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 مقدمه

متاسفانه وقوع منازعات مسلحانه در جامعه بشری یک واقعیت است و در حال حاضر بعضی از جوامع از جمله کشور افغانستان 

درگیر جنگ ها و مخاصمات مسلحانه اند. جنگ و تداوم ناامنی ها دارای پیامدهای ناگوار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

ات مسلحانه نقض حقوق بشری افراد است. در جریان جنگ ها و ناامنی تعداد زیادی از است؛ اما یکی از پیامدهای جدی منازع

مردم غیر نظامی از حقوق بشری خود محروم می شوند. برخی جان خود را از دست می دهند و برخی دیگر زخمی می شوند و 

بیجا می شوند. سایر حقوق بشری نیز مانند  برخی دیگر نیز خانه، دارایی ها و اموال خود را از دست داده و از محل زندگی شان

حق مصونیت و آزادی، حق کرامت انسانی، حق آزادی گشت و گذار، حق کار، حق صحت، حق آموزش و پرورش، حق دسترسی 

 به عدالت و سایر حقوق خود را از دست می دهند. 

ود، در جریان منازعات مسلحانه کاسته شبیشتر و ویرانی های برای اینکه از شدت درد و رنج بیشتر و گسترش و شدت خشونت ها 

قوانین جنگ به وجود آمده است. این قوانین طرفهای درگیر را ملزم می سازد تا در جریان جنگ یک سلسله از قوانین را رعایت 

در جنگ نمی به عبارت دیگر، افراد دخیل نماید تا آسیب ها و خسارات جنگ را که اغلبا متوجه غیر نظامیان است، کاهش دهد. 

 انجام دهند. به بهانه جنگ توانند که هر آنچه بخواهند 

متاسفانه در جامعه افغانستان که از چندین دهه به این سو، منازعات مسلحانه جریان دارد، تعداد زیادی از مردم غیر نظامی به طور 

ی و احتیاط کافی به خرج نم تی قایل نیستندفراد ملکی چندان اهمیجدی آسیب دیده و می بینند. طرفهای درگیر به جان و مال ا

. به این معنی که قتل، خشونت و ویرانگری در جنگ یک امر "جنگ، جنگ است"دهند. اصطالح معمول در کشور ما این است که 

ه در یشر پیامدهای آن نیز یک امر معمول و پذیرفتنی است. احتماال یکی از دالیل تلفات افراد ملکی در کشورگریز ناپذیر است و 

 . همین نوع طرز دید دارد

بیشتر شده است و طرفهای درگیر خصوصا  الزم است تا یادآور شویم که میزان شدت خشونت های ناشی از جنگ در سالهای اخیر

مخالفین مسلح دولت دست به شیوه های بسیار خشن می زنند که در سالهای گذشته سابقه نداشته است. به طور نمونه از تعداد سر 

ه ی کرد. باتفاق افتاد، از جمله سربریدن زنان و اطفال که قبال سابقه نداشته است، می توان یادآور 4931بریدن های که درسال 

همین دلیل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به حیث ارگان نظارت کننده بر وضعیت حقوق بشر، از شدت خشونت های 

 جنگ و افزایش تلفات افراد ملکی به شدت نگران است.

ور مورد ین نافذه کشعاملین نقض حقوق بشردوستانه بین المللی مطابق به قوان تلفات افراد ملکی زمانی کاهش خواهد یافت که

برای مجازات عامالن نقض حقوق بشردوستانه در نزد  شوند. متاسفانه تا اکنون توانایی کافیپیگرد عدلی قرار گرفته و مجازات 

معافیت از مجازات نه تنها که به پروسه کمک نمی کند؛ بلکه سبب می شود تا عامالن با مصونیت  دولت افغانستان مشاهده نمی شود.
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ت بیشتر دست به جنایات بزنند و حتا ممکن است که کسان دیگر نیز تشویق به پیوستن به گروههای تبهکار و تروریستی و شجاع

شوند. عالوه برآن، معافیت از مجازات باعث می شود که اعتماد مردم نسبت به عدالت و حاکمیت قانون کاهش یافته و فاصله میان 

 دولت و مردم بیشتر گردد.

ون مستقل حقوق بشر افغانستان، صلح یک امر ضروری است و تنها در سایه صلح است که حقوق بشر رعایت و از نظر کمیسی

احترام می شود؛ اما در پروسه صلح شرط و شرایطی وجود دارد که به صورت جدی رعایت گردد. عدالت یکی از شرایطی است 

سال گذشته، آزادی های اساسی و حقوق بشر  41حفظ دستاوردهای  که باید دولتمردان افغانستان به عنوان خط سرخ از آن نگذرند.

به ویژه حقوق زنان از پیش شرط های اساسی صلح باید باشد. عدالت نباید قربانی صلح گردد. بدون عدالت صلح نیز پایدار نخواهد 

 بود. تجربه نشان داده است که صلح بدون عدالت وقفه ای میان دو جنگ خواهد بود. 

ضر، نتیجه نظارت های مداوم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین گزارش حا

المللی می باشد. کمیسیون به دلیل اهمیت حقوق بشر دوستانه بین المللی و با توجه به افزایش ناامنی ها و منازعات مسلحانه تیمی 

ه است. این تیم از رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی نظارت نموده و قضایای مربوط را تحت نام تیم بررسی ویژه ای ایجاد کرد

رایم امنیت جرا مورد بررسی قرار داده و مستند سازی می نماید. این تیم از تلفات افراد ملکی و هم چنین چگونگی رفتار با متهمین 

 ملی و بین المللی در مراکز سلب آزادی نظارت می نماید. 

هجری خورشیدی مورد بحث و بررسی قرار می دهد. اطالعات این  4931این گزارش موضوع تلفات افراد ملکی را در سال 

گزارش توسط ناظرین کمیسیون از سراسر کشور جمع آوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. هرچند ممکن است که اطالعات 

ظر متفاوت باشد؛ اما کمیسیون حقوق بشر بر دقیق بودن معلومات این گزارش این گزارش با اطالعات گزارش سایر سازمان های نا

اطمینان دارد. زیرا که کمیسیون تمامی قضایای تلفات افراد ملکی را با جزییات مستندسازی نموده و با بازماندگان قربانیان، شفاخانه 

 فتگو نموده و مورد دقت و بررسی قرار داده است. ها، شاهدین و سایر سازمان های ذیربط از جمله ارگانهای امنیتی کشور گ

این گزارش به منظور بررسی از وضعیت حقوق بشردوستانه بین المللی در جریان منازعات مسلحانه به هدف جلب توجه طرفهای 

ن های ذیربط سازمادرگیر به خاطر رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی و وقوانین جنگ، دولت افغانستان و حامیان بین المللی آن، 

و عامه مردم به نشر می رسد. امید می رود که طرفهای درگیر از جمله دولت افغانستان، یافته های این گزارش را مورد توجه قرار 

اشی از نداده و پالیسی های خود به ارتباط منازعات مسلحانه را طوری تنظیم نمایند که تلفات افراد ملکی و آسیب ها و خسارات 

 افراد و اموال غیر نظامی کاهش یابد.  جنگ بر
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 فصل اول

 عمومیات

 

 درباره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

جمهور بر اساس فرمان رئیس 41/9/4934نهاد ملی حقوق بشر، به تاریخ  عنوان یکمستقل حقوق بشر افغانستان به کمیسیون

در آن، مبنای محکم قانونی  13و تسجیل ماده  4931تصویب قانون اساسی در سال افغانستان و مفاد توافقنامه بن تأسیس گردید. با 

، مبنای عمل، 4931های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال یافته و با تصویب قانون تشکیل، وظایف و صالحیت

کمیسیون مستقل حقوق بشر »ون، ها، وظایف و تشکیالت کمیسیون تعریف گردید. بر اساس ماده دوم این قاناهداف، صالحیت

های نماید و در انجام فعالیتطور مستقل فعالیت میشده و بهدر چوکات دولت جمهوری اسالمی افغانستان تأسیس« افغانستان

 1"دهد.خویش، احکام قانون اساسی، قانون مذکور و سایر قوانین نافذهء کشور را مالک عمل قرار می

 

های تعمیم و حمایت از حقوق بشر، نظارت از وضعیت و چگونگی  دسترسی افراد به حقوق و آزادینظارت بر رعایت حقوق بشر، 

منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در  بشری، بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و اتخاذ تدابیر به

های کمیسیون مستقل حقوق بشر یل، وظایف و صالحیتمادۀ بیست و یکم قانون تشک 2کشور از اهداف چهارگانه کمیسیون است.

 فقره تعریف نموده و رسمیت بخشیده است.  91های کمیسیون را طی ترین وظایف و صالحیتافغانستان مهم

 

قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این  14قانون اساسی و ماده  13براساس ماده 

ر وضعیت حقوق بشر در افغانستان نظارت می نماید. نظارت از وضعیت حقوق بشر یکی از برنامه های اصلی این کمیسیون ب

کمیسیون بوده و به همین لحاظ بخش های خاصی به این منظور تشکیل یافته است. بخش نظارت و بررسی در مجموع از وضعیت 

ه و قضایای نقض حقوق بشر را مورد بررسی قرار داده و برای حقوق بشر نظارت می کند. این بخش شکایات را دریافت نمود

عالوه بر نظارت از وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و حقوق مدنی و  رسیدگی به آنها تالش می کند. هم چنین این بخش،

 نظارت می کند.  نیز از وضعیت حقوق بشر در نظارت خانه ها، توقیف خانه ها و محابس سیاسی، به طور خاص

 

تیم "ت نام تح نماید. به این منظور یک گروه ویژه ایهم چنین کمیسیون از وضعیت حقوق بشردوستانه بین المللی نیز نظارت می 

فعالیت می نماید. این بخش از تلفات افراد ملکی، وضعیت بازداشت شدگان که به ارتباط جرایم علیه امنیت داخلی  "بررسی ویژه

                                                           
  (2، ماده دوم )4851، تاریخ نشر: 588، شماره مسلسل جریده رسمی:ی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانهاتیصالحقانون تشکیل، وظایف و . وزارت عدليه، 1
 (8. همان، ماده پنجم )2
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نظارت می کنند. ناظرین کمیسیون در این بخش تمامی قضایای مربوط به حقوق بشردوستانه بین و خارجی گرفتار شده اند، نیز 

یکی از فعالیت های عمده این بخش، الملی را ثبت و مستندسازی نموده و در صورت لزوم این قضایا را مورد پیگیری قرار می دهد. 

 ثبت موارد تلفات افراد غیر نظامی می باشد. 

 

 روش تحقیق

قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های خود از  14قانون اساسی و ماده  13کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر مبنای ماده 

وضعیت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی نظارت می نماید. برای نظارت از وضعیت حقوق بشردوستانه بین المللی یک 

 ی مربوط به تلفات افراد ملکی را ثبت می نماید.تیم خاصی تشکیل یافته که تمامی قضایا

کمیسیون می کوشد تا تمامی وقایع و حوادثی که مربوط به جنگ است و تلفات ملکی را بار می آورد با دقت الزم ثبت و مستندسازی 

ا قربانیان دیدن نماید و ب نماید. کمیسیون تا حدی که از لحاظ امنیتی و لوژستیکی ممکن باشد، می کوشد تا ناظرین آن از محل حادثه

و شاهدین عینی از نزدیک گفت و گو نماید و شرح و جزییات قضایا را ثبت نماید. در صورتی که از لحاظ امنیتی دیدار از محل 

واقعه ممکن نباشد، کمیسیون می کوشد تا جزییات قضایا را از چندین منبع محلی به شمول قربانیان، شفاخانه ها، مسوولین دولتی 

یا سایر سازمان ها مانند خبرنگاران و رسانه ها مورد بررسی قرار داده و پس از مقایسه معلوماتی که از چندین منبع به دست آمده  و

 و اطمینان از صحت و سقم معلومات، آنرا درج بانک اطالعات می کند. 

مع میسیون در دفاتر ساحوی و والیتی تهیه و جبانک اطالعات کمیسیون در دفتر مرکزی بوده و اکثریت معلومات از طریق ناظرین ک

دفتر والیتی تقریبا تمامی والیات کشور را تحت پوشش قرار داده و از  1دفتر ساحوی و  3آوری می گردد. ناظرین کمیسیون در 

که ممکن  یوضعیت حقوق بشردوستانه بین المللی نظارت نموده و موارد تلفات افراد ملکی را ثبت می نمایند.  کمسیون تا حد

 باشد، از وقایع تلفات افراد ملکی عکسبرداری و فیملبرداری می نماید. 

در مورد آمار تلفات افراد ملکی، به شفاخانه های که گمان برده می شود که قربانیان در آنجا انتقال می یابند، مراجعه شده و فهرست 

 ین امنیتی و سایر مراجع نیز مقایسه شده و صحت این فهرستزخمیان و کشته شدگان گرفته می شود. این فهرست با فهرست مسوول

مورد دقت و بازنگری قرار می گیرد. عالوه برآن، با زخمیان حادثه نیز مصاحبه صورت می گیرد. عالوه بر شفاخانه ها، با شاهدین 

ه ر صورت لزوم از گورهای کشتوحین نیز گفت و گو می شود. حتا در بعضی موارد و دعینی، اقارب و نزدیکان کشته شدگان و مجر

 شدگان نیز به خاطر دقت بیشتر دیدن به عمل می آید. 

 

   ت.اس تذکر یافته به طور )....(آمده و یا یادداشت: در این گزارش شهرت برخی از قربانیان و اعضای خانواده آنها به طور مستعار 
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 مسلحانهچارچوب حقوقی؛ مکلفیت های حقوقی طرفهای درگیر در جنگ های 

تمامی طرفهای درگیر جنگ مسلحانه در افغانستان مکلف اند و مسوولیت دارند که براساس حقوق بشر بین المللی، حقوق بشر 

دوستانه بین المللی و قوانین عرفی بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد از وارد کردن تلفات و خسارات بر 

پرهیزند. طرفهای درگیر مکلف اند که در جریان منازعات مسلحانه نورم ها و موازین بین المللی حقوق بشر جان و مال افراد ملکی ب

مبنی بر محافظت از افراد ملکی خصوصا زنان و کودکان را رعایت نموده و اقدامات ویژه ای را به منظور محافظت از آنها رویدست 

 گیرند. 

