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 از امید به سوی ترس
وهای میل و بیر  دیدگاه افغان  الملیل در افغانستانها درباره عملیات نیر

 2008دسمیر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . خالصه گزارش1
ن گزارش مستند يکه در ا  ي   دادهارخ. کند م  طرفدار حکومت منعکس  يوهاي  ن اتيرا راجع به عمل ها افغانه دگاين گزارش ديا

 نت
ً
  يامن يوهاي  ، نالملل  بي    نظام   يوهاي  ن اتيجه عمليشده، عمدتا

ک   عملياتا ي افغانستان داخل   ت 
بوده است که  مشي 

  و  ي   هوا التشامل حم
 يهاتخط  ون مستقل حقوق بش  افغانستان، يسي. کمشود م   (شبانه حمالت) ها خانهبانه ش تالش 

ان يشورش يهاروشن گزارش منتش  کرده است. يمستند و همزمان با ا يا هدر گزارش جداگان ه مردم ملک  يعل ان را يشورش
طرفدار حکومت  يوهاي  ن يهافعاليت ون در يسيست. کمهانبا مردم و ارعاب آ ياز بدرفتار  مشخص   هاي نمونه دهندهنشان

  نيا وجود . با يافت نكرد در ان ينظامي  ها نسبت به غآنالملل  بي    هاي مكلفيتنقض  يبراتالش منظم و سيستماتيك  را 
از  ، برخ 

 نگراني  ن نيا يهاعملكرد
ً
ا نه، ياند شده طرفدار حکومت مرتکب تخط   يوهاي  ا نيکه آنيکننده است. قطع نظر از اوها جدا
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انجام  انينظامي  صدمه به غ دنکر وارد  از  يي  جلوگ يرا برا يشي  يبات بيتوانستند ترتوها م  ي  ن نيا اين است که آيتر اسؤال مهم
 ا نه. يدهند 

 

  يون مستقل حقوق بش  افغانستان بر طيسياگرچه کم
ن  ي، اما اکند م  طرفدار حکومت نظارت  يوهاي  ن يهافعاليتاز  ف 

   ه اسباب اصل  ين دو رو يرا ايشبانه تمرکز دارد، ز  حمالتو  ي   هوا يها گزارش بر تهاجم
 

رود. به   و خشم مردم به شمار م   آزردک
در  نظام  ي  درصد از مجموع تلفات غ 25 سبب ي   هوا حمالت، (وناماي) سازمان ملل متحد در افغانستان معاونت دفي  گفته 
ده  گ  ي   هوا حمالت 1طرفدار حکومت بوده است.  يوهاي  توسط ن نظام  ي  درصد از تلفات غ 63و  (1387/1386) 2008 سي 

 گرچه حمالتا خته است. يومت برانگطرفدار حک يوهاي  ه نيرا عل ده، خشم مل  يها تن انجام که به کشته و مجروح شدن ده
  ن حمالتيقبال داشته است، اما ا در  يتر شبانه تلفات کم

ً
شده  ها خانهخشونت در ورود به  استفاده از و  يشامل بدرفتار  مكررا

    ي   وها خشمگي  ن نيه ايعل ي   هوابار مرگ و مردم را به اندازه حمالت
شي  به کار رفته يشبانه ب که حمالت  کرده است. در مناطف 

   ن حملهياست، ا
 

 طرفدار حکومت بوده است.  يوهاي  مردم از ن ها اسباب ترس، ارعاب و آزردک
 

مورد سؤال  ي   هوا حمالتطرفدار حکومت را به  يوهاي  د نيشد يون مستقل حقوق بش  افغانستان اتکايسيدر مجموع، کم
  بوده است.  ي   هوا و ي  دهنده استفاده مفرط از نداشته و نشان ر ي   را د ياديز  نظام  ي  که در چند مورد تلفات غ  ،دهد قرار م  

  ي   چنون هميسيکم
ها با ها و مطابقت آن ن حملهيز ايشبانه، مراحل تجو  حمالتاز   درجه خشونت مورد استفاده در بعص 

دوستانه و قوانالملل  بي    ي   قوان خصوص شبانه به مالتحن ياد ي. بادهد م  حقوق بش  را مورد سؤال قرار الملل  بي    ي   بش 
 شود.  بررش   يتر تر و شفافيه، به طور جدشدم  جس يا بدرفتار يخودرسانه، بازداشت  يانداز ي  که منجر به ت  يموارد

 

  ماهون مستقل حقوق بش  افغانستان از آن نگران است که نبود هيسيکم
 

ن ي اي   طرفدار حکومت و در ب يوهاي  ان نيم نك
ا اطالعات نادرست عمل کنند و يموثق ي  اساس منابع غ طرفدار حکومت بر  ياوهي  ن کهآن شود   بسب وها و مقامات محل  ي  ن

  يزم عملياتگر يشبانه و د حمالت بارهابد. در يش يافزا نظام  ي  جه، احتمال تلفات غيدر نت
 يوهاي  ن ي   ، عدم تجربه و آشنات 

 د. کنن  وارد را بر مردم محل  يمورد وها صدمات ي   ي  ن نيا است کهموجب شده  ها با فرهنگ و سنت افغانالملل  بي    نظام  
 

  ها، و عدم توجه آن مقامات گوي   پاسخعدم 
 

رد: داچند علت  مسألهن يد کرده است. ايرا تشد نظام  ي  تلفات غمردم از  آزردک
موقع اذعان به عدمو  بررش   يها افتهيو پاسخ آهسته، عدم انتشار  بررش  عدم شفاف، ي  نده و غکپرا  ده  مراتب فرمانسلسله

ک   يون مستقل حقوق بش  افغانستان، الگو يسي. کمانينظامي  تلفات غ و به رفتار نادرست 
ان ينظامي  را در اظهارات غ مشي 

ا يب شد ير گر اموال آنها تخيو د ها خانهخود بودند،  خانواده ين اعضاشدم  ا زخيافغان شاهد کشته  يهاخانوادهمستند کرد: 
  يه يا شبانه بدون توجهآن يهاخانهبه 

ها را نآ يها هي   ا انگي ن اعماليا مرتکبان ايها مرتکب حمله شد. اغلب آن ا جواز قانوي 
   اگر و  م دارند يب نظام  ي  ا غي مات نظام  ن مسائل با مقايکردن ااز مطرح ها افغاناز  يار يشناختند. بس نم  

مسائل را  نيهم ا زماي 
ان خسارت برخورد سطح  يح، پوزش يوضت دادن ها بدون، با آنمطرح کنند  . به گفته مردم، مرتکبان است صورت گرفته ا جي 

 است.  هنشد يي  ن اعمال هرگز جلوگيند و از تکرار ااهن اعمال هرگز مجازات نشديا
 
 
 

ر يح ز رس  دها به شنهاين پي. اکند م  نده ارائه يحل مسائل در آ يها برارا به تمام طرف مشخص   يشنهادهاين گزارش پيا ،پایاندر 
 است: 

 طرفدار حکومت يوهایر به ن ی  شنهادهايپ

 و به افراد  ند تا صدمه جانت   ي  خود کار بگ نظام   اتيه عمليکل  يدر اجرا يشي  ياط بيد از احتيطرفدار حکومت با يوهاي  ن 
 به حداقل برسد.  نظام  ي  اماکن غ

 د يطرفدار حکومت با يوهاي  ن  
 

ل يبالقوه به دل يان خطاي   به منظور کاهش م اتيعمل يخود را در طرح و اجرا هماهنك
 ها بهبود دهند.  سوءتفاهما ياطالعات نادرست 
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 ند تا ح کني    و تص  يشبانه را بازنگر  حمالتها درباره  نامهيي   و تمام آ ده  فرمانمراتب د سلسلهيطرفدار حکومت با يوهاي  ن
  يا امني روش نظام  ک يشبانه به عنوان  حمالتشي  مساعد شود. يب گوي   پاسخنه يزم

