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 مقدمه

از الیت این و .والیت کندز یکی از والیات ناامن در شمال افغانستان بوده و تا حال دوبار به دست گروه طالبان تصرف گردیده است

ی حمالت انتحارجبهه ای،  به شهرها، حمالت به ولسوالی، حمالت شاهد درگیری های مسلحانه به شمول حمالت این سوچندین سال به 

حمالت هوایی بوده است که در اثر این حمالت تعداد زیادی از افراد ملکی کشته و زخمی شده اند. و انفجاری، ماین های کنار جاده و 

شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره حوادث مربوط به تلفات افراد ملکی را هر چند نهادهای مختلف حقوق بشری به 

 مورد بررسی قرار داده و گزارش هایی را در این مورد نشر نموده و از طریق پخش اعالمیه های مطبوعاتی ابراز نگرانی خود را اعالم داشته

انه بین المللی را رعایت نمایند، اما تا اکنون همه روزه تعدادی از افراد و از طرف های درگیر خواسته است که اصول حقوق بشردوست

 ملکی به انحاء مختلف کشته و زخمی می شوند.  

ح دولت در اکثریت مناطق والیت کندز حضور فعال دارد و مناطق مخالفان مسل

و ولسوالی های آن هر از گاهی شاهد منازعات مسلحانه می باشد. یکی از  مختلف

ولسوالی های نا امن این والیت، ولسوالی دشت ارچی است. ولسوالی دشت ارچی 

ولسوالی های امام  در میاندر قسمت شمال شرقی شهر کندز موقعیت داشته و 

یکی مرز کشور خان آباد، شهر کندز، والیت تخار  و قسمت آن در نزدصاحب، 

تاجکستان واقع گردیده است. از چندین سال به این سو غیر از یک ساحه محدود در 

مرکز ولسوالی، اکثریت مطلق قریه های این ولسوالی به شمول شهر دشت ارچی در 

تصرف گروه طالبان بوده و این شهر یکی از پایگاه های مهم این گروه در والیت 

 کندز به شمار می رود. 

 رد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستاندر مو

خورشیدی بر اساس توافقنامه بن و به وسیله فرمان ریاست جمهوری  1381جوزای  16کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تاریخ 

ری وقی محکم تکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مبنای حق 1382دولت افغانستان تاسیس گردید. با تصویب قانون اساسی در سال 

دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و "قانون اساسی چنین تصریح شده است:  58برخوردار شد. در ماده 

حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس می نماید. هرشخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این 

یت نماید. کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها کمیسیون شکا

 "1مساعدت نماید. تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می گردد.

                                                           
  1 دولت جمهوری اسالمی افغانستان، قانون اساسی، ماده 58، مصوب 1382 خورشیدی
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ورشیدی به تصویب رسید. این قانون، طرز خ 1384قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 

قانون مذکور، کمیسیون به منظور اهداف  5فعالیت، صالحیت ها و تشکیل این کمیسیون را تعریض و مشخص نموده است. بر مبنای ماده 

 ذیل فعالیت می نماید: 

 نظارت بر رعایت حقوق بشر؛ 

 تعمیم و حمایت از حقوق بشر؛ 

  دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری؛نظارت بر وضعیت و چگونگی 

  بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و؛ 

  2و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشوراتخاذ تدابیر به منظور بهبود.  

نظارت بر رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی و بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و جمع آوری اسناد، مدارک، 

قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های  21شواهد و معلومات از جمله صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در ماده 

نازعه مسلحانه جاری در افغانستان که از زمره منازعه مسلحانه غیر بین المللی می باشد، با نقض گسترده این کمیسیون تصریح شده است. م

و فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی همراه بوده که به طور مداوم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر مبنای صالحیت 

 های قانونی خود بر آن نظارت می کند. 

سیون از وضعیت حقوق بشردوستانه بین المللی به ویژه تلفات افراد ملکی نظارت نوده و با تحقیق و بررسی قضایای نقض حقوق کمی

بشردوستانه در جریان منازعات گزارش ها و اعالمیه هایی را تهیه و نشر می کند. از طریق نشر این اعالمیه ها و گزارش ها، کمیسیون 

ات و پیشنهادات واضح را به طرفهای درگیر منازعه ارائه نموده است و به این شیوه سعی بر کاستن خشونت ها همواره خواسته ها، سفارش

 و اعمال غیر انسانی حین مخاصمات مسلحانه میان دولت و مخالفان مسلح آن کرده است.  

