبانه بايد توسط گروپ هماهنگي عمليات. مضاء گرديدا

گردد و اين عمليات توسط نيروهاي افغان به حمايت نيروهاي ايالت متحده آمريكا مطابق به قوانين 
تحت توقيف قرار  به  ممكن منجرميشود كه  هاياين عمليات شامل آن عده عمليات. افغانستان اجراء گردد

اين محالت فقط در هنگام .  گردددادن افراد يا جستجوي خانه هاي مسكوني يا مجتمع هاي خصوصي 
ضرورت و آن هم توسط نيروهاي افغان بايد بررسي گردد مگر اينكه در كدام مورد از نيروهاي امريكاي 

 . تقاضا به عمل آيد و يا به آنها ضرورت گردد

  نيروها در مقابل يك پديده مظنون عكس العمل تدريجي
توسط  "عكس العمل تدريجي نيروها در مقابل يك پديده مظنون"واقعات ناشي از كاهش تلفات ملكيِ

، 2012در شش ماه نخست سال . ه استادامه يافت 2012 سال در 105نيروهاي امنيتي افغانستان وآيساف
رويداد جداگانه، مستند سازي  19را در ) حتمورد جرا 16قتل و نه مورد(مورد تلفات ملكي  25يوناما 

مورد  30كه در آن يوناما  2011در عين دوره زماني در سال  مشابهمقايسه با واقعات  نموده است كه در
اين يك انكشاف مهم . درصد كاهش را نشان ميدهد 43مورد جراحت را مستند سازي نمود،  14 كشته و

 در هنگام مواجه با طرفدار دولت به منظور تشخيص افراد ملكيو بازتاب دهنده تعهد دوامدار نيروهاي 
مد نظر  كاروانهاي نيروهاي امنيتيدر ايستگاهاي بازرسي يا  تعهداتي كه در. مي باشد خطرات واقعي

  . مد نظر گرفته شودو استفاده از بديل هاي غيركشنده  گرفته شده
  

                                                 
به وضعيتي گفته مي شود كه در آن افراد ملكي هم گفته شده  "محافظت از  نيروها"واقعات عكس العمل تدريجي نيروها در مقابل يك پديده مظنون كه  - 105

هنمودها را در ايستگاه زمانيكه در نزديكي يا در حال نزديك شدن و يا سبقت گرفتن از كاروانهاي نظامي بوده، به اخطار هاي پرسونل نظامي توجه نمي كنند و يا ر
  . هاي بازرسي رعايت نميكنند
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  محافظت افراد ملكي نيروهاي امنيتي افغانستان و

  
طالبان از باالي كوه سالحهاي ثقيله را به طرف اداره ولسوالي شليك مي . من در قريه خودم بودم

يكي از . اردوي ملي بخاطر گرفتن انتقام، سه هاوان به سمت موقعيت طالبان شليك كرد. كرد
من . هاوان ها در نزديكي اطفال كه بر باالي كوه براي حيوانات علوفه جمع ميكردند،  اصابت نمود

. من دو طفل را ديدم يكي كشته شده بود و ديگري شديداً زخمي. به سوي موقعيت آنها دويدم
من طفل زخمي را بر يكي از شانه هايم انداختم و طفل كشته . بدن آنها بسيار بد خراب شده بودند

جنگ من نداي كمك از قريه سردادم و بعداً دختر بچه زخمي را از بين . شده را بر شانه ي ديگرم
آورد و من دختر بچه ) موتر(آنجا اهالي قريه يك وسيله نقليه . بيرون كردم و به جاده آوردم
  106.زخمي را به كلينيك محل بردم

 2012 اپريل 25به تاريخ . شاهد عيني  واقعه ي جنگ زميني در ولسوالي دره ي پيچِ  واليت كنر
  .اين حادثه اتفاق افتاد

  

منتسب به نيروهاي  ملكيتلفات  ي قابل مالحظه دفتر يوناما كاهشِ ،2012در جريان نيمه نخست سال 
مورد  12( مورد تلفات ملكي 46دفتر يوناما  در اين دوره زماني،. امنيتي افغانستان را مالحظه نموده است

اين يك كاهش .  توسط نيروهاي امنيتي افغانستان را مستند سازي نموده است )مورد جراحت  34كشته و 
مورد تلفات ملكي  174يوناما  كه در آن دفتر 2011سال ) دسامبر -جوالي(ر مقايسه با شش ماه اساسي د
 اتخاذنتيجه در اين كاهش . مورد زخمي را مستند سازي نموده بود، ميباشد 133مورد كشته و 41بشمول 
 داري از له يا خودصدا كردن در بلندگو قبل از حم: توسط نيروهاي امنيتي افغانستان از قبيل فعال اقدامات

 اين اقدامات به طور. پناه افراد ملكي مخفي ميگردد، ميباشد حمله زمانيكه عناصر مخالفين دولت در
  . فزاينده توسط نيروهاي امنيتي افغانستان در حمالت زميني به كار برده ميشود

  

                                                 
  .2012 اپريل 26ي،حادثه دره ي پيچ واليت كنر، مصاحبه ي تيلفوني يوناما با شاهد عين.   106
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جنگ تيك هاي قابل ياد آوري است كه هنوز هم تاك افراد ملكي، اين موضوعكاهش تلفات  با وجود
كه ) حادثه 5 هدر نتيج مورد زخمي 16سه مورد كشته و (زميني منحيث عامل پيشتاز در تلفات ملكي  هاي

به تعقيب اين عامل، . مستند سازي نموده است، باقي مانده است 2012دفتر يوناما در نيمه نخست سال 
مورد 11ر به چهار مورد كشته وكه منج تاكتيك عكس العمل تدريجي نيروها در مقابل يك پديده مظنون

كه نيروهاي طرفدار دولت هنگام ناء اين تاكتيك ها ايجاب مي كندب. ميباشد ،زخمي گرديده است
در ايستگاهاي باز رسي مورد استفاده قرار مي گيرد،  كشنده سالح زمانيكه آن مخصوصاً اتثيرأبازنگري ت

  . به آن توجه نمايد
  

د كه اتهامات نرا روي دست دار ييميكانيزم هاوزارت د اخله   هم در حال حاضر هم وزارت دفاع و
رياست عملياتهاي وزارت دفاع گزارشهاي روزانه از واقعات . تلفات ملكي را براساس آن تحقيق ميكنند

رويداد هاي كه در آن تلفات ملكي وجود داشته باشد . امنيتي قطعات  ساحوي اردوي ملي در يافت ميكند
ن رياست حقوق آ. تعيين ميكند كه كدام واقعه تحقيق گردد نامبردهارجاع ميگردد كه به رياست حقوق 

ساحوي نظامي اردوي ملي افغانستان مي ) اردوگاهاي(د به قطعات ي را كه ايجاب تحقيق ميكنيقضايا
مي اگر اتهامات تثبيت گرديد، سارنوال نظا .ن نظامي قضايا را تحقيق ميكنندفرستد كه در آنجا سارنواال

را  يوزارت امور داخله هم پروسيجر مشابه.  قضيه را به محكمه نظامي جهت تعقيب قضايي احاله ميكند
در تلفات  پوليس نظم عامهنسبت به اتهامات دخيل بودن پوليس ملي، پوليس محلي، پوليس سرحدي و 

بر حسابدهي افراد متهم  كارايي دارد ولي تمركز آن ميكانيزم هاوجود اينكه  اين  با. ملكي به كار مي برد
  . ملكي افراد تلفات كاهش است تا جلوگيري و

  
دايمي نظارت  ميكانيزم هاييوناما مجدداً بر توصيه خويش براي نيروهاي امنيتي افغانستان مبني بر تأسيس 

ه اردوي ملي افغانستان كه به طور فزايند حسابدهي در داخل ساختار نيروهاي امنيتي افغانستان مخصوصاً و
يوناما مطلع است كه . رهبري عمليات ها را مستقل از نيروهاي بين المللي به عهده مي گيرد، تأكيد ميكند

مبتني بر رويداد  تلفات ملكي چندين تيم بررسي را عمده براي پيگيري واقعات مخصوصاًوزارت دفاع 
ات مشخص خويش در قسمت واقعشخص ذي صالح آنها رئيس حقوق را منحيث  .تشكيل داده است

فراگير از تمام مقامهاي  با آنهم اين بسيار مهم است كه يك تيم دايمي و. تلفات ملكي تعيين كرده اند
با در نظر اين موضوع   .تشكيل گردد ،امنيتي افغانستان كه نمايندگي از نهادهاي امنيتي افغانستان نمايد

 2014ي مشود الي خت يش بيني ميكه پ غانداشت روند جاري انتقال مسئوليت هاي امنيتي به نيروهاي اف
  107.، بايد صورت گيردتكميل گردد