می باشد. در این کنوانسیون  4311و هم چنین عضو پروتوکل الحاقی دوم  4313جنوا  افغانستان عضو کنوانسیون های چهارگانه

ها و پروتوکل الحاقی دوم آن، بر حفاظت از افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه تاکید شده است.  براساس این اسناد حمله 

ضروری است، ممنوع می باشد. در ماده سوم مشترک  علیه افراد ملکی، محالت مسکونی، تاسیسات عامه که برای جمعیت غیر نظامی

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. 

 مشترک کنوانسیون های چهارگانه جنوا چنین آمده است:  9در ماده 

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

 به رعایت حداقل احکام ذیل می باشند:مستلزم 

اشخاصی که در منازعات مسلحانه اشتراک فعال نداشته، به شمول اعضای نیروهای مسلحی که سالح بر زمین گذاشته و  (4

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

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

ص فوق الذکر، در همه شرایط و در هرمکانی همواره ممنوع باقی خواهد بنابراین، ارتکاب اعمال ذیل در ارتباط به اشخا

 ماند:

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

 ب. گروگان گیری،

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

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

 الزم است، صورت گرفته باشد.

 

 ..."اشخاص مجروح و مریض جمع آوری شده و مورد مراقبت قرار خواهند گرفت. (1
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بر مبنای اساسنامه روم که چگونگی تشکیل الحاق کرده است.  میالدی 1009در سال  دولت افغانستان به محکمه جزایی بین المللی

بیان می کند، موارد جدی نقض کنوانسیون های چارگانه جنوا، جنایت جنگی محسوب می شود. دولت افغانستان و  این محکمه را

 و مخالفین مسلح دولت مکلف به رعایت تمامی مفاد اساسنامه روم می باشد.

 

 

 

 ت مهم: تعریف بعضی از اصطالحا

 افراد غیر نظامی

اعضای نیروهای  د، غیر نظامی محسوب می شوند. الف(د غیر نظامی، افرادی اند که به هیچ یک از گروههای زیر تعلق ندارنافرا

مسلح منظم حتی اگر این نیروها متعلق به دولت یا مقامی باشد که از سوی دولت مقابل به رسمیت شناخته نشده است؛ ب( اعضای 

گروههای داوطلب و جنبش های مقاومت؛ ج( افرادی که بخشی از نیروهای مقاومت را تشکیل می دهند؛ د( جنجگویان به طور 

نه بین المللی و غیر بین المللی افراد غیر نظامی براساس قواعد خاص حقوق بشردوستانه بین المللی مورد کلی. در منازعات مسلحا

 . 3حمایت قرار می گیرند

 جمعیت غیر نظامی

جمعیت غیر نظامی از افراد غیر نظامی تشکیل می شود. در منازعات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی جمعیت غیر نظامی و 

 . 4یر نظامی از حمایت کلی در مقابل خطرات ناشی از عملیات نظامی برخوردار هستندافراد غ

 جنگجو

جنگجو، براساس حقوق بین المللی بشردوستانه اعضای نیروهای مسلح طرف منازعه به جز کارمندان صحی و مذهبی، جنگجو 

سلحانه شرکت نمایند. جنگجویان مکلف هستند یعنی اینکه آنها حق دارند که به طور مستقیم در منازعات ممحسوب می شوند. 

 . 5خود را از جمعیت غیر نظامی تفکیک کرده و قوانین حقوق بشردوستانه بین المللی را رعایت کنند

 

                                                           
  3 کمیته بین المللی صلیب سرخ، فرهنگ قانون بین المللی منازعات مسلحانه، پیترو وری، صفحه 82

  4 همان، صفحه 88
  5 همان، صفحه 81
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انند پروتوکل های الحاقی از جمله حقوق عرفی بین المللی بوده و سایر قواعد مشابه م 4313مفاد کنوانسیون های چهارگانه جنوا 

های عضو به شمول گروههای مسلح که بر ضد دولت می جنگند، مکلف به رعایت آنها اند. چندین اصل بر مبنای این و دولت 

 رعایت این اصول می باشند:  به تعهدات و عرف بین المللی در جنگ افغانستان قابل تطبیق بوده و طرفهای درگیر ملزم

 

 

 اصل تفکیک الف. 

طرفهای درگیر همواره میان افراد غیر نظامی و جنگجویان تفکیک قایل بر مبنای اصل تفکیک در حقوق بشر دوستانه بین المللی، 

 شوند. حمالت فقط می تواند علیه جنگجویان انجام شود. حمالت نباید متوجه افراد غیر نظامی باشد. 

یا افراد غیر نظامی را ممنوع کرده است. ممنوعیت حمله به افراد غیر  ( پروتوکل الحاقی دوم، هدف قرار دادن جمعیت1) 49ماده 

از  9کل شماره ز آمده است. این ممنوعیت در پروتوکنوانسیون برخی انواع سالحهای متعارف نی 1نظامی در پروتوکل اصالحی 

میالدی از طریق اجماع عام به  1004اصالحی کنوانسیون که در سال  4کنوانسیون برخی انواع سالحهای متعارف، بر طبق ماده 

 .6مسلحانه غیر بین المللی قابل اعمال است  تصویب رسید، نیز در درگیری های

حمله عمدی علیه غیر نظامیان یا علیه افراد غیر نظامی که در درگیری "مطابق اساسنامه محکمه جزایی بین المللی )اساسنامه روم( 

 . 7یری های غیر بین المللی، جنایت جنگی محسوب می شوددر حوزه درگ "ها شرکت مستقیم ندارند

( پروتکل الحاقی دوم، هر نوع اقدامات و یا تهدیدهای خشونت آمیزی که هدف اولیه آن گسترش ترس در میان جمعیت 1) 49ماده 

یز بین المللی هستند، نغیر نظامی باشد، ممنوع کرده است. این ممنوعیت در سایر اسنادی که ناظر به درگیری های مسلحانه غیر 

 گنجانیده شده است.

ما در قیتیکی از قواعد دیگری اصل تفکیک این است که غیر نظامیان در مقابل حمله حمایت می شوند مگر و تا زمانی که مس 

ظامیان ن . گفتنی است که بنابر اسناد ناظر به درگیری های مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی، غیر8درگیری ها شرکت کنند

بر مبنای کنوانسیون  .9جمعیت غیر نظامی شامل تمامی اشخاص غیر نظامی هستند .اشخاصی هستند که عضو نیروهای مسلح نیستند

                                                           
  6 کمیته بین المللی صلیب سرخ، حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی، جلد اول، ژان ماری هنکرتز و لویس دو سوالدبک، مجمع علمی و فرهنگی 

4834، سال 58صفحه مجد،   

  7 اساسنامه روم، ماده 5، بند ب، مصوب سال 2002 میالدی
  8 پروتوکل الحاقی دوم، ماده 48 )8( مصوب سال 4311.

  9  کمیته بین المللی صلیب سرخ، حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی، جلد اول، ژان ماری هنکرتز و لویس دو سوالدبک، مجمع علمی و فرهنگی
4834، سال 58صفحه مجد،   
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های چهارگانه جنوا، نیروهای مسلح هریک از طرفهای مخاصمه عبارتند از تمامی نیروهای مسلح، گروهها و واحدهای سازمان یافته 

 . 10ی هستند که در مقابل آن طرف درگیری برای اعمال زیردستان خود مسوول می باشدای که تحت امر فرمانده

قاعده دیگر در اصل تفکیک این است که طرفهای مخاصمه بایستی در تمامی احوال میان هدفهای غیر نظامی و اموال نظامی تفکیک 

بر مبنای این اصل . 11ید علیه اموال غیر نظامی باشدقایل شوند. حمله فقط می تواند علیه هدفهای نظامی صورت گیرند. حمالت نبا

 طرفهای درگیر نباید اموال و اماکن غیر نظامی را مورد هدف قرار دهند*. 

برای توضیحات بیشتر و با در نظرداشت اصول حقوق بشردوستانه بین المللی می توان گفت که حمالت بدون تفکیک حمالتی 

 هستند که:

  نیستند؛متوجه هدف نظامی خاصی 

 از روشها یا وسایل جنگی استفاده می کنند که امکان هدفگیری به سوی هدف نظامی مشخصی را برآورده نمی کنند؛ یا 

  از روشها یا وسایل جنگی استفاده می کنند که امکان محدودیت اثر استفاده از آنها، به نحوی که در مقررات حقوق

 .12داردبشردوستانه بین المللی مقرر شده است، وجود ن

 و در نتیجه در هر مورد، نوعأ به گونه ای هستند که بدون تفکیک، به هدف های نظامی و غیر نظامی اصابت می کنند.

همه کشورهای که در چارچوب نیروهای بین المللی در افغانستان دخیل اند، عضو کنوانسیون های چهارگانه جنوا می باشند. اگر 

که نیروی نظامی دارند و یا کمک های نظامی را انجام می دهند، عضو پروتوکل الحاقی دوم  چه همه کشورهای دخیل در افغانستان

 نیستند؛ ولی تمامی این نیروها مکلف به رعایت قوانین جنگ که بخشی از حقوق عرفی بین المللی است، می باشند.  4311

 اصل تناسبب. 

اعث تلفات افراد ملکی، آسیب به افراد ملکی، صدمه به اموال غیر بر مبنای اصل تناسب، شروع به حمله ای که انتظار می رود ب

زیادتر از مزیت عینی و مستقیم نظامی مورد انتظار باشد، ممنوع است. بنابر این نظامی یا ترکیبی از این موارد گردد، و این خسارات 

ند که خسارات و آسیب های وارده بر افراد اصل، طرفهای درگیر در جریان درگیری ها نباید دست به شیوه ها و ابزار جنگی بزن

 ملکی و اهداف غیر نظامی بیشتر از آسیب ها و خسارات وارده بر اهداف نظامی باشد.

                                                           
  10 پروتوکل الحاقی شماره دوم، ماده 28، مصوب سال 4311.

  11 کمیته بین المللی صلیب سرخ، حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی، جلد اول، ژان ماری هنکرتز و لویس دو سوالدبک، مجمع علمی و فرهنگی 
4834، سال 38مجد، صفحه   

هرچند تفکیک میان اموال نظامی و غیر نظامی در پیش نویس پروتوکل الحاقی دوم گنجانیده شده بود؛ اما در آخرین لحظات با در نظرداشتن  *

تصویب متنی ساده از مجموعه پیشنهادی دیگر، این موضوع حذف گردید. در نتیجه پروتوکل الحاقی دوم واجد این اصل نبوده و ممنوعیت هدایت 

( پروتوکل الحاقی دوم، آنقدر وسیع 4) 49ه سمت اهداف غیر نظامی نیز مطرح نشده است، ولی گفته شده که مفهوم حمایت عمومی در ماده حمله ب

اما ممنوعیت هدایت حمله به اهداف غیر نظامی در معاهده موخر دیگر، یعنی پروتوکل اصالحی منضم  است که این موضوع را هم در بر می گیرد.

یون برخی سالحهای متعارف گنجانیده شده است که نسبت به درگیری های مسلحانه غیر بین المللی قابل اعمال است.به کنوانس  

  12  کمیته بین المللی صلیب سرخ، حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی، جلد اول، ژان ماری هنکرتز و لویس دو سوالدبک، مجمع علمی و فرهنگی
4834، سال 441مجد، صفحه   
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پروتوکل الحاقی اول تصریح شده، ولی در پروتوکل الحاقی دوم که مربوط به منازعات مسلحانه  14اصل تناسب در حمله در ماده 

اشاره نشده است؛ اما گفته شده که رعایت اصل تناسب ذاتی اصل انسانیت است و در مقدمه پروتوکل غیر بین المللی است، به آن 

این اصل صراحتأ نسبت به پروتوکل قابل اعمال گردیده است. در نتیجه نمی توان در اعمال پروتوکل، اصل تناسب را نادیده گرفت. 

 .   13وانسیون برخی سالحهای متعارف گنجانیده شده استمنضم به کن 1باید گفت که اصل تناسب در پروتوکل اصالحی 

 ج. اصل احتیاط

در هدایت علمیات نظامی دقت ویژه ای برای جدا کردن جمعیت غیر نظامی، افراد ملکی، و اموال غیر نظامی باید به عمل آید. همه 

ه افراد تلفات تصادفی بر افراد ملکی، صدمه ب اقدامات احتیاطی قابل پیش بینی به منظور اجتناب و در هر شرایطی به حداقل رساندن

ملکی و ایراد خسارات به اموال غیر نظامی باید اتخاذ شوند. قاعده دیگری از اصل احتیاط این است که هریک از طرفهای درگیر 

 باید هرگونه اقدام ممکن را برای اطمینان از نظامی بودن هدف انجام دهند.

آحاد جمعیت غیر نظامی و غیر نظامیان در قبال خطرات ناشی از علمیات نظامی از "قی دوم، ( پروتوکل الحا4) 49براساس مده 

بنابر این، تمامی طرفهای درگیر، در جریان عملیات نظامی حداکثر احتیاط را باید به خرج  "حمایت عمومی برخوردار می باشند.

 که از جمعیت غیر نظامی حفاظت و حمایت کنند.دهند تا به افراد ملکی آسیب وارد نشود. طرفهای درگیر مکلف اند 

هریک از طرفهای درگیری باید هرگونه اقدام احتیاطی ممکن را در گزینش ابزارها و روشهای جنگی به منظور اجتناب و در هر 

به عمل  نظامیشرایطی، به حداقل رساندن تلفات تصادفی به غیر نظامیان، صدمه به افراد ملکی و وارد کردن خسارت به اموال غیر 

طرفهای درگیر باید کلیه اقدامات ممکن را برای ارزیابی این موضوع که حمله ممکن است باعث تلفات جانبی غیر نظامیان،  آورند.

