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 نظر اجمالی

 خالصه

نیروی هوایی افغانستان  خبالبعد از ظهر، چر 12:30[، حدود ساعت 2018اپریل  2برابر با ] 1397حمل  13به تاریخ 

سنگین  هایلغمانی، ولسوالی دشت ارچی والیت کندز با فیر چند راکت و استفاده از سالح /قریهدر روستای را عملیات هوایی

جا حضور داشتند، ن و پسران در آنصدها تن از مردا دینی که در نزدیکی یک مدرسه "دستار بندی" مراسم مذهبییک  بر

مورد 1 107[ 2018می  2برابر با ] 1397ثور  12ا تاریخ یوناما با توجه به روِش که از خود دارد، ت. راه اندازی کرد

این  زخمی( مشمول 51کشته و  30کودک ) 81 از جمله که خمی( را تثبیت نمودهز 71کشته و  36تلفات ) به شمول 

 2اند. تلفات

نان اعضای یک واحد سرخ مچشمول اعضای شورای کویته، ه بهارشد طالبان  فته حکومت، هدف حمله هوایی رهبرانبه گ

حکومت  3 .بودند، در آن منطقه حضور داشتند هم آمده وندازی عملیات علیه شهر کندز، گردشود برای راه ایطالبان که ادعا م

نان گزارش مچه 4.وقوع تلفات افراد ملکی را تأیید نموده و رئیس جمهور یک کمیسیون برای تحقیق حادثه ایجاد کرده است

حکومت از مستند سازی تلفات ح والیت ایجاد نموده است. باوجودیکه را در سط هم کمیته تحقیقشده که والی والیت کندز

نشر نکرده  های خویشکدام گزارش از یافته ،ما اطالع داده؛ اما تا زمان نشر این گزارشحادثه به یونا از اثر اینافراد ملکی 

نفر  200ها بیشتر از های تحقیق داخلی آنیافتهمطابق که  سایت عمومی خویش، اظهار داشتهاست. طالبان، از طریق وب

شرکت کرده بودند، " "دستار بندیزخمی( اکثرا کودکان، علما، و بزرگان که در مراسم  150کشته و  29شمول بتلفات )

 5.دنوجود دار

 نیست که حضور ماموریت در موقعیتِ این نان مچیوناما قادر به تایید موقف غیر نظامی هر فرد کشته یا زخمی نیست و ه

با این حال، حتی اگر حکومت هم دارای هدف و اقدامات رهبران و یا واحدهای طالبان را در زمان حمله هوایی تایید کند. 

اطمینان از اقدامات حکومت و اقدامات خاص برای جلوگیری از تلفات ، یوناما پرسش میزان حصول اشدنظامی مشروع ب

 کند.رنظامیان را، مطرح مییهش تلفات غ، مطابق به پالیسی کاغیر نظامیان

های سنگین بر یک تجمع ملکی که منجر به رقم حکومت از راکت و سالح :کهنشاندهنده اینست  های کلیدی این گزارشیافته

مطابقت ر داحتیاط و تناسب  قاعدهو سواالتی را در رابطه به احترام حکومت به  استفاده کرده استتلفات کودکان شده،  باالی

ی یک مراسم مذهبی که زمان و مکان حمله که در محوطهعالوه بر این،  6.کندحقوق بین المللی بشردوستانه، مطرح می با

صدها نفر شرکت کردند، نمی تواند با تعهدات حکومت در مقابل حقوق بین المللی بشردوستانه، سازگار باشد. حکومت باید 

ان تلفات غیر نظامیو یا اقآل ، غیر نظامیان و اماکن عمومی از آسیب جنگ، اتخاذ کند. تمام تدابیر ممکن را برای حفظ جان 

مت اقدامات حکو کهکند  تاییدکه یوناما در موقف نیست که یدر حالو آسیب رساندن به اماکن ملکی را به حد اقل برساند. 

 تناسب و ممنوعیت صریح حمله بدون تفکیک علیهتانه، به شمول قاعده احتیاط و منجر به نقض قوانین بین المللی بشردوس

تجمعات ملکی، شده است. این عوامل نگرانی جدی را به بار آورده و ایجاب تحقیقات بیشتر با ترکیب ازمقامات با صالحیت 

 کند.یرا م

که  کامل و بررسی شفاف ازچگونگی اوضاع و حاالت مستند سازیِ  از حکومت میخواهد تا تحقیق, ملل متحد مأموریت

ا ر زمسئولیت پذیری مسئولین بر اساس سلسله مراتباطمینان ارا انجام داده و اقدامات فوری برای  همنجر به این حادثه شد

                                                           
 نفر تلفات اند. 200دهنده بیش از که نشان نمودها از منابع مختلف دریافت است، این ماموریت لست قربانیان رنموده  تثتبیتقربانی را  107  هرچند یوناما تلفات 1 

 مراجعه شود به بخش متدلوژی در پایین 2 
 [(، 2018اپریل  3] 1397حمل  14اعالمیه مطبوعاتی دفتر ریاست جمهوری در رابطه به حادثه ولسوالی دشت ارچی کندز ) 3 

https://president.gov.af/fa/2018/04/03/14318 " سرخ طالبان مورد حمله هوایی قرار گرفت"،  قطه)دری( هم چنان مراجعه شود به

46-15-14-03-04-2018-releases/3253-http://www.gmic.gov.af/dari/press  )دری( 
 همان منبع4 

5 http://shahamat1.com/?p=113406 (Pashto), http://alemarah-english.com/?p=27503 (انگلیسی). 