ده از د تا حد ممکن به خاطر استفايبا ت 
 قانون کنار گذاشته شود.  يمجر  يتوسط نهادها يي  روش جستجو و دستگ

 ياعدالت بر  تأمي   و جامع به منظور  يرا به طور فور  نظام  ي  د تمام موارد اتهام وقوع تلفات غيطرفدار حکومت با يوهاي  ن 
 را منتش  کنند.  ها بررش  ها و شواهد  هافتيات، يو جزئ ان بررش  يقربان

 ند. کنتالش   ان به طور جمع  يقربان يعدالت برا تأمي    به منظور د يو باي  کننده نفراهم يها حکومت افغانستان و حکومت
دوستانه باالملل  بي    ي   نقض قوان مسئولعوامل   اعمال خود باشند.  يگو  د پاسخيبش 

 
 لملیل  ابیر   نظام   يوهایر به ن ی  شنهادهايپ

 طالعه تمام  تنها پس از م ي   نه حمله هوايکنند تا از گز   يرا بازنگر  شانيار يمع العملطرز د يباالملل  بي    نظام   يوهاي  ن
 را کاهش دهد، کار گرفته شود.  انينظامي  احتمال بروز تلفات غ تواند م  که   يگر يممکن د يهانهيگز 

 م  ش  کنند. اگر تماخود را تا حد ممکن در افغانستان منت  انضباط  ي  و تداب ا هبررش   يها افتهيد يباالملل  بي    نظام   يوهاي  ن
ده به زبان يد برايآن با يها افتهيخالصه  اقلترجمه نشود، حد  گزارش بررش    . ترجمه شود و پشتو  يدر  يها انتشار گسي 

 يامن يوهاي  د با نيباالملل  بي    نظام   يوهاي  ن  
ان محل   داخل   ت  ه نشانگر ک  ي  اجرا يطرح رهنمودها برا منظور به و رهي 

ام به ارزش   يد يها احي 
   ت 

 
 کنند.   يافغانستان است، همکار  و فرهنك

 
 ربط يذالملیل  بیر  غانستان و همکاران اف اسالم   يبه جمهور  ی  شنهادهايپ

  ان جامعه ندگيطرفدار حکومت و با مشورت نما يوهاي  ن نظام  ي  و غ ندگان نظام  ينما يحکومت افغانستان با همکار
  الملل  بي   

   سازوكار ک يد يبا و جامعه مدي 
 
ان خسارت قربان يرا برا واحد و کاف دار حکومت طرف يوهاي  ات نيان تمام عمليجي 

 جاد کند. يا

 يامن يوهاي  رفتار ن درباره را  يشي  يب گوي   پاسخو  نه بررش  يد زميحکومت افغانستان با  
 . سازد مساعد  داخل   ت 

 سطح  شيبه منظور افزاالملل  بي    نظام   يوهاي  با ن يهمکار  يرا برا يشي  يسازنده ب يهاتالشد يحکومت افغانستان با
  يان در عملينظامي  ت از غيحما

 
 انجام دهد.  ات جنك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مقدمه. 2

وهايحمالت  يان در دو سال اخي  شورش يهافعاليت با شدت يافي    يو خطر افزايش يافته  ني    طرفدار حكومت ني    بيشي 
 را  اي 

نظاميانمتوجه  نظاميان در ماه تعداد : دهد م   ارشز گيوناما   است.  ساخته غي   نيا نفر بوده كه 330، 2008گست آ تلفات غي 
تاكنون  ، 2002ل يدر اوا ي   کايامر  يوهاي   طالبان و ني   د بياز زمان جنگ شد كه  دهد را نشان م  تلفات در يك ماه  رقم بلندترين

 ده بهنظر ن رقم يا كه  ،تن توسط يوناما به ثبت رسيده 1778 ،2008ماه اول  دهدر ان ينظامي  غ تعداد تلفات. گزارش شده است
نظاميانبلند  تلفات تعداد  ،باشد م  بلندتر  %41رسيد  م   تن 1275به  شدگانكشتهكه تعداد    2007ماه اول سال   غي 

ً
ا به  اکير

  تلفات  يدصيان بوده است. فيشورش تفكيكدون ب خصمانه و  يهافعاليت خاطر 
نظامياي  ان  يشورش حمالتکه در اثر   غي 

نشان  2008اگست  پايانتا  2007 ياز جنور  را  گانشد  د كشتهتعدان رقم يا كه  است، دهيرس %56 به %47 از  اند شده کشته
ان. ناگفته نماند که دهد م     از  مي  

وهايحمالت  تلفات ناش  گزارش ا  ونامي ش بوده است،يرو به افزاني    طرفدار حكومت ني 
وهاي 2008کتوبر ا  تا  يهاي جنور  ه ماي   ب : دهد م   نظا 695باعث کشته شدن  طرفدار حكومت ني  كه اين   ،ه استشدم  غي 



 4 

طرفدار  يوهاي  ن يهاکيکتا اکير ت ي   چنهم قابل مقايسته است.  2007در عي   زمان در سال  (تن 556) شدگانکشته  رقم با رقم
   حكومت

 افغانستان شده است. مردم  باعث خشم و ناراحت 
 

وهاي عمليات نسبت به  ها افغان بيانگر ديدگاهاين گزارش  نظاميان. تعداد تلفات باشد م   طرفدار حكومتني  ين  كه در ا  غي 
 ، گزارش مستند ساخته شده است

ً
ك ن شبانهحمالت هواي   و  براثر  عمدتا    يوهاي  نو الملل  بي    يوهاي  مشي 

  بوده خل  دا امنيت 
  تال  املكه ش

نظاميان يهاخانهشبانه  ش  وهاينظاميان هاي شبه و بخش مشخصنا يهاواحدتوسط  غي   طرفدار حكومت ني 
وهايي هافعاليت ساير  بررش  به عوض  شبانهو  حمالت هواي    ر ب ما  صورت گرفته است. دليل اصل  تمركز  طرفدار  ني 

  . د نباش م  جش و خشم مردم عوامل عمده رن شبانه هم و  مالت هواي   ح همكه   است اين بوده حكومت
 

نظاميانصد تمام تلفات در  25 مسئول ي   حمالت هوا وهاي عمليات كه درحال   است، بوده 2008ر سال د غي  طرفدار  ني 
نظاميانتلفات  %63 باعث حكومت ده   حمالت هواي    . 2شده است غي   ها تن در يك حادثه هد شدنكشته  سبب تواند م  گسي 

  ها را به خود جلب كرده و خشم  اين حوادث توجه زيادي مردم و رسانه ،ل با رقمخاطر ه بكه   ،شود 
وجود ه مل  را ب همگاي 

 . آورده است
 
   كه حال   در 

ق و غربدر جنوباما  است؛ خود جلب كردهه ها را ب توجه اندك رسانه ها خانهشبانه  يهاتالش  ر كشو   ، جنوب رس 
وه شان كه از طرف شب توسط گر  اعضاي خانواده يا دوستانافراد و  تجربهاز  اين مناطق مردم. باشد م  ن معمولغي   اين عمل
 كار   عيقم اين وقاو صحت و س ها گفتهاين   تأييد اما  . د ناباخي   ،شود م   شان بسته شب بيدار و دستانن مسلح در نيمهاز مردا
يتبا اين حال  . استمشكل    شبانهحمالت  كه  دهد م  ان ، نششده استكميسيون بررش    توسط كه  يايقضا و  موارد  اكير

ً
مكررا

د. رفتار  صورت م   نظامياني هاخانهداخل شدن به  و  آمي   توهي   گي  سبت نمردم  را نزد رنجش و خشم   هماندر نميه شب  غي 
وهاي  به  . ده استشسبب  هواي    مهلك عمليات رود كهآ به وجود م   طرفدار حكومتني 