 روش تحقیق و بررسی قضیه

وایی نیروهای اردوی ملی به مراسم دستار بندی که توسط دارالعلوم هاشمیه ه حقوق بشر افغانستان بعداز وقوع حمالت کمیسیون مستقل

تیم بررسی ویژه خود را به منظور بررسی این قضیه به والیت کندز اعزام نمود.  تدویر گردیده بود، واقع در ولسوالی دشت ارچی هعمری

اخانه تقل حقوق بشر افغانستان در اولین اقدام خود از شفتیم بررسی ویژه در همکاری با سایر همکاران دفتر ساحوی کندز کمیسیون مس

ا بمرکزی والیت کندز دیدن نمود و با مجروحان حادثه و اعضای خانواده آنها که از جمله شاهدان عینی بودند، مصاحبه نمود. مصاحبه 

ی ات اعزامی از شفاخانه های خصوصو شاهدان عینی به طور انفرادی صورت گرفت. عالوه بر شفاخانه مرکزی کندز، هی آسیب دیدگان

بت )راجستر( کتابهای ثو شفاخانه ولسوالی امام صاحب نیز دیدن کردند و با مجروحان و شاهدان به طور انفرادی گفتگو کردند. هم چنین 

                                                           
  2 قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ماده 5، مصوبه شماره 7، مورخ 1384/2/12



3 
 

رسی پیدا نیز دستو به یک تعداد از تصاویر )عکس و ویدیو( که توسط مردم محل ثبت گردیده بود،  ندشفاخانه ها را نیز مشاهده نمود

تن از آسیب دیدگان و شاهدان عینی مصاحبه های انفرادی انجام دهند. اطالعات به  30هیات اعزامی کمیسیون توانست که با نمودند. 

 ، جریان حمله و پس از حمله را کامال یکسان توضیح دادند. یدست آمده از این افراد در مورد چگونگی حمله به شمول وضعیت قبل

ر بررسی بیطرفانه و همه جانبه، هیات اعزامی با نمایندگان جامعه مدنی شهر کندز، متنفذین ولسوالی دشت ارچی، مقام والیت، به منظو

پامیر  و مسوولین موسسه اداره انکشاف صحت مالقات و مصاحبه های  20قوماندانی امنیه، ریاست عمومی امنیت ملی، قوماندانی فرقه 

لومات ارائه شده در مورد چگونگی حمله هوایی، چگونگی هدف نظامی و هویت کشته شدگان و مجروحان را انفرادی انجام دادند و مع

( که در مجموع UNAMAعالوه بر این هیات، دوتن از کارمندان کمیسیون با کارمندان دفتر یوناما ) مورد بررسی و تحلیل قرار دادند.

مل بازدید به ع از محل حادثه و تسلط گروه طالبان سفر نمودهوالی دشت ارچی تحت در ولس خورشیدی 1397ثور  3به تاریخ  نفر بودند 9

دارالعلوم هاشمیه، متنفذان محلی دیدار و گفتگو  محل به شمول شاهدان عینی، مسوول. این هیات نیز با تعداد زیادی از مردم آوردند

 نمودند.  

هم چنین اطالعات جمع آوری توسط هردو هیات نیز مقایسه و  تمامی اطالعات ارائه شده توسط منابع مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. 

و هم  دثهحاارزیابی گردید تا نکات مشترک و تفاوت ها مورد ارزیابی قرار گرفته و واقعیت ها آشکار گردد. هیات دومی محل وقوع 

 .ا مشاهده کردند، لکه های خون، لباس ها، لنگی، کفش ها و کالههای خون آلود رحادثه را به شمول محل حادثه چنان آثار و عالیم این

این حادثه بازدید کردند. از آنجایی که محل وقوع حمله تحت تسلط گروه طالبان قرار دارد،  هم چنین این هیات از هفت قبر مربوط به

 سایر جان باختگان را مشاهده نمایند. احتمالی های ر سایر قریه ها سفر نموده و قبرد هیات کمیسیون و یوناما نتوانستند که

رفته که توسط منابع مختلف بیطرف و مستقل مورد تایید قرار گتالش شده تا حد ممکن به اطالعاتی اتکا شود این گزارش دریافته های  

اطالعات این گزارش قابل اعتماد بوده ولی در مورد هویت و تعداد افراد کشته شده و مجروحان به طور صد اکثراست. از نظر کمیسیون 

بنابر دالیل امنیتی و عدم امکانات تشخیص صد در صدی ادعاهای مطرح شده از جمله تعداد کشته شدگان در صد اطمینان وجود ندارد. 

 نظامی، ممکن نبوده است.  و زخمیان و هویت آنها که نظامی بودند و یا غیر

د، معیار منازعات مسلحانه داخلی می باشناصول و قواعد مربوط به حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر را که ناظر بر این گزارش 

دات اقرار داده است. چگونگی شرح قضیه، تحلیل حقوقی و نتیجه گیری و پیشنه دشت ارچیاصلی خویش برای ارزیابی و تحلیل قضیه 

از بخش های اصلی این گزارش می باشد. کمیسیون توقع دارد که طرفهای درگیر منازعه پیشنهادات ارائه شده را به طور جدی تطبیق و 

 عملی سازد.
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 شرح قضیه

خورشیدی واقع در قریه لغمانی نهر کهنه ولسوالی دشت ارچی  1396حمل  13به تاریخ قضیه  قربانیان ،نظر به اظهارات شاهدان عینی

مسووالن دارالعلوم محلی را در مراسم دستار بندی و فراغت تعدادی از شاگردان دوره حدیث و حافظان قرآن کریم برگزار گردید. 