 
ل الحاقی شماره یک وتوکوپر( )ب(، 5) 51اطالق می گردد. ماده  غیر متمایزخاص از حمالت  نمونه یه حمالت نا متناسب به عنوان ک تذکر داده استالمللی صلیب سرخ  کمیته بین 6 

 مل می شود، شرط را شا مثال زیر را در رابطه به آنچه که یک حمله بی قید و قابل اجرا نیستت مسلحانه غیر بین المللی های ژنیو، در حالی که به طور رسمی در منازعاکنوانسیون

 مزیت مستقیم نظامی پیش بینی شده، و بیشتر ازها، یا ترکیبی از آن انغیر نظامی موالاحت به غیرنظامیان، آسیب به اارائه می دهد: حمله ای است که ممکن باعث تلفات غیرنظامی، جر
 .باشد

https://president.gov.af/fa/2018/04/03/14318
http://www.gmic.gov.af/dari/press-releases/3253-2018-04-03-14-15-46
http://shahamat1.com/?p=113406
http://alemarah-english.com/?p=27503


و انجام  زیبرای تقویت شفافیت و پاسخگویی در زمینه برنامه ری الزم اجرای اقدامات براین، یوناما روی دست گیرد. عالوه

ل قبول و غیر ضروری به افراد ملکی را در آینده، یری از آسیب رساندن غیر قاببه منظور پیشگو نظامی  های عملیات

 .توصیه مینماید

 ماموریت

، به منظور "نظارت بر متحد شورای امنیت سازمان ملل ( 2018) 2405یوناما بر اساس قطعنامه  این گزارش طبق تعهد

دهی و همکاری در تطبیق کامل خها، تقویت پاسها به هدف اطمینان از محافظت آنتالشوضعیت افراد ملکی، هماهنگی 

ها های بنیادی و مقررات حقوق بشری مندرج در قانون اساسی افغانستان و معاهدات بین المللی که افغانستان عضو آنآزادی

 است. تهیه گردیده "می باشد

غیرنظامیان، بشمول نظارت های مسلحانه بریوناما طیف وسیعی از فعالیت ها را با هدف به حداقل رساندن تاثیر درگیری

 های مربوط به حوادث مربوط به از دست دادن زندگی یا زخمی شدن غیر نظامیان،مستقل و بی طرفانه و یافتن واقعیت

کارات برای ترویج انطباق با حقوق بین المللی بشردوستانه و حقوق بشر و ابت جنگ و های درگیردادخواهی با تمام طرف

تلفات غیرنظامی،  حادثاتهای موجود در رابطه به مطابق با شیوهدهد. ، انجام میچنین قوانین و قانون اساسی افغانستانهم

رچی والیت کندز انجام داد. این دشت اولسوالی اپریل[ در  2برابر با حمل ] 13ا در مورد حمله هوائی شریوناما تحقیق خوی

 .کندارائه میماموریت تعهد در مطابقت به های یوناما است و توصیه هایی را گزارش حاوی یافته

 ( لوژیودوتیمروش )

حمل  13[ تحقیِق را در رابطه به حمله هوایی 2018اپریل  30- 2]برابر با  1397ثور  10الی حمل  13 تاریخ ازیوناما 

های دست اول های این گزارش مبتنی است بر: گزارشلغمانی ولسوالی دشت ارچی والیت کندز انجام داد. یافتهدر قریه 

، شاهدان، معلمین مدرسه و مکاتب رچی به شمول قربانیان، اقارب قربانیان حادثه از ساکنان قریه لغمانی ولسوالی دشت ا

حوی کندز و شفاخانه سردار محمد داوود خان وزارت دفاع )شفاخانه منطقه و بزرگان جامعه؛ مشاهدات کارمندان شفاخانه سا

 گو با نیروهای امنیتی و نمایندگان حکومت در سطوح والیتی و ملی.بستر( در کابل؛ و گفت 400

شمول چندین جلسه با والی والیت، رئیس امنیت ملی، رهبری اردوی ملی در با مسئولین کلیدی حکومتی بهای مالقاتیوناما 

صحت عامه والیت نان یوناما با رئیس مچ. ه، انجام داده استطح والیت، و قوماندان امنیه پولیس در ولسوالی دشت ارچیس

. در سطح ملی، یوناما با مشاور حقوقی ه استانجام دادنیز با رئیس معارف والیت  را تلفنی صاحبهمیک و  مالقات نموده

ت حمایت چنان با نمایندگان ماموریموزارت دفاع در کابل، مالقات کرد. یوناما هقوماندان نیروهای هوایی، چندین نماینده 

 .قاطع در کابل مالقات نمود

مصاحبه  رو در رو و تلفنی، سه جلسه بزرگ  90در مجموع، کارمندان حقوق بشر یوناما در سفرش به ساحه با بیشتر از 

نفر از  50اعضای جامعه از منطقه، و صحبت با بیشتر از  نفر بزرگان و 15ز با بیشتر از مشاوره عمومی در شهر کند

 ساکنین قریه لغمانی، داشتند.

در هماهنگی با کمیسیون  اپریل[ 23ثور ]برابر با  3به تاریخ یوناما عالوه بر مصاحبه ها و جلسات در شهر کندز و کابل، 

 این مأموریت را به عنوان یکانجام یوناما . نمودانی ولسوالی دشت ارچی باز دید مستقل حقوق بشر افغانستان از قریه لغم

به ویژه زنان و کودکان و کسانی  مصاحبه با افراداین ماموریت زمینه وارزش مهم در پروسه تحقیق و حقیقت یابی دانسته 

راهم فنبود،  قادر به سفر به شهر کندز برای مصاحبه های رو در روها دسترسی نداشت، و که یوناما از طریق تلفن به آن

 .ترسیم نمایدمشاهده و ساحه متأثر شده را صورت بصری  بهنین زمینه فراهم شد که هیأت مچکرد. ه

ملی و  با کمیسیون مستقل حقوق بشر در سطح محلی را در زمینه پروسه تثبیتشابی خویو حقیقت ی های تبلیغاتییوناما تالش