  نگر نماياكه   ،است شده بررش  واقعه  بر چند  متمركز  گزارشاين  
وهاي  شبانهحمالت حمالت هواي و  اشكالو  ها نگراي  ني 

و  دوستانهبش  الملل  بي   قانون  در رابطه به ياتتنها براي ارزياي   شكاهن بعديهاي  و تحليلبررش  . باشد م   طرفدار حكومت
وهايرات اثبلكه  بوده،حقوق بش  الملل  بي   قانون  ادي شهروندان ع بر  را  دولت افغانستانو  طرفدار حكومت عملكرد ني 
وهاي بحث كامل در مورد عملكرد  . دهد م  انعكاس    داخل   ني 

  از ، اما گنجد م  ن گزراشين  ا در  امنيت 
  ها و نگراادعا قسمت 

هاي    ي 
   را كه

ا
هاي  تحقيق و تحليل . شود م   رش  بر  طور خالصهه ب ،قرار داداند  تحقيقمورد  كميسيون و ديگر ناظران مستقل قبل

در اين مورد صورت  وهايبراي  نهادهاي   شيپ ارائه . اين گزارش با خواهد گرفتبيشي  ، دولت افغانستان و طرفدار حكومت ني 
 . يابد م  ضو ايساف خاتمه هاي ع دولت

 
  ميان 

 
وهايكميسيون از عدم هماهنك و  ي   چنو هم طرفدار حكومت ني  بر اساس محل  كه  مقاماتو  طرفدار حكومت هايني 

نظاميانلفات بردن ت ايجاد خطر و بلند به  منجر كنند و  عمل م   معتي  و اطالعات غلطنابع نام  ،شود م  در عمليات شان  غي 
   شبانهتشويش دارد. حمالت 

 ردم،مهاي محل   فرهنگ، رسم و رواجها با نآ شناي   و درکو عدم آالملل  بي    يوهاي  نو زميت 
  هاي  رنجانيدن و آسيب ممكن سبب

ان بلند  شود. مردم محل غي  لزم به  رواي  افراد تلفات خشم مردم محل در مورد مي  
نظام     مسادرك با ، غي 

مراتب ها، سلسلهحادثات و رويداد در مورد  مقامات گوي   پاسخيت و مسئولعدم مانند  ليبعص 
 . شدت يافته است كتيك  ا هات تااشتب موقع به قصور و به اذعانقضايا، عدم  كند   بررش   ،فرمانده  شفاف غي  
 

 تحقيق روش
الملل  بي   دوستانه و قانون بش  الملل  بي   قانون  از  رصي    ح يهاتخط   کهدارد  وظيفه  كميسيون مستقل حقوق بش  افغانستان

وهايات يعمل بر طور منظم ون بهيسيد. کمکنق  يتحق مورد  حقوق بش  را  مخالف دولت نظارت  عنارص و  طرفدار حكومت ني 
 ده است. ارائه كر  را براي مردم ي   هاگزارش  ها تخط   ها و رويداد چني   ني   در مورد  شتهو درگذ کند م  
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  و مسائل مربوط به پ مسائلزارش گاين  
 
وهايهاي عملكرد و اليس  حقوف  پايان تا  2006 سال از نيمه ،طرفدار حكومت ني 

مخالف  عنارص  را كه عملكرد  گزارش جداگانه  يك ونيسيکم  همزمان با اين گزارش، . دهد م  مورد بررش  قرار  را  ،2008 سال
   در عي    را  دولت

 . ده استکر نش    ني    دهد م  قرار  بررش   مورد  مقطع زماي 
وهاي  وهاي به طرفدار حكومتني  وهايگر ي، و داننظامي ، شبهالملل  بي    ني    دهشتضد  ني 

 ا يساف يآ يوهاي  ن فرمانر يز  افکت 
  يامن يوهاي  ن ي   چنو هم (OEF) يم آزاديتحک مأموريت

گر يافغانستان و د س مل  يافغانستان، پول که شامل اردو مل    داخل   ت 
  يامن يوهاي  ن

   يها لت به طالبان و گروهمخالف دو  عنارص . شود م  گفته   افغانستان ت 
. کلمه شود م  گفته   ضد دولت 

 شود.  ن گزارش استفادهيا يت در لبالمخالف دول عنارص به عوض ممكن  «انيشورش»
 

  يهم يهاگزارشاز   اطالعاتل يتحل ون بر افز 
 

 يبرا ويژه ساحوي را  يا سه هفته بررش  ک يون يسي، کمبر رويدادها و نظارت  شك
   محل   نمسئول، شاهدان، افراد نظام   مصاحبه با  74که شامل   انجام داده استن گزارش يا

  باشد م   و مقامات دولت 
از  . بعص 

   اما اجرا شده است. وني كارمندان دفي  کجا با  يها  مأموريت
س بررش  كنند موارد  در بعص   عمومگان ما از معلومات که در دسي 

 . اند  استفاده كرده ،ها  ارگانساير قات يا تحقي ها  رسانه يهاگزارشمانند   ،قرار دارد 
 

ح شده ه براي هر هشت حادثه كه ب بررش  تيم   همربوط سفر كرده است كبه منطقه و محل حوادث  استطور مفصل رس 
ن . كميسيو را مورد بررش  قرار دهد  ها  ستانقي   و  ها خانهدخل، شفا ياشخاص ذ سازيمستند مانند عكس، فلم،  شواهد موجود 

 
ً
  اوقات از  وسايط نقليه عموم  از  عمدتا

 هچور  لسوال  و  حادثه بررش  . براي است وسايط نقليه ملل متحد استفاده كردهو بعص 
 د. نآيساف استفاده کرده بو  طيارهز يوناما ا كميسيون و   ،ت ارزگانيول 
 

 نهاشاهدان محرمهمه  هويتكه نام و   دهد م  اطمينان . كميسيون دهد م  شاهدان تشكيل  اناتيرا ب اين گزارش منابع اصل  
  از با اين هم  . شود م  نگهداري 

 م  ع امتنا  كنندگانبررش  با صحبت از  ها  جوي   انتقام بيم از  خاطر ه گان بسيب ديد آبعص 
  ضد  عنارص ي هاتخط   بررش   در زمان مسألهاين  اينكهمالحظه اما قابل . يدند ورز 

 است. نشده مطرح  قدرها  نآ ،دولت 
  شبانه تحل  از صحبت در م نمسئول

 و  ييد تأ مسألهكه اين   داري كردند،و شبه نظاميان خود معلوموسط قواي ناباره تالش 
 . کرد تر  مشكل ،در مورد حوادثرا وري معلومات بيشي  آ جمع
 
   يهاار يمع

 
 حقوق

وهايو عملکرد برخورد  درباره مردم افغانستاندگاه يد  در بخش هرچند . افته استين گزارش انعكاس يا در  طرفدار حكومت ني 

وهايرفتار  منظور ارزياي   به ن گزارشيا ي   ها   يع يهاار يبا مع طرفدار حكومت ني 
  و  هاي مكلفيتبه  ،ت 

 
الملل  بي   حقوف

 ي   قوان به شاناتيعمل همهدر وظيفه دارند  طرفدار حكومت يهاو ي  ده است. نش اشاره ي   ن فدار حكومتطر  يوهاي  ن
دوستانه و نالملل  بي      يو هباشند. بحقوق بش  پابندي داشته الملل  بي    ي    قواني   بش 

طرفدار  يوهاي  ناليت  كه فعژه در حالي 
   يهاتفعاليتا  باشد  تحكيم قانونق و يتطب در جهت حكومت

 
پيدا  ارجحيت حقوق بش  الملل  بي    ي   قوان صورت در آن ،جنك

 . كند  م  
    يها يي  درگ

  الملل  بي    ي  غداخل  يا مسلحانه  يي  درگ به عنواندر افغانستان  کنوي 
   يها را جناحي، ز شود م   تلف 