 دارک این مکان قسمتی از کشت گندم را درو کرده بودند.در میان کشتزارها برای این مراسم اختصاص داده بودند. برای تفضای باز 

برای برگزاری این مراسم به گفته مسووالن این مدرسه، از دو ماه پیش آمادگی های الزم صورت می گرفت و از مردم محل و شهر کندز 

کرده بودند و هم چنین یک مقدار پول غرض مصارف این مراسم جمع آوری گردیده بود. مسووالن مدرسه غذای چاشت را تدارک 

 برای تبلیغات این مراسم پوسترها و بنرهای زیادی را در نقاط مختلف شهر دشت ارچی نصب کرده بودند. 

نفر به شمول مالها، متنفذان از نقاط مختلف والیت کندز، بغالن،  1700مدرسه هاشمیه عمریه، در این مراسم در حدود به گفته مسوول 

ی که اما تصاویرتخار، سمنگان و حتا شهر کابل و یک تعداد اطفال از قریه های اطراف این محل در این مراسم اشتراک ورزیده بودند. 

به نفر بودند.  1000الی  700افغانستان رسیده است، نشان می دهد که تعداد اشتراک کنندگان از به دست کمیسیون مستقل حقوق بشر 

ان در این ولسوالی و مسووالن محلی دولت افغانستان از جمله مدیر گفته مسوول مدرسه، قبل از برگزاری مراسم، آنها با سران گروه طالب

 امنیت ملی آن ولسوالی هماهنگی نموده و آنها را در جریان قرار داده بودند.  اجراییه ولسوالی، قوماندانی امنیه و آمریت ریاست

حمل رسما آغاز گردید. در مراسم مذکور براساس توافق قبلی، چندین تن از افراد  13صبح روز دوشنبه  9ساعت  مراسم دستار بندی به

ه طالبان فعال در ولسوالی دشت ارچی نیز در جلسه حضور به شمول سران کمیسیون فرهنگی، معارف و امر بالمعروف گروگروه طالبان 

. یک تعداد از افراد مسلح گروه طالبان در چهار اطراف مدرسه مذکور پرچم های طالبان و شعارهای خود را نیز نصب نموده و در داشتند

هریک شیخ المشایخ محمد عمر عرف، جلسه را به گفته مسووالن مدرسه . ریاست این 3نظم مراسم با مسووالن مدرسه همکاری می کنند

 شیخ القرآن و الحدیث ممتازاهلل آغا، استادالقران محمد نعیم محمدی و مولوی غالم سرور رهبر به دوش داشتند. 

 قتانی ونها نیز غرض سخنرند تا به آخواه می دارالعلومل واز اعضای مخالفین مسلح دولت نیز از مسو یتعدادبه گفته مسوول دارالعلوم، 

 ته مینها گفند، اما از طرف مسوول دارالعلوم به آنصب نمای ژستی ینها اجازه داده شود تا شعارهای خود را نیز در نزدیکبه آ داده شود و

 به خطر انداخته و ار گان جلسهین کار آنها شاید اشتراک کنندا شود که نباید از این جلسه به نفع امارت اسالمی تبلیغات صورت گیرد و

                                                           
 3 به تعداد 10 تن از مصاحبه شونده گان وافراد کلیدی به شمول مسوول دارالعلوم موجودیت تعدادی از افراد مسلح طالبان و مسووالن معارف،

  کمیسیون فرهنگی وامر بالمعروف انها را تایید نمودند.
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استدالل  . مسوول دارالعلوم گفت کهتجارب تلخ والیت فراه شاید از طرف دولت ویا نیروهای بین المللی کدام اقدام صورت گیرد نظر به

 .4در چهار اطراف مراسم اکتفا گردید شان و پرچم هایها نصب شعار وتنها به اشتراک در جلسه و او مورد قناعت طالبان قرار گرفت

 همجوار اشتراک کرده اند، مسوول که مهمانان اصلی که از ولسوالی ها و والیات ونگی مراسم از این قرار بودبنابر اظهارات شاهدان، چگ

دارالعلوم، یک تعداد از سران گروه طالبان و برخی از متنفذان محلی در صفوف اول مجلس نشسته بودند. وسط مجلس به یک تعداد افراد 

یافته بود و در آخر مجلس با فاصله چند متری جدا از بزرگساالن، تعدادی از کودکان محل عادی محلی و شاگردان دارالعلوم اختصاص 

 نشسته بودند. 

. به گفته شاهدان، شیخ عبدالغنی چاشت ادامه پیدا کرد 12:20اعت سخنرانی ها تا سبراساس گفته های مسوول دارالعلوم و شاهدان عینی، 

اهدان عینی یکی به گفته شپشت استیژ در حال سخنرانی بود که صدای دو بال هلی کوپتر اردوی ملی افغانستان در آسمان شنیده می شود. 

که محل  کن استدارالعلوم می گوید که این هلی کوپتر ها خطرناک اند و مم مسوولاز اشتراک کنندگان به مولوی نصراهلل آخند زاده 

مذکور را بمباران نماید. مولوی نصراهلل اطمینان می دهد که هلی کوپترها بمباران نمی کنند زیرا که او مقامات دولت محلی را در جریان 

 قرار داده است. 

