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مقدمه
پس از آن که ولسوالی مالستان والیت غزنی به دست گروه طالبان سقوط کرد،  گزارش های متعددی از نقض حقوق بشر 
این ،  با وجود  این گروه، منتشر شد.  افراد غیر نظامی توسط  بین المللی، به خصوص کشتار عمدی  و حقوق بشر دوستانۀ 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به موجب وظایف و صالحیت های قانونی خود، به تحقیق و مستند سازی این 
رویداد اقدام نمود. هرچند، به دلیل مشکالت جدی امنیتی و از سوی دیگر فعال نبودن شبکه های مخابراتی، تحقیق و 
جمع آوری معلومات در بارۀ رویداد یادشده   زمان بر و پرچالش  بود، اما کمیسیون با تالش های پیگیر و از طریق مصاحبه 
با شاهدان عینی، خانواده های قربانیان، بی جاشدگان و منابع مستقل دیگر، به معلومات معتبر و مورد نیاز دربارۀ آنچه 
طالبان در ولسوالی مالستان انجام داده اند، دست یافته است. بر بنیاد یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 
طالبان، پس از تصرف مرکز و بخش هایی از ولسوالی مالستان، عالوه بر خشونت و رفتار غیر انسانی با مردم، غارت اموال 
شهروندان، تخریب منازل مسکونی و مغازه ها، دست به قتل افراد غیر نظامی زده و  این گونه با ایجاد فضای رعب و ترس، 

سبب بی جا شدن هزاران خانواده، به شمول زنان و کودکان، از این ولسوالی به مناطق دور و نزدیک دیگر شده است. 

شرح مختصر رویداد
گروه طالبان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ از مسیرهای کوتل خارزار، کندالن ـ شیرداغ، مکنک و زردک بر نیروهای امنیتی ولسوالی 
مالستان والیت غزنی حمله کردند که پس از دو روز نبرد، مرکز و بخش هایی از این ولسوالی را تصرف کردند. هرچند سه 
روز بعد از این رویداد، نیروهای امنیتی برای باز پس گیری ولسوالی مالستان تالش کردند و به این ترتیب تا مرکز ولسوالی 
پیشروی و ساختمان قوماندانی امنیه نیز را تصرف کردند، اما سرانجام مجبور به عقب نشینی شدند و نتوانستند ولسوالی 
را از تسلط طالبان رها سازند. بر اساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،  گروه طالبان، پس از سقوط 
ولسوالی مالستان، با غیر فعال کردن شبکه های مخابراتی و تالشی خانه های مردم در برخی از مناطق، از جمله در قریه های 
زردک، شیرداغ،  پشی، میرادینه، نیقول و آبدانه به منظور شناسایی کارمندان دولتی و افراد وابسته به خیزش مردمی به 
ایجاد رعب و وحشت پرداخته و افراد غیر نظامی را مورد لت و کوب، خشونت و بد رفتاری قرار داده  است. از سوی دیگر، 
طالبان تعدادی از منازل مسکونی و مغازه ها را نیز تخریب کرده و اموال متعلق به افراد غیر نظامی را غارت کرده اند. چنان که 
آن ها یک پایه آنتن مربوط به شبکۀ مخابراتی سالم را تخریب کرده و وسایل آن را به ولسوالی اجرستان منتقل کرده اند و 

نیز چندین عراده موتر و موتورسایکل باشندگان این ولسوالی را به زور با خود برده اند. 