آسیب رساندن به افراد ملکی، وارد کردن خسارات به اموال غیر نظامی، یا ترکیبی از این موارد که زیادتر از مزیت نظامی عینی و 

 .14رد انتظار گردد، به عمل آورندمستقیم مو

طرفهای درگیر به شمول نیروهای بین المللی، ارگانهای امنیتی افغانستان، تمامی گروههای مربوط به  در نهایت، باید گفت که همه

طالبان، شبکه حقانی، حزب اسالمی، داعش و سایر گروههای مسلح که در منازعات مسلحانه دخیل اند، مکلف اند که حقوق 

 را در هر شرایط رعایت و احترام نماید. آنها مسوولیت "یاطاحت"و  "تناسب"، "تفکیک"بشردوستانه بین المللی خصوصا سه اصل 

دارند تا روشها و ابزارهای جنگ را طوری انتخاب نمایند که کمترین صدمات و خسارات به افراد ملکی و اموال غیر نظامی وارد 

 گردد. 

 

 فصل دوم

                                                           
  13 پروتوکل اصالحی 2 کنوانسیون برخی سالحهای متعارف، ماده 8 )ج(

  14 کمیته بین المللی صلیب سرخ، حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی، جلد اول، ژان ماری هنکرتز و لویس دو سوالدبک، مجمع علمی و فرهنگی 
4834، سال 481مجد، صفحه   
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 منازعات مسلحانه جریان در تلفات افراد ملکی

خورشیدی بیشتر از پیش شدت و گسترش یافت. در این سال اکثریت والیات کشور جنگ های  4931منازعات مسلحانه در سال 

شدیدی را شاهد بود و در اثر این جنگ ها افراد غیر نظامی نیز متاثر شدند. تعداد کشته و زخمی شدند و تعداد زیادی دیگر از 

 4.1زعات مسلحانه در طول چندین سال گذشته بیش از در اثر منا مناطق اصلی شان بیجا شده و به سایر والیات مسکن گزیدند.

میلیون نفر از محالت اصلی شان بیجا شده اند. عامل اصلی این بیجاشدگی جنگ و ناامنی در کشور گفته شده است. بررسی بیانگر 

اموال غیر  به همین گونه برخی ازدرصد بیجا شدگی ناشی از جنگ بوده است.  31میالدی حدود  1041این است که در سال 

نظامی و اماکن عامه نیز آسیب دیدند. ناامنی در بسیاری از راههای مواصالتی نیز گسترش یافت و برخی از افراد ملکی در هنگام 

 عبور از شاهراه ها به گروگان گرفته شدند و تعدادی هم در اثر ماین های کنار جاده جان دادند و یا زخمی شدند. 

 

 

 تلفات افراد ملکی 

خورشیدی، از وضعیت رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی نظارت نموده  4931ون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال کمیسی

و به ویژه موارد تلفات افراد ملکی را ثبت و مستندسازی نمود.  کمیسیون کوشیده است که تمام موارد تلفات افراد ملکی را با 

 سایر سازمان های ذیربط مورد دقت و بررسی قرار دهد.  شاهدین عینی، بازماندگان، شفاخانه ها و

خورشیدی بیشتر از سالهای گذشته تشدید و گسترش یافت. در این سال اکثریت  4931منازعات مسلحانه در افغانستان در سال 

مناطق کشور ناامن بوده و زندگی اکثریت مردم را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متاثر ساخت. در این دوره زمانی آسیب های 

خورشیدی بیشترین میزان تلفات افراد ملکی به  4931براساس یافته های کمیسیون در سال شدیدی به افراد ملکی وارد گردید و 

 ثبت رسیده است. 

در  زخمی( به ثبت رسیده است که 1901کشته و  9413نفر ) 3194مجموع تلفات افراد ملکی خورشیدی  4931در طول سال 

خورشیدی  4939. براساس دریافت های کمیسیون در سال درصد افزایش را نشان می دهد 41.3 خورشیدی 4939مقایسه با سال 

با این حساب به نظر می رسد نفر زخمی شده بودند.  1391نفر کشته و  9014نفر کشته و زخمی شده بودند. از این جمله  3001

می گیرد،  رتکه تلفات افراد ملکی هم چنان سیر صعودی دارد. چون اکثریت تلفات افراد ملکی توسط مخالفین مسلح دولت صو

 به نظر می رسد که یکی از دالیل افزایش تلفات افراد ملکی شدت یافتن حمالت آنها باشد. 

 4441تن آنها زن،  111تن آنها مرد،  1111، نفر که کشته و زخمی شده اند 3194از میان  جزییات بیشتر آمارها نشان می دهد که

نفر دیگر نا مشخص بوده است. این ارقام بیانگر این است که مردان بیشتر از زنان و  1333تن آنها کودک بوده اند و سن و جنس 

کودکان قربانی منازعات مسلحانه اند و در جریان جنگها کشته و زخمی می شوند. پس از آن، کودکان بیشترین تلفات را داشته و 
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س شان نا مشخص بوده نیز بلند است و در صورتی که سن و زنان در مرحله سوم قرار دارند. باید گفت که آمار کسانی سن و جن

 جنس آنها در نزد کمیسیون مشخص می شد، این آمار طبیعتا متفاوت می بود. 

نها کودکان بوده اند تن آ 111تن آنها زنان،  193 تن آنها مردان 4311 ،از کسانی که کشته اندتن  9413از میان  به همین ترتیب 

 311تن آنها زن،  191تن آنها مرد،  1300مجروحان،  1901هم چنین از میان یگر مشخص نشده است. تن د 301 و سن و جنس

 تن دیگر نامعلوم بوده است. 1031تن آنها کودک بوده اند و سن و جنس 

ان درصدی ج 91.3 تعداد زنان بیشتری با افزایشخورشیدی نشان می دهد که  4939با سال  4931در سال  تلفاتمقایسه آمار 

هرچند تقویم این گزارش که هجری خورشیدی است با تقویم گزارش یوناما در . و یا مجروج شده اند خود را از دست داده اند

مورد تلفات افراد ملکی متفاوت است؛ اما آمار یوناما نیز تقریبا عین افزایش تلفات زنان را نشان می دهد. براساس گزارش یوناما، 

   . 15نشان می دهد 1041درصد افزایش را نسبت به سال  91میالدی  1041تلفات زنان در سال 

 

 

تن رسیده  44001میالدی مجموع تلفات افراد ملکی به  1041براساس اطالعاتی که در گزارش یوناما انعکاس یافته است، در سال 

براساس گزارش دفتر شورای امنیت ملی . اما 16تن دیگر مجروح گردیده است 1111فرد ملکی کشته و  9111است که از این میان 

فرد ملکی کشته و یا مجروح شده اند. گزارش شورای امنیت بیان می دارد که در این سال  41491 خورشیدی 4931در سال 

. با وجودی که در آمار تلفات افراد ملکی که توسط 17فرد ملکی دیگر مجروح شده اند 1111فرد ملکی کشته شده و  1930

                                                           
  15 هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، گزارش ساالنه 2048 در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه، صفحه 45.

  16 همان، صفحه 4.
  17 دفتر شورای امنیت ملی، معاونیت سرقوماندانی اعلی قوای مسلح، گزارش بررسی تلفات ملکی ها، صفحه 2، سال 4831
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خونین ترین سال برای  4931لف ارائه شده تفاوت هایی دیده می شود، اما وضعیت کلی بیانگر این است که سال ارگانهای مخت

 آمار تلفات ملکی در این سال به ثبت رسیده است. افراد ملکی بوده و تا اکنون بیشترین 

خورشیدی بیشترین  4931و  4939ای خورشیدی در مقایسه با ساله 4931یافته های کمیسیون نیز بیانگر این است که در سال 

تن می رسید که از این میان  1140خورشیدی رقم تلفات افراد ملکی به  4931تلفات افراد ملکی به وقوع پیوسته است. در سال 

خورشیدی در مجموع رقم تلفات افراد ملکی  4939فرد ملکی دیگر زخمی شده بودند. در سال  9111فرد ملکی کشته و  1131

 9014خورشیدی  4939( نشان می داد. در سال 4931درصد افزایش را نسبت به سال قبل آن ) 10فرد می رسید که  3001به 

 تن ملکی دیگر مجروح شده بودند.  1391تن کشته و 

نسبت به سال  4931مقایسه ارقام کشته شده ها و زخمی ها در دو سال گذشته نشان می دهد که در رقم کشته شدگان در سال 

فرد ملکی بیشتر از سال قبل کشته شده اند. اما میزان  13صرفا  4931چندان افزایش به مشاهده نمی رسد. یعنی در سال  4939

بیانگر  4939در مقایسه با سال  4931افراد ملکی که مجروح شده اند، افزایش چشمگیر داشته است. ارقام مجروحان در سال 

درصد نسبت به سال قبل افزایش  13خورشیدی میزان مجروحان  4931در سال درصدی می باشد. به عبارت دیگر  13افزایش 

 یافته است. 

 

  
 

خورشیدی کاهش یافته  4939نسبت به سال  4931از لحاظ سن و جنس، دریافت ها نشان می دهد که آمار تلفات مردان در سال 

تن می  1111این رقم به  4931حالی که در سال تن می رسید؛ در  1431خورشیدی آمار تلفات مردان به  4939است. در سال 

درصد کاهش یافته است. اما برعکس آمار  40.1نسبت به سال قبل  4931رسد. یعنی آمار تلفات مردان )کشته و مجروح( در سال 

ح زن کشته و مجرو 111خورشیدی به تعداد  4931است. درسال  نسبت به سال قبل افزایش داشته 4931تلفات زنان در سال 
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تن می رسید. مقایسه این ارقام نشان می دهد که در این دوره گزارشدهی،  111شدند؛ در حالی که در سال قبل از آن، این رقم به 

درصد افزایش  1.1افزایش داشته است. به همین گونه آمار تلفات کودکان نیز به مقدار درصد  93تلفات زنان نسبت به سال قبل 

( خورشیدی 4939نفر از کودکان کشته و مجروح شدند؛ در حالی در سال قبل از آن ) 4441رشیدی خو 4931یافته است. در سال 

 تن از کودکان کشته و زخمی شدند.  4011

 

 

 تلفات افراد ملکی براساس نوعیت حوادث

تاکتیک ها و روشهای جنگ تاثیرات مستقیم بر افزایش و کاهش تلفات ملکی دارد. همانطوری که اصول حقوق بشر دوستانه بین 

را رعایت کنند و از روشها و تکتیک های که موجب  "احتیاط"و  "تناسب"، "تفکیک"المللی تاکید دارد، طرفهای منازعه باید اصول 

یر نظامی و اموال غیر نظامی وارد گردد، استفاده نکنند. طرفهای منازعات مسلحانه ملکف اند که تلفات ملکی و خسارات به افراد غ

 تمامی اقدامات الزم را به منظور جلوگیری از آسیب ها و خسارات بر غیر نظامیان در حین عملیات اتخاذ کنند. 

ت، طرفهای درگیر بدون توجه به جان و مال افراد در طول چندین سال گذشته که منازعات مسلحانه در افغانستان شدت یافته اس

غیر نظامی دست به تاکتیک ها و روشهای می زنند که تلفات ملکی زیادی را در پی داشته است. در اثر این تاکتیک ها و روشها افراد 

یا اینکه تعداد از آنها  غیر نظامی که در جنگ مشارکت نداشته اند، به شمول زنان و کودکان جانهای شان را از دست داده اند و

مجروح شده اند. در طول چندین سال گذشته خانواده های زیادی یک و یا چند عضو خانواده شان را از دست داده اند. در حالی 

که قانون اساسی کشور و کنوانسیون های چارگانه جنوا افراد ملکی حق حیات را یکی از اصول بنیادین انسان دانسته و تاکید نموده 

ت که نباید هیچ حیاتی بدون موجب قانونی سلب گردد. بر اساس کنوانسیون های چارگانه جنوا، طرفهای درگیر منازعه مکلف اس

 اند که میان افراد ملکی و نظامیان تفکیک قایل شوند و از جان و مال غیر نظامیان حفاظت نمایند. 
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 حمالت انتحاری

دریافت های کمیسیون از چندین سال به این سو نشان می دهد که بیشترین تلفات افراد ملکی در اثر حمالت انتحاری صورت می 

درصد تلفات  91خورشیدی نیز بیشترین تلفات ملکی در اثر حمالت انتحاری اتفاق افتاده است. در این سال  4931گیرد. در سال 

از مجموع این رقم، تن کشته و زخمی شده اند.  9141ه در مجموع در نتیجه این نوع حمالت ملکی در اثر حمالت انتحاری بوده ک

تن دیگر مجروح شده اند. قابل یادآوری است که در اثر حمالت انتحاری  1199تن در اثر حمالت انتحاری کشته شده و  134

ده، کشته شده اند. این ارقام نشان می دهد که تن دیگر که سن و جنسیت آنها نامعلوم بو 101کودک و  13زن،  19مرد،  114

 331کودک و  441زن،  491مرد،  4144مردان بیشترین قربانیان حمالت انتحاری را تشکیل داده است.  از میان مجروحین نیز، 

 تن دیگر که جنسیت و سن شان نامعلوم بوده، مجروح شده اند. 