حکومت ) دولت 
  غي   يها با گروه (هااران آنکافغانستان، دول عضو ناتو و هم

ابع ماده ت مسأله ني، ارو از اين اند. ي  حکومت درگ مخالفدولت 
ک  الت يا يبه استثنا) اند کردهب  يمان را تصو ين پيعضو ناتو که ا يهاکشور   يو برا باشد م   3وايجن يهاکنوانسيون  3مشي 
 ز اصول عموم  ا ك  يهر  . 4باشدم  وارد  وا يجن يهاکنوانسيون  (2 پروتكل) 1977دوم  پروتكل، (افغانستانحکومت و  متحده
دوستانه که الملل  بي   قانون     بهبش 

 
ن ياز ا يار يق است. بسيقابل تطب ين مورد ا در  ي   ن اند يافتهارتقا الملل  بي    سطح قانون عرف

  
 
   پروتكل ي   از نخست مقررات و قواعد عرف

 
ين ا هرجاي   كه در  5. اند يافتهاشتقاق  وا يجن يهاکنوانسيون  (1 پروتكل) 1977 الحاف

                                                 
باشد. به كنوانسيون جنيوا در مورد نحوه رفتار با زندان  شود كه در هر چهار كنوانسيون جنيوا مشترك مي به خاطر به اين نام ياد مي 3. ماده مشترك 3

 مورد اجرا قرار گرفت مراجعه شود.  1949آگست سال  12كه در  -U.S.T. 3316, 75 U.N.T.S. 135 3،6جنگ ماده 

دسامبر سال  2كه در   1529I.L.M. 168, 19 U.N.T.S 1342 .(،2هاي انفجاري و غيره )پروتكل  تلك ها، . پروتكل در مورد منع و جلوگيري از ماين4 

 مورد اجرا قرار گرفت. 1983
 ،112577،19جون  8( 1المللي )پروتكل در مورد حمايت از قربانيان منازعات مسلحانه بين ،1949آگست  12. پروتكل الحاقي كنوانسيون جنيوا 5

U.N.T.S. 3,  المللي ، كميته بين1جين مري هنكارت و ايريك مانجلر جلد  المللي،مورد اجرا قرار گرفت. به قانون عرفي بين 1978دسامبر سال  7كه در

 صليب سرح مراجعه شود.
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  ي   از قوان ي   ها بخش منظور همان شود م  اشاره  I پروتكلبه  ليتحل
 
انعكاس يافته  تدوين و  Iکول که در پروتالملل   بي     عرف

 باشند.  م   ،است
 

   و مكلفيتب ين وجايتنها ال نهيل ذيتحل
 
د  را در نظر م   هاي حقوف   گي 

ست ارا كه در رابطه به پاليس  موجود  هاي    ، بلکه نگراي 
 . دهد م  مورد توجه قرار  ي   ن شود م  به آن اشاره  در افغانستان طرفدار حكومت يهاو ي  ن مأموريتدر  و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وهاي  -3  طرفدار حكومتعمليات نیر
 

 هوای   حمالت 
   طرفدار حكومت يوهاي  ن ياز سو  ملک   تلفاتاد يز  يصددر 

تا  يوناما از ماه جنور ي. دفي  باشد م  ها آن هواي   از حمالت  ناش 
 حدودتعداد  2008ه اکتي  سال ان مايپا

ً
طرفدار  يهاو ي  حادثه آن به ن 695که از جمله   ،است را ثبت کرده ملک   تلفات 1798 ا

   455 6. شود م  نسبت داده  حكومت
 طرفدار حكومت يوهاي  ن يوارده از سو  ملک   تلفات% 65ا يگزارش شده   حادثه جاي 

  
ده بر ملک  تلفات هواي    حمالت ي   اثر همبر  ي   چنهم. اند بوده هواي   از حمالت  ناش   وارد آمده ي   و عامه ن شخص   يها تيگسي 

 است. 
 

   ملک   تلفات رقمنگاشته است که  2008دبان حقوق بش  در گزارش ماه سپتامي  سال يد
 2008در سال  هواي   از حمالت  ناش 

 تلفاترقم تا  اند کرده وارد  يي  شان تغيها کير تاکتد (OEF) يم آزاديتحک مأموريت يهاو ي  ساف و نيرا آي، ز است بوده تر  ي   يپا
   ملک   تلفاتابد. با آمار بلند ين سطح کاهش يتر  يي   به پا ملک  

که   رسد م  محتمل به نظر ن 2008در سال  هواي   از حمالت  ناش 
 7. ه باشد دشواقع  مؤثر  ملک   تلفاتدر کاهش   يها کيتاکت ات در يي  تغ
 

                                                 
 2008نومبر  12بخش حقوق بشر، معلومات از پيگيري ماهانه، ابديت )بروز رساني( . يوناما، 6 
 51-14 – 2008سپتامبر  ديدبان حقوق بشر،. 7



 7 

   تلفاتاز  هواي   ات حمالت تأثي  
دهات  تأثي  ن حوادث ي. ارود  فراتر م   و مال   جاي    ر  گسي 

   صدمهبه شمول  واي 
و وحشت  رواي 

دور از خانه و جا شده يافراد ب 8. گردد م  در منطقه  شدن مردمان ملک  جايسبب ب هواي   گذارد. حمالت  به جا م   را  مردم يبال
  
  مواش 

ا
  هامدتبراي  شان، معمول

ن يا 9باشند.  بان م  ي   م محل   و جوامعالملل  بي   مؤسسات  دوستان، به کمک متك   ي طولي 
 گذارد.  همجوار م   مناطقو  محالت ر را ب يات ناگوار تأثي  به نوبه خود 

 

 
باور دارند که حمالت  مردم. شود م   طرفدار حكومت يهاو ي  محل در برابر نمردم و نفرت  خشمچنان سبب هم هواي   حمالت 
گمان كه   ني. با اد کن  يي  گنچ نشانهیا 4را در محدوده  هدف تواند م  ق است که يقدر دقآنلل  المبي    نظام   يوهاي  ن هواي   

ان مردم يدر م ت را ي ذهني   چن تلفات زنان و اطفال، ويژهبه، شود م   ملک   افراد  تلفات بلند  سببکه   هواي   ، حمالت مردم دارند 
با  ههمرا ألهمسن ي. اد نده اهميت نم  از آن کدام  يي  و جلوگ تلفات ملک   بهالملل  بي    نظام   يوهاي  ن گويا   آورد که وجود م  ه ب

 يوهاي  ندر برابر را خشم و انزجار مردم  كنند، نچه كه مردم ادعا م  آنسبت به  تلفات نادرست برآورد ا ي انکار از تلفات ملک  
د برم  بيشي  و حکومت الملل  بي    نظام   سوزانه به دل اقداماتر يا ساي خسارتان و جي   خواه  عدم معذرت ي   چنهم. انگي  
ده، خشم  هواي   حمالت  مورد در  ويژهبهده، يب ديآس جوامع  . کند م  تر  مردم را برافروخته گسي 

 هواي   اثر حمالت بر در آن ن حادثه انجام داده است که يمکمل را در مورد چند بررش  مستقل حقوق بش  افغانستان  کمیسيون
ل يتفصبه ادامهآن در  از جمله سه حادثه بار آمده است. ه ب د ملک  يشد تلفات سافيا آي (OEF) لحم صيتحک مأموريت يوهاي  ن

 : شود م   برش  

  د چهار جون  16خ ي    ت ارزگان، به تار يچوره، ول  در ولسوال   سنگي    يها توپي  و ف ثقیله هواي   شمول حمالت روزه بهني 
2007، 

  د ش فرد ملک   47شدن که منجر به کشته  2008 يجول 6خ ي    نگرهار، به تار ت نيول  نهيمهسکه در ولسوال   هواي   حمله 
 ،(حادثه محفل عروش  )

  2008 يجول 17خ ي    ت هرات، به تار يول  د ندنيش رکوه، ولسوال  يه ز يبر قر  هواي   حمله، 

  2008گست آ  22خ ي    ت هرات، به تار يول  ندند يش ولسوال   آباد ز يه عز يبر قر  هواي   حمله . 
 