  
يوناما به تشريك گزارشهاي تلفات ملكي منتسب به نيروهاي امنيتي افغانستان با رياست حقوق وزارت 

معلومات منجر به اين نشده است كه يوناما از شروع، اجراء و نتايج  هبا آنهم اين تبادل. دفاع ادامه داده است
                                                 

ادامه ميدهد، تا موارد ي تلفات ملكي را  ) CMT(يوناما  صحبت هاي خويش را با وزارت دفاع از طريق رئيس حقوق براي تأسيس تيم كاهش تلفات ملكي .   107
  . ابراز موافقت نمود ولي با آنهم اين آيده هنوز محقق نشده است 2012 در اصل وزرات دفاع با  اين آيده در مي.  به طور مستقيل رد يابي و تحقيق نمايد
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به طور مثال يوناما از اردوي ملي افغانستان در رابطه به تحقيق واقعات . آگاه ساخته شوداينگونه تحقيقات 
  108. ذيل  هيچگونه پاسخ دريافت نكرده است

اردوي ملي به يك راننده موتر  ،واليت خوست ولسوالي باك قريه نارِ در ،جنوري 7 به تاريخ •
اردوي ملي ظاهراً  يگنالسبازرسي اردوي ملي پس از خصوصي كه موترش را در برابر ايستگاه 

 . اورا زخمي ساخت متوقف نكرده بود  شليك نموده و
 45اردوي ملي بر يك مرد  ، واليت كنر  باركنرِولسوالي  شانگرِ منطقهدر  ،جنوري 14به تاريخ  •

ي كه وري هيزوم در بلندي يك  كوهآفرد مذكور مشغول جمع . را كشتو ا نموده وفير ساله 
 .مكرراً توسط عناصر مخالف دولت براي حمله بر اردوي ملي استفاده ميشد، بود

يكل ا، پوليس ملي بريك موترس 8حوزه  و در مارچ در واليت قندهار، شهر قندهار 9به تاريخ  •
 يگنالسسوار آنطوريكه گفته ميشود در مقابل ايستگاه باز رسي پوليس پس از اينكه پوليس 

 . رسانيداورا به قتل  ، شليك نموده وشخص توقف نكرده بود ولي آن توقف داده
يك عكس العمل در  ولسوالي خاك سفيد، اردوي ملي در ،جون در واليت فراه 13به تاريخ  •

صدمه رسانده بود، در اثر شليك  سه نفر را  كه موتر آنها رامواد انفجاري تعبيه شده انفجار  مقابل
 . نمودزخمي  يك نفر را كشته و

  

  پاك سازي و خنثي نمودن اين مواد. آن بارزه در مقابل مواد انفجاري تعبيه شده و استحصالم
، استفاده از مواد انفجاري تعبيه شده بشمول حمالت انتحاري و پيچيده باعث اكثريت تلفات 2012در سال 

هاي كه در  ، مواد انفجاري تعبيه شده و تاكتيك2012در شش ماه اول سال  109.افراد ملكي گرديده است
با اين فرض كه مواد . درصد تمام تلفات را سبب گرديده است 53آن مواد انفجاري استفاده مي گردد، 

اين موضوع قابل پيش  وده و به راحتي ميتوان درستش كرد،انفجاري تعبيه شده نسبتاً  يك سالح  ارزان ب
گردد تا  مي و باعث .داد هنددوام خوابيني مي باشد كه نيروهاي مخالف دولت به توليد و استفاده از آن 

  .يندافراد ملكي را بيشتر به قتل رسانده و مجروح نما
  

نيروهاي نظامي بين المللي مدتهاست كه تالش مي نمايند تا مواد انفجاري تعبيه شده را كشف نموده، 
به حيث . اين يك خدمت اساسي در تقويت محافظت افراد ملكي مي باشد. ندنابود ساخته و خنثي نماي

انتقال امنيت به نيروهاي امنيتي افغان، اين خيلي مهم است كه آيساف اطمينان حاصل نمايد  يك بخشي از
كه ظرفيت نيروهاي امنيتي افغانستان در كشف، نابود نمودن و خنثي سازي مواد انفجاري تعبيه شده بعد از 

عالوتاً، هرچند آيساف . ار باقي بماندخروج نيروهاي بين المللي از افغانستان، تقويت گرديده و پايد
                                                 

يوناما با رئيس حقوق وزارت دفاع مالقات نمود  و دوليستي كه حاوي هفت مورد واقعات تلفات ملكي مرتبط به اردوي  2012مي   8مارچ و  26به تاريخهاي  .   108
  . يك ليست به روز شده را كه در مورد قضاياي مقايسوي بود، در دست رس آنها قرارد داد 2012به تاريخ بيستم جون . ملي بود را به آن تقديم كرد

حمله انتحاري به شكل پيچيده عبارت از حمله ي است كه به شكل عمدي و هماهنگ شده . در حمالت پيچيده و انتحاري از مواد انفجاري استفاده مي گردد.  109
تعبيه شده در بدن انسان و وسايل حمل و نقل مي باشد و هم چنان بيشتر از يك حمله كننده و بيشتر از يك نوع ابراز مانند صورت مي گيرد و شامل مواد انفجاري 

 تمام عناصر سه گانه  فوق الذكر بايد وجود داشته باشد تا يك حمله از جمله حمالت. مواد انفجاري تعبيه شده در بدن و راكت، در انجام حمله استفاده مي گردد
  . پيچيده به شمار رود
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نيروهاي امنيتي افغانستان را آموزش داده، منابع و حمايت خود شان را بخاطر ظرفيت سازي اين نيروها 
اما در حال حاضر نيروهاي امنيتي افغانستان  تاهنوز به . جهت مبارزه عليه مواد انفجاري فراهم مي نمايد

تا به طور مستقل و مؤثر تهديد ناشي از مواد انفجاري را برطرف  طور كافي آموزش و تمويل نگرديده
به طور مثال، هرچند ظرفيت نيروهاي امنيتي افغانستان جهت نابود سازي و خنثي سازي مواد . نمايد

انفجاري تعبيه شده رشد نموده است، اما تواناي آنها جهت جمع آوري معلومات و مداركي كه بتواند 
آنها در تحقيقات جنائي و تعقيب عدلي افرادي كه  و نيز ظرفيت ي را تقويت كندعمليات هاي ضد شورش

 110.در ساختن و استحصال مواد انفجاري دست دارند، هنوز ضعيف باقي مانده است
هماهنگي مؤثرِ دروني بين اردوي ملي، پوليس ملي و امنيت ملي بسيار مهم خواهد بود تا اطمينان حاصل 

ي افغانستان در انجام عمليات هاي ضد مواد انفجاري تعبيه شده به شكل مؤثر و  همه گردد كه نيروهاي امنيت
ماه  24به تاريخ . كامل مي گردد، توانايي پيدا مي كنند 2014جانبه بعد از اينكه پروسه انتقال امنيت در سال 

ي تعبيه شده را به يك ستراتيژي مبارزه عليه مواد انفجار ،111، شوراي امنيت ملي افغانستان2012جون سال 
اين ستراتيژي طوري طرح شده بود كه بر اساس آن نهادهاي امنيتي مربوطه در انجام . تصويب رسانيد

تطبيق اين ستراتيژي نيازمند حمايت دوام دار و دراز مدت از . همچون عمليات ها باهم هماهنگي داشته باشند
ص دولت هاي امضا كننده پروتكل اصالح شده ناتو يا آيساف و به طور مشخ. حكومت افغانستان مي باشد

، بايد منابع بيشتري را جهت حصول CCW APII(112(ي دومِ  كنوانسيون سالح هاي متعارف معين
اطمينان از عمليات هاي خنثي سازي مواد انفجاري و مبارزه متمركز و مؤثر در مقابل اين مواد، اختصاص 

مواد انفجاري تبعيه شده و تقويت ظرفيت نيروهاي امنيتي  تطبيق موفقيت آميز ستراتيژي مبارزه با. 113دهد
افغانستان و نهادهاي حاكميت قانون جهت تعقيب، تشخيص و تعقيب عدلي شبكه هاي توليد و جاسازي 

 .  مواد انفجاري براي دوره انتقال امنيت و تقويت محافظت افراد ملكي خيلي اساسي مي باشد

 اد ملكيظت افرمحافپوليس محلي افغانستان و
  مرور كلي
قبيله و ساير افراد ذيدخل  گان، بزر اعيت، پوليس، رهبران  اجتمليوناما با دو 2012جون  الياز جنوري 

خود شان  هاي ولسوالي را راجع به تطبيق برنامه پوليس محلي در ولسوالي مشوره نمود تا نظر آنها 51در 
نسجم دست آوردهاي امنيتي اين برنامه را مقامات محلي به طور م و مردمبسياري از  114.جويا شوند