درصد افزایش یافته است.  11.13خورشیدی  4939ی بوده در مقایسه با سال ارقام تلفات افراد ملکی که عامل آن حمالت انتحار

 4931خورشیدی دو برابر شده است. در سال  4939خورشیدی در مقایسه با سال  4931یعنی قربانیان حمالت انتحاری در سال 

خورشیدی  4939الی که در سال نفر از افراد ملکی در اثر حمالت انتحاری کشته وزخمی شدند؛ در ح 9411خورشیدی به تعداد 

تن از افراد ملکی در اثر حمالت انتحاری کشته و مجروح شدند. دریافت های کمیسیون نشان می دهد که موارد  4111به تعداد 

بیشتر از سال قبل اتفاق افتاده است. عالوه بر افزایش موارد حمالت انتحاری، زمان و مکان وقوع  4931حمالت انتحاری در سال 

 ت انتحاری نیز بر افزایش تلفات افراد ملکی در اثر چنین حوادث تاثیر گذار بوده است. حمال

حمالت انتحاری اغلبا در زمان و مکانی صورت می گیرد که افراد ملکی بیشتری حضور دارند و از این رو تعداد بیشتری از افراد 

ن حمالت را به عهده می گیرند و آمار ارقام قربانیان نظامی را گروه طالبان اغلبا مسوولیت ایغیر نظامی کشته و زخمی می شوند. 

بیشتر از غیر نظامیان خاطر نشان می سازند.  در حالی که واقعیت ها، عکس آن است و در اکثر حمالت انتحاری افراد غیر نظامی 

دولت  یر خصوصا مخالفین مسلحباوجودی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره از طرفهای درگ کشته و زخمی شوند.

خواسته است که از انجام حمالت انتحاری جلوگیری نمایند و افراد ملکی را مورد هدف قرار ندهد، اما دیده می شود که آنها به 

حق حیات و سالمت جان افراد ملکی چندان اهمیتی قایل نیستند و بی محابا حمالت انتحاری در جاهای مزدحم که افراد ملکی 

 ری حضور دارند، اهداف شان را مورد حمله قرار می دهند. بیشت
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خورشیدی حمالت  4931از همانرو انجام حمالت انتحاری سبب می شود که صدمات سنگینی در مناطق شهری وارد گردد. در سال 

انتحاری عمدتا در شهرهای کابل، جالل آباد، کندهار و لشکرگاه اتفاق افتاد. به طور نمونه می توان از حمله انتحاری که در تابستان 

در منطقه شاه شهید کابل رخ داد نام برد. در این حمله فرد انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری خود را در نیمه های  4931سال 

تن دیگر زخم برداشتند. در میان کشته شدگان  903تن کشته شدند و  41در میان مناطق مسکونی منفجر ساخت که در اثر آن،  شب

طفل نیز مجروح گردیدند. عالوه بر آسیب های جانی، خسارات مالی هنگفتی نیز  43زن و  11مرد،  141چهار زن نیز بوده است. 

 دکان های نزدیک محل حادثه به طور کامل تخریب گردیدند.  در پی داشت. تقریبا تمامی خانه ها و

 

به هیچ وجه در نظر گرفته نمی شود. مخالفین مسلح دولت نباید و اصل تفکیک حمالت انتحاری، اصل تناسب  در اکثریت موارد

دست به حمالت بزنند که بیشتر افراد ملکی قربانی شوند و اماکن و اموال غیر نظامی خساره مند گردد. بر مبنای پروتوکل الحاقی 

شده از علمیات نظامی از حمایت کلی  دوم کنوانسیون های چهار گانه جنوا جمعیت ملکی و افراد ملکی باید در برابر خطرات ایجاد

برخوردار باشند. جمعیت ملکی و هم چنین افراد ملکی باید مورد هدف حمله قرار نگیرند. اعمال و تهدیدات حمالت که هدف 

انجام حمالت انتحاری بدون تفکیک و مواد انفجاری تعبیه اساسی آن ایجاد ترس و وحشت در میان مردم ملکی باشد، ممنوع است. 

شده در میان جمعیت ملکی به معنی نقض حقوق بشردوستانه بین المللی بوده که هر یک از طرفهای درگیر مکلف به رعایت آن می 

 باشند. در غیر آن، نقض این اصول، جرایم جنگی محسوب می شود. 

انه حقوق بشر و حقوق بشردوستاستفاده از کودکان در حمالت انتحاری یک روش کامال غیر انسانی و برخالف موازین بین المللی 

سال استفاده  43بین المللی است. شواهد نشان می دهد که مخالفین مسلح دولت در بعضی از حمالت انتحاری از کودکان زیر سن 

کرده و با تجهیز واسکت انتحاری به هدف مورد نظر فرستاده اند. برخی از این کودکانی که قبل از انجام حمله انتحاری بازداشت 

ده اند، نمی دانسته اند که برای چه این حمله را انجام می دهند. حتا برخی از آنها نمی دانستند که در اثر حمله انتحاری خود نیز ش

 کشته می شود. فریب کودکان با وعده ها و تبلیغات مذهبی برخالف احکام شریعت اسالم و ضد بشری می باشد. 

رامت انسانی است. حمالت انتحاری در حقیقت استفاده از جان انسان به حیث حمالت انتحاری در ذات خود یک امر خالف ک

 رت تفاده از سادگی و معصومیت آنها تکان دهنده و وحشتناکوسیله انفجاری برای کشتن سایر انسانها است. استفاده از کودکان با اس

مارکیت احمدزی  واقع در اق خود، در اتمحصل پوهنتون بود که کارمند وزارت مالیه و یک هم اتاقی ام شب بود. من و 4008ساعت 

 سقف ک طرفیدیم. شیشه ها و یرا شن وحشتناک و بسیار قوی ناگهان صدای یک انفجار .م که استراحت کنیمینشسته بودم و تصمیم داشت

مدم چشم من که به هوش آ وقتی .را نمی شنیدم یاقی ام زیر سقف شد و من چند لحظه بی هوش بودم وچیز. هم اتاق ما فروریختات

روحین جوگریه م یو صدا ی از اتاق بیرون شدمبه سخت خون جاری شده بود. صورتم از وگرد وغبار بود. بوی باروت .نمی دید ی راچیز

م محل ردچند دقیقه بعد م های شیشه مجروح شده است. توسط پارچه صورتم یدم که یک طرفهمیدیم و شعله های اتش را دیدم. فرا شن

 .شهید شده بود اتاقی ام زیر آوارهم  لیو .من را به شفاخانه بردند مدند وآ

 کابل مجروح شده بود.چشمدیدهای یکی از شاهدین عینی که در حمله انتحاری منطقه شاه شهید 
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منازعات مسلحانه نیز هر نوع شمولیت کودکان حقوق کودک در مورد منع شمولیت کودکان در  است. پروتکل اختیاری کنوانسیون

عالوه برآن، اساسنامه محکمه جزایی بین المللی  .18در صفوف نیروهای مسلح ملی و هم چنین سایر گروههای مسلح منع کرده است

نوجوانان زیر پانزده سال را منع کرده است. مطابق این اساسنامه، سربازگیری و فراخواندن  41)روم( نیز استخدام کودکان زیر سن 

سال به خدمت در گروهها یا نیروهای مسلح یا استفاده از آنها برای شرکت فعاالنه در منازعات مسلحانه از جمله جنایت جنگی 

 . 19محسوب می شود

 

 درگیری های زمینی

تن  4311در اثر درگیری های زمینی درگیری های زمینی نیز بیشترین تلفات ملکی را در پی داشته است.  پس از حمالت انتحاری،

درصد تلفات را نشان می دهد که در اثر درگیری های زمینی میان مخالفین  10.1از افراد غیر نظامی کشته و زخمی شده اند. این رقم 

آن عده از درگیری های که در محالت مسکونی و داخل قریه ها صورت  ست.مسلح دولت و نیروهای حامی دولت اتفاق افتاده ا

 می گیرد، افراد غیر نظامی آسیب می بینند. 

درصد افزایش یافته است. در  10قایسه با سال قبل، بیش از در اثر درگیری های زمینی در م 4931میزان تلفات افراد ملکی در سال 

لکی در اثر درگیری های زمینی میان نیروهای حامی دولت و نیروهای مخالف مسلح تن از افراد م 111خورشیدی  4939سال 

در درگیری های زمینی در تن افزایش یافت.  4311خورشیدی این رقم به  4931دولت کشته و یا زخمی شده بودند. اما در سال 

                                                           
18 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflicts, 
25 May, 2000, article 1 and 4.  

  19 اساسنامه روم، ماده 5، فقره 25، مصوب سال 2002 میالدی.

یک موتر در دروازه ورودی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی یک حمله انتحاری توسط  ۲۱/۵/۲۹۱۱چاشت مورخ  ۲۱حوالی ساعت 

ردید گطفل و یک زن مجروح  ۱ر به شمول گتن دی ۲۱تن از مردم ملکی کشته و  ۵نوع کوروال صورت گرفت که در نتیجه آن به تعداد 

 است. 

من در دوکان " :یکی از شاهدان عینی که در نزدیک محل حادثه دوکان داشت به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درمورد چنین گفت

شیشه های دوکانم شکست  خواستم برای خود نان چاشت را تهیه نمایم که یک انفجار خیلی قوی صورت گرفت و می .بودم خود نشسته

ان  که از دوک می کردم که شاید در داخل دوکان من انفجار شده باشد. وقتی فکر .ناحیه سر زخم برداشتم ازو خودم توسط یک شیشه 

تر مو یکروال ودیگر هانآاز  یمن دو موتر مردم ملکی که یک .ان هوایی شعله های اتش باال می شوددیدم که در دروازه مید ،مدمآبیرون بر

 "من از ترس نتوانستم که به نزدیک محل حادثه بروم. .به چشم خود دیدم که اتش گرفته بود ،نوع سوزکی بود

توسط پولیس چک می گردید. وی اضافه کرد که  د ویکی دیگر از شاهدان عینی گفت که در حین انفجار مسافرین داخل میدان می شدن

ا بود و کسی نتوانست وی ر ماندهرا دیدم که در شعله های آتش گیر  غیر نظامی نوع کروال یک نفر ی ازبعد از انفجار در داخل یک موتر

 .نجات دهد
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خم برداشتند. این درگیری ها شامل عملیات تن دیگر ز 4110نفر از افراد ملکی کشته شدند و  141خورشیدی به تعداد  4931سال 

 های پالن شده خرد و کوچک هر دو طرف درگیر و سایر حمالت چریکی می باشد. 

 4931میزان سال  10الی  1یکی از نمونه های برجسته درگیری های زمینی، حمله طالبان در شهر کندز بود که در اثر این جنگ از 

مورد تلفات  100باعث تلفات زیاد افراد ملکی گردید. در این مدت در اثر تبادل آتش در شهر کندز و روستاهای اطراف آن بیش از 

براساس تن دیگر در اثر این درگیری ها زخمی شدند.  130تن کشته و حدود  190افراد ملکی به ثبت رسید. از این میان بیش از 

تن از افراد ملکی حین فرار از خانه های شان در ساحه  41یسیون که شاهد عینی بوده است، به تعداد اظهارات یکی از کارمندان کم

 . 20میدان پخته در مسیر راه هدف قرار گرفته و کشته شدند

درگیری های زمینی میان نیروهای حامی دولت و نیروهای مخالف مسلح دولت  رسد که این افزایش به دلیل گسترشبه نظر می 

فانه متاس دلیل دیگر کشاندن جنگ در مناطق مسکونی و پرجمعیت است.  ز خروج نیروهای بین المللی صورت می گیرد.پس ا

برخی از طرفهای درگیر خصوصا نیروهای مخالف مسلح دولت در درگیری های زمینی از تاکتیک های کار می گیرند که موجب 

ولت حمله می کنند و ی ددهد که مخالفین مسلح دولت بر نیروهای حام افزایش تلفات افراد ملکی می شود. گزارش ها نشان می

در داخل مناطق مسکونی عقب نشینی می کنند و یا اینکه از مناطق مسکونی بر کاروان نیروهای حامی دولت فیر می  پس از حمله،

کنند. پس از آن درگیری شروع شده و در نتیجه افراد ملکی و اموال غیر نظامی آسیب دیده و خساره مند می شوند. این شیوه ای از 

سپر می سازند، کامال ممنوع بوده و نقض حقوق بشردوستانه بین المللی محسوب می را جنگ به دلیل اینکه از افراد غیر نظامی 

بر مبنای اصول حقوق بشردوستانه بین المللی، هریک از طرفهای درگیری باید تا حد ممکن، از قراردادن هدفهای نظامی در شود. 

 21درون یا نزدیک به مناطق بسیار پر جمعیت اجتناب ورزند.

 

                                                           
  20 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش وضعیت حقوق بشر دوستانه بین المللی در جریان جنگ های شهر کندز، صفحه 5

  21  کمیته بین المللی صلیب سرخ، حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی، جلد اول، ژان ماری هنکرتز و لویس دو سوالدبک، مجمع علمی و فرهنگی
4834، سال 488مجد، صفحه   
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در برخی از والیات نیروهای خیزش مردمی که علیه طالبان می جنگند نیز مرتکب نقض حقوق بشردوستانه بین المللی می شوند. 

خانه  43نیروهای خیزش مردم اغلبا توسط دولت افغانستان حمایت و تجهیز می شوند. نیروهای خیزش مردمی در والیت فاریاب 

دکان را در این قریه به آتش کشیده اند. گفته می شود که  1مسکونی در قریه جستایی و خانه  3مسکونی در قریه خواجه کیتی و 

این خانه ها متعلق به افراد طالبان بوده و دکانهای حریق شده نیز مربوط به مال بصیر سرگروه طالبان در ولسوالی قیصار می باشد. 