 

                                                           
  4 مصاحبه شماره 3، 8، 6، 1 هیات بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
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پس از فتند که آنها گی کند. عبور م آن مجلس با ارتفاع نه چندان باالهلی کوپترها از آسمان  برخی از وابستگان قربانیان ادعا کردند که

چند دقیقه دوباره به مراسم نزدیک شده و اولین راکت را در جایی که اطفال نشسته بودند فیر می کند. مردم سراسیمه شده و دست به فرار 

. ی دهدل تجمع را مورد هدف قرار مابت می کند. هلی کوپتر دومی هم محکی مجلس بر یک دیوار اصیمی زنند. راکت دومی در نزد

به گفته شاهدان عینی، هلی کوپترها مردم را که در حال فرار بودند، تا شعاع دو کیلومتری دنبال نموده و با فیر دهشکه مورد هدف قرار 

 موده و سپس هلی کوپترها به طرف شهر کندز بر می گردند. ندقیقه دوام  15می دادند. این حمالت تا 

جلسه می شتابند و اجساد را جمع نموده و مجروحان را کمک می کنند تا به نزدیک ترین شفاخانه مردم محل از قریه های مختلف به محل 

 انتقال می دهند.  ا و کلنیک های ولسوالی دشت ارچی و ولسوالی امام صاحبها از جمله شفاخانه مرکزی شهر کندز، شفاخانه ه

 کمیسیون چنین گفت:یک شاهد عینی که نخواست هویت اش فاش گردد به هیات اعزامی 

 .رسیدم ،ودببرگزار گردیده ن دوره حدیث افارغ که جلسه دستاربندی حافظان قرآن وقریه لغمانی(دفتانی ) منطقهبجه به  10من ساعت "

 د.شون که از کدام راه داخل جلسه ندکرد افراد مسلح طالبان را دیدم که مردم را رهنمایی می  تن از 4مسیر راه در نزدیک مدرسه  در

دز از آنها از والیات همجوار کن ی. علمای دین که تعدادشد همچنان در نزدیک جلسه دستاربندی چند بیرق سفید طالبان نیز دیده می

آمده بودند، سخنرانی می کردند. آخرین سخنران مال غنی نام داشت و از بغالن آمده بود. مال غنی ختم بخاری می کردکه صدای 

نمود.  راکت در بین اطفال اصابت اولین س دور خورد و راکت فیر کرد.پاز نزدیک جلسه در هوا عبور کرد و  هلیکوپتر ها شنیده شد و

نهان پنقدر قوی بود که جسد دو طفل به هوا بلند شد و به سر شانه من افتاد. من از محل جلسه فرار کرده و زیر یک درخت کت آاین را

ه محل من هم بعد از چند لحظه ب ند.هلیکوبتر ها به طرف کندوز رفتبعداز آن،  .دمیشن ر را میماشنیدا دقیقه فیر راکت و 15تقریبا  شدم.

پیدا کردم  یدرحال ،سال عمر داشت 14به اسم نورالدین که را خره یک پسرم االب .سال خود را جستجو نمایمرد جلسه رفتم تا پسران خ

گرم را گم کردم. دو ساعت بعد از حادثه کسی برایم خبر داد پسر دی .بودوشهید شده ا .رفت ش خون میا بدن قسمت هایکه از تمام 

 "سر دیگرم جنت گل مجروح گردیده و در شفاخانه شهر کندز بستر می باشد.پکه 

پرتاب  راکت 12در مجموع در این حمله به گفته شاهدان عینی، گردید.  استفاده MB530از دو بال هلی کوپترها نوع این حمله  در 

 محل مراسمدیگر در مزارع گندم در اطراف  راکت 3 براساس گفته های آنها در داخل مجلس اصابت کرده است. راکت 3که  گردید

قرار دارد، اصابت کرده است. یک راکت نیز در دیوار یک  محل مراسمکه در دو صد متری  مسدود شدهدر یک مکتب  راکت 5و 

ادعای دیگری که از سوی شاهدان مطرح شده این اولین راکت بود که به  ار دارد، اصابت کرده است.خانه که در نزدیکی دارالعلوم قر

سل فیر به طور مسلاز داخل هلی کوپترها ، با ماشیندار نیز ها راکتعالوه بر پرتاب  به گفته این شاهداندیوار آن خانه اصابت کرد. 

 گردید. 
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فیر شده در  راکت هایافغانستان که از محل حادثه دیدن نمود، آثار واضح مبنی بر اینکه هیات اعزامی کمیسیون مستقل حقوق بشر اما 

یعنی حداقل برای کمیسیون ثابت نگردید که در داخل مجلس و یا جایی که اطفال داخل مجلس اصابت کرده باشد، مشاهده نکردند. 