                                                 
، مركز، دپارتمنت ارتش، واشنگتن .15 .90-3، تاكتيك هاي نظامي، طرزالعمل و تخنيكها، نمبر ATTP 3-90. 15(FM 3-90. 15)استحصال در محل، .  110

DC ،8  2012جوالي . 
  .با رياست رئيس جمهور كرزي.  111
را به تصويب رسانده ) CCW APII(ل اصالح شده ي دومِ  كنوانسيون سالح هاي متعارف معينپروتككشور آن  41آيساف، /دولت عضو ناتو 50از مجموع .  112
، فنلند، فرانسه، جيورجيا، آلبانيا، استراليا، اتريش، بلجيم، بوسنيا و هرزيگوينا، بلغاريا، كانادا، كروشيا، جمهوري چكسلواكيا، دانمارك، السالوادور، استونيا. است

ريا، آيسلند، ايرلند، ايتاليا، اردن، لتويا، ليتوانيا، لوگزيمبورك، مونتونيگرو، نيدرلند، زيالند جديد، ناروي، پولند، پرتقال، جمهوري كو جرمني، يونان، هنگري،
  . رومانيا، سلواكيا، سلووينيا، سپانيا، سويدن، تركيه، اوكراين، انگلستان، اياالت متحده امريكا

  . آيساف/ناتو كشور هاي مساعدت كننده نيروها ي.  113
http://www.isaf.nato.int/troop-numbers-and-contributions/index.php 

  
  .برنامه يك جانبه پوليس محلي نيز ميشود اين رايزني ها، شامل مشوره با مردم در ولسوالي هاي برگ متال و كامديشِ واليت نورستان راجع به.  114
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كه آنها  يگزارش كردند وگفتند كه حضور پوليس محلي افغان به طور وسيع در بهبود امنيت در مناطق
ولسوالي ها  ي ازحضور پوليس محلي را در بسيار مردمكه  يبا وجود. است مستقر اند ممد واقع شده

راجع به احترام پوليس محلي به  يطور دوامدار نظرات مختلط به استقبال نمودند ولي با آنهم دفتر يوناما
  115.دريافت ميكند را حقوق بشر 

  
 محلي از تضمين گشت وگذار آزادانه درشاه راه و مردم كاپيسا، مقامات در واليات كنر، ميدان وردك و

پو ليس محلي آينده  آنها همچنان نگراني خويش را راجع به. ه استا توسط پوليس محلي قدر داني نموده
محلي به اتفاق آراء پيشنهاد  بر ادغام پوليس محلي  مردمرهبران . ابراز نمودند 2014 مخصوصاً بعد از سال

نظارت  تقويت حاكميت قانون و در نيروهاي امنيتي  ميكردند تا در نهادينه شدن دست آوردهاي امنيتي و
  . وسيع تر از عملكردآنها مفيد واقع شود

  
و پروسه  پوليس محلي نگراني هاي خويش را راجع به عدم انسجام در روند استخدام مردماز  يبسيار

نسبت به نفوذ عناصر مخالف دولت در داخل پوليس محلي،  را ، مالحظه شانافراد معرفي شده آزمايش
 و فيضعنظارتي  ميكانيزم هايفرماندهي وكنترل پوليس محلي توسط پوليس ملي افغانستان،  ضعف در
چه در حال؛  حقوق بشري چه درگذشته و تخطي هايسابدهي افسران پوليس محلي نسبت به فقدان ح

 چه درگذشته و -تعقيب عدلي اعضاي پوليس محلي متهم به سوء رفتارها ناكامي در تحقيق و. ابراز داشتند
كندز،  ي را ازيبه طور مثال، يوناما گزارشها. كمك نموده است پروسه معافيت از قانوندر  -چه در حال
شاولي كوت راجع به ناكامي پوليس ملي  ولسوالي هاي چوره، ارزگان خاص، خير كوت و پل خمري و

در انجام اجراآت عليه قضاياي جرمي يا نقض حقوق بشر توسط پوليس محلي به منظور تضمين اينكه 
  . د، دريافت نموده استنمجازات قرار گير مرتكبين اين اعمال مورد تحقيق و

  
محافظت از  پروگرام"اي بيشتر در رابطه به تداوم ساير اقدامات دفاعي محلي مانند موجوديت نگراني ه

رغم  فرمان رئيس جمهور كرزي علي الشمال شرق افغانستان   در مناطق شمال و "زيرساخت هاي اساسي
محافظت  امپروگريوناما نگراني هاي خويش را راجع به . ، وجود دارد2011انحالل آن در دسامبر  بر مبني

ملكي درموقع طوريكه در گزارش ساليانه اين دفتر راجع به محافظت افراد از زيرساخت هاي اساسي 
  . مسلحانه انعكاس يافته بود، مجدداً تكرار مي نمايد منازعات

  
يوناما . حاكميت وكنترل محدود پوليس ملي بر پوليس محلي يك نگراني در بعضي ولسوالي ها ميباشد

 و) پوليس ملي به ويژه امينت ملي و( همكاري ضعيف بين مقامات واليتي  وهنگي Ĥهمگزارشهاي از 
وجود دخيل بودن قدرتمندانه نيروهاي عمليات ويژه  با. فرماندهان پوليس محلي دريافت نموده است
زياد از مداخالت  يپوليس محلي، يوناما موارد آزمايش ايالت متحده آمريكا در پروسه استخدام و

                                                 
عضو الي   30000توقع مي رود كه اين برنامه . ولسوالي در سراسر افغانستان مشغول ايفاي وظيفه اند 70، پانزده هزار پوليس محلي در 2012جون  22الي تاريخ .  115

  . }2012جون و يكم اگست  22ه تاريخ ب  ISAF HQ and USA CFSOCC-A DCOمالقات يوناما با {. داشته باشد 2014ختم 
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به نظر مي رسد كه امنيت ملي و پوليس ملي در . ان محلي در اين روند را مشاهده نموده استزورمند
يوناما همچنان . دنآنها داشته باش پوليس محلي نقش محدود تري در مقايسه با آزمايشفرايند استخدام و 

ي را سلسله ي گزارش دهي پوليس محل و  ي خبري پوليس ملي از اليحه وظايفاز ب يموارد متعدد
مشاهده نموده است كه اين خود باعث نگراني در رابطه به مهارت مديريتي ضعيف در بين سطح رهبري 

  .پوليس ملي در محل، مي باشد
پوليس محلي  ميكانيزم موجود نظارت و حسابدهي و معافيتيوناما مجدداً بر نگراني هاي خويش راجع به 

جون  بين جنوري و 116.سازي شد، تاكيد مي نمايدمستند  2011طوريكه در گزارش ساالنه يوناما در 
با  دريافت نمود كه مطابق آن گزارش ها پوليس محلي نسبتا آزادانه ورا ي ييوناما گزارش ها 2012
  . رفتارهاي شان، اجراآت ميكند برابر سوء كامل در معافيت

  
داخله، پوليس ملي  ورام وزارت محلي پوليس رياست  2012كه در  اين موضوع را تصديق مي كنديوناما 

اين . نظارت بيشتر از عملكردهاي پوليس محلي برداشته اند أميني را در راستاي تيو آيساف قدمها
ماموريت هاي ساحوي درساحات پوليس محلي توسط رياست پوليس محلي : اقدامات شامل است بر

محلي و  -ملي پوليسين وبمنص، مالقات هاي منظم بين قومندانهاي امنيه واليات ،وزارت امور داخله
.  بازديد ها از ساحات پوليس محلي و نشست هاي مشورتي با بزرگان محل ،فرماندهان پوليس محلي

آيساف نيز تالش هاي را به منظور ايجاد ميكانيزم پايدار جهت تقويت پوليس محلي روي دست  ،برعالوه
خل پوليس محلي براي تدارك آموزش جابه جا كردن نيروي ويژه ي افغانستان در دا ، مثالًگرفته است

 يتالشها همچنان شامل يك پالن. بعضي ولسوالي ها اين تالشها شروع شده است دوامدار آنها كه در
داخل رياست پوليس محلي به منظور  ميشود كه ظاهراً مطابق آن وزارت امور داخله يك واحد را در

گردد، ايجاد مي مي محلي مرتكب حقوق بشري كه توسط پوليس تخطي هاي رسيدگي به شكايات 
 تخطي هايتثبيت شده ي  يموارد ،ظاهر ارجاع عمل ميكند كه در ميكانيزماين واحد به مثابه يك  .نمايد

قضايي ارجاع  قضايي جهت تعقيب عدلي و حقوق بشري توسط پوليس محلي را به ارگانهاي عدلي و
منيه واليت، آمريت جنايي، نمايندگان امنيت ملي برطبق آن پالن، اين واحد ويژه توسط قومنداني ا. ميكند