 دکانها توسط نیروهای خیزش مردمی را تایید کرد.  خانه ها واین تعداد ریاست امنیت ملی والیت فاریاب حریق شدن 

در ولسوالی قیصار مورد تجاوز قرار داده اند. قوماندان  (...)به نامرا  ود که نیروهای خیزش مردمی یک دختریهم چنین ادعا می ش

سه نفر از ساکنین قریه کاکرها دره خواجه کیتی در نزد او آمده و  13/1/4931امنیه قیصار به ناظرین کمیسیون گفت که به تاریخ 

عارض شدند که یک خانم در داخل خانه اش از سوی نیروهای خیزش مردمی مورد تجاوز قرار گرفته است. بعدا قوماندان امنیه 

ا یک شخصی ر )...(ر به اسم ولسوالی تعدادی از نیروهای خیزش مردمی را جلب کرده و در یک صف ایستاد می نماید و پدر دخت

از طرف قوماندان امنیه بازداشت  آن شخص متهمشناسایی نموده و مدعی می شود که او عامل تجاوز بر دخترش است.   (...)به نام 

و گفت و گو کرد ولی ا نیز ا می گردد. ناظرین کمیسیون با شخص متهممی شود و به ولسوالی برده می شود. آن شخص بعدا ره

عا را کذب دانست. ناظرین کمیسیون به دلیل امنیتی نتوانست که با خود قربانی و سایر افراد محل در این زمینه دیدار و گفت این اد

   بیشتر دوباره تحت نظارت قرار داده شده است.   و گو نماید. گفته می شود که شخص متهم برای تحقیقات

 

 

حمالت انتحاری در اثر درگیری ترور
ماین های کنار 

جاده
حمالت راکتی حمالت هوایی نا معلوم عملیات شبانه
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 قتل و ترور

تن از افراد  4110درصد از تلفات افراد ملکی در اثر ترور صورت گرفته است. در جریان این دروه گزارشدهی، به تعداد  41حدود 

ملکی با استفاده از شیوه ترور کشته و یا زخمی شده اند. یعنی اینکه مخالفین مسلح دولت و یا افراد مسلح غیر مسوول اشخاصی 

وده اند و یا متنفذین محلی را که گمان برده می شد که با دولت همدست بودند، کمین نموده و با ملکی را که با دولت همکار ب

شلیک گلوله مورد هدف قرار داده اند. در بعضی موارد گزارش می شود که مخالفین مسلح دولت مالامامان مساجد را نیز ترور کرده 

 اند. 

دان ملکی دولت به شمول قضات، سارنواالن، سایر نهادهای دولتی حمله خورشیدی مخالفین مسلح دولت بر کارمن 4931در سال 

کردند. طالبان نیز مسوولیت اکثریت این نوع حمالت به عهده گرفته اند. به نظر می رسد که حمله بر کارمندان ملکی دولت بخشی 

 1041آپریل  11که طالبان به تاریخ  از سیاست جنگی طالبان است و این نوع حمالت را سازمان یافته انجام می دهند. چنانچه

مسوولین "خبر دادند. در بخشی از این اعالمیه آمده است که  "عزم"میالدی اعالمیه ای را صادر کردند و از شروع عملیات به نام 

 ".22مورد هدف ما قرار می گیرند 1041رژیم دست نشانده و دیگر افراد مضر در جریان فصل جنگ در سال 

یون نشان می دهد که مخالفین مسلح دولت پس از تصرف شهر کندز، شماری از مردم ملکی را به قتل رسانده که یافته های کمیس

تن از افراد غیر نظامی برای کمیسیون تثبیت شده است. این افراد ابتدا از خانه های شان دستگیر شده و سپس به  9از جمله قتل 

 . 23ار از سوی طالبان، وابستگی آنها به ادارات دولتی خوانده شده استصورت فجیعانه به قتل رسیده اند. دلیل این کشت

ماه می بر موتر کارمندان لوی  1خورشیدی دو بار بر کارمندان لوی سارنوالی حمله صورت گرفت. به تاریخ  4931در بهار سال 

تن دیگر از افراد ملکی زخم برداشتند. هم چنین  41کشته شد و  رت گرفت که در اثر آن دو تن از آنهاسارنوالی حمله انتحاری صو

فرد ملکی کشته  1می یک حمله انتحاری دیگر بر موتر حامل کارمندان لوی سارنوالی صورت گرفت که در اثر آن،  40به تاریخ 

پارکینگ وزارت  خورشیدی در 4931تن دیگر زخمی شدند. به همین ترتیب نیروهای مخالف مسلح دولت در سال  10شد و 

برخی از بزرگان و مالامامان مساجد را نیز مورد هدف عدلیه حمله انتحاری انجام داد که در اثر آن پنج فرد ملکی کشته شد. طالبان 

 قرار دادند که از جمله می توان از ترور یک عضو شورای علما حین بازگشت از مسجد به سوی منزل در شهر لشکرگاه نام برد. 

انسیون های چهارگانه جنوا، افراد ملکی کسانی هستند که عضویت نیروهای مسلح را نداشته و در جنگ به طور فعاالنه مطابق کنو

مشارکت ندارند. جمعیت ملکی و افراد ملکی نباید مورد هدف قرار بگیرند. اعمال و تهدیدات حمالت که هدف اساسی آن ایجاد 

 .24است. افراد ملکی باید از حمایت فراهم شده، مستفید گردندترس و وحشت در بین مردم ملکی باشد، ممنوع 

 

                                                           
  22 اعالمیه شورای عالی امارت اسالمی افغانستان در ارتباط به آغاز عملیات های تهاجمی بهاری به نام عزم، 

  23 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش وضعیت حقوق بشر دوستانه بین المللی در جریان منازعات مسلحانه شهر کندز، صفحه 5
  24 پروتکل الحاقی دوم کنوانسیون های جنوا در ارتباط با حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه غیر بین المللی، 42 آگست 4313، ماده 48.
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 ماین های کنار جاده

خورشیدی تعداد زیادی از افراد  4931پس از ترور، ماین های کنار جاده بیشترین تلفات ملکی را درپی داشته است. در جریان سال 

ملکی در اثر انفجار ماین های کنار جاده جان های شان را از دست دادند و یا اینکه اعضا و یا عضوی از بدن خود را از دست داده 

درصد کل تلفات افراد  41.93نفر از افراد ملکی کشته و یا زخمی شدند که این رقم،  4911ال به تعداد و معلول شدند. در این س

 ملکی را تشکیل می دهد. 

نشان می دهد که تلفات افراد ملکی در اثر انفجار ماین های کنار جاده کاهش یافته است. در  4931مقایسه آمار سال گذشته با سال 

تن در اثر برخورد با ماین های  4911خورشیدی  4931نفر کشته و زخمی شده بودند اما در سال  9410خورشیدی  4939سال 

به عبارت دیگر میزان تلفات افراد ملکی در اثر ماین های کناره کشته و زخمی شدند.  ،کنار جاده و سایر مواد انفجاری تعبیه شده

 ر کاهش یافته است. در مقایسه با سال گذشته تقریبا سه براب 4931جاده در سال 

گفتنی است که ماین های کنار جاده که مواد انفجاری تعبیه شده از نوع فشاری است، عموما توسط مخالفین مسلح دولت استفاده  

می شود. این نوع ماین ها وقتی انفجار می کند که شخصی و یا واسطه نقلیه بر آن قرار گرفته و آن با وارد شدن فشار انفجار می 

 این ها از آنرو که اسلحه ای است که بدون تفکیک افراد را می کشد و یا معلول می سازد، غیر قانونی می باشد. کند. م

کنترول می شود، نیز استفاده می کنند. این نوع مواد انفجاری در حقیقیت بمب  دور مخالفین مسلح دولت از مواد انفجاری که از راه

یت کننده امکان می دهد هر زمانی که بخواهد آنرا انفجار دهد. البته باید گفت که اغلب دایت شونده هستند که به شخص هداهای ه

انفجار می کند. استفاده دوامدار از آن، و در برخی موارد مشکل  بدون کنترول ،این نوع بمب ها دست ساز بوده و در برخی موارد

که دراین صورت برای افراد ملکی خطرناک بوده و در مواردی  تخنیکی، باعث می شود که این نوع بمب ها خود بخود انفجار نماید

 دیده شده است که اشخاص ملکی توسط این نوع بمب ها کشته شده و یا معلول گردیده اند. 

استفاده از مواد انفجاری مقناطیسی نیز در سالهای اخیر در میان نیروهای مخالف مسلح دولت افزایش یافته است. این نوع بمب ها 

به وسایط نقلیه چسپانده می شود. هرچند اکثر موارد نصب ماین های مقناطیسی در موترهای نیروهای امنیتی افغانستان بوده؛ اما در 

ت که برخی از کارمندان ملکی دولت نیز هدف چنین نوع بمب ها بوده است و در بعضی موارد هدف موارد هم دیده شده اس

 نیروهای امنیتی بوده ولی در کنار آن، افراد ملکی نیز کشته و زخمی شده اند. 

 حمالت راکتی

درصد کل تلفات  49 ر مجموع این افرادکشته و زخمی شدند که د نفر در اثر حمالت راکتی 4111خورشیدی  4931در سال 

افراد ملکی را تشکیل می دهند.  حمالت راکتی به این معنی است که طرفهای درگیر سالحهای نسبتا سنگین مانند هاوان به جانب 

مقابل فیر می کنند. پرتاب راکت در مواردی به اهداف نظامی اصابت نکرده بلکه در مناطق مسکونی و یا هم جاهای که افراد ملکی 

د دارند، برخورد می کند که در نتیجه باعث تلفات افراد می شود. خطا در نشانگیری عامل اصلی تلفات افراد ملکی در اثر رفت و آم

 پرتاب راکت می باشد. عاملین پرتاب راکت ها هم گروهای مخالف مسلح دولت و هم نیروهای حامی دولت می باشند.  
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 414نفر دیگر زخم برداشتند. از جمله کشته شدگان،  311تن کشته شدند و  110در اثر حمالت راکتی در این دوره گزارشدهی، 

مرد،  913تن دیگر مشخص نشده است. به همین ترتیب، از میان زخمی شدگان،  11کودک بوده و جنس و سن  11زن،  93مرد، 

، می توان که آمار تلفات ملکی تن دیگر نامعلوم بوده است. با مشاهده ارقام سال گذشته 11کودک بوده و هویت  931زن،  434

تن کشته و زخمی شده بودند؛ در حالی  4043خورشیدی  4939در اثر حمالت راکتی به طور نسبی افزایش یافته است. در سال 

 تن کشته و زخمی شده اند.  4111خورشیدی  4931که در سال 

 حمالت هوایی

حمالت هوایی در سالهای گذشته به خاطر وارد کردن تلفات افراد ملکی به یکی از جنجالی ترین موضوع سیاسی در کشور مطرح 

شده بود. حمالت هوایی که اغلبا توسط نیروهای بین المللی صورت می گرفت، در برخی موارد سبب تلفات افراد ملکی می گردید 

می گرفت که حتا باعث تیرگی روابط دولت افغانستان با دولت ایاالت متحده آمریکا گردیده و این امر باعث خشم دولتمردان قرار 

 بود. اما در سالهای با کاهش نیروهای بین المللی و تغییر نقش آنها کاهش یافته است. 

فات افراد ملکی درصد کل تل 1که تقریبا  تن کشته و زخمی شدند 431خورشیدی در اثر حمالت هوایی در مجموع  4931در سال 

تن دیگر زخم برداشتند. به نظر می رسد که میزان تلفات افراد ملکی در اثر  441تن کشته و  11. از این میان، را تشکیل می دهد

تن کشته  441خورشیدی  4939خورشیدی نسبت به سال قبل اندکی افزایش یافته است. در سال  4931حمالت هوایی در سال 

تن می رسد. گفتنی است که هنوز هم در بعضی موارد  431خورشیدی این تعداد به  4931حالی در سال و زخمی شده بودند؛ در 

 نیروهای بین المللی موسوم به حمایت قاطع، دست به حمالت هوایی می زنند که بعضا سبب تلفات افراد ملکی می شود. 

طالبان، نیروهای بین المللی به کمک نیروهای امنیتی افغانستان در سال گذشته در هنگام عملیات باز پس گیری شهر کندز از دست 

بمباردمان قرار داد. در جریان یکی از عملیات شفاخانه داکتران  لبان را از طریق هوا موردشتافت و برخی از مراکز تجمع نیروهای طا

فاخانه و مریضانی که در آنجا تحت تداوی تن از کارمندان ش 91بدون سرحد مورد هدف عملیات هوایی قرار گرفت که در نتیجه ان 

در تن دیگر از مراجعین به آن شفاخانه تشکیل می داد.  43تن از کشته شدگان کارمندان شفاخانه و  43قرار داشتند، جان باختند. 

 تن دیگر زخم برداشتند.  11این حمله 

ون مرز، طالبان تجمع کرده بودند؛ اما پس از مدتی با نشر نیروهای ناتو اعالم کردند که شب حمله در شفاخانه داکتران بد در ابتدا

یک اعالمیه مطبوعاتی آن حمله را یک اشتباه انسانی قلمداد کردند و فرمانده نیروهای ناتو به خاطر این اشتباه معذرت خواهی کرد. 