کشتار افراد غیر نظامی و ارتکاب جنایت جنگی توسط طالبان
بر اساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و با توجه به آنچه مطرح شد، گروه طالبان، پس از تصرف 
ولسوالی مالستان، به تالشی خانه های مردم در ساحات میرادینه، شیرداغ و پشی اقدام کرده و افراد غیر نظامی ای را که 
هیچ نقشی در درگیری ها نداشته اند به صورتی بی رحمانه به قتل رسانده  است. به این ترتیب، طالبان با کشتار عمدی افراد 
غیر نظامی مرتکب نقض اصول اساسی حقوق بشر دوستانه و قواعد ناظر بر مخاصمات مسلحانه شده است که این امر 
می تواند در زمرۀ جنایت جنگی محسوب گردد. زیرا به موجب قواعد حقوق بشر دوستانۀ بین المللی، طرف های متخاصم 
مکلف اند با کسانی که نقش مستقیمی در درگیری ها ندارند، رفتار انسانی کنند و نباید به جان، تمامیت اخالقی و جسمی 
افراد  مالستان، قصدًا  ولسوالی  بر  از مسلط شدن  گروه، پس  این  داده شد،  توضیح  اما چنان که  برسانند.  آسیب   آنان 
غیر نظامی را به قتل رسانده و به این ترتیب با ایجاد فضای رعب و ترس، موجب آواره شدن هزاران خانواده، به شمول 
زنان و کودکان، شده  است. با وجود این ، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا کنون به هویت ۳۷ تن دست یافته 
است که توسط طالبان کشته و زخمی شده اند. مطابق این آمار، ۲۷ تن، به شمول یک خانم، کشته شده و ۱۰ تن دیگر 

زخمی شده اند. افراد یاد شده، همه، غیر نظامی بوده و هیچ نقشی در درگیری ها  نداشته اند.
مطابق معلومات به دست آمده از منابع معتبر محلی،  طالبان حدود ۲۱ تن از افراد وابسته به نیروهای امنیتی و خیزش 
مردمی را نیز به قتل رسانده اند که کمیسیون در مورد این که آیا افراد یاد شده ، در جنِگ رو در رو توسط طالبان کشته 

شده اند یا پس از اسارت، تا کنون به معلومات دقیق و معتبری دست نیافته است. 

گزیده ای از روایت قربانیان و شاهدان عینی 
یک تن از شاهدان عینی به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که پس از سقوط ولسوالی مالستان، 
طالبان به دو گروه تقسیم شدند. دستۀ اول با نیروهای امنیتی می جنگیدند و گروه دوم به منظور شناسایی و تعقیب 
افراد منتسب به ارگان های امنیتی و خیزش های مردمی، خانه ها را تالشی می کردند. این گروه با افراد غیر نظامی رفتار 
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غیر انسانی می کردند: آن ها را از خانه های شان بیرون می آوردند و یا در بیرون از خانه گرفتار می کردند و، پس از خشونت 
و لت و کوب شدید، آنان را تیر باران می کردند و به قتل می رساندند. این شاهد عینی می گوید که طالبان ۷ تن از اعضای 
خانواده و بستگان او را که هیچ سهمی در درگیری ها نداشته اند و همه دهقان و مردان زراعت پیشه بوده اند، به صورت 
بی رحمانه به قتل رساند ه اند. بر اساس اظهارات این شاهد عینی، طالبان شوهر خالۀ او را که ۷۲ سال عمر داشته  و دهقان 
بوده است، پس از بیرون کردن از خانه اش، با دستمال خفه کرده و کشته اند و نیز مبلغ ۲۵۰۰۰ افغانی پول نقد از بابت 

فروش درختانش را از او گرفته و با خود برده اند.
یک شاهد عینی دیگر به کمیسیون گفته است که طالبان شب هنگام به خانۀ یک تن از باشندگان ولسوالی مالستان، که 
شغل آهنگری و موتر فروشی داشته است، می روند و کلید موتر او را می خواهند، اما او با امتناع از این کار مورد خشم 
طالبان قرار می گیرد و تیر باران می شود. فردای آن شب، پسر ۱۶  سالۀ این مرد، که متعلم صنف نهم مکتب نیز بوده است، 
به منظور دادخواهی نزد طالبان می رود، اما افراد مسلح وابسته به طالبان نه تنها اعتنایی به خواست های او نمی کنند، بلکه 

او را مورد خشونت و لت و کوب قرار می دهند و هنگام برگشت به خانه، او تیر باران می کنند. 
بر اساس اظهارات یک شاهد عینی دیگر، طالبان، به منظور شناسایی کارمندان دولتی و افراد وابسته به خیزش های مردمی، 
به  باشندگان محل می روند و مستقیمًا  از  به سمت خانۀ یک تن  به همین منظور  و  به تالشی خانه ها می پرداخته  اند 
تیر اندازی شروع می کنند. صاحب خانه، به علت ترس از حضور گروه طالبان، به تهکوی پناه می برد، اما طالبان در داخل 
تهکوی نارنجک می اندازند که مرد مذکور از ناحیۀ پاها و دست مجروح می شود. در همان لحظه، فرزند ۱۹ سالۀ این مرد 