عالوه بر باز دید مشترک از ساحه در ولسوالی دشت ارچی، یوناما و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  7.هماهنگ نمود

داشتند. یوناما ، مقامات رسمی حکومتی، و قربانیان و شاهدان، جامعه مدنی، رهبران و اعضای اجتماعجلسات مشترک با 

                                                           
ایید است که تبه دلیل تفاوت در معیار کند که ممکن این آمار تلفات اندِک متفاوت با آمار ارائه شده از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باشد. این تفاوت تنها یم اذعانیوناما  7 

 در سطح کل راضی است. رخوانی آمااز خود دارد و یوناما از هممعیار  هر سازمان 



ت. اس برای کمک به تحلیل، جمع آوری نمودهاز حادثه  ساحه، جراحت قربانیان و ضبط صدا تصاویررا به شمول  تصاویر

کا ها ات؛ ولی به عنوان منبع معلومات به آنطرح سواالت استفاده نموده ها و دیگر گزارشات به عنوان مبنایناما از رسانهیو

 نکرده است. 

شود یمتنها زمانی تایید شده حساب ست. تلفات برای تایید هویت هریکی از قربانیان، یوناما با منابع مختلف در تماس شده ا

 توسط دو منبع موثق تایید شده معتبر بوده ولی به عنوان معلومات تاییدمعلوماتیکه د. نرا تایید کرده باشنکه سه منبع مستقل آ

  آیند.شده به حساب نمی

ل معموروش بر اساس  -که تماما مرد بودند  –برای یوناما ممکن نبود که وضعیت غیر نظامی هریکی از افراد قربانی را 

 انعکاس یافته در اینآمار تلفات که  یوناما یاد آوری مینماید 8.مستقل است، تایید و تثبیت کندو  که نیازمند سه منبع متفاوت

. برای بسیاری از این افراد، صرف نظر از شودی، نمقابل پرسش بود هاکه وضعیت غیرنظامی آن دگزارش، شامل افرا

، این گزارش آمار نهایی تایید شده تلفات ملکی را ارائه به همین ترتیبها نبود. ها، یوناما قادر به تایید تلفات آنوضعیت آن

رغم تمام  . بهکندبه ویژه در مورد تلفات کودکان، تمرکز می عوض، این گزارش به محدوده آسیب به افراددر 9.میکندن

 که آمار ارائه شده در این گزارش کامل است. سیدن به صحت مطلق، یوناما ادعا نمیکندها برای رتالش

است  فتهجنایات جنگی صورت گرنقض قوانین بین المللی از جمله آیا که  معتقد نیست که بتواند قضاوت قانونی نماید یوناما

، یگیردمافراد ملکی که توسط یوناما صورت  وضیعت. نظارت از گزینی سیستم عدالت جزایی استجای یا خیر و نه هم در پی

و قابل اعتماد در مورد محافظت  فراهم آوری معلومات معتبر ه بین المللی حقیقت یاب حقوق بشر جهتهای قبول شداز روش

 .افراد ملکی، می باشد

اجرای تعهداتش در  خاطر؛ بهای این گزارش ویژه را برای عموم مردم و برای کمک به تحقیقات خود حکومتیافتهیوناما 

. حکومت به عنوان مسئول اصلی برای کند، ارائه میقبال قوانین بین المللی به شمول اجرای تعهداتش در مقابل قربانیان

ین ل نقض قوانین بین المللی و قوانپاسخگویی به افرادی که مسئو و حصول اطمینان از جنگ محافظت غیر نظامیان از آسیب

 هستند، مؤظف است. افغانستان

 تلفات

کشته  36فات )مورد تل 107آمار تلفات است، یوناما  نیازمند تایید سه منبع معتبر برای تثبیتروش دقیق یوناما که به مطابق 

یوناما  هرچند 10ند.دزخمی( بو 51کشته و  30کودک ) آنان تن 81زخمی( را تثبیت نموده است که از آن جمله  71و 

که از  میکندزخمی(  84کشته و  38مورد تلفات افراد ملکی ) 122معلومات معتبر دیگر را دریافت نموده که حکایت از 

 ،ممکن کند که آمار ارائه شده دراین گزارشیوناما اذعان میولی  باشند.زخمی( می 57کشته و  30کودک ) 87آن جمله 

 آوری معلومات، کامل نباشد.های موجود برای  جمعچالش همچنانو  بخاطر معیارهای سخت و دقیق تثبیت

، بسیاری از جراحات توسط گلوله و ا با قربانیان، شاهدان و موظفین صحی انجام داده استیونامکه های براساس مصاحبه

 های سنگین و گلوله راکت، صورت گرفتند.افراد کشته شده با استفاده از سالح اند, درحالیکهراکتی صورت گرفته حمله

 نبودند؛ چون مراسم مذهبی تنها برای مردان و پسران بوده است.این حادثه هیچ زن و دختر درمیان تلفات افراد ملکی 

 

 یافته های مرتبط به حمله به قریه لغمانی

                                                           
و ساالنه یوناما در رابطه به تلفات افراد ملکی در منازعات مسلحانه به این آدرس مراجعه شود:  هماههای ششدلوژی گزارشوتیبخش مبرای معلومات بیشتر، به  8 
.reports-civilians-of-https://unama.unmissions.org/protection 

 به نشر خواهد رسید، شامل سازد. 2018ماهه خویش که در ماه جوالی یوناما انتظار دارد تا آمار نهایی تلفات افراد ملکی ناشی از این حمله را در گزارش شش 9 