ردند با شک و تردید نگریستند و اظهار ک خانه راداکتران بدون مرز اظهارات نیروهای آمریکایی مبنی بر اشتباهی بودن حمالت بر شفا

که تصور اشتباهی بودن آن حمله دشوار است. سازمان داکتران بدون مرز اصرار کردند که در شب حمله، هیچ عضو از نیروهای 

مله اول ز حطالبان در محوطه شفاخانه پنهان نشده بود. این سازمان گفت که هواپیماهای آمریکایی به کارمندان و بیمارانی که پس ا
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از این شفاخانه فرار می کردند، شلیک کردند. پیشتر از این مقام های دولت افغانستان گفته بودند که نیروهای وابسته به گروه طالبان 

 . 25در محوطه این شفاخانه سنگر گرفته بودند و از آنجا به نیروهای امنیتی داخلی و بین المللی شلیک می کردند

خورشیدی اعالم کرد که پس از بررسی چگونگی حمله هوایی بر شفاخانه داکتران بدون مرز  4931در ماه ثور وزارات دفاع آمریکا 

 . یکیتن از سربازان خود را شناسایی نموده و آنها را به دلیل سهل انگاری در این حمله مورد مجازات انضباطی قرار می دهند 41

 . 26سرباز خواهد داشت 41نفی باال ترفیع این از مقامات آمریکایی گفت که این مجازات تاثیر م

 

 

 عامالن تلفات افراد ملکی

مهم است تا بدانیم که عامالن تلفات افراد ملکی کیها و کدام گروهها هستند و چند درصد تلفات ملکی را کدام یکی از طرفهای 

درصد عامل تلفات افراد ملکی گروههای  11خورشیدی  4931درگیر مرتکب شده اند. براساس یافته های کمیسیون، در طول سال 

ردو جناح مربوط طالبان( شبکه حقانی، القاعده و داعش بوده اند. در مجموع این گروهها، مخالف مسلح دولت به شمول طالبان )ه

زخمی( نفر از افراد ملکی را به طرق مختلف کشته و زخمی کرده اند. این تعداد افراد ملکی  1111تن کشته و  1131) 1110

                                                           
  25 روزنامه هشت صبح، "داکتران بدون مرز: تصور اشتباه بودن درحمله به شفاخانه کندز دشوار است"، 45 عقرب سال 4831، معلومات بیشتر:

http://8am.af/1394/08/16/doctors-without-borders-myth-is-difficult-to-attack-in-kunduz-hospital/ 
  26 دویچه وله، "آمریکا 45 سربازش را در پیوند به حمله باالی شفاخانه در قندر مجازات می کند"، معلومات بیشتر در لینک زیر:

http://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-16-
%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-

%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-

%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-19224210 

 

 ساله که در بمباردمان شفاخانه بدون مرز والیت کندز زخمی شده بود، در مصاحبه با ناظرین کمیسیون چنین گفت:  41عرفان اهلل 

من را غرض تداوی به شفاخانه در جریان جنگ کندز، با فیر هاوان که در خانه ما اصابت کرد، من و چندین تن دیگر از اهالی زخمی شدم. 

داکتران بدون مرز آوردند و بستر شدم. آن شب، عملیات شده بودم و در یک کانتینر بستر بودم و تعدادی دیگر از مجروحین نیز آنجا بستر 

ما مرده  که همهبجه شب بود که صدای انفجار بسیار شدید را شنیدم. مثل اینکه گوشهایم کر شد. تصور می کردم  4بودند. حوالی ساعت 

باشیم. چند ثانیه بعد صدای انفجار دومی را شنیدم. من به دلیل ترس و وحشت زیاد، بیهوش شدم. بعداز از مدتی به هوش آمدم و فهمیدم 

بجه صبح، نیروهای اردوی ملی آمدند و زخمی ها  1و یا  1که شفاخانه مورد حمله هوایی قرار گرفته است. فردای آن شب، ساعت های 

کشته شده ها را از شفاخانه بیرون کشیدند. من را نیز اقارب ام از شفاخانه بیرون آوردند و به شهر کابل آوردند و فعال در شفاخانه و 

ایمرجنسی بستری هستم. آن شب حمله، در شفاخانه بدون مرز هیچ فردی از طالبان وجود نداشت. از طرف روز بعضی اوقات طالبان 

 می آوردند ولی خیلی زود آنها را باخود می بردند. مسلح زخمی های خود را 

http://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-16-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-19224210
http://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-16-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-19224210
http://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-16-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-19224210
http://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-16-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-19224210
http://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-16-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-19224210
http://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-16-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-19224210
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کنی، قتل و ترور و یا گروگان گیری کشته و زخمی توسط حمالت انتحاری، ماین های کنار جاده، درگیری های زمینی، راکت پرا

 شده اند. 

 

 

 

که عامالن آنها مخالفین مسلح دولت بوده اند، نشان می دهد که در سال  4931و  4939مقایسه آمار تلفات افراد ملکی در سالهای 

درصد در مقایسه با سال  41بیشتر از  4931درصد افزایش یافته است. یعنی اینکه مخالفین مسلح دولت در سال  41.1، 4931

تن از افراد ملکی را کشته و  1101خورشیدی، مخالفین مسلح دولت  4939بوده اند. در سال قبل عامل تلفات افراد غیر نظامی 

 تن رسید.  1110خورشیدی این رقم افزایش یافته و به  4931مجروح کردند؛ در حالی که در سال 

نیز بوده  ره در حال افزایشباید گفت که تقریبا در همه سالها، بیشتر تلفات افراد ملکی توسط مخالفین مسلح دولت بوده و هموا

است. افزایش تلفات ملکی توسط مخالفین با درصدی زیاد بوده است. روند رو به افزایش تلفات ملکی توسط مخالفین مسلح، نشان 

می دهد که آنها هیچ نوع برنامه ای برای کاهش تلفات ملکی ندارند و به جان و مال غیر نظامیان چندان اهمیتی قایل نیستند. 

جودی که سازمان های مدافع حقوق بشر و از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمامی طرفهای درگیر خصوصا باو

مخالفین مسلح به طور مکرر خواسته است که قوانین بشردوستانه بین المللی را در حین منازعات رعایت کنند و مردم ملکی را هدف 

تنها این پیشنهادات و خواست ها رعایت و احترام نشده؛ بلکه بیشتر از پیش و بی مهابا، مردم  قرار ندهند، اما به نظر می رسد که نه

 غیر نظامی توسط آنها کشته و زخمی می شوند. 
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اعالمیه عمومی را در مورد حفاظت از افراد ملکی و دارایی های عامه در  30خورشیدی گروه طالبان بیش از  4931در جریان سال 

مسلحانه به نشر رساندند. این اعالمیه های عمومی در وبسایت انترنتی شان به نشر رسیده است. در این اعالمیه ها  هنگام منازعات

آمده است که حفاظت از افراد ملکی یکی از اهداف محوری آنها می باشند. در بعضی از این اعالمیه ها کتگوری های افراد محافظت 

ح دیده می شود که تعریف گروه طالبان از افراد ملکی خیلی متفاوت از آنچه که اسناد حقوق شده را نیز بر می شمارند؛ اما به وضو

بشر دوستانه بین المللی می گویند، می باشد. گروه طالبان تمامی افرادی را که با دولت افغانستان همکاری دارد چه ملکی و چه 

 نظامی باشد، دشمن و مورد هدف نظامی خود خطاب می کنند. 

عضی موارد باوجودی که مسوولیت تعداد زیادی از حمالت را می پذیرند؛ اما در قسمت تلفات افراد ملکی، آمار واقعی را نشان در ب

نمی دهند. در اکثریت اعالمیه های خود، آمار تلفات ملکی را کمتر از آنچه هست، نشان می دهند. به طور مثال در ماه می در اعالمیه 

تن  90فرد ملکی کشته و  9له انتحاری که بر موتر حامل پولیس اتحادیه اروپا صورت گرفت که در اثر آن گروه طالبان در مورد حم

ممکن چند فرد ملکی با برخورد تکه و پارچه های ناشی از انفجار به صورت سطحی زخم "دیگر زخمی شدند، آمده است که: 

  گروه طالبان حذف گردید.  این اعالمیه پس از اندکی کوتاه از وبسایت ".27برداشته باشند

باوجودی که گروه طالبان اعالمیه های زیادی در مورد محافظت از افراد ملکی و دارایی های عامه به نشر رسانده و از افراد خود 

ه نداشتخواسته اند که در هنگام جنگ از جان افراد ملکی حفاظت نمایند، اما در عمل دیده می شود که این اعالمیه ها هیچ اثر عملی 

است. نه تنها که نشر چنین اعالمیه سبب کاهش تلفات افراد ملکی نشده؛ بلکه هر ساله آمار تلفات افراد ملکی بیشتر از پیش افزایش 

 می یابد.  

 

درصد تلفات افراد ملکی نیروهای دولتی افغانستان بوده است. در این دوره گزارشدهی، نیروهای دفاعی و امنیتی دولت  3عامل 

تن  141نفر را کشته اند و  113تن از افراد غیر نظامی را کشته و مجروج کرده اند. آنها در این دوره گزارشدهی،  330افغانستان 

                                                           
  27 هیات معاونت ملل متحد در افغانستان، گزارش ساالنه سال 2048 در مورد محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه، صفحه 51
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اد افراد ملکی در جریان درگیری های زمینی و یا فیر راکت کشته و زخمی شده اند. مقایسه آمار سال را زخمی کرده اند. این تعد

درصد افزایش یافته است. از نظر کمیسیون افزایش  14با سال قبل نشان می دهد که تلفات افراد ملکی توسط نیروهای دولتی  4931

تن توسط نیروهای دولتی کشته و زخمی شده بودند؛  194شیدی، خور 4939درصدی تکان دهنده و وحشتناک است. در سال  14

تن رسید. قابل یادآوری است که افزایش تلفات توسط  330خورشیدی، دو برابر شده و به  4931در حالی که این آمار در سال 

 نیروهای دولتی با گرفتن مسوولیت های بیشتر توسط آنها ارتباط مستقیم دارد. 

خورشیدی با چالش های جدی مواجه بوده و در دهها جبهه می جنگیدند. وضعیت امنیتی  4931ستان در سال نیروهای دولتی افغان

در این سال وخیم تر از سالهای قبل بود. از سوی دیگر نیروهای دولتی افغانستان اولین بار که تمامی مسوولیت های امنیتی را به 

ه تنهایی راه اندازی کردند. این احتمال از قبل پیش بینی می شد که آنها مرتکب طور کامل به عهده گرفتند و تمامی عملیات ها را ب

تلفات افراد ملکی بیشتری شوند. به دلیل نبود تجربه کافی، به طور عمدی و یا خطا سبب تلفات افراد ملکی شدند. با این حال، 

یان منازعات مسلحانه حفاظت کنند و نباید در برابر جان نیروهای دولتی افغانستان مکلف هستند که از جان و مال افراد ملکی در جر

 غیر نظامیان بی تفاوت باشند. 

دولت افغانستان نیز به خاطر حفاظت از افراد ملکی در هنگام منازعات مسلحانه برخی از اقداماتی را اتخاذ نموده است. یکی از این 

است که توسط حکم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان پیش بینی گردید.  "بورد جلوگیری و کاهش تلفات ملکی"اقدامات تشکیل 

هفت ارگان به شمول سه ارگان دفاعی و امنیتی کشور است که از جمله نماینده بورد جلوگیری و کاهش تلفات ملکی متشکل از 

کیل یافته و ین بورد به تازگی تشا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در این جلسات به حیث عضو بورد اشتراک می ورزد.

 تا حال دو جلسه مقدماتی را تدویر نموده است. 
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درصد از تلفات افراد ملکی بوده اند. عوامل نامعلوم در این دوره گزارشدهی،  43عامالنی که هویت آنها مشخص نشده، نیز عامل 

خورشیدی بعضی از اتفاقاتی  4931اند. در طول سال مجروح( بوده  4431کشته و  119نفر از افراد ملکی ) 4110عامل تلفات 

رخ داد که در اثر آن تعدادی از افراد ملکی کشته و زخمی شدند؛ اما مسوولیت آن را کدام گروهی به عهده نگرفت. ممکن است که 

سوولیت راد ملکی بوده اند، مبرخی از این اتفاقات توسط مخالفین مسلح دولت انجام شده باشد؛ اما به دلیل اینکه همه قربانیان از اف

آنرا به عهده نگرفتند. هم چنین ممکن است که برخی از این حوادث توسط افراد مسلح غیر مسوول صورت گرفته باشد که نه با 

 دولت و نه با مخالفین ارتباط دارند. اغلبا افراد مسلح غیر مسوول، به طور علنی مسوولیت چنین حوادث را نمی گیرند.

درصد تلفات افراد ملکی بوده اند. گفتنی است که نیروهای بین المللی  4خورشیدی عامل  4931ن المللی نیز در سال نیروهای بی

در سال های گذشته بیشتر مرتکب تلفات افراد ملکی می شدند؛ اما از زمانی که مسوولیت های امنیتی از دوش نیروهای بین المللی 

، میزان تلفات ملکی توسط نیروهای بین المللی نیز کاهش یافته است. کاهش تلفات افراد به نیروهای ملی افغانستان انتقال یافت

ملکی توسط نیروهای بین المللی با کاهش سربازان بین المللی و تغییر نقش آنها کامال مرتبط است. بیش از سه سال به این سو، 

 تی افغانستان مشوره و آموزش می دهند. نیروهای بین المللی دیگر نقش رزمی ندارند؛ بلکه به نیروهای امنی

در بعضی موارد نیروهای در صورتی که نیروهای امنیتی افغانستان در جبهه جنگ شدیدا نیازمند باشد و خطرات امنیتی بسیار جدی 

ات ترین فباشد، نقش رزمی می گیرند و به نیروهای امنیتی افغانستان از طریق عملیات های هوایی کمک می کنند. یکی از پر تل

 91عملیات هوایی نیروهای بین المللی در سال گذشته، حمله هوایی بر شفاخانه بدون مرز کندز بود که در مجموع در این حادثه 

 تن دیگر مجروح شدند.  11تن از افراد ملکی کشته و 
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 تلفات ملکی براساس تقسیمات جغرافیایی

خورشیدی بیشترین تلفات در حوزه  4931بررسی میزان تلفات افراد ملکی در مناطق مختلف جغرافیایی متنوع بوده است. در سال 

نفر کشته و زخمی ثبت گردیده است. به همین ترتیب در درجه دوم، بیشترین تلفات در حوزه جنوب  1199شمال شرق با رقم 

نیز در درجه سوم تلفات بیشتر را به خود اختصاص داده است. به ادامه آن، حوزه غرب به ثبت رسیده است. سپس، حوزه مرکز 

 شرق، جنوب، شمال و غرب کمترین تلفات افراد ملکی به ثبت رسیده است. 