یسیون ر شده از هلی کوپترها نیز ثابت نگردید؛ اما کارمندان کمنشسته بوند، راکتی فیر شده باشد. هم چنین تعداد مشخص راکت های فی

 محل حادثه مشاهده کردند.   اطراف را در فیر شده پارچه های راکتظاهرا 

ی از اثر این حمله تعداد زیاد ستگان قربانیان و معلومات شفاخانه ها، ظاهراً به نظر می رسد که درلومات ارائه شده توسط ببراساس مع

ز سوی در فهرستی که ا افراد غیر نظامی کشته و زخمی شده باشند اما تا اکنون نمی توان تعداد دقیق قربانیان را مشخص کرد. زیرا

این جان  سامیا یاندر ماحتمال دارد  ، مسووالن شفاخانه ها و سایر منابع ارائه شده، هویت برخی از آنها تثبیت نشده ووابستگان قربانیان

کودک  37توانست که از میان فهرست ضای گروه طالبان نیز بوده باشند. اما کمیسیون اعاسم برخی از باختگان و مجروحان این واقعه 

کودک دیگر را با درجه ای از احتیاط  10کودک را تایید نماید و کشته شدن  27که در این حادثه کشته شده بودند، صرفا کشته شدن 

اما کمیسیون  د.ادثه مجروح شده انکودک در این ح 120هم چنان از سوی وابستگان قربانیان حادثه، ادعا گردید که  .گزارش کند درج

 طفل را تایید نماید. 44توانست مجروح شدن 

با این حساب کمیسیون نمی داند که تعداد واقعی تلفات افراد ملکی در این حادثه چند نفر بوده است. چون ممکن است که در میان 

فهرست کشته شدگان و مجروحان اسامی اعضای گروه طالبان نیز موجود باشد. تثبیت هویت این افراد با توجه به اینکه محل حادثه 

و کارمندان کمیسیون نتوانستند که به قریه های اطراف محل حادثه سفر نمایند، خیلی دشوار است. بنابر تحت تسلط گروه طالبان است 

 پیداکردن تعداد واقعی تلفات افراد ملکی نیاز به یک بررسی و تحقیق همه جانبه دارد. این، 

ادثه و برخی از به گفته وابستگان قربانیان این حگفتنی است که تعداد کشته شدگان و مجروحان گروه طالبان نیز نا معلوم است زیرا که 

متنفذان، اعضای گروه طالبان، کشته شدگان و مجروحان هم قطاران خود را خیلی سریع از محل حادثه به جای نامعلوم انتقال دادند. تا 

شده و آنها در کجا انتقال داده حال کسی نمی داند که چه تعداد از اعضای گروه طالبان در این حادثه کشته شده و چه تعداد مجروح 

  شده اند.
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، وزارت دفاع ملی کشور اعالم کرد که در اثر حمله هوایی در دشت ارچی قوماندانهای ارشد گروه طالبان و برخی از این حادثهپس از 

تن از  15این حمله  وزارت دفاعی ملی ادعا نمود که دراعضای شورای کویته که در دشت ارچی یک گردهمایی داشتند، کشته شدند. 

پامیر در گفتگو با رسانه ها ادعا کرد که افراد گروه طالبان  20تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی فرقه  10اعضای گروه طالبان کشته و 

در حال مانور نظامی بودند. هم چنان این مقام وزارت دفاع گفت که گروه طالبان به همراه هیات رهبری شورای کویته در این منطقه 

تجمع کرده بودند که هدف قرار گرفتند. به طور مشخص او گفت که در این حمله مولوی شاهداهلل، مولوی زاهد، مولوی ممتاز از 

 .5اعضای قطعه سرخ گروه طالبان و هم چنان مولوی بریال عضو شورای کویته گروه طالبان کشته شده اند

لتی به هیات دوزیادی از افراد ملکی مورد هدف قرار گرفته و کشته شدند،  وقتی سر و صداها مبنی بر اینکه در اثر این حمله تعداد

، رییس هیات به رسانه ها گفت که بررسی های اولیه آنها در کندز سفر کرد. پس از سه روز منظور بررسی این حمله گماشته شد و در

نفر  43تن کشته و  8در این رویداد  کم د که دستشهر کندز در دیدار با مقام های محلی و بزرگان و علمای دشت ارچی نشان می ده

                                                           
 5 صفحه فارسی بی بی سی، "در عملیات هوایی قندوز پانزده جنگجوی طالبان کشته شدند"، مورخ 13 حمل 1397، برای جزییات بیشتر: 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-43617520  



9 
 

زخمی شده اند. هرچند رییس این هیات گفت که هنوز نمی توانند مشخص کنند که چه تعداد از این افراد غیر نظامی و چه تعداد شان 

 . 6اشنده کودک نیز شامل می باعضای مخالفان مسلح هستند، اما تایید کرد که غیر نظامیان در بین قربانیان شامل اند و در این جمع س

پسرم را در این حادثه از دست دادم. پسرم بعداز  "ساله در مصاحبه با هیات کمیسیون در مورد این حمله چنین گفت:  12مادر محمد 

 مغزهای پسرم در اثر بمب های طیارهخوردن چای صبح با بسیار خوشحالی به سوی مدرسه رفت. بعدا جسدش را در خانه آوردند. 