از حادثه در  روزهای بعدمصاحبه شده  درجریان بازدید یوناما تعداد از پسران که در قریه لغمانی مصاحبه شدند، بعضی عالیم از جراحات اندک را نشان دادند، درحالی که کودکان 10 
 نشان دادند. را جدی از زخم گلولهو آثار م یشفاخانه کندوز عال
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، ولسوالی دشت ارچی؛ نیروی هوایی افغانستان با از ظهر در والیت کندز بعد 12:30اعت ، حدوداً س2018اپریل  2در 

توسط راکت و مسلسل حمله کردند، که حد اقل سه راکت در نزدیکی  11به قریۀ لغمانی  MD-530ترهای پاستفاده از هلیکو

جایکه یک گروه بزرگ از مردان و پسر بچه ها در یک فضای باز برای مراسم مذهبِی - 12دارالعلوم هاشمیه مدرسه عمریه

. تعداد افراد که در این اصابت نمود -( مدرسه را تجلیل نمایند9دستار بندی جمع شده بودند تا حفظ قرآن توسط شاگردان نه )

 تعداد زیادی اطفال.  نفربودند، به شمول 1500تالی  500مراسم شرکت کرده بودند، تخمیناً بین 

مودند و ن ا به جمعیت نزدیک شدند و راکت شلیکقربانیان که توسط یوناما مصاحبه شدند، همه متفقاً گفتند که هلیکوپتر ه

ه ک هاطفال را که در قسمت آخر نشسته بودند، هدف قرار دادند. یوناما اظهارات متعدد را از قربانیان و شاهدان دریافت نمود

ار کردند و هلیکوپتر ها هم به د از اصابت اولین راکت، جمعیت و مردم به طرف جاده و خانه های اطراف فرمطابق آن بع

نمودن راکت و مسلسل ها به قریه ادامه دادند، بر طبق گزارش ها این حمالت به امتداد مسیر افراِد درحال فرار  شلیک

 ف قرار داده بودند، نتوانست تثبیتستقیما افراد ملکی را هدها م ناما درستی این اتهامات را که شلیکصورت گرفتند. یو

 نماید. 

ملی متر[، مجهز بوند و تأیید کردند که در  50کلیبر ] 50منابع دولتی گفتند که هلیکوپتر ها به راکت ها و مسلسل های 

راکت به قریۀ لغمانی  12اد . مطابق اظهارات قربانیان و شهود به تعد13ات هوایی، آنها سه راکت شلیک نمودندجریان عملی

؛  مکتب مذکور به دلیل بسته بودن همگانی مکاتب در سرتاسر در همان نزدیکی است، اصابت نمود به شمول مکتب که

 سروصدای مشابه شلیک صوتی از واقعه را دریافت نموده است که در آن  ضبطوالیت در آن زمان بسته بود. یوناما یک 

 نمودن سالحهای سبک از زمین در آن شنیده می شود.  از هوا و همچنان شلیکراکت و مسلسل نمودن چندین 

پوستر که در آن  400 و ؛در منطقه بصورت گسترده تبلیغ و شناخته شده بود که مراسم مذهبی مذکور،یوناما تثبیت نمود 

. اشتراک کنندگان شامل فارغین و شاگردان ور را اعالم می کرد، چاپ شده بودفارغین و مهمانان خاص از سراسر کش

برحال مدرسه مذکور بودند و عالوه برآن  شاگردان و بزرگان مذهبی از مدارس و مساجد مناطق همجوار و سایر مناطق 

بودند. مطابق رسم محل،  محل نیز در مراسم اشتراک نمودهکشور که دعوت شده بودند و تعداد زیاد پسربچه و مردان از 

ت نیز قرار بود بعد از مراسم صرف شود که ممکن سبب جذب و کشاندن بعضی از اشتراک کنندگان، مخصوصا نان چاش

 اطفال به مراسم شده بوده باشد. 

کسانیکه توسط یوناما مصاحبه شدند، با استناد به سخنرانی های رهبران مذهبی، مراسم فراغت را عمدتاً دارای ماهیت مذهبی 

لیت وسوممچنان گفتند که برگزار کنندگان نوار های سبز یا زرد را در بازوهای شان بسته بودند و تعریف کردند. شاهدان ه

ن گفتند . شاهدا, داشتندکجا بنشینند کننده ها را که اشتراکو رهنمایی مواد غذایی و آب  توزیع، برای کفش ها توزیع خریطه

ر داشتند که یک امر غیر عادی در تجمعات محل نیست. که اعضای غیر مسلح طالبان در بین اشتراک کنندگان نیز حضو

چندین باشنده محل گفتند که اعضای مسلح طالبان نیز در محل حضور داشتند که برای تأمین امنیت مراسم بودند. درحالیکه 

که توسط  عچندین اشتراک کننده گفتند که یک تعداد کمی از سخنرانان پیام های سیاسی ارائه کردند، ولی هیچ یک از مناب

 گفتند که مراسم هدف نظامی داشت یا به فعالیت های نظامی ربط داشت.نیوناما مصاحبه شدند 

مراسم دریک میدان باز تقریباً به وسعت یک میدان فوتبال در جوار مدرسه برگزار شده بود. استیچ برای سخنرانی در یک 

عقب میدان و جدا از بزرگساالن نشسته بودند که از مدرسه طرف میدان در نزدیکی مدرسه موقعیت داشت. اطفال در قسمت 

دور بود. طالبان ایست های باز رسی موقت را در سرک های اطراف برای مراسم مذکور ایجاد کرده بودند و هیچ وسیلۀ 

از محل  متر 400تا  300نقلیه اجازۀ نزدیک شدن را نداشت؛ موترها برای پارک کردن در مکتب پسرانۀ مجاور که تقریبا 

  فاصله داشت، هدایت می شدند.