 تخطي هايو شوراهاي محل حمايت ميگردد تا ماموريت هاي ساحوي را جهت تحقيق گزارشهاي 
دفتر يوناما همچنان گزارشهاي را مبني بر عدم  2012در  117.حقوق بشري توسط پوليس محلي انجام دهد

 كه آنها مظنون به ارتكاب نقض حقوق يموارددستگيري اعضاي پوليس محلي توسط پوليس ملي در 
   .بشر مي باشند، دريافت كرده است

  
اعضاي پوليس  آزمايش به همين شكل يوناما گزارشهاي از عدم انسجام درتطبيق پروسيجر استخدام و

به طور مثال در ولسوالي خاك سفيد واليت فراه،  شوراي محل گزارش دادند . محلي دريافت كرده است

                                                 
  2012، فبروري 36-35يوناما  راجع به محافظت افراد ملكي در منازعات مسلحانه، صص  2011گزاش ساالنه ي .  116
  2012جون  10مالقات يوناما با جنرال علي شاه احمدزي  رئيس رياست پوليس محلي وزارت امور داخله، .  117
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عمل الكوتاهي در مطابعت از طرز. پوليس محلي هيچ مشوره ي نشده است 18نها در استخدام كه با آ
پيش مي گردد و دليل آن اينست كه اين كوتاهي در  بيشتر از معافيت،باعث افزايش  آزمايشاستخدام و

د ممد روند استخدام كانديداهاي داراي توانمندي هاي پايين  و اينكه آنها ممكن ناقض حقوق بشر باشن
كه آنها در آن خدمت  مجتمعاتي منجر به بي اعتمادي بين پوليس محلي و مي شود و اين موضوعواقع 

همچنان سبب تضعيف فرمان دهي وكنترل پوليس ملي  ،ناقص آزمايش استخدام و 118.ميكنند مي گردد
خالف دولت ناقص ممكن منجر به نفوذ عناصر م برعالوه، آزمايش. واحد هاي پوليس محلي مي گردد بر

 در درون پوليس محلي گرديده كه به نوبه ي خود تهديدات امنيتي جدي را عليه خود پوليس محلي و
   119.جوامع آنها بوجود خواهد آورد

  
، آنها به يوناما گفتند كه گان محل اهميت آموزش پوليس محلي را درك نموده استربه دليل اينكه بز

در اين . حلي آنرا دريافت ميكنند براي آموزش آنها كافي نيستپوليس م روزه كه فعالً 21آموزشي  بسته 
وظايف محافظوي پوليس محلي  از يبخش ،اينكه چگونه حقوق بشر در عمل ياواخر به منظور درك بهتر

درنصاب  ،،  مضمون حقوق بشربه شمول مفاهيم اساسي حقوق بشر در قانون اساسي افغانستانگردد
با در نظر داشت اينكه آموزشهاي پوليس محلي درحاليكه  120. ده استآموزشي مستخدمان جديد اضافه ش

بر تاكتيك هاي نظامي  پوليس ملي اشتراك بسيار محدود در آن دارد و ازجانب ديگر بسيار زياد متمركز
مياشد، معلوم نيست كه تا چه حد در عمل باعث ايجاد تغيرات عملي در عملكرد هاي پوليس محلي و 

  121.وق بشر درساحه مي گردداحترام آنها به حق
  

  معافيت در برابر تخطي هاي حقوق بشري توسط پوليس محلي
نهادهاي  تعقيب عدلي بعضي از اعضاي پوليس محلي توسط پوليس ملي و يوناما از تحقيق، دستگيري و

در  پوليس محلي معافيتقضايي در اين اواخر استقبال ميكند ولي برنگراني هاي خويش راجع به  عدلي و
يوناما  2012در شش ماه نخست  122.كيد ميكندحال در بعضي مناطق، تأ رابر سوء رفتارهاي گذشته وب

گزارش هاي دخالت .هفت واليت مستند سازي نموده استدر  را هشت شكايت عليه پوليس محلي

                                                 
در پل خمري مركز واليت بغالن، آنطوريكه ادعا ميشود؛ به دليل عدم دخيل . و پوليس محلي مي تواند منجر به خشونت گردد بد گماني و تنش بين جوامع.  118

به طور يكجانبه  2010ساختن و عدم مشوره با پوليس ملي و مقامات واليتي در روند استخدام پوليس محلي كه توسط نيروهاي عمليات ويژه ايالت متحده آمريكا در 
تاجك وجود رت گرفت، تنش بين پوليس ملي كه تاجكها در آن تسلط دارند و پوليس محلي كه پشتونها در آن مسلط ميباشند و بزرگان محلي مردم  پشتون و صو
  . دارد
  .در اين گزارش رجوع كنيد "پوليس محلي و گروپهاي مخالف مسلح "براي جزئيات به بخش فرعي .   119
  . 2012جون  ISAF HQ and USA CFSOCC-A DCO.  ،22مالقات يوناما با .  120
آموزش ) ساحه جغرافيايي(محل  8، در حال حاضر نيروهاي ويژه اردوي ملي پوليس محلي را حد اقل در "افغاني بايد افغاني را آموزش دهد "براساس پرنسيب .  121

آيساف مالحظه نموده است . يس ملي در روند آموزش پوليس محلي سهيم نيستباوجود اينكه آموزش، توانمندي هاي پوليس محلي را باال مي برد ولي پول. ميدهد
مالقات يوناما با . (كه برنامه هاي آينده بايد متضمن دخيل ساختن قوي پوليس ملي در بخش هاي تخنيكي و اساسي  پوليس محلي و نه  فقط در بخش اداري، باشد

ISAF HQ and USA CFSOCC-A DCO  ،22 2012جون(  
عضو پوليس محلي  42تاكنون  2011جوالي، علي شاه احمد زي رئيس رياست پوليس محلي به دفتر يوناما اطالع داد كه از اگست  2جون و  10به تاريخ .   122

  . دستگير شده و مورد تحقيق قرار گرفته است و نيز  دوسيه آنها براي تعقيب عدلي ارجاع شده است
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از دختران منحيث جبران خساره وارده ناشي  دادن زنان و( بد دادن زنان  قضايايمستقيم پوليس محلي در 
نشانه واضح از فقدان ) حفظ معافيت براي مرتكبين قتل، با ارتكاب عملي جرمي مانند تجاوز جنسي و

مثالهاي از قضاياي . موارد نقض حقوق بشر مي باشد حسابدهي پوليس محلي در برابر جرايم شديد و
  :مستند سازي نموده است، قرار ذيل مي باشد 2012ما در پوليس محلي كه يونا معافيت
 18واليت كندز، يك فرمانده پوليس محلي يك دختر  ،  درشهر كندز2012ِمي  17ه تاريخ ب •

را تسهيل  ازدواج اجباري آنها به يكي از اعضاي پوليس محلي خود داد و "بد"ساله را منحيث 
عضو پوليس  ، اين كار به هدف جلوگيري از برخورد بين خانواده هاي دوگزارشطبق . نمود

شها، دختر رطبق گزا. كه جديداً واقع شده بود، انجام داده شد يازدواج محلي نسبت به يك
. روزي كه با يكي از مرتكبين  گذرانده بود مورد تجاوز جنسي قرار گرفت 5مذكور در جريان 

پوليس ملي عضو پوليس محلي را كه دختر مذكور را منحيث بد گرفته بود  به اتهام تجاوز 
نيز  ،بعد برادر وي را كه او هم عضو پوليس محلي مي باشد چند روز جنسي دست گير نمود و

يك ماه بعد از واقعه، به تعقيب مداخله مركز در قضيه، يعني جون،  22به تاريخ . دستگير نمود
يك عضو ديگر  را تسهيل نموده بود همراه با "بد دادن "پوليس ملي فرمانده پوليس محلي را كه 

پوليس محلي را كه تسهيل  اعضايهنوز يكي ديگر از  سيپول. پوليس محلي دست گير نمود
 . دستگير نكرده است ،بود "بد دادن"كننده 

واليت پكتيكا يك فرمانده پوليس ) زرغون شهر(، در ولسوالي خير كوت 2012مي  12به تاريخ  •
چهار عضو پوليس محلي به يك مرد در هنگام منازعه بر سر زمين شليك نموده و او را  محلي و
واده  مقتول به مسئله توسط جرگه محلي با اين تصميم كه خواهر هفت ساله قاتل به خان .كشت

نه هم فرمانده پوليس محلي  پوليس ملي قضيه را نه تحقيق كرد و. گرديد داده شود، فيصله "بد"
 . نمودبد دادن، دستگير  را به دليل ارتكاب جرم قتل و همدستان او و

ي چوره واليت ارزگان ، واحد هاي پوليس محلي به چندين خانه در ولسوال 2012در پنجم مارچ  •
پوليس  .رانجام دو مرد را دستگير نمودندس به جستجو در داخل خانه پرداختند و و داخل شده