 2007جون سال  16ـ  20ان، چوره، ارزگ

                                                 
هاي افعانسان: افزايش مشكالت و ارائه حمايتالمللي نظارت بر بيجاشدگان، مركز بين ،2008آگست  25، مصاحبه با رئيس شوراي واليتي كاپيسا. 8

 4 - 2008اكتوبر  28 راي بيجاشدگان،محدود ب
 7-6 – 2008اكتوبر  28 هاي محدود براي بيجاشدگان، افغانستان: افزايش مشكالت و ارائه حمايت شدگان، المللي نظارت بر بيجا. مركز بين9
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ک  يالت بين حادثه با تفصيا ده است. شوناما مستند يمستقل حقوق بش  افغانستان و  کمیسيونشي  در گزارش مشي 
ک  يتحق»   يمستقل حقوق بش  افغانستان و  کمیسيونقات مشي 

ساف در يات آيعمل براثر  افراد ملک   وناما در مورد تلفات جاي 
ده ايب «.2007جون  16خ ي    رزگان به تار ت ايول  چوره ولسوال   ر لبان بپاسخ به تهاجم طا منظور جا بهنين حادثه در ايان فش 

 . شود م  ل، با ارزش پنداشته يبحث و تحل
 

ر يس و ساين پاسگاه پوليل چندچوره هجوم بردند و کني   طالب بر ولسوال   يها جنگجو صد  2007جون سال  16خ ي    به تار 
ل يثق يها ک ضد حمله را به کمک آتش توپي، ان کشور هالند ينظام يساف به رهي  يآ يهاو ي  ند. ندست گرفته نقاط مهم را ب

ک  يتحق انجام دادند.  هواي   و حمالت  د يان ايافت که در جر يوناما در يمستقل حقوق بش  افغانستان و  کمیسيونقات مشي  ن ني 
در برابر طالبان سالح  از افراد ملک   يار يبس 10ند. شدم  زخ گر ينفر د 100تا  80نفر کشته و حدود  88تا  50کم روزه دستچهار 

 . اند شدهر آن زمان ممکن جنگجو شناخته دست گرفتند و ده ب
 

ان يا انيو زخم شدگانکشته  يهازارش حکومت افغانستان به خانوادهگبر اساس يك    صورت گرفته خسارتن حادثه جي 
براي دوستانه  اقدامبه عنوان دارند كه  نهيهز اين حادثه  بارهدر ها د که آن گفتني   رزگان نت ايدر ول  يهالند مأموران 11. است

  از آن در  یورو ي 250،000 مبلغ که  ،شود م  ديده پرداخته هاي آسيبخانواده
 12. ه استدشع ي    چوره توز آن فراهم و قسمت 

 
ان ب با وجود   ه و نبود متناسبناات يعمل نيا% 75کم دستکه   دهد م  نشان  کمیسيون وناما يبررش   ،ک  ملتلفات افراد  الیمي  
و در صورت گرفته بود  مخالف دولت يهاو ي  ن ين حمله از سو يرا ايز  ؛در آن صورت نگرفته استو ي  ن ش از حد يب استفاده

ن يدر ا مخالف دولت يوهاي  نمعتي  موجود بود که  يهاگزارش  ي   دست آورند و نه را ب ک هدف مهم نظام  ي کهصدد بودند  
ان طالب يدان محل، جنگجو يان و موسفيدادند. بنا بر اظهارات روستائرا مورد هدف قرار م   افراد ملک   شاناتيعمل نايجر 

  ،ها رش  بر  در نتيجه ايندند. کر   م  ي  مردم ف يهاخانه ي   و از ب (دادندم  ها را شکنجه آن گاه  ) کشتند  را م   مردمان ملک  
ک 3ده ان طالب مايافت که جنگجو يدر  كميسيون گونه نقض چيکه ه اند. در حال  وا را نقض كردهيجن يهاکنوانسيون  مشي 

دوستانه از سو الملل  بي    ي   م قوانيمستق   د. يبه مشاهده نرس طرفدار حكومت يهاو ي  ن يبش 
و  كميسيون  سوي كه از پرسس 

 افراد ملک  و از تلفا يتوانستند براي جلوگي  وها نم  ي  ن نيا اين بود كه آيا  شد م  مطرح  ا يونام
نظاميانت بيشي   ها و اهر  غي 

يبات يترت  ؟ند جستجو كنرا  بهي 
 

  ينظرداشت توجبدون در 
 
از  ك  يباشد.  شده جاد واکنش نزد مردم محليسبب ا است  ممکني   لفات سنگن تيها، اآن ه حقوف

د بودند  ان محل در برابر طيان در ايباشندگان قلعه راغ گفت که روستائ  ي   سنگ يهاو توپ هواي   که حمالت لبان مصوف ني 
   د. در حال  شساف آغاز يآ

   لبان را مورد هدف قرار م  ان حمالت افراد طياز ا که برخ 
  ايگر روستائيد داد، برخ 

را مورد هدف  ي 
 حمله بر مواضع طالبان، بر  يساف به جايآ يهاو ي  را نچدانستند که ها نم  آن» . جنگيدند م  طالبان که با   داده بود قرار 

ساف و يت آيفقوناما تذکر داده است که عدم مو ي مستقل حقوق بش  افغانستان کمیسيون  بررش   13«. كردند م  ان آتش يروستائ
ات يهامدايممکن پ محل   يهات از مقاومت و تالشيحکومت افغانستان در حما در چوره، « ک را در بر داشته باشد. يي   اسي 

 ي   رت با قوانياگر در مغا ا ، حتملک   تلفات م با أتو  .... هر حادثهاند بودهر طالبان ان آماده حمله در برابياز روستائ يار يبس
دوستانه هم نباشد، بدون تردالملل  بي     14«خواهد داشت.  مسألهن يا بر د يشد یتأثي  د يبش 
 
 (داد محفل عروس  رخ) (1387رسطان  16) 2008 يجوال 6نه، ننگرهار، يمهسکه

                                                 
نگراني در مورد آمار تلفات  مارتين بشنس، ،2008جوالي  22سالمت برده بودند، . مصاحبه با افرادی كه از يك حادثه در يك محفل عروسي جان به10

 2008جوالي  11سي، بيآژانس خبري بي افراد ملكي افغان،
 . بررسي مشترك كميسيون و يوناما در رابطه به تلفات افراد ملكي در عمليات نيروهاي آيساف در واكنش به حمالت طالبان در ولسوالي چوره،11

تن و  88تا  30رهبران محل و شاهدان عيني ـ تلفات ملكي در حدود  با آيساف، مراجعه شود )مصاحبه 1يضاً در ا Ibid. 12 – 2007جون  16ارزگان، 

 تن( 100تا  80ها در حدود زخمي
12 ً  15در  . ايضا
13 .email ،به كميسيون و  گروه كاري ارزگان،از سوي افسر اطالعات عامهIVIC WorldwideC، 1  2008نوامبر 
 ترك كميسيون و يوناما در رابطه به تلفات افراد ملكي در عمليات نيروهاي آيساف در واكنش به حمالت طالبان در ولسوالي چوره،. بررسي مش14

 12در  2007جون  16اررزگان 
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از  ك  يرا در  ک محفل عروش  يالملل  بي    نظام   يوهاي  صبح، ن 30 : 06، در (1387 رسطان 16) 2008 يجول 6در 
گر مجروح شدند و زنان و کودکان اکير يتن د 10کم کشته و دست  تن 47ت ننگرهار بمباران کردند. يدورافتاده ول  يهاولسوال  