تند جای اصابت راکت محل را که شهود می گف 12اندازه و موقعیت یوناما  اپریل، 23قریۀ لغمانی در  درجریان بازدید از

جای اصابت یک راکت که گفته می شد در آن قسمت اطفال نشسته بودند، دو مورد جای اصابت به یک  است, به شمول

                                                           
جغرافیایی باهم نزدیک اند. درحالیکه تعدادی از رسانه ها محل حمله را دفتانی خطاب می کنند اما مردم  قریه لغمانی و قریه دفتانی از لحاظ 11 

 محل ساحه مورد حمله را قریه لغمانی می گویند. 

 مردم محل آن مدرسه را تحت نام گوجر آخونزاده یاد می کنند. 12 
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 . یوناما جای اصابترا ثبت نمود میدان تجمع و مدرسه و چندین مورد جای اصابت دیگر به مکتب پسرانه ساختمان نزدیک

یک گلوله بر یک تخته سولر در بام یک خانه را که بین مدرسه و مکتب پسرانه موقعیت دارد مشاهده نمود. شاهدان و 

ربانیان در اثر اصابت پارچه های راکت بر یک خانه، کشته باشندگان قریه همچنان ادعا داشتند که طبق گزارشها تعدادی از ق

یا زخمی شدند. قربانیان که بعد از حمله در شفاخانه مصاحبه شدند، زخم های را نشان دادند که مشابه زخم های چره بودند 

کان تب پسرانه، دکه توسط متخصصین صحت تأیید گردید. یوناما مشاهده نمود که مدرسۀ که واقعه در آن رخ داد، توسط  مک

 های کوچک، خانه های مسکونی، یک مسجد، مزرعه گندم، یک کانال، یک سرک و درختان احاطه شده است. 

 چاچوب حقوقی

اینست که جنگ مسلحانه در افغانستان، یک جنگ مسلحانه داخلی بین نیروهای حامی دولت )نیروهای امنیتی  موقف یوناما

افغان که توسط نیروهای بین المللی حمایت می گردد( و گروهای مسلح غیر دولتی مخالف دولت می باشد. مادۀ سه، مشترک 

های داخلی تعیین نموده است که طرفهای درگیر باید آنها را  در کنوانسیون های ژینوا،  معیار های حد اقلی را برای جنگ

که افغانستان به آن الحاق نموده و  1997رعایت کنند.عالوه بر آن احکام پروتوکول الحاقی دوم کنوانیسیون ژنو مصوب 

انه ملزم ازعۀ مسلحهمچنان احکام حقوق بین الملل عرفی نیز قابل تطبیق می باشند. مطابق حقوق بین الملل جوانب درگیر من

 به احترام به اصول تشخیص، احتیاط و تناسب در منازعات مسلحانه به شمول برنامه ریزی عملیات نظامی می باشند.

عملیات مستقیم علیه افراد ملکی یا اهداف ملکی در حقوق بین المللی ممنوع می باشد، مخصوصا مطابق اصل تشخیص که 

اید در هرزمان بین افراد ملکلی و جنگ جویان تمایز قایل باشند. حمالت فقط می توانند می گوید طرفین درگیر در منازعات ب

اطفال دخیل در منازعات  14علیه جنجگویان و اهداف نظامی هدایت گردند و نباید علیه افراد و اهداف ملکی صورت بگیرند.

لیم و تربیه یا مناسک مذهبی تخصیص داده که برای تع یساختمانهای 15مسلحانه مستحق احترام و محافظت ویژه می باشند.

 16شده اند نیز مستحق توجه و محافظت ویژه می باشند.

د د تا درستی این امر را تأیینمسلحانه ملکف به اتخاذ تمام تدابیر احتیاطی الزم می باش های منازعات قبل از عملیات، طرف

د که از تلفات ملکی و خسارات به ملکیت نرا انتخاب کن د که اهداف نظامی می باشند. همچنان ابزار و روش های جنگینکن

های افراد ملکی اجتناب گردد یا آنها را به حداقل برساند. طرف مذکور باید ارزیابی کند که آیا توقع آن می رود که حمله 

ف مذکور نا که واضح شود که هدف نظامی نیست یا اینکه توقع آن می رود که حمله به هد ینامتناسب باشد؟ و در صورت

 هداف نظامی که عین منفعتگزینه بین چندین یا به تعویق بیاندازد. در حالت انتخاب  و متناسب می باشد، آنرا لغو نماید

نظامی از آن متصور باشد،  گزینه انتخاب گردد که کم ترین خطر را متوجه زندگی افراد ملکی و اهداف ملکی می نماید. 

های موثر را قبل از عملیات های که جمعیت های ملکی ممکن از آن متأثر گردد، ابالغ  ارعه مسلحانه باید هشدجانب مناز

 17نماید.

که توقع آن می رود، ممکن تصادفاً باعث ازبین رفتن افراد ملکی و زخمی شدن آنها گردد و این امر در مقایسه با  یحمالت

ست، زیاده روی باشد، در حقوق بین المللی ممنوع بوده منفعت واقعی نظامی حاصله از آن حمالت که قبال پیش بینی شده ا

به کار گرفته شوند که نتواند  ت که در آن ابزار و روش های جنگیعالوه بر آن حمال 18و ممکن جرایم جنگی حساب گردد.