 "پراکنده شده بود.

هیات اعزامی کمیسیون ابتدا اظهار کرد که عملیات هوایی در دشت در گفتگو با  از جمله والی کندز مقامات دولتی در والیت کندز

. او گفت که از حمله 7ارچی از شهر کندز صورت نگرفته بلکه احتماال این حمله از طریق میدان هوایی مزارشریف صورت گرفته باشد

 . 8نوع اطالع نداشته است و هیچ نوع هماهنگی با دفتر والیت صورت نگرفته استهیچ 

 

                                                           
 6 همان، "هیات دولتی در قندوز: حمله دشت ارچی دست کم 8 کشته و 43 زخمی دارد"، مورخ 16 حمل 1397، برای جزییات بیشتر: 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-43639519 
  7 مصاحبه با عبدالجبار نعیمی، والی والیت کندز، تاریخ مصاحبه 16 حمل 1397

  8 همان
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فا در گفتگو با کمیسیون از این حمله اظهار بی خبری کردند. صر نیز رییس امنیت ملی والیت کندز و هم چنین قوماندان امنیه این والیت

 Scanع داده بودند و گفته بودند که تصاویر طیاره کشفی به نام رییس امنیت ملی اظهار داشت که او را از تجمع مخالفان مسلح اطال

Eagle 9نشان می دهد که مخالفان مسلح در دشت ارچی تجمع کرده اند. 

تصاویری که از فضا گرفته شده و به دسترس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار گرفته است، به وضوح نشان می دهد که پیش از 

نفر در فضای باز تجمع کرده اند. این تصاویر یک تعداد افراد محدود را نشان می دهد که مسلح هستند و  1000تا  700حمله، به تعداد 

طفل نیز دیده می شود که در آخر مجلس جدا از  50تا  30اکثریت مطلق اشتراک کنندگان این مجلس افراد غیر نظامی هستند. به تعداد 

 د. بزرگساالن در این مجلسه نشسته ان

در راس مجلس که احتماال اعضای گروه طالبان و سایر بزرگان و متنفذان  راکتیتصاویر ویدیوی از جریان حمله نشان می دهد که هیچ 

ر نزدیکی در دیوار یک خانه د راکتدر آنجا نشسته بودند، پرتاب نمی شود. کمیسیون صرفا تصویری را به دست آورده است که یک 

در دیوار  که راکتیفرار می کنند. احتماال مردم ناگهان از جاهای خود بر می خیزند و  راکتبل از اصابت این مجلس اصابت می کند. ق

برخی از وابستگان قربانیان، اولین راکت در دیوار خانه ای در کنار این  ظر به گفتهنولی بوده باشد.  راکتاصابت کرده است، دومین 

 ه روشن گردد.باشد تا کل جریان حملدر دسترس کمیسیون قرار نگرفته به جریان حمله، احتماال مربوط ویر اتص تمام. مجلس اصابت کرد 

اصابت کرده است یا خیر. محل حادثه را که هیات  راکتیبه هرحال هنوز برای کمیسیون مبهم است که آیا در میان جمعیت کودکان 

ه باشد، در میان جمعیت کودکان اصابت کرد راکتقبول مبنی بر اینکه اعزامی کمیسیون مشاهده کرده است، آثار و عالیم واضح و قابل 

 به مشاهده نرسیده است. 

ت باور بر این است تجمع دشدر اثر این حمله افراد ملکی که هنوز تعداد آنها دقیقا معلوم نیست، کشته و زخمی شده اند.  به هر حال،

ح بدیهی است که یک تعداد از افراد مسل شمول کودکان اشتراک داشته اند. ارچی یک گردهمایی نظامی نبوده و در آن افراد ملکی به

 گروه طالبان نیز در این مراسم اشتراک نموده و پرچم های سفید شان را در گوشه و کنار این مجلس نصب کرده بودند. 

 تحلیل حقوقی

شردوستانه بین المللی طرفهای منازعات مسلحانه میالدی و قواعد عرفی حقوق ب 1949براساس کنوانسیون های چهارگانه جنوا مصوب 

مکلف اند که یک تعداد اصول و ارزشها را رعایت نمایند. به طور مشخص کنوانسیون جنوا در مورد حفاظت از افراد ملکی در هنگام 

که افراد  مکلف می سازدجنگ، پروتکل الحاقی دوم کنوانسیون های جنوا و ماده سوم مشترک این کنوانسیون طرفهای درگیر منازعه را 

 ملکی را در هنگام منازعات مسلحانه مورد حفاظت قرار دهند و از وارد کردن تلفات و خسارات بر جان و مال افراد ملکی بپرهیزند. 

                                                           
  9 مصاحبه با سید امیر شاه سادات؛ رییس امنیت ملی والیت کندز، تاریخ مصاحبه 16 حمل 1397
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براساس اصول حقوق بشردوستانه بین المللی و قواعد حقوق بشردوستانه عرفی بین المللی حمله علیه افراد ملکی، محالت مسکونی، 

تاسیسات عامه که برای جمعیت غیر نظامی ضروری است، ممنوع می باشد. در ماده سوم مشترک در کنوانسیون های چهار گانه جنوا از 

 تمامی طرفهای درگیر جنگ به شمول نیروهای دولتی و غیر دولتی خواسته شده است که معیارهای مشخص را رعایت کنند. 