ندارد تا وارد خانه هاي خصوصي باشندگان شود يا  محلي صالحيت بازرسي به سبك پوليس را
پوليس محلي مطابق گزارشها يك  ،جريان واقعه در. ستگيري به اين شكل مبادرت ورزدبه د

يكي از مردان دستگير شده نيز بعداً مرده يافت شد درحاليكه . مرد مسن را كشتند دختر بچه و
رغم شكايات متعدد، مردم محل به دفتر يوناما گفت كه پوليس ال علي. دومي هنوز ناپديد بود

لي را نيز در اين رابطه دستگير نه نموده اعضاي پوليس مح تحقيق نكرده ورا ملي هنوز حادثه 
 . ناپديد شده نيز  ناكام مانده است و شده در پيدا نمودن موقعيت مرد دستگيرنيز  است و

، 2012مطابق گزارشها به دليل سوء استفاده هاي حقوق بشري توسط پوليس محلي؛ در جنوري  •
ه مركز ارزگان يعني ترينكوت و واليت ارزگان ب بيش از صد خانواده از ولسوالي ارزگان خاصِ

محلي مبني بر  مردم ي را ازييوناما گزارشها. ولسوالي سپين بولدك واليت قندهار بيجا شدند
دريافت افراد محل را كشته است،  نفر 15پوليس محلي درجريان سال گذشته اينكه يك فرمانده 
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را در اين رابطه مستند سازي قضيه   9كه او  هسارنوال نظامي به يوناما اطالع داد. نموده است
وجود تالشها براي اجراي اين مهم، مقامات محلي در دست گيري فرمانده  با 123.نموده است

يوناما اين اتهامات را با نيروي عمليات ويژه ايالت متحده آمريكا . پوليس محلي ناكام مانده است
عيني عليه فرمانده محلي وجود مدارك اثباتيه  هنوز اسناد و اما به مردم گفته شد كهمطرح نمود 

با وجود اينكه پوليس ملي فرمانده . مي باشد) اتنيكي(ندارد و اتهامات بيشتر ناشي از تنش قومي 
كه موجب آزادي وي شده  يوضعيت. را آزاد نمود او پوليس محلي را دستگير نمود ولي متعاقباً

يس محلي ندارد ولي با آن هم در پول يجود اينكه اين فرد ديگر موقفو با. هنوز مشخص نيست
 . ميباشدناكام پوليس ملي در دستگيري مجدد وي به خاطر جرايم گذشته او 

  حمالت عناصر مخالف دولت عليه پوليس محلي
تأييد به عمل مي در مناطق دور دست  مردماهميت نقش پوليس محلي در تأمين امنيت  از يوناما درحاليكه

ملكي در مناطقي كه پوليس محلي به طور فزاينده مورد حمله ي عناصر  افراد محافظت، اما نسبت به آورد
مناطق حمالت دوامدار طالبان عليه پوليس  در بسياري از ١٢٤.مخالف دولت قرار ميگيرد، نگران ميباشد

 حمالت. محلي بيشتر ناشي از توانايي پوليس محلي در جلوگيري از نفوذ طالبان به آن مناطق مي باشد
ي تعبيه انفجار مواد مثل غير قابل تفكيكدولت بر پوليس محلي با استفاده از تاكتيك هاي عناصر مخالف 

مورد  72يوناما  2012از جنوري تا جون . ملكي مي شود افراد باعث تلفات ،يا حمالت انتحاري شده
وليس كه مخالفين دولت عليه پ ي واقعات جداگانه 23را در  )مورد جراحت 58كشته و  14(  تلفات ملكي

را كه  مواد انفجاري تعبيه شدهمورد حمالت  13يوناما . محلي حمله نمودند، مستند سازي نموده است
 41 مورد قتل و 12هدف قرار داده بود مستند سازي نموده است كه اين حمالت منجر به  پوليس محلي را

 بر اثر  2012ي جون ال  2010از تاريخ تأسيس پوليس محلي در اگست . مورد جراحت افراد ملكي شدند
عضو پوليس محلي  224حمالت عناصر مخالف دولت عليه پوليس محلي  در سراسر كشور به تعداد 

  125. عضو آنها زخمي شده اند 234كشته و 
 

  126خود را پوليس محلي معرفي مينمايد كه گروپ هاي مسلح غير قانونيپوليس محلي افغانستان و 
از نام پوليس محلي توسط گروپهاي مسلح غير قانوني كه چالش  استفادهوءيوناما گزارشهاي راجع به س

براي تشخيص بين پوليس محلي قانوني  محلي وگروپهاي مدافع حقوق بشر مردمهاي فراوان را درمقابل 

                                                 
  .، ترينكوت واليت ارزگان2012مي  13مصاحبه يوناما با سارنوال نظامي، .  123
اين موضوع نشان دهنده ي اينست كه پوليس محلي در مختل ساختن و . عناصر مخالف دولت دوام دار واحد هاي پوليس محلي را مورد حمله قرار ميدهد.  124

   .جلوگيري نمودن از حمالت شورشيان در مناطقي كه آنها مستقر شدند، موفق بودند
  2012جون  10ناما با جنرال علي شاه احمد زي، رئيس رياست پوليس محلي وزارت امور داخله، مالقات يو.  125
به گروپهاي مليشه هاي حامي دولت اشاره دارد كه به طور يك جانبه بدون تأييد وزارت امور داخله طوريكه در مقرره  "پوليس محلي خود خوانده"اصطالح .   126

  . ليس محلي افغانستان تسجيل گرديده، توسط مقامات واليتي يا نيروي ويژه عمليات ايالت متحده آمريكا استخدام شده اندحاكم بر نحوه استخدام و عمليات پو
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به طور مثال از زمانيكه واليت  127.وگروپهاي مليشه هاي حامي دولت  بوجود آورده، دريافت نموده است
دريافت نمود، گروپهاي مليشه حامي دولت در ولسوالي  2011ي را در مارچ تخار تشكيل پوليس محل
وجود اينكه آنها در مارچ  با. اين واليت خود را پوليس محلي اعالن نموده است هاي خواجه غار و درقد

وجود اينكه مقامات  با. ولي تا آن زمان اين وضع موجود بود ندجذب پوليس محلي گرديد رسماً 2012
ا مارچ ت 2011را پوليس محلي قلمداد ميكردند ولي آنها در بين مارچ  و اين گروپها خودشانواليتي 

نه آموزشهاي را ازطرف نيروهاي ويژه عمليات ايالت متحده آمريكا ، ندنه استخدام شده بود 2012
  . ندنه هم توسط وزارت داخله تأييد شده بود و نددريافت نموده بود

  
نفر را منحيث  250هاي برگ متال وكامديش واليت نورستان، مقامات واليتي مشابه به آن در ولسوالي 

 از بدون اينكه از طرف وزارت امور داخله تأييد شود يا ،پوليس محلي به طور يكجانبه استخدام نموده بود
به  2011آنها در طي نيمه نخست سال . طرف نيروهاي عمليات ويژه ايالت متحده امريكا آموزش ببيند

در  2010اگست  يوناما مورد ديگري از اين چنين قضايا را در. ندشكل ايفاي وظيفه مي كرد همين
نفر منحيث پوليس محلي توسط قومندان امنيه واليت به  300ولسوالي چهار دره واليت كندزكه در آنجا 

محافظت از برنامه گروپ متذكره بعدًا به . طور يكجانبه استخدام شده بود، نيز مستند سازي نموده است
  . تبديل شد و درحال حاضر اكثريت آنها تبديل به پوليس محلي شده اند زيرساختار هاي اساسي

  
تصاحب يا اختيار كردن عنوان پوليس محلي توسط غير پوليس محلي تماميت پروگرام پوليس محلي را به 

ه به دروغ به پوليس از نقض حقوق بشر را مستند سازي نموده است ك ييوناما موارد. خطر مي  اندازد
دولت تحت نام پوليس محلي ارتكاب  حاميمحلي نسبت داده شده اند درحاليكه توسط گروپهاي مليشه 

 حقوق بشري دشوار است تا مرتكبين را شناسايي و تخطي هايدر اين قضايا براي قربانيان . يافته است
 معافيتاين خود سبب توسعه ريشه هاي . ندپيدا نماي ،را دارد نهاآكه مسئوليت نظارت بر عملكرد  ايرانهاد
  . برابر موارد نقض حقوق بشر كه توسط پوليس محلي ارتكاب مي يابد، مي گردد در
  

  .ساير اقداماتي كه به منظور بهبود رفتار و  اجراآت پوليس محلي روي دست گرفته شده اند
ساف براي رسيدگي به مسائل دفتر يوناما شاهد تالشهاي واقعي توسط دولت افغانستان وآي 2012در 

ي را ييوناما گزارشها. و حاكميت وكنترل پوليس محلي بوده است پوليس محلي هاي حقوق بشري تخطي
فرمان دهي وكنترل پوليس ملي بر پوليس محلي دريافت نموده است كه به طور مثال در  بهبوديراجع به 