می کور یا بدون تفکیک بوده و مطابق حقوق بین الملل ممنوع  علیه اهداف مشخص نظامی هدایت گردد، در واقع حمالت

 19باشند و ممکن به مثابه جرایم جنگی تلقی گردند.
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 تحلیل

بنابر گفته دولت، حملۀ مذکور تعداد بزرگی از رهبران بلند پایۀ طالبان را که در محل حاضر بودند، هدف قرار دادند؛ به 

ق مطاب 20ه بودند.شمول اعضای شورای کویته و "قطعه سرخ" طالبان که در قریه مذکور برای برنامه ریزی یک عملیات آمد

دولت روز های بعد از واقعه بال فاصله  21رفتند.ی گیک حمله برای تصرف شهر کندز را م گفته های دولت، طالبان آمادگی

اعالمیه های عمومی را صادر کرد و در آنها مدعی شد که بیشتر تلفات متعلق به اعضای طالبان می باشد و گزرش اولیه 

دولت بعدا به  22نفر دیگر آنها ارائه کرد. 12بلند پایۀ افغان و خارجی طالبان و مجروح شدن فرمانده   18را از کشته شدن 

طالب  31طالبان کشته و نفر از رهبران طالبان  به شمول اعضای "قطعۀ سرخ " و شورای کویته  25یوناما خبر داد که 

 23شدند. حدیگر مجرو

را برای تحقیق این واقعه ایجاد نمود که کمیسیون مذکور  یکمیسیون دولت اعتراف نمود که تلفات ملکی نیز رخ داده است و

 24یک گزارش داخلی را تهیه نمود که تا سوم ماه می به صورت همگانی نشر نشده بود.

نیست که بتواند تعیین کند که آیا رهبران طالبان در مراسم حاضر بودند، گرچند شاهدان گفتند که اعضای  ییوناما در موقف

نیست که بتواند تعیین کند که آنها برنامه ریزی نظامی انجام می  یرزمان حمله در محل بودند، و همچنان در موقفطالبان د

دادند. با آن هم، حتی اگر دولت هدف مشروع نظامی داشته بود، یافته های یوناما نگرانی های جدی را در قبال فرایند برنامه 

اطفال بر اثر این حمله که بر محل ملکی در زمان انجام مراسم  تلفات زیادی حمله مطرح می کند. ریزی، پیگیری و اجرا

مذهبی صورت گرفت و استفاده از مهمات جنگی غیر دقیق در آن شرایط، سواالت را راجع به رعایت اصول احتیاط و 

 تناسب توسط دولت، به میان می آورد.

د و به طور گسترده تبلیغ و معروف شده بود و جمعیت که آنجا یافته های یوناما نشان می دهد که مراسم ماهیتاً مذهبی بو

 یسال بودند. یوناما دریافت که حمله در زمان 10جمع شده بود عمدتاً ملکی بودند، بسیار آنها اطفال و بسیاری دیگر زیر 

که جمع شده بود شامل مردم محل  یصورت گرفت که صرف نان ظهر توسط اشتراک کننده ها تقریبا شروع می شد. جمعیت

 ، می شد.ندبه شمول اطفال که برای تماشای مراسم یا خوردن غذا آمده بود

بدون ابالغ اخطاریه ها قبل از  MD-530توسط سالح مسلسل سنگین از هلیکوپتر  الوه بر آن استفاده از راکت و شلیکع

اشتراک نموده بودند، به طور خاص نگران کننده است. این نوع که تعداد زیاد افراد ملکی در آن برنامه  یحمله، در شرایط

متر توسعه پیدا کرده بود. ماهیت غیر  400سالحها اجازه هدف قرار دادن دقیق را نمی  دهد و محدودۀ اصابت راکت تا 

ک هداف نظامی  ید بین امی شود که جانب حمله کننده نتوانکه در این حمله استفاده شده بودند سبب  یدقیق بودن سالحهای

حمله و افراد ملکی یا اهداف ملکی تفکیک ایجاد نماید که این امر مسلتزم محدود ساختن دامنۀ حمله طوریکه حقوق بین 

المللی بشر دوستانه ایجاب میکند، می باشد. با توجه به همچو شرایط، یوناما دریافت که عقالً توقع آن می رفت یک حمله بر 

سالح های غیر دقیق و در اثنای مراسم مذهبی در نتیجۀ خطای مهلک منتج به تلفات ملکی زیاد می آن محل با استفاده از 

 شود.

که آنها احساس می کنند در درگیری  نددرجریان مأموریت حقیقت یاب یوناما، باشندگان ولسوالی دشت ارچی به یوناما گفت

و طرف هدف قرار می گیرند. باشندگان محل همچنان گفتند اس می کنند که توسط هردسبین دولت و طالبان "گیرمانده" و اح

                                                           
. همچنان بیانیۀ مطبوعاتی دفتر 2018اپریل  30و در کابل به تاریخ  2018اپریل  8جلسات یوناما با افسران وزارت  دفاع در کندوز به تاریخ  20 

( مشاهده گردد: 2018اپریل  3ریاست جمهوری راجع حمله در ولسوالی دشت ارچی والیت کندوز )
https://president.gov.af/fa/2018/04/03/14318 (Dari). “Taliban red army was targeted by an air strike”, 

http://www.gmic.gov.af/dari/press-releases/3253-2018-04-03-14-15-46 (Dari). 

 همان 21 
عه سرخ طالبان ، مرکز رسانه های حکومت این آمار را ارائه کرد. به آدرس ذیل تحت عنوان "قط2018اپریل  3در بیانیه مطبوعاتی در تاریخ  22

،   46-15-14-03-04-2018-releases/3253-http://www.gmic.gov.af/dari/press (Dari)هدف حملۀ هوایی قرار گرفت" مراجعه گردد: 

مالحظه گردد:  2018اپریل  3راجع به واقعه  ولسوالی دشت ارچی در کندوز به تاریخ همچنان بیانیه مطبوعاتی دفتر ریاست جمهوری 
(Dari). https://president.gov.af/fa/2018/04/03/14318 

 مالحظه گردد. 20پاورقی شماره  23 

 حسابدهی و جبران خسارت" مالحظه گردد.برای معلومات بیشتر بخش "تحقیق،  24 
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https://president.gov.af/fa/2018/04/03/14318


که مقامات دولتی افراد ملکی در ساحات تحت کنترل طالبان مانند ولسوالی دشت ارچی را با دیده شک می بینند. آنها نگرانی 

 خویش را از این بابت که این امر ممکن سبب رفتار متمایز با آنها شده است، بیان کرد. 