 4931در حوزه شمال شرق که شامل والیات کندز، تخار و بدخشان می شود، به دلیل درگیری های زمینی شدیدی که در سال 

چندین ولسوالی در تخار، بدخشان، کندز عملیات نظامی جریان داشت  4931یشترین تلفات را داشته است. در سال جریان داشت ب

و چندین بار این ولسوالی های میان نیروهای مخالف مسلح دولت و نیروهای دولتی دست به دست گردید. از جمله تصرف شهر 

تن از افراد غیر نظامی در جریان درگیری  100روز درگیری بیش از  41ول کندز نیز تلفات زیادی را در پی داشت که تقریبا در ط

 ها میان طالبان و نیروهای دولتی کشته و زخمی شدند.  

خورشیدی جنگ های شدیدی  4931به همین ترتیب در حوزه جنوب غرب که شامل والیات کندهار و هلمند می شود، در سال 

یت هلمند مورد حمالت شدید مخالفین مسلح قرار گرفت و برای چندین هفته این جریان داشت. خصوصا در چند ولسوالی وال

جنگ ها ادامه یافت. در جریان این درگیری ها تعداد زیادی از افراد ملکی کشته و زخمی شدند و تعداد زیادی هم از خانه های 

 خود بیجا شدند. 

مالت انتحاری، ماین های کنار جاده و سایر انفجارات بوده است. تلفات افراد ملکی در زون مرکز، بیشتر در نتیجه حوادث چون ح

خورشیدی بیشتر شاهد حوادث چون حمالت  4931در زون مرکز شامل والیت کابل و والیات همجوار آن می شود، در سال 

ه از راه دور کنترول می انتحاری، قتل و ترور، بمب گذاری ها و انفجار ماین های کنار جاده، ماین های مقناطیسی و یا بمب های ک

 شوند، بوده است.

در شرق کشور نیز در برخی از والیات مانند بعضی از ولسوالی ها مربوط ننگرهار، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا و نورستان منازعات 

در  ت ومسلحانه جریان داشت. خصوصا در بعضی از ولسوالی ها ننگرهار، فعالیت گروه موسوم به داعش شدت و گسترش یاف

ای در بعضی موارد میان نیروهنتیجه درگیری ها میان نیروهای دولتی و گروه داعش تعدادی از افراد غیر نظامی کشته و زخمی شدند. 

طالبان و نیروهای داعش نیز درگیری رخ داد که عالوه بر تلفات از هر دو جانب، تعدادی از افراد غیر نظامیان نیز کشته و مجروح 

 شدند.
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حساب می توان گفت که به جز از مناطق مرکزی کشور، اکثریت مناطق شاهد درگیری های مسلحانه بوده و جنگ نسبت به با این 

سالهای قبل تقریبا در همه مناطق کشور گسترش یافته است. در اثر این درگیری ها افراد غیر نظامی متاثر شده و برخی از آنه کشته 

  صلی شان آواره شدند. و زخمی و تعداد زیادی دیگر از محل ا

 

 

 گروگان گیری

مشترک کنوانسیون های چهار گانه جنوا، گروگان در هر شرایط و در هر مکانی و همیشه ممنوع بوده و ارتکاب  9برمبنای ماده 

در صورت نقض جدی کنوانسیون های جنوا، جنایت چنین اعمال به مثابه نقض حقوق بشردوستانه بین المللی محسوب می شود. 

 . 29. مطابق اساسنامه روم، گروگان گیری کامال ممنوع بوده و از زمره جرایم جنگی می باشد28جنگی شمرده می شود

خورشیدی به طور بی سابقه ای افزایش یافت. اکثریت شاهراهها و راههای مواصالتی میان مراکز  4931گروگان گیری در سال 

دولت بخش های از اطراف شاهراهها را در کنترول داشته و دارند و هر از گاهها والیات و ولسوالی ها ناامن گردید. مخالفین مسلح 

روی جاده ها آمده و مسافرین مورد بازجویی قرار می دهند. در بعضی موارد برخی از مسافرین را با وجودی که می دانستند که آنها 

 افراد غیر نظامی هستند، با خود برده و به گروگان گرفته اند. 

                                                           
  28 اساسنامه روم، ماده 5، مصوب سال 2002 میالدی

  29 همان، ماده 5، بند 5
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تن  1تن کشته شدند و از سرنوشت  11و از این جمله نفر به گروگان گرفته شدند.  30خورشیدی نزدیک به  4931سال در طول 

مسافر که از والیت  94دیگر اطالعی در دست نیست ولی سایر گروگانها پس از مدتهای طوالنی و یا کوتاه مدت رها شدند. ربودن 

 ی شاه جوی والیت زابل یکی از بزرگترین گروگان گیری در کشور بود. هرات به سمت کابل در حرکت بودند در ولسوال

توسط ربایندگان آزاد شدند  4931ثور  14نفر آنها به تاریخ  43ربوده شدند و از این تعداد  4939مسافر در چهارم ماه حوت  94

نفر بودند نیز رها شدند.  41تن آنها که از جمله  1خورشیدی  4931عقرب  43تن دیگر خبری نبود. به تاریخ  41و از سرنوشت 

رسانه ها خبر دادند که افراد وابسته به گروه  4931عقرب  41ن همبند خود خبر دادند. اما روز گروگا 1این آزاد شدگان از مرگ 

مرد را سر بریده اند. پیکرهای آنها به غزنی و بعدا به کابل انتقال  1ساله و  3داعش هفت گروگان به شمول دو زن، یک دختر  

 ه مردم کابل و سایر والیت کشور همراه شد. یافت و این خبر با اعتراضات و تظاهرات گسترده و بی پیشین

که اوایل همان غیر نظامی را  1خورشیدی، مقامات محلی در والیت غزنی اعالم کردند که گروه طالبان  4931حمل  13به تاریخ 

د غیر نظامی که اسد تایید کردند که چهار فر 10هفته به گروگان گرفته بودند، کشته اند. هم چنین مسوولین والیت غزنی به تاریخ 

نیز  4931اسد  14سه روز قبل از آن، توسط افراد مسلح به گروگان گرفته شده بودند، کشته شده اند. به همین ترتیب، به تاریخ 

 فرد غیر نظامی را در دشت قره باغ، ولسوالی قره باغ والیت غزنی به گروگان گرفتند.  41افراد مسلح 

از تن  10خورشیدی اعالم شد که مردان مسلح ناشناس  4931حمل  1فاق افتاد. به تاریخ در سایر والیات نیز گروگان گیری ات

ساکنان والیت دایکندی را که در ولسوالی کجران به گروگان گرفتند. پس از مدتی آنها از چنگ ربایندگان رها شدند. قبل از آن نیز 

 سلح از موترها پایین شده و به گروگان گرفته شدند. تن از مسافرین در ولسوالی بابلوک والیت فراه از سوی مردان م 1

خورشیدی رسانه ها خبر دادند که جسدهای پنج تن از کارمندان گروگان گرفته شده نهاد حمایت از  4931حمل  11به تاریخ 

یت ارزگان و ( از شهر ترینکوت والیت ارزگان یافت شده است. چهار تن از این قربانیان از والSave the Childrenکودکان )

روز قبل از کشته شدن شان، از سوی  10یک تن دیگر آنها از والیت ننگرهار بوده است. گفته شده است که این پنج نفر حدود 

گروه طالبان به دالیل نا معلومی ربوده شده بودند و در این مدت از سرنوشت آنها خبری نبود. به دنبال خبر کشته شدن کارمندان 

 . 30، این سازمان فعالیت های خود را در والیت ارزگان به حالت تعلیق درآورد"کودکان حمایت از"سازمان 

 حمله بر مدافعان حقوق بشر

خورشیدی دو نفر از کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان واقع در شهر جالل  4931عقرب سال  1صبح روز دوشنبه، 

آباد، هنگامی که عازم دفتر کار شان بودند، در نتیجه انفجار ماین کنار جاده جان دادند و شش نفر دیکر از کارمندان کمیسیون زخم 

بخش حمایت از حقوق اطفال و شفیع اهلل ناصری مسوول پذیرش دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر برداشتند. عمران عزیز معاون 

                                                           
  30 روزنامه اطالعات روز، جسدهای پنج کارمند نهاد "حمایت از کودکان" از ارزگان پیدا شدند، 22 حمل، 4831، برای تفصیل کلیک کنید: 

http://www.etilaatroz.com/22152 
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. آنها از کامندان متعهد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بودند و در راستای تامین و بهبود حقوق افغانستان در جالل آباد بودند

 بشر تالش می کردند. 

طریق رسانه ها، سایت های انترنیتی و یا شبکه های اجتماعی به دوش نگرفت اما پس از  مسوولیت این حمله را هیچ گروهی از

گذشت چندین روز از این واقعه، یک رادیوی محلی ادعا کرد که گروه موسوم به داعش پیامی را به دفتر این رادیو فرستاده و از 

 را به عهده گرفته است.طریق آن، مسوولیت حمله 

بشر افغانستان یک نهاد حقوق بشری کامال بیطرف و مستقل بوده و به نفع هیچ گروه و فرد مشخصی کار  کمیسیون مستقل حقوق

نمی کند. تمامی کارمندان کمیسیون از جمله افراد غیر نظامی شمرده می شوند و به هیچ وجه در منازعات مسلحانه اشتراک ندارند. 

ان منازعات مسلحانه برخوردار است. بنابر این، هدف قرار دادن کارمندان بنابر این، کارمندان کمیسیون از حق محافظت در جری

 کمیسیون یک عمل ضد حقوق بشری بوده و نقض حقوق بشردوستانه بین المللی محسوب می شود.

  

 حمله بر رسانه ها 

س از یا گروه طالبان پدر جریان تصرف شهر کندز توسط گروه طالبان برخی از تلویزیون خصوصی از جریان آن جنگ و اینکه گو

تصرف این شهر، تعدادی از دختران و زنان را مورد تجاوز قرار داده اند. هم چنین این تلویزیون ها از تلفات افراد ملکی توسط 

اکتوبر اعالمیه ای را در سایت انترنیتی خود به نشر رساند و  41طالبان نیز خبر دادند. پس از نشر این خبرها، طالبان به تاریخ 

را متهم به جانبداری از دولت و  "زوطلوع نی"و  "یک"براساس این اعالمیه، کمیسیون نظامی طالبان تلویزیون های خصوصی 

این دو شبکه اهداف نظامی می "نیروهای بین المللی کردند و از همانرو خواهان حمله بر آنها شدند. در این اعالمیه آمده بود که: 

رب ان آنها برای غطالبان در این اعالمیه ادعا کردند که این دو رسانه و خبرنگار "باشند و کارمندان آنها افراد دشمن تلقی می شوند.

و یا با حمایت مالی کشور های غربی کار می کنند. آنها در اعالمیه تاکید کردند که این شبکه های تلویزیونی از جمله اهداف نظامی 

 شمرده شده و باید نابود گردند. 

مربوط به شبکه های موبی گروپ موتر حامل کارمندان  خورشیدی 4931جدی  90پس از مدتی از نشر این اعالمیه به تاریخ 

زن کشته شدند  9فرد ملکی به شمول  3تلویزیونی طلوع و طلوع نیوز، در شهر کابل مورد حمله انتحاری قرار گرفت که در اثر آن، 

تن از افراد ملکی زخم برداشتند. هفت تن از کشته شدگان کارمندان موبی گروپ بودند. طالبان مسوولیت این حمله را با نشر  90و 

المیه مطبوعاتی به عهده گرفتند و در اعالمیه نوشتند که به دلیل جنگ شدید این رسانه علیه اسالم و به خاطر اینکه تلویزیون یک اع

طلوع به عنوان یک دستگاه یا ماشین تبلیغاتی آمریکا کار می کند و به دلیل بی حرمتی به شهروندان کندز و اتهام دروغین اعدام، 

 درفتاری های که به طالبان نسبت داده اند، آنها را مورد هدف قرار دادند. چپاول، اختطاف و دیگر ب

براساس موازین حقوق بشردوستانه بین المللی، خبرنگاران و اصحاب رسانه از زمره افراد تحت محافظت قرار داشته و از جمله افراد 

ند سایر افراد از حق آزادی و زندگی و آزادی بیان ملکی شمرده می شوند. براساس موازین بین المللی حقوق بشر، خبرنگاران مان
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برخوردار می باشند و مطابق کنوانسیون چهار گانه جنوا، نباید افراد ملکی مورد هدف نظامی قرار بگیرند. نه تنها که خبرنگاران به 

وق بشر بوده و از زمره جرایم عنوان افراد ملکی مورد حمله نظامی قرار نگیرند، بلکه هرگونه تهدید علیه آنها نقض جدی نقض حق

برمبنای اساسنامه روم، حمالت عمدی بر ضد غیر نظامیان با قصد حمله علیه آنان یا افراد غیر نظامی که جنگی محسوب می شود. 

 .31مستقیما در جنگ نقش ندارند، ممنوع بوده و جزو جرایم جنگی محسوب می شود

 

 اقدامات پیشگیرانه

رفت، طرفهای درگیر براساس تعهدات ملی و بین المللی افغانستان، مکلف به حفاظت از جان و مال افراد همانطوری که قبال تذکر 

، پروتکل های الحاقی آن و حقوق بشردوستانه عرفی 4313غیر نظامی هستند. قانون اساسی کشور، کنوانسیون های چهارگانه جنوا 

 وال غیر نظامی نباید آسیب وارد نمایند.طرفهای درگیر را ملزم می سازد که به افراد ملکی و ام

اعالمیه مطبوعاتی در مورد حفاظت از افراد ملکی صادر کردند و در این اعالمیه  30خورشیدی حدود  4931طالبان در طول سال 

طالبان  نزنند. گروهها که در سایت انترنتی شان به نشر رسید، به افراد خود دستور دادند که به افراد ملکی و دارایی ها عامه آسیب 

در اعالمیه های متعدد خود محافظت از افراد غیر نظامی و دارایی های عامه را از جمله اهداف محوری خود خواندند. اما در عمل 

نه تنها که افراد متعلق به گروه طالبان از جان و مال مردم ملکی محافظت نکردند؛ بلکه به تعداد تلفات افراد ملکی در این سال که 

 توسط آنها صورت گرفته بود، بیشتر از گذشته افزایش یافت.