که داخل خانه بوده و طالبان متوجه او حضور او می شوند، او را از خانه  بیرون آورده و به رگبار گلوله می بندند.
در یک مورد دیگر، طالبان جنازه های افراد کشته شده توسط خود را با کمک نگهبان بازار میرادینه بر موتر باال می کنند و 

پس از آن نگهبان را به قتل می رسانند تا آمار تلفات آن ها را افشا نکند.  
یک شاهد عینی دیگر به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که طالبان، پس از تصرف ولسوالی مالستان، 
به د کان یک خیاط می رود و از او می خواهد که در مورد مغازه ها و ملکیت های حکیم شجاعی، یک تن از فرماندهان 
خیزش مردمی، معلومات بدهد، اما شخص مذکور از ارائۀ معلومات در این مورد خود داری می کند و طالبان او را تیر باران 

کرده و به قتل می رسانند. 
یک باشندۀ قریۀ زردک ولسوالی مالستان به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که گروه طالبان سه پسر 
زیر ۱۸ سال را، که به علت جنگ به مناطقی امن پناه برده بودند و زمانی که دوباره به خانه های خود بر می گشتند، گرفتار 

کرده و هر سه تن آن ها را تیر باران کردند. 
هم چنین،  زمانی که طالبان به منطقۀ شیرداغ ولسوالی مالستان حمله می کنند، دو زن از خانه های خود بیرون می شوند تا 
ببینند چه اتفاقی افتاده است که همان لحظه طالبان آن ها را به رگبار می بندند و در نتیجه یک تن از آن ها کشته می شود 

و یک تن دیگر، که مرمی به چشمش  اصابت کرده است، مجروح و نا بینا می گردد.

بی جا شدگی و محرومیت از خدمات آموزشی و صحی 
بر اساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا کنون ۲۵۰۰ خانواده، به شمول زنان و کودکان، از بخش های 
مختلف ولسوالی مالستان، به علت فرار از خشونت طالبان، به کابل و ولسوالی های جاغوری و ناور بی جا شده اند. نتایج 
نظارت های کمیسیون نشان می دهد که خانواده های بی جا شده در فقدان امکانات اولیه و ضروری، در وضعیت سخت 
و دشواری به سر می برند و شمار زیادی از آن ها به مواد غذایی، آب آشامیدنی صحی، لباس و سرپناه دسترسی ندارند.  

عالوه بر این، خانواده های مذکور به خدمات صحی و آموزشی نیز دسترسی ندارند و مطابق معلومات به دست آمده از 
منابع محلی، خانواده ها و افرادی که در ولسوالی مالستان به سر می برند، به دلیل تعطیل بودن مکاتب و مراکز صحی با 

مشکالت و چالش های جدی مواجه می باشند. 
از سوی دیگر،  یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که طالبان به باشندگان ولسوالی مالستان 
اعالم کرده  است که پس از این، زنان و دختران حق ندارند بدون محرم و پوشش شرعی به بیرون از خانه و مکتب بروند. 
طالبان هم چنین تأکید کرده است که متخلفان را مجازات خواهد کرد. با وجود این ، وضعیت حقوق بشری خانواده هایی 

که در ساحات تحت تسلط طالبان در ولسوالی مالستان قرار دارند، با چالش ها و نگرانی های جدی مواجه است. 
بنا بر این،  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ادامۀ درخواست های مکرر خود از طرف های درگیر، به ویژه گروه 
طالبان، مبنی بر لزوم رعایت موازین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانۀ بین المللی، یک بار دیگر تأکید می کند که ویران کردن 
تأسیسات عام المنفعه و خصوصی، حمله بر اهداف غیر نظامی و در پی آن، کشتار افرادی که نقشی در درگیری ها ندارند ، از 

مصادیق جنایت جنگی محسوب می گردد.
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