ولت  تردید های جدی را راجع به اینکه آیا دولت اهداف نظامی خویش را مطابق به حقوق بین الملل تعریف می بیانیه های د

 ، اهداف ملکی و جمعیت های ملکی از حمله مصئون اند.هکند یاخیر، بوجود می آورد. مطابق حقوق بین الملل بشر دوستان

افراد ملکی اند و در برابر حمالت  اند تحت کنترل طالبان ر مناطقیوناما به دولت یاد آوری می نماید که غیرنظامیان که د

افراد ملکی  ییوناما متوجه شد که تعداد زیاد 25آنها در منازعات مسلحانه فعاالنه سهم بگیرند. د مگر اینکهنمی باش مصئون

که در مناطق تحت کنترل طالبان زندگی می کنند، گزینه بدیل ندارند و سکونت کسی نشان دهنده وابستگی او به گروپ 

نظر گرفته شود و نباید مورد حمله  خاصی نمی باشد. در حالت شک بر وضعیت یک فرد، او باید به مثابۀ فرد ملکی در

یجه گیری نموده باشد که فرد مذکور هدف مشروع نظامی می باشد، می تواند توجیه قرار گیرد. فقط یک ارزیابی دقیق که نت

 26کننده حمله باشد.

نیست که معلوم کند که آیا اقدامات دولت در برنامه ریزی و اجرای حمالت هوایی دوم اپریل منتج به  ییوناما در موقف

ا نگرانی های جدی را در قسمت عدم احتیاط الزم برای نقض حقوق بین الملل می گردد یا خیر؟ با آنهم یافته های یونام

 محافظت افراد ملکی از ضرر، مطرح می کند که مستلزم تحقیق بیشتر توسط مقامات ذیصالح می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مطالعه ادارۀ بین المللی صلیب سرخ از حقوق بین المللی  6اصل ، 1977( پروتوکول الحاقی دوم کنوانسیون ژنو مصوب 3) 13ماده 25 

س حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی، رهنمود مشرح صلیب سرخ بین المللی راجع به مفهوم مشارکت مستقیم در منازعات مسلحانه  بر اسا

 34-32و  11صفحات 

 مطالعه ادارۀ بین المللی صلیب سرخ از حقوق بین المللی 6اصل  26 



 تحقیق ، مسولیت پذیری و جبران خساره  

و    څارنوالیملی ، اداره لوی  را متشکل از نماینده گان ریاست جمهوری ، اردوی یونیکمیس اپریل ، حکومت 4به تاریخ 
ی تعداد ون بایتحقیق و بررسی  نمایند. کمیس وزارت حج و اوقاف  تعیین و به والیت کندز اعزام نمود تا درمورد این رویداد

ت امنیت ملی و نمایند گان محلی ولسوالی دشت ولین والیتی به شمول والی ، قوماندان اردوی ملی در والیت ، ریاسئاز  مس
 ون تعیین نمود. یارچی مالقات نمودند. ولسی جرگه هیئتی را به منظور نظارت از نتایج این کمیس

ون تحقیق و بررسی  والیتی را که در ترکیب آن نماینده گان یوالی کندز کمیس قرار گزارشات بالفاصله بعد ازاین رویداد،
والیتی با  نویپولسی ملی ، ریاست امنیت ملی و شورای والیتی شامل بودند تعیین کرد.  به گفته  والی ، کمیساردوی ملی ، 

 که به کابل تقدیم شده است.   نمود را ترتیب یرویداد کار کرده وگزارشهیئت اعزامی کابل برای تحقیق و بررسی 

ن صحت این موضوع را یاقربان یاخت شده و یوناما از تعدادن این رویداد پردیابه گفته حکومت ، جبران خساره به قربان
، اگرچه جزئیات خاص آن در ون حکومتی منتشر نشده استی، دریافت های کمیس2018ماه می  3شنیده است. از تاریخ 

 طی مالقات ها با دفتر یوناما شریک گردیده است. 

 

 

 عکس العمل های محلی 

نفراز باشنده گان دشت ارچی به  300آپریل حدود  4برگزار شد.  در تاریخ  پس ازاین حمله، چندین اعتراضات عمومی
شهر کندز برای اعتراض به این رویداد سفر کردند. گزارشات میرساند که در جریان درگیری با پولیس ملی افغان چندین 

آپریل   13ده است. به تاریخ که تلفات افراد ملکی تا زمان نگارش این گزارش تایید نش عتراض کننده مصدوم شدند هرچندا
ی از دستاربندی، چندین تن سخنرانان، از جمله عالمان ا در شهر کندز در نزدیکی هوتل اسپین زر، در طی مراسم جداگانه

دین و مالها ازوالیات همجوار این حملهء هوایی را محکوم کردند  و گزارش شده که ایران نیز این حمله را محکوم نموده 
آپریل ، علمای دین در والیت هرات جمع شدند تا حمالت به مدارس  و مساجد را محکوم کنند و به طور  18است. در روز 

آن است که  شورای علمای هرات اظهار داشتند که اگر  خاص به حمله در دشت ارچی اشاره  کردند . گزارش ها حاکی از
  27نتخابات را تشویق نخواهد کرد.را قبول نکند، این شورا مشارکت در ا دولت مسئولیت این رویداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2018آوریل  19و  18بولتن شامگاهی اخبار کابل، 27 



 سفارشات 

 حکومت افغانستان

 
اطمینان حاصل کنید که تحقیقات در مورد این حمله سریع، بیطرف و شفاف بوده، اقدمات برای اطمینان  -مسئولیت پذیری 

از ظرفیت قانونی موجود در تحقیق از پاسخ گویی مرتکبین این رویداد و عمومی نمودن دریافت ها اتخاذ شود . بطور کامل 
و بررسی استفاده کنید تا اطمینان حاصل گردد که تمام شواهد بالقوه حفظ  ودر دسترس باشد که از تالش ها برای یافتن 

 پاسخگویی پشتیبانی کند.