، رائه می شود با تعریف که در حقوق بشردوستانه مرسوم استالبته باید تذکر داد که تعریف از افراد ملکی که توسط گروه طالبان ا

 ی و یا غیر نظامی باشند؛ ولی با دولتخیلی متفاوت است. طالبان در برخی از اعالمیه های خود تقریبا تمامی افرادی را که چه نظام

همکاری باشد، دشمن می پندارند و آنها را جزو اهداف نظامی خود می پندارند. طالبان نه تنها که در اعالمیه های خود این تعریف 

داده اند. به طور مثال نادرست از افراد غیر نظامی ارائه داده اند؛ بلکه در عمل نیز تعدادی از اهداف غیر نظامی را مورد حمله قرار 

را از جمله اهداف نظامی خود قرار می دهند  "یک"و  "طلوع"طالبان در یک اعالمیه خبر دادند که کارمندان شبکه های تلویزیونی 

که در عمل پس از مدتی بر موتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع حمله انتحاری کردند و هفت تن از کارمندان آن شبکه را کشتند. 

براین، الزم است تا گروه طالبان تعریف خود از افراد غیر نظامی را تغییر داده و مطابق تعریف های ارائه شده توسط اسناد بین بنا

 المللی حقوق بشر عمل نمایند.

که  تدر این اواخر، دولت افغانستان نیز به منظور کاهش تلفات افراد ملکی برخی اقداماتی را رویدست گرفته است. هرچند زود اس

در مورد کارایی و موثریت این اقدامات نتیجه گیری کرد، اما به طور کلی می توان گفت که این اقدامات با پیگیری جدی می تواند 

 در آینده موثر واقع گردد. 

                                                           
  31 اساسنامه روم، ماده 5، جز ب، مصوب سال 2002 میالدی
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ر بشکمیسیون مستقل حقوق  امور داخله، ریاست عمومی امنیت ووزارت دفاع ملی، وزارت  میان تفاهمنامه از این اقدامات،یکی 

ر صورت د خورشیدی توسط وزرای مربوط و رییس کمیسیون به امضاء رسید. 4931که به تاریخ دوم جوزای  افغانستان است

، می تواند بر کاهش تلفات افراد و رعایت حقوق بشر در کشور اثر گذار باشد. بر همکاری صادقانه در تطبیق درست این تفاهمنامه

قل حقوق بشر می تواند از تمامی فعالیت های نیروهای دفاعی و امنیتی کشور نظارت نموده و مبنای این تفاهمنامه، کمیسیون مست

به شکایات علیه آنها به اسرع وقت رسیدگی نماید. کمیسیون قضایای نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را مورد تحقیق و 

فتارها و عملکرد منسوبین ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور بررسی قرار داده و مستندسازی می نماید. هم چنین ناظرین کمیسیون از ر

در محالت مختلف به شمول پایگاه ها، حوزه ها، مقرهای نظامی و هم چنان از نظارت خانه ها و توقیف خانه های مربوط به پولیس 

 و امنیت ملی نظارت می کند. 

که زمینه ها و تسهیالت الزم برای نظارت مداوم و موثر از که  به موجب این تفاهمنامه، ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور مکلف اند 

وضعیت حقوق بشر را فراهم ساخته و در بررسی همه جانبه شکایات و قضایای نقض حقوق بشر و قوانین نافذه با ناظرین کمیسیون 

سازد که شکایات و قضایای نقض همکاری و هماهنگی نماید. هم چنین این تفاهمنامه نهادهای دفاعی و امنیتی کشور را مکلف می 

حقوق بشر را که توسط کمیسیون به ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور ارجاع می گردد، مورد پیگیری و رسیدگی قرار داده و از اجراات 

 موثر خود اطمینان دهند. 

بشر  به منظور آموزش قوانین حقوقوزارت دفاع ملی عالوه بر آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک تفاهمنامه جداگانه با 

 94و حقوق بشردوستانه بین المللی امضا کرد. این تفاهمنامه به تداوم تفاهمنامه های سال های گذشته با وزارت دفاع ملی به تاریخ 

ی دهد. از افسران اردوی ملی را آموزش م 4000خورشیدی به امضا رسید. بر مبنای این تفاهمنامه، کمیسیون ساالنه  4931حمل 

در نتیجه این آموزشها، آنها خواهند دانست که در هنگام منازعات مسلحانه قوانین جنگ را رعایت و به ویژه از جان و مال افراد 

 ملکی حفاظت کنند.

دولت افغانستان جدیدا یک بورد خاصی را به منظور جلوگیری و کاهش تلفات افراد ملکی تشکیل داده است. این بورد براساس 

یاست جمهوری اسالمی افغانستان ایجاد شده که متشکل از ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور می باشد. تمامی نهادهای امنیتی حکم ر

موظف هستند که تا گزارش های راجع به تفات افراد ملکی را به دفتر شورای امنیت ملی ارائه نمایند تا دفتر شورای امنیت ملی از 

ات افراد ملکی پالیسی جامع جلوگیری و کاهش تلفات افراد ملکی را تدوین و از چگونگی تحقق طریق بورد جلوگیری و کاهش تلف

 آن نظارت نمایند. 

بورد جلوگیری و کاهش تلفات ملکی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در آن عضویت دارد، چندین جلسه را تا حال 

اهش تلفات افراد ملکی را تهیه کرده است که این پالیسی توسط جلسه رهبری پالیسی جامع جلوگیری و کترتیب داده و از جمله 

شورای امنیت ملی تایید گردیده است. گفتنی است که این پالیسی هنوز نهایی نشده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

اد ملکی بتواند در عمل موثر واقع گردیده و انتظار دارد که امضای تفاهمنامه های فوق و ایجاد بورد جلوگیری و کاهش تلفات افر

 از تلفات افراد ملکی جلوگیری نماید. 
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 فصل سوم

 نتیجه گیری و پیشنهادات

 

 نتیجه گیری

درصد افزایش یافته است.  41.3خورشیدی نسبت به سال قبل  4931براساس یافته های این گزارش، تلفات افراد ملکی در سال 

 1111زخمی( رسید که از این میان  1901کشته و  9413نفر ) 3194خورشیدی آمار تلفات افراد ملکی به  4931در طول سال 

 ا کودک بوده اند. تن آنه 4441تن آنها زن،  111تن آنها مرد، 

درصد تلفات ملکی نیروهای دولتی بوده  3درصد عامالن تلفات افراد ملکی گروهها مخالف مسلح دولت و عامالن  11در مجموع 

ر این انجام حمالت انتحاری اتفاق افتاده است. د درصد دیگر تلفات افراد ملکی افراد نامعلوم بوده اند. بیشترین تلفات در اثر 43و 

تن کشته و زخمی شده  9141درصد تلفات ملکی در اثر حمالت انتحاری بوده که در مجموع در نتیجه این نوع حمالت  91سال 

اند. پس از آن، درگیری های زمینی، ترور و قتل، ماین های کنار جاده و حمالت راکتی به ترتیب بیشترین تلفات را در پی داشته 

 است. 

با وجودی که گروههای مخالف مسلح دولت و هم چنین دولت به منظور کاهش تلفات افراد دست به یک سلسله اقدامات زده اند، 

اما آمار تلفات هم چنان رو به صعود بوده است. دولت افغانستان بورد جلوگیری و کاهش تلفات ملکی را تشکیل کرده است و 

ا به منظور حفاظت از افراد ملکی به نشر رسانده است. این اقدامات نه تنها که آمار تلفات اعالمیه عمومی ر 30طالبان نیز بیش از 

خورشیدی یکی از خونین ترین سال در  4931ملکی را کاهش نداده است؛ بلکه بیشتر از گذشته افزایش یافته است. بنابر این سال 

 کشور محسوب می شود. 

گروههای مخالف مسلح دولت به موازین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه توجهی  در جریان درگیری ها طرفهای درگیر، خصوصا

ندارند و حق حیات اشخاص غیر نظامی را می گیرند و به مال و دارایی های اشخاص آسیب می زنند. طرفهای درگیر در منازعات 

ه طور جدی نقض نموده و دست مسلحانه خصوصا گروههای مخالف مسلح دولت اصل تفکیک، اصل احتیاط و اصل تناسب را ب



 36 

به تاکتیک ها و شیوه های می زنند که باعث تلفات افراد ملکی می شوند. طرفهای درگیر مکلف هستند که از کاربرد شیوه ها و 

 تاکتیک های سبب تلفات افراد ملکی می شوند، جلوگیری نموده و نباید اشخاص و جمعیت های غیر نظامی مورد هدف قرار دهند.

خورشیدی نه تنها که دامنه ناامنی ها و منازعات مسلحانه گسترش یافت؛ بلکه خشونت های مربوط به جنگ  4931ان سال در جری

نیز بیش از پیش شدت یافت. افغانستان در طول این سال شاهد سربریدن های فراوانی بود و حتا زنان و کودکان معصوم سر بریده 

موسوم به داعش، طالبان و برخی از گروههای مربوط به خیزش های مردمی و یا افراد بیشترین این خشونت ها توسط گروه شدند. 

مسلح غیر مسوول إعمال گردید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از گسترش ناامنی ها و شدت یافتن خشونت ها به شدت 

 حقوق بشردوستانه بین المللی احترام بگذارند ونگران است. بنابراین، کمیسیون از تمامی طرفهای درگیر می خواهد تا به موازین 

 جان و مال اشخاص و جمعیت های غیر نظامی را مورد محافظت قرار دهند. 

 

  پیشنهادات

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر مبنای دریافت های این گزارش، موارد زیر را به دولت افغانستان، نیروهای بین المللی، 

دولت پیشنهاد می کند. کمیسیون از تمامی طرفهای درگیر می خواهد تا به پیشنهادات کمیسیون توجدی گروههای مخالف مسلح 

 جدی نموده و این پیشنهادات را تطبیق و اجرا نمایند.

جنوا و پروتکل های الحاقی  4313تمامی طرفهای درگیر به شمول مخالفین مسلح دولت به موجب مفاد کنوانسیون های  (4

وستانه عرفی، مکلف به رعایت قواعد بشردوستانه بین المللی در جریان منازعات مسلحانه می باشند. آن و حقوق بشرد

 بنابر این، هر نوع تخطی از این قواعد، موجب مسوولیت هریک از طرفهای تخطی کننده می گردد.

نقض  نملکی ممنوع بوده و مرتکباتمامی طرفهای درگیر باید بدانند که کشتن افراد ملکی و آسیب رساندن به افراد و اموال  (1

 در تمام حاالت، شرایط و زمان قابل پیگرد و تعقیب عدلی می باشد.حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی 

به مخالفین مسلح دولت باردیگر توصیه می شود که از هدف قرار دادن افراد غیر نظامی دست بکشند و از روش ها و  (9

 فراد ملکی می شود، جداّ خودداری کنند.تاکتیک های که سبب تلفات ا

به مخالفین مسلح دولت توصیه می شود که به گروگان گیری ها، ترور و قتل مسافران، افراد متنفذ ملکی و روحانیون پایان  (1

 دهند و بیشتر از این دست به محاکمه های صحرایی نزنند.

ستانه بین المللی در جریان منازعات مسلحانه رسیدگی از دولت افغانستان تقاضا می شود که به موارد نقض حقوق بشردو (1

نموده و تمامی افرادی را که مرتکب نقض قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی گردیده اند، شناسایی نموده و مورد تعقیب 

 عدلی قرار دهند.

 اینیروه"ل که تحت نام ی مسلح غیر مسوونیروهایاز دولت افغانستان تقاضا می شود که جلو خودسری های آن عده از   (1

شردوستانه بین المللی می گردند، بگیرند و اقدامات قانونی و موثری را برای خلع مرتکب نقض حقوق ب "خیزش مردمی

 سالح افراد مسلح غیر مسوول اتخاذ نماید.
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وستانه وق بشردبه دولت افغانستان و نیروهای بین المللی حامی دولت پیشنهاد می گردد که اصول و قواعد مربوط به حق (1

بین المللی را جداَ رعایت نموده و با رعایت اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل احتیاط از جان، مال و کرامت غیر نظامیان 

 حفاظت کنند.

از دولت افغانستان تقاضا می شود که در رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشردوستانه بین المللی با محکمه جزایی بین  (3

 ه و اسناد، شواهد و مدارک مربوط به قضایای جنایات جنگی را جمع آوری و به آن محکمه بسپارد.المللی همکاری نمود

از دولت افغانستان تقاضا می شود که به تمامی منسوبین نیروهای دفاعی و امنیتی کشور موازین حقوق بشر و حقوق  (3

 بشردوستانه بین المللی را آموزش دهند.

بین المللی تفاضا می شود تا کمک های انساندوستانه ملی و بین المللی را هماهنگ  از دولت افغانستان و سازمان های (40

   نموده و به حمایت از اشخاص و خانواده های که در اثر جنگ ها بیجا شده اند، بپردازند.

ز ی ادولت افغانستان باید با تصویب قانون جبران خسارت، پرداخت غرامت به افراد و خانواده های آسیب دیده ناش (44

 منازعات مسلحانه را قاعده مند نموده و حق جبران خسارت و پرداخت عملی آنرا تضمین نماید. 

از ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور تفاضا می شود تا در تطبیق درست تفاهمنامه ای که جدیدا با کمیسیون مستقل حقوق  (41

 برای نظارت موثر ناظرین کمیسیون فراهم سازند. بشر افغانستان امضاء کرده اند، تالش نموده و سهولت های الزم را

 

 پایان.