نه، يمهسکه ساله از ولسوال   60ک مرد يعروس،  يقرار داشت. کاکا شدگانکشتهان  يعروس در م 15. دادند م  ل يها را تشکآن
 گفت:   ت ننگرهار يول 
م ساعت به طول يها محفل ما را بمباران کردند که ن ارهيدم. طياره جت را در آسمان ديدم و دو طيها را شن ارهيط يصدا»

  ها رفتند  ارهيم ساعت طيکرد. بعد از ن  م  ي  ها راکت ف ارهيبمباران، ط بر  عالوهد. يانجام
را در  ياديستاد شدم، دود ز يکه ا  . زماي 

جا را فرا  سوخته همه يهابدن و لباس ي. اعضاند شدده م  ي سوخته بود، اجساد کودکان و زنان در اطراف دي   زم . دميآسمان د
 16«. ند گرفته بود

 
 : داشت  به  فتاده بود، اظهارات مشاي ني  اما در بمباران گ ،بود  که در محفل عروش    يگر يمرد د

   يا خواستند خود را در گوشه . همه م  ه بودند ها کودکان را بمباران کرد ارهيل طاو »
[ الملل  بي    نظام   يوهاي  ]نکنند.   مخف 

  کردند. بعد از گذشت ي  جا را بمباران کردند و راکت فهمه
ً
را  شدگانکشتهها رفتند و ما مجروحان و   رهايم ساعت، طين تقريبا

 17«ه بود. شدم  زخ ي   ن گرميبود. دخي  د ]افتاده[ ي   بر زمخي  من م. جسد چهار ديجمع کرد
 

    يو  چهار دخي  
سال سن  25که جراحت برداشته بود،   يسال بودند. دخي   18تا  6ان يم که کشته شدند، در حد ست 

 18داشت. 
 

با  گروه بررش    فرستاد.  را به ولسوال   ک گروه بررش  يون مستقل حقوق بش  افغانستان يسي، کمرويداد ن يدو هفته بعد از ا
ان قوم  ينظامي  دار و با غيمجروحان در شفاخانه د  ندگاني با نماي   چنون هميسيمصاحبه کرد. کم محل   يهامقامو  ان، رهي 
 داد صحبت کرد.  ين رو يبگرام درباره ا ي   گاه هوايدر پاالملل  بي    نظام   يهامقامحکومت افغانستان و 

 
نامه ن حمله يادعا شد که ا (1387رسطان  16) 2008 يجول 6بگرام در  ي   گاه هوايف از پاائتال يوهاي  از جانب ن يا در خي 
  »ق يدق ي   ن تهاجم هوايکه انيدر قبال نداشت و ا نظام  ي  تلفات غ

 
هاز  گروه بزرک تا  19را مورد هدف قرار داد. « جويانستي  

 . ن حادثه ارائه نشده استيدر خصوص ا يگر يح دين گزارش، توضيه ايخ تهي    تار 
 
  يع ک شاهد ي

چند روز  يانتحار  گذاريبمبن حمله در پاسخ به ين نظر بودند که ممکن است ايبر ا ن ولسوال  يا و ولسوال ت 
ون مستقل حقوق بش  افغانستان گفتند يسيدر محل به کم مردم و مقامات 20س اجرا شده باشد. يپول بازرش   محلک يش در يپ
ا منابع يکردند  خود را هماهنگ م   يهاالملل  فعاليتبي    يوهاي  ت و اگر نجه اطالعات نادرست بوده اسين حمله نتيا

  
ولسوال گفت با او قبل از  21وست. يپ هرگز به وقوع نم   واقعهن يکردند، ا م   بررش   محل   يهامقام يخود را با همکار  اطالعاي 
 حمله مشورت نشده بود:  ياجرا

                                                 
15 ً  (2007جوالي  5قريه قلعه راغ،مصاحبه با نعمت اله،،5)شهادت # 7در  . ايضا

  
 13ايضاً در . 16
هاي واليت ننگرهار )از افشاي نام خودداري شده(، مرد مجروح شدند. مصاحبه با يکي از مقام 2کودک و  8مرد کشته شدند؛  1کودک و  16زن،  30. 17

 (.1387سرطان  31) 2008جوالي  21
 . همان18
وايي دقيق در واليت . چند ستيزه جو در حمالت ه011-(. خبرنامه گروه ضربت مشترک1387اسد  1) 2008جوالي  22ساله،  60. مصاحبه با مرد 19

 (.1387سرطان  16) 2008جوالي  6ننگرهار کشته شدند، 
 (.1387اسد  1) 2008جوالي  22ساله،  45. مصاحبه با مرد 20

 (.1387اسد  1) 2008جوالي  22(؛ مصاحبه با ولسوال، 1387اسد  1) 2008جوالي  22ساله،  45مصاحبه با مرد 
 . منبع فوق.21

به با مدير (؛ مصاح1387اسد  2) 2008جوالي  23(؛ مصاحبه با رئيس پوليس ننگرهار، 1387اسد  1) 2008جوالي  22ساله،  28مصاحبه با مرد  

ولسوال،  (؛ مصاحبه با1387سرطان  31) 2008جوالي  21(؛ مصاحبه با معاون کميسيون پوليس، 1387اسد  2) 2008جوالي  23اداري ننگرهار، 

 (.1387اسد  1) 2008جوالي  22
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منظور ه بهيرا با بزرگان و مردم قر  ي   ها. قرار بود ما نشستاند شدهطقه منن يان وارد ايوجود داشت که شورش ي   هاگزارش»
  يانداز را راه يا کا حملهيامر  يوهاي  نن کار، يم. اما قبل از انجام ايان در منطقه برگزار کنيشورش يهافعاليتکردن آنها از آگاه

  يان منجر شد. هينظامي  ن غشدم  کرد که متأسفانه به کشته و زخ
 

ات نزد ما وجود ين عمليدرباره ا ا اطالع  ي چ هماهنك
 22«نداشت. 

 
د، هدف قرار دهند و نينچ ببيا 4ک هدف را در محدوده ي توانند م  الملل  بي    نظام   يوهاي  ها باور دارند که ناز افغان يار يبس

کت دارند، و شورش  ک محفل عروش  يان ياما نتوانستند م   ان مسلح تفايکه در آن زنان و کودکان رس 
ک مرد يقائل شوند.  وي 

 اظهار داشت: 
 بخواهند طالبان و القاعده را يها حقها مظنون هستم. اگر آنآن عمليات يمن نسبت به نحوه اجرا»

ً
، هدف قرار دهند قتا

 ک هدفيما »ند: يگو ها م  ي   کايافراد مسلح آسان است. خود امر  ان زنان و کودکان،يک مين صورت، تفکي. در اتوانند م  ها آن
 23«. كنيم نم  را خطا  نح   ياچهار 
 

  
اش کشته ساله 23که دخي    يپدر  24و عدالت شدند.  گوي   پاسخار خواست شدگانکشته  يهاخانوادهو  محل   يهامقاماز  برخ 

 از حکومت افغانستان و نيما قو »شده بود، گفت: 
ً
 نظام   عمليات يم تا در هنگام اجرايخواه م  الملل  بي    نظام   يوهاي  ا

  يهاافغانستان به خانوادهحکومت  25«اعمال خود باشند و به محکمه کشانده شوند.  يگو د پاسخياط کنند و مرتکبان بايتاح
د. کر ت خود را ابراز  يرد و تسل   ان مالقات کيقربان يهابا خانواده يحامد کرز  يس جمهور يو مجروحان پول داد. رئ شدگانکشته

   چيه OEFالملل  بي    ات نظام  رش، مقامزا  ن گ  يه ايخ تهي    تا تار  گفتند که  رويداد ن يمردم متأثر از ا
نوع  چيا هيرا پرداخت  نوع غرامت 