 جنوا چنین آمده است:  1949مشترک کنوانسیون های  3در ماده 

در صورت وقوع منازعه مسلحانه دارای خصوصیت غیر بین المللی در قلمرو یکی از طرفهای متعهد، هریکی از طرفین منازعه مستلزم به "

 رعایت حداقل احکام ذیل می باشند:

و یا  بر زمین گذاشته اشخاصی که در منازعات مسلحانه اشتراک فعال نداشته، به شمول اعضای نیروهای مسلحی که سالح (1

کسانی که بنابر مریضی، جراحت، توقیف یا هر علت دیگری از جنگ خارج شده باشد، باید در تمامی شرایط مورد برخورد 

 انسانی به دور از هرگونه تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ، دین یا عقیده، جنس یا ثروت یا هر معیار مشابه قرار گیرند. 

 ذیل در ارتباط به اشخاص فوق الذکر، در همه شرایط و در هرمکانی همواره ممنوع باقی خواهد ماند:بنابراین، ارتکاب اعمال 

 الف. خشونت علیه حیات، بخصوص هر نوع قتل، وارد کردن صدمه، برخورد ظالمانه و شکنجه،

 ب. گروگان گیری،

 تحقیر کننده، ج. هتک حرمت بر حیثیت و کرامت انسان، بخصوص رفتار یا برخورد توهین آمیز و

د. اصدار و اجرای حکم بدون قضاوت قبلی که از جانب محکمه با صالحیت حامل کلیه تضمیناتی که از نظر مردم متمدن الزم 

 است، صورت گرفته باشد.

 

 ..."10اشخاص مجروح و مریض، جمع آوری شده و مورد مراقبت قرار خواهند گرفت. (2

 

پروتکل الحاقی دوم کنوانیسیون های چهارگانه جنوا مقرر می دارد که جمعیت ملکی و افراد ملکی باید هدف حمله قرار نگیرند.  13ماده 

 اعمال و تهدیدات حمالت که هدف اساسی آن ایجاد ترس و وحشت در بین مردم ملکی باشد، ممنوع است. 

به عنوان جنایت جنگی محسوب می  1949رد جدی نقض کنوانسیون های جنوا مصوب م نیز تاکید می دارد که موااساسنامه رُ 8ماده 

شود. محکمه جزایی بین المللی در ارتباط با جنایات جنگی به ویژه اگر این جنایات به عنوان بخشی از یک برنامه یا خط مشی یا به عنوان 

 .11ت قضایی خواهد داشتبخشی از ارتکاب این گونه جنایات به مقیاس وسیع صورت بگیرد، صالحی

                                                           
  10 کنوانسیون های چهارگانه جنوا، ماده سوم مشترک، مصوب 12 آگست 1949 میالدی

  11 اسناسنامه روم، مصوب 2002 میالدی، ماده هشتم.
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، مسووالن حکومتی و چشمدیدهای هیات اعزامی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وابستگان قربانیانبا توجه به اظهارات مجروحان، 

از محل وقوع این حمله و تصاویر ویدیویی طیارات کشفی که در دسترس کمیسیون قرار گرفته است، به این نتیجه می رسیم که این حمله 

شردوستانه حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بصریح قواعد مغایر اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی صورت گرفته و نقض 

ه تصاویر ویدیوی طیاره کشفی را مشاهدسازمان دهندگان این حمله، عرفی به شمار می رود. زیرا که قبل از انجام این حمله، بین المللی 

ح نشان می دهد که تعداد زیادی افراد غیر نظامی نموده و بر اساس این تصاویر این حمله را سازماندهی نموده است. این تصاویر به وضو

 در یک محل تجمع کرده اند و یک تعداد از افراد مسلح نیز در میان آنها جا گرفته اند و یا در رفت و آمد بودند. 

ت که جود داشنظر به تحلیل های فوق از چگونگی انجام این حمله، اصل احتیاط نیز در این حمله رعایت نشده است. اگر احتمال این و

های هدایت شده و یا از شیوه ای کار می گرفتند که صرفا افراد  راکتهلی کوپترهای که در این حمله اشتراک کردند، می توانستند از 

ل و یا شیوه ای به کار گرفته نشده است. اص راکت هامسلح گروه طالبان را مورد حمله قرار می گرفت، باز هم دیده می شود که از چنین 

 تیاط در این حمله نقض گردیده و بدون تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان حمله شده است. اح

اصل احتیاط به این معناست که طرفهای درگیر که حمله نظامی انجام می دهند باید تمام تدابیر الزم را اتخاذ نمایند که حمله بر ضد هدف 

میتودهایی را به کار ببرند که از زیان اتفاقی به افراد و اشیای ملکی جلوگیری صورت نظامی انجام داده می شود. هم چنان باید شیوه ها و 