 لسوالي پل خمري واليت بغالن وحقوق بشري در و تخطي هايمقايسه به گذشته به كاهش موارد 
  .د واليت هرات منجر گرديده استولسوالي شيندن

  

                                                 
. در پشتو اصطالحي اند كه درمصاحبه هاي يوناما با مصاحبه شوندگان مورد استفاده قرار گرفته است "سيمه ايز پوليس"در دري و "پوليس محلي"اصطالح .  127

  . راجع به محافظت افراد ملكي درج ميباشد 2011فاده از نشان پوليس محلي در گزارش ساالنه يوناما در سوء است
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آنها توسط نيروهاي ويژه ايالت متحده آمريكا  258پوليس محلي  770در واليت ميدان وردك از جمله 
اجراآت آنها درگرفتن اين تصيم كه بعضي  وءس هاي حقوق بشري و تخطياتهامات . خلع سالح گرديد

خلع سالح بر عالوه،  اعضاي پوليس محلي كه . پوليس محلي را منفك كند، تاثير داشته است از اعضاي
يك ابتكار امنيتي محلي بود كه قبل از  پوليس محافظت عامه بود، كه اين پوليسعضو  ، قبالًگرديده بود

ه بود، آن خدمت مي كرد بر نخواستپروگرام پوليس محلي وجود داشت ولي از متن جامعه ي كه براي 
بعضي از اعضاي خلع سالح شده . محلي وزارت امور داخله قرار داشت در تضاد با مقررات پوليس لذا

  . بعضي ديگر آنها در مقام پوليس محلي انتصاب گرديد اردوي ملي جذب گرديد و بعداً به پوليس ملي و
 

  تأثير منازعات مسلحانه بر افراد آسيب پذير

 ان و اطفالتأثير منازعات مسلحانه بر زن
در شش ماه . ثيرات برخورد هاي مسلحانه در افغانستان به طور دوامدار رنج مي بردأزنان از ت اطفال و

اطفال را مستند سازي نمود  مورد كشته يا زخمي شدن زنان و 925يوناما در مجموع  2012نخست سال 
از ) زخمي 229ه و كشت 118(زن  347و ) زخمي 347كشته و 231(طفل  578است كه از آن جمله 

تلفات ملكي در شش ماه نخست  درصد كلِ 30نشان دهنده  رقماين . ثرشده اندأدهاي مسلحانه متربرخو
  128.ميباشد 2012سال 

  
زن  58. زنان ميباشد مواد انفجاري تعبيه شده و عمليات زميني عوامل پيشتاز در تلفات ملكي اطفال و

درصد از كل تلفات ملكي  22ه بوده است كه نشان د هنده طفل قربانيان مواد انفجاري تعبيه شد 144و
يا زخمي شده اند كه مبيين  طفل در جريان عمليات زميني يا كشته و 166زن و 150. اطفال ميباشد زنان و

  . اطفال ميباشد درصد كل تلفات زنان و 34
  

زنان يا اطفال  را د آنمور 81مورد تلفات ملكي ناشي از حمالت هوايي  129از  2012در نيمه نخست سال 
را و ده درصد مجموع  129دو سوم كل تلفات ملكي ناشي از حمالت هوايي كه تقريباً تشكيل مي دادند

  . اطفال زخمي يا كشته شده  را تشكيل ميدهد زنان و

  جنگ ها  شدن افراد ملكي در اثر بيجا
دفتر  2012تا آخر جون . ه د اشتروند بيجا شدن افراد ملكي در نتيجه برخوردهاي مسلحانه ادام 2012در 

هاي مسلحانه در ردمورد بيجا شدن افراد در اثر برخو UNHCR (114900(ملل متحد براي پناهندگان
مهاجرت . مورد بيجاشدن در سال جاري واقع شده اند 17079افغانستان را گزارش داد كه از آن جمله 

                                                 
درصد كل تلفات ملكي در آن دوره زماني بود  29مستند سازي شده بود نمايانگر  2011مورد تلفات ملكي اطفال و زنان كه در بين جوالي و دسامبر  1139.   128

  . مورد ميرسيد 3920آن  زمان بهكه آمار كل تلفات ملكي 
 39از آن جمله (طفل  64و) زخمي 14كشته و 16از آن جمله (زن   30منجر به تلفات  2012حمالت هوايي توسط نيروهاي بين المللي  از جنوري تا جون .  129

  . شده اند) زخمي 25كشته و 
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تحليل . درصد افزيش يافته است 14ال گذشته عين زمان در سبه نسبت   2012ناشي از برخوردها در سال 
بد  دهاي مسلحانه وردفتر ملل متحد براي پناهندگان نشان ميدهد كه اكثريت بيجاشدن ها در اثر برخو

كه بيشتر از همه عموماً آنرا به  يداليل  2012در سال . ترشدن وضع امنيت عمومي  صورت گرفته است
به شمول گلوله باري از آن سوي  هبرخوردهاي مسلحان: ت اند ازعنوان عوامل بيجاشدن ذكر نمودند عبار

  . عمليات نظامي و مرز، منازعه باالي علفچر ها
  

بيشترين بيجاشدگان داخلي از مناطق جنوبي گزارش شده اند كه به تعقيب آن  نظر مورد زمان درمدت
بيجا شدگان داخلي شاهد  8441مناطق جنوبي با . شرق افغانستان به ترتيب قرار دارند مناطق غرب و

خصوصاٌ از ولسوالي  ي از بيجاشدن داخلي؛يوناما موارد . بيشترين افزايش در بيجاشدگان داخلي بود
در اثر سوء استفاده هاي حقوق بشري توسط پوليس محلي را نيز مستند  واليت ارزگان ارزگان خاصِ

اخلي كه جديداً به دليل بي امنيتي، بيجاشدگان د 4062مناطق غربي افغانستان با . سازي نموده است
رتبه دوم بيشترين  بي جاشده اند در 130، خطرات و استخدامهاي اجباري)مانند اخاذي ها(تهديدات 

  . ها را شاهد بوده استردافزايش در بيجاشدگان داخلي ناشي از برخو

  جنگ هامرتبط به  يواقعات بيشتر
  پاكستان گلوله باري از آن سوي مرز، از

پاكستان كه ساحات  ازيعني از آن سوي مرز  يي از واقعات گلوله بارييوناما گزارشها 2011ال س انندم
در شش ماه نخست . ، دريافت نموده  استأثر ساختهسرحدي واليت كنر در مناطق شرقي افغانستان را مت

از آن  له باريرا كه در اثر گلو) زخمي  15يك كشته و (مورد تلفات ملكي افغانها  16، يوناما 2012سال 
  . سوي مرز واقع شده، مستند سازي نمود است

  
 35از جمله . حادثه  افزايش يافت 25واقعه اين چنيني را ثبت نمود كه بعداً در ماه جون تا  10در ماه مي يوناما 

واقعات ماه جون منجر به بيجا شدن بيشتر از . مورد آن منجر به تلفات ملكي گرديد 10مورد اين واقعات 
 .جصد خانواده از كنر و در داخل كنر، بسته شدن سه مكتب و تظاهرات عمومي عليه گلوله باران، گرديدپن
 
  

                                                 
  .2012جاشدن ناشي از برخوردها، مي دفتر ملل متحد براي پناهندگان، معلومات به روز شده راجع به بي.   130
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  1ضميمه
طالبان در مقايسه با  2012فبروي  5حادثات مربوط به محافظت افراد ملكي در بيانيه ي 

  آمار بانك اطالعات و ارقام دفتر يوناما
  يافته هاي يوناما لبانواقعات برگرفته شده از بيانيه طا شماره

1  

به تاريخ بيستم فبروي خبري پخش شد كه در آن از زبان
نقل و قول گرديد كه  در  ) فضل اهللا وحيدي(والي كنر

 اثر حمله هوايي نيروهاي امريكايي در ساحات ادره گل،
نفر ملكي كه شامل  64ايگلِ منطقه غازي آباد  و سوكه

 .ه شده استكودك نيز مي گرديد، كشت29زن و  20

مورد تلفات  64تحقيقات يوناما در مقايسه با 
  48ملكي ادعا شده دريافت كه، در واقعيت 

نفر ملكي كشته و نه نفر ملكي زخمي شده 
  .اند

2  
طفل9در اول مارچ، مطبوعات، گزارشِ كشته شدن

را به اثر حمله ) كنر(در تنگه ننگالم ولسوالي مانوگي 
 .دادهوايي نيروهاي آمريكايي

طفل كشته و  9تحقيقات يوناما نشان داد كه 
  .يك طفل زخمي شده بود

3  

يك گزارش در هشتم مارچ نشر شد كه در آن گفته
شده بود كه پنجاه نفر ملكي در اثر حمالت نيروهاي 