  
ان  خساري  ان خسارت دوبرابر اجتناب   پرداختکرده باشند تا از   سع  الملل  بي    نظام   يوهاي  کن است ن. مماند نکردهرا جي  جي 

  اين کنند. با وجود 
ن يت ايمسئولقبول  يبراالملل  بي    نظام   يوهاي  ن ن امر به عنوان ناکام  ياندگان مردم به ياز نما ، بعص 

 کردند.  تلفات نگاه م  
 

ن حمله، قضاوت راجع به اعتبار منبع يربط درباره منبع اطالعات ا يذ نظام   يهامقاملومات از جانب افت معيبدون در 
    يها که تالشنياطالعات و ا

 
دوستانه صورت گرفته الملل  بي    ي   هداف بر اساس قوانبودن ا نظام  ي  غ بررش   يبرا کاف بش 

  ي، اما در ادهد م  در غبار جنگ حادثه رخ  26ا نه، دشوار است. ياست 
 

 ا دست کم بررش  ي محل   يهامقامبا  ن مورد، هماهنك
   ياطالعات با همکار 

ده جلوگ  نظام  ي  از تلفات غ توانستم  مورد اعتماد  محل   يهامقاماز  برخ  ، افزون بر اینکند.   يي  گسي 
   ،موقع تلفاتقصور در اذعان به

ام به مردگان است و  مخالف اصول سنت     واکنش ن امر يا احي 
خت که يمردم را برانگ منف 

 باشد.  آور زياندر کشور الملل  بي    نظام   يوهاي  ن مأموريتمجموع  يبرا تواند م  
 
 (1387رسطان  27) 2008 يجوال 17، هرات، (ندنديش) کوهر يز 

ک  يافغان عمل مل   يو اردو الملل  بي    نظام   يوهاي  ، ن(1387رسطان  27) 2008 يجول 17در 
رکوه، يه ز يرا در قر  ات مشي 

ک ي ساحهچهارروزه را در  ک بررش  يون مستقل حقوق بش  افغانستان يسيت هرات اجرا کردند. کميندند، ول يش ولسوال  
ان و يا نا ثر مشمول متأ شاهد  17آن با  انجام داد و در ط   حادثه نيهفته بعد از ا مصاحبه کرد.   محل   يهامقامن حادثه، داکي 

  يافغان با پشت مل   يکا و رسبازان اردو يژه امر يو  يوهاي  افت که نيون در يسيکم
هايهل باي  شمول عنارص به تن 49مسلح،  يکوپي 

  
 يانداز ي  و ت ي   جه حمله هوايدر نت نظام  ي  غ 20 تا  15ون، يسيکم  يها ان را کشتند. بر اساس مصاحبهيظامني  و غ ضدحکومت 

  يزم
 27مجروح شدند.  ت 
 

                                                 
 (.1387اسد  1) 2008جوالي  22صاحبه با ولسوال، . م22
 (1387اسد  1) 2008جوالي  22ساله،  45. مصاحبه با مرد 23
(؛ مصاحبه با معلم محل 1387اسد  1) 2008جوالي  22ساله،  60(؛ مصاحبه با مرد 1387اسد  1) 2008جوالي  22ساله،  45. مصاحبه با مرد 24

 (.1387 اسد 1) 2008جوالي  22)سن نامعلوم(، 
 (.1387اسد  1) 2008جوالي  22ساله،  45. مصاحبه با مرد 25
 .57. پروتكل اول، ماده 26
 2) 2008جوالي  23(؛ مصاحبه با زن )سن افشا نشده(، 1387اسد  2) 2008جوالي  23. مصاحبه با داکتر شفاخانه )از افشاي نام خودداري شده(، 27

 (.1387اسد 
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ات موفقانه با هدف حمله به ين عمليگفتند که ا  (سافيآ) تيکمک به امنالملل   بي    يهاو ي  نوزارت دفاع افغانستان و مقامات 
افغان،  مل   يک فرمانده اردو يفته به گ 28. نداشت را در ي    نظام  ي  چ تلفات غيکه هنيو ادو رهي  ارشد طالبان صورت گرفت 

فرمانده سابق منطقه،  ، فرزند ال  يبه نام ننگ يبود که توسط مرد مخالف دولت يوهاي  نات محو ين عمليا يهدف از اجرا
  يکا با پشتيژه امر يو  يوهاي  افغان و ن مل   ي، رسبازان اردو شب 1:300 ساعت 29. شد م   يرهي  

ها وارد منطقه شدند يهل باي  کوپي 
ها به سو يموضع گرفتند. هل مخالف دولت يوهاي  نو  ال  يننگ يوهاي  ن اطراف دو خانه اصل   و در  ن دو خانه راکت يا يکوپي 
  ي  ف

  از آن  کردند که برخ 
   ها درست به هدف نخورد و در عوض به اراض 

 6 تا  5ه اصابت کرد. بعد از گذشت يمردم قر  زراعت 
  يزم يوهاي  قه، نيدق

  افراد ساکن در آن يبه سو ها شدند و وارد خانه ت 
ها ن خانهيدر اها را کشتند. از آن ها آتش گشودند و برخ 

شان به هرات انتقال گر يها کشته و شانزده تن دک تن از آنيات يان عملي بودند که در جر ي  اس ال  يننگ در زندان شخص   تن 17
  م داده شد. يافغانستان تسل ت مل  يو به امن

ً
   ها چهار نفر از آن بعدا

ها رها ر آني و ساي  دستگ به ظن رابطه با عنارص ضدحکومت 
 . شدند 

 
عبور و  بودن رسک اصل  کينزد به دليلبودند، دشوار بود.  نظام  ي  ا غي شده نظام  کشته  تن 49چه تعداد از  کهاين بررش  
ن  ت 49ان در جمع ينظامي  از غ يرود که تعداد احتمال آن م   ،د بودن ندولت پنها مخالفانکه در آن   ي  هاخانهه به يمرور قر 
 يوهاي  ن يانداز ي  با ت در رسک اصل  فرار کنند،  يتر  داشتند به مکان امن از مردم که سع   شده قرار داشته باشند. گروه  کشته

 رو شدند. بهافغان رو  مل   يکا و اردو يژه امر يو 
 
 کرد:   يادآور ين حادثه را يساله ا 15ک کودک ي
افتد و چرا. از  ل من اتفاق م  يدانستم چه به رس من و فام م. نم  يجار شد. از ترس از خواب بلند شدم که انفيخواب بودما در »

به دست چپ من برخورد کرد. خواهر    کردند و چند مرم  ي  ما ف يها به سو ي   کايم. امر يبرو  يتر م تا به مکان امنيخانه خارج شد
کردند. ما   م  ي  ما ف يدانم چرا به سو مجروح شد. نم   ي   او نبود  ر سوا کليساله است، پشت پدرم بر موتورسا 5کوچک من که 

 30«م. يستيها نا دشمن آنيطالب 
 
 ل جراحات وارده يش به دليکه پنج کودک دارد و پا  يمادر »

ً
 يوها به سو ي   است که ني   قطع شد، گفت او از آن خشمگ بعدا

  »کردند.  م   يانداز ي  زنان و کودکان ت ا همه مردم حت
وع شد، من از خواب بلند شدم و ي  ها به منطقه آمد و فارهيطکه   وقت   رس 

  يون رفتم تا ببي  ب
ک زن بودم. چرا ي افتادم. من ي    کردند و من به زمي  من ف يون شدم، به سو ي  از خانه ب نم چه گپ است. وقت 

 31« کردند؟ي  من ف يبه سو 
 
به  يانداز ي  ناممکن است، اما اظهارات زنان و کودکان راجع به تبودند،  نظام  ي  غ شدگانکشتهچه تعداد از   کهاين گرچه بررش  ا 