گیرد و یا به حداقل کاهش یابد، و باید از راه اندازی حمالت جلوگیری نمایند که تلفات و خسارات ملکی آنها بیش از منفعت مستقیم 

مورد حمالت که ممکن افراد ملکی را متاثر سازد باید اخطار داده پیش بینی شده نظامی باشد. در صورتی که شرایط مساعد باشد در 

 . 12شود

 عداد محدودیخیلی زیاد اند و صرفا تمشاهده کرده بودند که تعداد افراد ملکی این اجتماع بنابر این، در صورتی که فرماندهندگان حمله بر 

های که در  پیلوتنباید چنین حمله را انجام می دادند. معلوم نیست که از افراد مسلح گروه طالبان در میان جمعیت غیر نظامی قرار دارند، 

این حمله اشتراک کرده بودند، می دانستند که در محل هدف نظامی، افراد ملکی حضور دارند یا اینکه به آنها صرفا اطالعات کلی و 

شاهده کرده کشفی را مطیارات ها تصاویر  پیلوتیست که مبهم داده شده بود که در فالن جا گروه طالبان تجمع کرده اند. این هم معلوم ن

 مشاهده کردند یا خیر؟را بودند یا خیر و یا اینکه قبل از حمله وقتی در نزدیکی هدف رسیدند، جمعیت غیر نظامی 

ند، های که در این حمله سهم داشت پیلوتهمه این ها بستگی به این دارد که از فرماندهان و کسانی که امر چنین حمله را صادر کردند و 

تحقیق همه جانبه صورت گیرد و معلوم شود که آنها چرا این حمله را انجام دادند و چه کسی از حضور جمعیت غیر نظامی در آن محل 

 اطالع داشتند و با وجود اطالع از جمعیت غیر نظامی چگونه و چرا چنین حمله ای را سازماندهی و اجرا کردند. 

 

                                                           
  12 همان، صفحه 48
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 گیری نتیجه

ته و تعداد زیادی از افراد ملکی کش حادثهمی توان گفت که در اثر این یجه تحلیل و بررسی چگونگی وقوع حادثه دشت ارچی در نت

در اثر دیگر طفل  44 حداقلشده و  طفل کشته 27زخمی شده اند. هرچند آمار دقیق جان باختگان مشخص نیست، اما می توان گفت که 

 ممکن است که این آمار تلفات افراد ملکی بیشتر از این باشد.  ه اند.این حمله مجروح گردید

این حمله نقض صریح حقوق بشردوستانه بین المللی بوده و عامالن آن یا عمدا و یا در نتیجه غفلت چنین حمله را انجام داده اند. براساس  

 اصل تفکیک و اصل، این حمله مصداق جنایت جنگی است. زیرا که در این حمله 1949کنوانسیون های چهارگانه جنوا مصوب آگست 

نقض گردیده است. با وجودی که تصاویر ویدیویی طیارات کشفی به وضوع نشان می دهد که در محل مورد احتیاط به طور صریح 

 صورت گرفته است. هدف، جمعیت غیر نظامی تجمع کرده اند، این حمله در اثر غفلت و یا عمدا

و عامالن مورد تعقیب عدلی قرار می  13دهبر مبنای اساسنامه رُم نقض صریح کنوانسیون های چهارگانه جنوا، از مصادیق جنایت جنگی بو

گیرند. بنابراین، الزم است که در مورد این حمله از فرماندهان، سازماندهندگان و خلبان های که در این حمله سهم داشتند، تحقیق صورت 

 گیرد تا جزییات قضیه روشنتر گردد. 

 .شنهاداتیپ

 قیق ووسیع مورد تح شود تا قضیه را به شکل همه جانبه و خواسته میعدلی و قضایی نهادهای  ه ویژه ازلت افغانستان باز دو .1

این قضیه غفلت نموده باشد و یا عمدا چنین حمله را انجام داده باشد، مورد مجازات قرار  که درهر کسی  بررسی قرار داده و

 گیرند. 

نی که در عملیات ها از جمله آنهایی که در از تمامی مسووالن نیروهای دفاعی و امنیتی کشور خواسته می شود تا برای سربازا .2

عملیات هوایی اشتراک می کنند، حقوق بشردوستانه بین المللی را آموزش داده و مکانیزم های موثری را برای جلوگیری از 

 تلفات افراد ملکی اتخاذ نمایند.

 و موثری را انجام دهند. از دولت افغانستان خواسته می شود تا برای تداوی مجروحان این حادثه اقدامات الزم .3

از اردوی ملی افغانستان تفاضا می شود تا در مورد تلفات افراد ملکی در این حمله اعتراف نموده و از مردم محل رسما معذرت  .4

 خواهی نماید تا دردهای آنها تا حدی التیام یابد.

                                                           
  13 اساسنامه رُم، ماده 8، مصوب سال 2002 میالدی
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از دولت افغانستان تفاضا می شود تا به قربانیان این حمله به شمول جان باختگان و مجروحان به طور مناسب خساره بپردازد.  .5

 پایان.