اشغالگر در هفته اول ماه مارچ در ولسوالي سنگين 
 .كشته شده است

زخمي نفر  5نفركشته و  7يوناما دريافت كه 
  .شده بود

4  

در اثناي يك هجوم نيروهاي آمريكايي باالي قريه ي
 19در ) كنر(الهوري منطقه الحسين ولسوالي شيگل  

نفر ملكي به شمول زنان و اطفال كشته و پنج  10مارچ 
 .نفر ديگر زخمي شدند

يوناما اين واقعه را تحقيق نمود و متأثر شدن 
وليت يك فرد ملكي را تأييد نمود ولي مسئ

  .آن را متوجه عناصر مخالف دولت دانست

5  
روستايي در ولسوالي غورماچ منطقه تازنوا به تاريخ  13

دوازدهم اپريل زماني كه نيروهاي آمريكايي بر خانه 
  . هاي آنها حمله كردند، كشته شدند

يافته هاي يوناما نشان ميدهد كه عمليات 
للي نيروهاي امنيتي افغانستان و نيروهاي بين الم

فرد  14اپريل با عث شد كه در آن  12در 
  .ملكي به شمول دو زن و دو طفل كشته شوند

6  

همچنان به تاريخ دوازدهم اپريل نيروهاي آمريكايي
در مسير شاهراه اصلي واليت ميدان وردگ در 

 12ولسوالي سيد آباد، قريه ي گالب خيلي تنگي دره، 
 .نفر ملكي را كشته و زخمي نمودند

ا يك مورد تلفات ملكي بدون نسبت يونام
  .داده شده را تأييد كرد

7  

به تاريخ سيزدهم و چهاردهم اپريل در جريان
تظاهرات عليه سوزاندن قرآن توسط كشيش متعصب و 

 13در ايالت فلوريداي آمريكا ، ) تيري جونز(بي ادب 
نفر ملكي  توسط  100نفر ملكي شهيد و بيشتر از 
درشهر قندهار و چندين اردوي ملي دست نشانده 

 .ولسوالي ديگر زخمي شدند

اين قضيه مربوط به مواردي محافظت افراد 
مربوط به بخشي از ( ملكي نمي شود

بلكه يك ) برخوردهاي مسلحانه نمي باشد
واقعة حاكميت قانون و پاسخ پوليس به 

يوناما نظارت نموده . آشوب عمومي ميباشد
اين  و تأييد كرد كه تظاهرات كنندگان در
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  . واقعه  و در حادثات ديگر كشته شدند

8  

به تاريخ بيستم اپريل حمله هوايي در منطقه سيابندي
توسط نيروهاي اشغالگر انجام ) كنر(ولسوالي  انگام 
به ) دو زن و دوطفل(فرد ملكي بشمول 9شد كه در آن 
 .شهادت رسيد

يوناما اين قضيه را تحقيق نمود و تلفات 
ن يك طفل و دو زن  ملكي يعني كشته شد

  . را تأييد نمود

9  
نفر ملكي بي گناه توسط نيروهاي8اپريل21به تاريخ 

آمريكايي در ولسوالي كشك كهنه منطقه زمان كاريز 
 .به شهادت رسيد) هرات(

يوناما تلفات ناشي از اين حادثه را تأييد مي 
مجروح به  6كشته و  2در اين حادثه . كند

  . ثبت رسيده است

10  
جون اشغالگران در ولسوالي سنگ آتش،  21به تاريخ 

در قريه عمرزو يك بزرگ قومي را كشته و دو متنفذ 
  .ديگر را توقيف نمودند

اما . اين حادثه به ثبت نرسيده است
گزارشي در بانك اطالعات وجود دارد كه 

در نتيجه حادثه مواد انفجاري تعبيه شده، 
  . افراد تلف شده است

11  

از)حاجي سخي داد(قومي مشهور بهيك بزرگ
. دست گير شد) بادغيس(ولسوالي مقور، منطقه ي داربوم 

كه ) سيد گل جان آغا(درحاليكه يك رهبر معنوي ديگر 
هزاران پيرو داشت از عبادتگاه اش بيرون كشيده شد و 

 .بعداً به تاريخ ششم ماه مي به شهادت رسيد

يچ يوناما اين قضيه را تحقيق نمود ولي ه
  .مورد تلفات ملكي را در آن يافت ننمود

12  

در شب هجدهم مي نيروهاي اشغالگر پنچ نفر ملكي
به شمول زنان را در منقطه آغان دره به شهادت 

يك تظاهرات بزرگي بعد از اين واقعه راه . رساندند
اندازي شد كه خواستار آزادي توقيف شدگان گرديده 

كه به روي نفر ملكي توسط پوليس  135بود ولي 
مظاهره چيان در سايه دموكراسي كوركورانه آتش 

 .گشوده بودند، شهيد و زخمي شدند

يوناما دو مورد تلفات ملكي، كشته شدن 
يك زن و يك كودك،  در اين واقعه را 

اما متوجه شد كه دو نفر ديگر (ثبت نمود 
نيز كشته شده اند ولي آنها ملكي دانسته 

  )نشدند
  

13  

بعد از ) نورستان(ي  در ولسوالي دو آب م 25به تاريخ 
اينكه نيروهاي اشغالگر توسط مجاهدين زيرآتش 

. گرفته شد، به حمالت هواي متوسل گرديد
نفر ملكي در   30گزارشهاي اوليه حاكي از شهيد شدن 

گفته مي شد كه صد نفر تلفاتي . اين حمالت ميباشد
ملكي وجود داشته ولي در جريان يك جرگه  ملي 

سه صد نفردر اين حمالت : نده نورستان گفتهنماي
  . هوايي شهيد و زخمي شدند

يوناما به خوبي از اين واقعه مطلع است وآن 
را تحقيق نمود اما به خاطر مشكالت دست 

رسي به واليت نورستان تلفات ملكي در 
يوناما . اين واقعه را نتوانست تأييد كند

ارزيابي نمود كه اين احتمال قوياً وجود 
ارد كه حمالت هوايي و زميني منجر به د

بناء آن را تحت . تلفات ملكي شده باشد
مستند  "تلفات ملكي احتمالي "عنوان 

  .سازي نمود
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14  

بعد از چهار روز درگيري بين مجاهدين و نيروهاي
، )كنر(آمريكايي در همسايگي ولسوالي واته پور

هنگامي عقب نشيني نيروهاي اشغالگر از منطقه به 
جون بمبارد مان گسترده توسط آنها  30-28اريخ ت

صورت گرفته كه در آن تعدادي كمي از مجاهدين و 
بيست و سه نفر ملكي به شهادت رسيدند درحاليكه 

 .تعداد زياد افراد ملكي زخمي شدند

اين واقعه رايوناما ثبت نموده ودريافت كه 
در آن يك فرد ملكي كشته و سه نفر ديگر 

  . زخمي شد
  

15  

مطابق گزارشهاي مطبوعات كه از افراد محل نقل و
در ولسوالي نوزاد هلمند زمانيكه : قول مي كردند

نيروهاي اشغالگر منازل مسكوني را بمبارد  كرد حد 
اين واقعه توسط . نفر ملكي به شهادت رسيدند 26اقل 

اشغالگران نيز تأييد شد اما تأكيد ميكردند كه شش 
اما، اين ادعا توسط . ه اندكشته شد) مجاهدين(مخالف 

فرد ملكي ديگر  14. مردم محل مكرراً رد شده است
نيز در همين ولسوالي بعداً توسط اشغالگران به شهادت 

نيز   توسط رئيس اداره كابل اين موضوع رسيدند كه
 .در رسانه ها مطرح گرديد

يوناما يك واقعه ي را تأييد ميكند كه در 
كند كه اين مي رخ داد و ارزيابي مي 28

 2012ماه مي سال   28در : قضايا مشابه اند
زمانيكه محل مسكوني در قريه  نورزي 
ولسوالي نهر سراج واليت هلمند مورد 

 4اصابت حمله هوايي قرار گرفت، حد اقل 
  .طفل زخمي و يك زن بالغ كشته شدند

  

16  

جوالي نيروهاي اشغالگر يك خانه را در 6به تاريخ 
والي مندو در خوست بمبارد كرد منطقه سامجي ولس

قومندان امنيه . فرد ملكي به شهادت رسيد 13كه در آن 
ولسوالي اين رقم را نيز تأييد ميكند و  مي گويد كه 

بمباردمان بر اساس معلومات غلط صورت گرفت كه 
در آن دو زن، هشت طفل و سه مرد يك خانواده شهيد 

  . شدند

  .شدند نفر كشته 11يوناما تأييد نمود كه 
  

17  

مي12فرد ملكي كه اكثرآنها اطفال بودند به تاريخ 13
در اثر حمله هواي در ولسوالي ازره منطقه ي دنگي 