اره پرداخت خس اطمینان حاصل نمایید تا جبران خساره ی مناسب برای قربانیان به شمول  –جبران خساره برای  قربانیان 
 تحت قوانین حکومت افغانستان برای تمام مجروحان و خانواده های قربانیان مستحق پیشکش گردد.

 

بازنگری دقیق، شفاف، هدفمند و قابل اعتماد از تاکتیک های عملیات نظامی را انجام دهید تا ازمطابقت با قوانین  -پیشگیری 

 عریف اهداف نظامی، اثربخشی اقدامات احتیاطی و مکانیزم برای بررسیبین المللی بشردوستانه  با توجه خاص به:  ت

 رعایت واحترام به قوانین  بین المللی بشر دوستانه درجریان  عملیات های نظامی اطمینان حاصل شود.   ردوامدا

 

در مناطق تحت  اقدامات الزم را جهت اصالح هر گونه تعصب واقعی یا درک شده علیه غیرنظامیانی که -اعتماد سازی  

کنترول طالبان زندگی می کنند، بخصوص در زمان پالن گذاری و انجام عملیات های  نظامی ، به هدف بازگردانی اعتماد 

  میان دولت واجتماعات، اتخاذ نماید.

 

 نیروهای بین المللی
حمایت ازحکومت افغانستان مبتنی بر نفش آموزشی، مشاوره برای کمک به دست یابی در اقدامات توصیه  -پشتیبانی فنی 

 شده را فراهم نمایید.

 

 عناصر ضد دولتی )طالبان(

در مطابقت با قوانین بین المللی بشردوستانه، اقدامات الزم  را جهت اطمینان اینکه اجتماعات   -حفاظت از مردم غیرنظامی 

برابر خطرات ناشی از عملیات نظامی برخودار هستند، انجام دهید. تمام پرسونل  افراد ملکی از محافظت عمومی در ملکی و

  منتقل نمایید. و تسلیحات و تجهیزات خود را از مناطق پرجمعیت غیرنظامی دور نظامی،

 

 : گزارشات رسانه ها و واکنش های جامعه1ضمیمه  
 اظهارات عمومی حکومت

آپریل  اشاره شده که حمالت هوایی به هدف "ریشه کن کردن طرح"  3دراعالمیه مطبوعاتی دفتر ریاست جمهوری مورخ 
طالبان که افراد خود را از خارج و داخل کشور به منطقه دشت ارچی کندز برای توسعه برنامه های مرگبار که مردم ما 

محمد رادمنش،  معاون سخنگوی وزارت دفاع، در     28ده است.را به خاک و خون بکشاند، دعوت کرده بودند، انجام ش
عین روز به رسانه ها گفت که حمله هوایی "اعضای شورای شمال شرقی طالبان را که برای راه اندازی یک عملیات 

 .29گسترده به منظور آسیب رساندن به ساکنان کندز جمع شده بودند " هدف قرار داده است

                                                           
 (2018آپریل  3) مورخ ارچیدشت  اعالمیه مطبوعاتی دفتر ریاست  جمهوری در پیوند به رویداد28 
.https://president.gov.af/fa/2018/04/03/14318   

" قشون سرخ طالبان هدف حمله هوایی قرار گرفت"  2018آپرپل  3مرکز اطالعات و رسانه های حکومت ، 29 
.46-15-14-03-04-2018-releases/3253-http://www.gmic.gov.af/dari/press 
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 اظهارات عمومی طالبان

 
ر روزهای پس از این حادثه، چندین ویدئو که به نظر می رسید محل وقوع رویداد را در لحظات قبل و بعد از حمله نشان د

که مانند یک فرمانده طالبان به نظر میرسد، به  یوبسایت صدای جهاد نشر گردید و این حمله هوایی توسط مرد میدهد در
 . 30مانند روز قیامت تشبیه میگردد

آپریل  5از موالنا سمیع الحق، رهبر جماعت العلمای پاکستان که به عنوان "پدر روحانی" طالبان نیز شناخته میشود ، روز 
در رسانه ها نقل قول شده بود که حمله به علمای دینی، دانشجویان حوزه علمیه و غیرنظامیان، اقدام وحشیانه و تروریستی 

 می باشد. 

ان در وبسایت صدای جهاد اعالم کردند که یک هیئت را  به منظور بررسی این حمله تعیین و نام آپریل ، طالب 9به تاریخ  
زخمی(، اکثراً  150کشته و  59غیرنظامی ) 200و نشانی قربانیان را مشخص کردند و طوریکه  آنها نشان میدهند بیش از 

ن استند. طالبان مسئولیت این حمالت را به و مردان کهن سال شامل آسیب دیده گا  31کودکان ، علمای دین ، حافظان
 .32"مهاجمان آمریکایی و اجیران  آنها" نسبت دادند، و مدعی اند که  آنها یک مدرسه و یک جماعت بزرگ را بمباران کردند

آپریل خواستار تشکیل یک "گروه مستقل تحقیِق  10ذبیح هللا مجاهد سخنگوی طالبان در یک مصاحبه مطبوعاتی به تاریخ 
منصفانه و دقیق برای بررسی اینکه چه کسی این حمالت را انجام داده و چرا،" شد و خاطر نشان نمود که  که طالبان امنیت 

 این هیئت را تضمین می کند.

طالبان اعالم شده عملیات بهاری این گروه را طرح نموده آپریل  25در بیانیه عمومی   همچنانکه« دشت ارچی»رویداد

 است.
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