سخنگوي اين . دره در لوگر به شهادت رسيدند
ولسوالي دين محمد درويش و عضو شوراي واليتي 
داكتر عبدالولي وكيل نيز تأييد نمود كه افراد ملكي 

 .كشته شده اند

چ معلوماتي راجع به اين قضيه در دست هي
نيست و هيچ شكايت مبني بر تلفات ملكي 

  . دريافت نشده است
  

18  

بعد از اينكه يك بمب يك موتر ضد زره نيروهاي
خارجي اشغالگر را درشنيز دره ي ولسوالي سيد آباد 

جوالي پارچه پارچه كرد،  23ميدان وردك  به تاريخ 
دم آتش گشودند كهنيروهاي اشغالگر بر روي مر

يوناما در اين زمان، دو واقعه تلفات ملكي را 
تأييد نمود ولي معلوم نيست كه آيا اين 

واقعات به اتهام مندرج در بيانيه طالبان ربط 
  .دارند، يا خير
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داكتر عاقيله حكمت، فرزند وي و يك عضو خانواده
 . خُسرَش را شهيد و دو عضو ديگر را زخمي نمود

 

19  

نفر ملكي را در يك13ز اينكه نيرو هاي اشغالگربعد ا
حمله راكتي شهيد نمود، صد ها نفر به جاده ريختند و 

عليه نيروهاي اشغالگر در ولسواليهاي احمد خيلي و 
 .زازي تظاهرات نمودند

يوناما مشابه اين واقعه را در بانك اطالعاتي 
خويش ثبت دارد ولي مطابق آن يك فرد 

  .نفر زخمي شده اندملكي كشته و سه 
 

20  

.به تاريخ هشتم اگست گزارشي در رسانه ها پخش شد
بر اساس آن گزارش كه از زبان مردم محلي ولسوالي 

نادعلي در هلمند نقل و قول ميكرد، گفته مي شد كه نه 
نفر عضو يك خانواده پس از اينكه نيروهاي اشغالگر 

. د شدندخانه آنها را روز گذشته بمبارد نموده بود، شهي
از نادعلي اين رقم را با مصاحبه ي  حبيب اهللا سليماني

 .كه با راديو آزادي داشت، تأييد نمود

نفر را  9يوناما حادثه را تأييد ميكند ولي نَه، 
آنطوريكه طالبان به مطبوعات استناد نموده  

  .بلكه هشت نفر را تأييد ميكند
  

21  
اليهمچنان يك حمله نيروهاي خارجي در سروان ق

 8به تاريخ ) هلمند(منطقه پوپلزي ولسوالي سنگين 
 .اگست، چهار مرد و يك زن را شهيد نمود

هيچ معلومات و شكايتي راجع به اين قضيه 
كه ادعاي  تلفات ملكي كرده باشد، 

  .دريافت نشده است

22  

سپتامبر نيروهاي اشغالگر به خانه يكي از 3به تاريخ 
م حاجي صابرالل حمله فرماندهان پيشين مجاهدين بنا

ور شدند و خانه وي را قبل از اينكه ايشان و دونفر 
 .ديگر را به شهادت برسانند مورد تالشي قرار دادند

  

23  
سپتامبر در منطقه آذان نواي ولسوالي زمين 4به تاريخ 

داور در هلمند بمباردمان انجام شد كه در آن سه نفر 
 .ملكي به شهادت رسيدند

و شكايتي راجع به اين قضيه  هيچ معلومات
كه ادعاي  تلفات ملكي كرده باشد، 

  .دريافت نشده است

24  

سپتامبر در قريه كنجكل ولسوالي ساركنو 8به تاريخ 
در كنر قبل از اينكه نيروهاي دشمن از زمين وارد محل 

نفر  12شود، بمباردمان را انجام داد كه در نتيجه آن 
ي ديگر دستگير و  ملكي شهيد شدند و هشت نفر ملك

 .از منطقه برده شدند

يوناما اين حادثه را ثبت ندارد، اما ممكن با 
يك حادثه ديگركه تلفات ملكي در آن 

  .تأييد شده بود خلط شده باشد
  

25  

براساس گفته هاي بزرگان قومي نورستان وكنر، 
سپتامبر حمالتي را  21-19زمانيكه اشغالگران به تاريخ 

 10به راه انداختند، ) نورستان(واگل در ولسوالي وانت 
نفر ملكي به شمول زنان و اطفال و يك بزرگ قومي 

  .بنام حاجي جمعه گل به شهادت رسيدند

يوناما تأييد نمود كه نيروهاي طرفدار دولت 
در آن منطقه عملياتي را اجراء كردند كه 

فرد ملكي به شمول  17منجر به كشته شدن 
دن چهار طفل  و چهار زن و زخمي ش 7

  . طفل و يك زن، گرديد 3ملكي به شمول 
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26  

به تاريخ بيست و هشتم سپتامبر درهنگام جستجوي
شبانه توسط نيروهاي خارجي در ولسوالي اسپين غر در 
ننگرهار ده نفر ملكي در مهمند دره كشته شده و شش 

 .نفر ديگر دستگير و برده شدند

كه يوناما اين قضيه را تحقيق كرد و دريافت 
قضيه . جنگجو كشته شد 10يك ملكي و 

  .در ولسوالي اچين اتفاد افتاد
 

27  

به تاريخ بيست ونهم سپتامبر يك حمله در ولسوالي
گرشك منطقه حيدر آباد در هلمند انجام شد كه در 

آن يك فرد بي دفاع روستايي شهيد و يك پدر همراه 
 .با چهار فرزند اش دستگير و توقيف شدند

ات وشكايتي راجع به اين قضيه هيچ معلوم
كه ادعاي  تلفات ملكي شده باشد، دريافت 

  .نشده است
 

28  

اكتبر پس از حمله نيروهاي خارجي بر16به تاريخ 
قريه گردن مسجد ولسوالي چك واليت ميدان وردك 

يك معلم، مشهور به معلم نورآغا همراه با دو 
 .خواهرش شهيد و دو نفر ملكي ديگر دستگير شدند

چهار نفر را بشمول زنان يوناما زخمي شدن 
  .و اطفال تأييد مي نمايد

  

29 

يك گزارش به تاريخ بيست و دوم اكتبر در رسانه ها
سيزده نفر ملكي پس : نشر شد كه در آن گفته شده بود

از اينكه نيروهاي اشغالگر بر ولسوالي غازي آباد 
والي . واليت كنر حمله هوايي كردند، زخمي شدند

كنر فضل اهللا واحيدي هم اين حادثه را تأييد كرد و 
افزودكه يازده نفر ملكي كه شامل زنان، اطفال و مردان 

ميشود در جريان بمباردمان هوايي نيروهاي خارجي 
 .زخمي شده اند

نفر ملكي به شمول  14يوناما تأييد نمود كه 
هفت طفلِ پسر، دو طفلِ دختر و سه زن در 

  .داين حادثه زخمي شدن
   

30a 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

30b 

در ماه دسامبر يك هيئت تحقيق از طرف اداره كابل
به منظور تحقيق تلفات ملكي ناشي ا ز حمالت 

نيروهاي خارجي در واليت هاي كاپيسا، كندهار و 
هيئت توسط محمد طاهر صافي . پكتيكا فرستاده شد

كه در مطبوعات در بيست و چهارم دسامبر صحبت 
بعد از نيتجه گيري تحقيق، وي در  .كرد رهبري مي شد

مطبوعات گفت كه تمام تلفات ناشي از حمالت در 
مطابق . كاپيسا، كندهار و پكتيا افراد ملكي بوده اند

گزارش وي  در جريان حمالت هوايي ناتو در 
ولسوالي ژيري كندهار هفت نفر ملكي شهيد  و دو نفر 

وند زخمي شدند و همچنان دو نفر ديگر در ولسوالي مي
در قريه بهاردار خيلِ . اين واليت به شهادت رسيدند

ولسوالي تگاب واليت كاپيسا، هشت نفر ملكي شهيد 
 .و دو نفر ملكي ديگر زخمي شدند

  :يوناما هردو واقعه را تأييد نمود
30a (به : ولسوالي ژيري واليت كندهار

نوامبر زمانيكه در منطقه سايي  22تاريخ 
هوائي يك  چوي ولسوالي ژيري  حمله

خانه ملكي را هدف قرار داد حد اقل هفت 
  . طفل و يك فرد ملكي كشته شد

30b (در  : ولسوالي تگاب واليت كاپيسا
بعد  8در حوالي ساعت  2011اول اكتبر 

ظهر يك انفجار كوچك در قرية جاكيالن 
منطقه منيب خيل ولسوالي تگاب واليت 

واقعه متذكره هشت . كاپيسا بوقوع پيوست
  . زخمي برجاي گذاشتنفر 

 