  يدر تفک نظام   يوهاي  ا نيکه آ  کند م  را مطرح  مسألهن يها اآن يسو 
 
 ي   ان بر اساس قوانينظامي  ان و غيان نظاميم ک کاف

  نظام  ي  ا نه. تلفات غي اند داشتهقصور الملل  بي   
ا
  -بود ن منطقه يحساس در ا مسألهک يقبل

ً
ن يک سال قبل از اي تقريبا

ک نيعمل (1386ثور  9و  7) 2007ل ياپر  29و  27داد، در يرو  ه منجر ي قر ي   افغان در هم مل   يو اردو  ي   کايامر  يوهاي  ات مشي 
  يشد و به گفته سازمان ملل متحد، به ب ياديز  نظام  ي  به تلفات غ

 
به جانب  يانداز ي  ت 32د. يانجام نظام  ي  فرد غ 1600 جاشدک

د برم  خشم مردم را يقي   به نظام  ي  غ يهاخانهن و کودکان و بمباران زنا  نظام  ي  تلفات غ يادعا بررش   ي. عدم تالش براانگي  
  ين تلفات ايا اذعان به ايبالقوه 

 
 . کند م  د يرا تشد ن آزردک

 
 (1387سنبله  1) 2008آگست  22، هرات، (ندنديش) زآباد يعز 

                                                 
 (.1387سرطان  28) 2008جوالي  18رهبر قومي افغان را کشت، نيويورک تايمز،  2گويد حمله ، ناتو مي(Carlotta Gall. کارلوتا گال )28
 (.1387اسد  3) 2008جوالي  24. مصاحبه با مقام نظامي )از افشاي نام و رتبه خودداري شده(، اردوي ملي افغان، 29
 (.1387اسد  2) 2008جوالي  23ساله،  15. مصاحبه با کودک 30
 (.1387اسد  2) 2008جوالي  23احبه با زن )از افشاي سن خودداري شده(، . مص31
32IRIN ًثور  3) 0072مي  3بيجاشده بعد از حمالت هوايي امريکا،  1600، دفتر سازمان ملل متحد براي هماهنگي امور بشردوستانه، افغانستان: حدودا

1386.) 
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ً
ه يافغان به قر  مل   يو رسبازان اردو الملل  بي    نظام   يوهاي  ، ن(1387سنبله  1) 2008آگست  22صبح در  02:00 تقريبا
  يو زم ي   هوا صورتت هرات به يول  ندند يش ولسوال   زآباد يعز 

 78ون مستقل حقوق بش  افغانستان يسيحمله کردند. کم ت 
  يزم يوهاي  گوناگون، ابتدا ن  يهاگزارشرا مستند کرد. بر اساس   ي   جه تهاجم هوايدر نت نظام  ي  مورد از تلفات غ

  يبرا ت 
ً
حدودا

 قه جنگ کردند و يدق 20-30
ً
  يخواستار پشت بعدا

 پاک ي   ک مي 33صبح ادامه داشت.  08:00تا  ي   هوا حملهشدند.  ي   هوا باي 
 ف کرد: ين طور توصيحادثه را ا محل  

 
ها را شنيهل يصدا» ک حفره پناه گرفتم و تا ساعت ياشت. در خانه آمدم. رس و دست چپ من زخم برد حويل  دم و به يکوپي 

08:00   
ها، برادرم، زن او، دو بودند. در کنار آن کشته شدهبه خانه برگشتم، زن، دو دخي  و پشم   صبح در آنجا ماندم. وقت 

 34«. ه بود ب شدي تخر ي   . خانه من و خانه برادرم ن رفته بود ي   از ب ي   دخي  او و دو پش او ن
 
ن  ي. افرستاد به منطقه  (1387سنبله  3) 2008آگست  24خود را در  ش  افغانستان، گروه بررش  ون مستقل حقوق بيسيکم

 يبخش کوماندو  يحکومت، اعضا يهامقام، ها خانوادهمصاحبه را با شاهدان،  17ها کرد: آن  گروه سه روز را رصف بررش  
ان و نما مل   ياردو    يآور  را جمع دئو و اسناد کتت   ير، و ي، تصاو ك  يي   د فانجام دادند؛ شواه ياندگان شفاخانهيافغان، داکي 

ن يا در ط   تن 91افت که يون در يسيدند. کمکر   زآباد و اطراف آن بررش  يه عز يت در قر يتازه را در نه موقع يکردند؛ و گورها
 زن و سه 16، کودک  59شدند که شامل  ي   شناسا نظام  ي  طور قاطع به عنوان غبه شدگانکشتهاز   تن 78شدند.  حادثه کشته

ن گزارش يه ايخ تهي    مرد مسلح تا تار  13ان و يان شورشيگرچه رابطه ما گر مردان مسلح بودند. يد تن 13. شود م  مند مرد سال
ک بت مشي  نامه گروه رص   نظام   يوهاي  مرد مسلح با ن 13از آن است که  حاک   101-نامعلوم است، اما اظهارات شاهدان و خي 

 د. شران ي و ي   خانه ن 13، ي   حمله هوا نيدر اثر ا 35ه جنگ کردند. يقر در هنگام ورود آنها به 
 

 
 

   ي   در پاسخ به برآورد ابتدا
ن يپنتاگون ادعا کردند که ا يهامقام، نظام  ي  غ 90« کمدست»بر مرگ  سازمان ملل متحد مبت 

وع عل»ک يتهاجم     يهابررش   36بوده است. « ه اهداف طالبانيحمله مش 
 ي   گاه هوايدر پا نظام   يهامقامتوسط  مقدماي 

                                                 
بعد از محاصره قريه نوآباد در عزيزآباد توسط نيروهاي ( )»1387سنبله  4) 2008آگست  25 . براي مثال، به مصاحبه با ولسوال، ولسوالي شيندند،33

 75؛ مصاحبه با مرد «(م داشت و بعداً نيروهاي ائتالف خواستار پشتيباني هوايي شدند.دقيقه دوا 20-30ويژه امريکا، جنگ زميني درگرفت که براي 

م کوپترها را شنيدصبح بود. خواب بودم که انفجار سنگيني من را بيدار کرد. بعداً صداي هلي 02:00ساعت ( )»1387سنبله  3) 2008آگست  24ساله، 

 نگاه کنيد.«( صبح[. 08:00تا  02:00ادامه داشت ]از  ساعت 6کردند که براي که راکت فير و بمباران مي
 (.1387سنبله  3) 2008آگست  24ساله،  52. مصاحبه با مرد 34
 (.1387سنبله  12) 2008سپتمبر  2: نيروهاي ائتالف بررسي شيندند را تکميل کردند، 011-ربت. خبرنامه گروه ض35
افغان را کشت؛ کودکان اکثر  90گويد حمله نظامي (، سازمان ملل متحد ميKaren De Young( و کارن دي يونگ )Candace Rondeaux. کانديس روندو )36

 (.1387سنبله  6) 2008آگست  27پست، دهند، واشنگتنکيل ميشدگان را در حمله به رهبري امريکا تشکشته
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ده  يهابررش   نظام   اتد، مقاميشدم  انتقاد عمو  در ي    37کرد.   تأييد را  نظام  ي  فرد غ 7 تا  5بگرام مرگ فقط   يرا رو  يتر گسي 
  ي   کايان امر ينظام يک سخنگو ي 38ان حمله جان باختند. يدر جر  نظام  ي  افغان غ 33دست گرفتند و در فرجام، برآورد شد که 

   يو براي  ستفاده از نا»گفت: 
در  39«در آن هنگام متناسب بوده است.  بر اطالعات فرمانده محل   دفاع از خود، لزم و مبت 

کا، تأسف خود را در يالت متحده امر ير دفاع ايتس، وز ي، رابرت گ(1387سنبله ) 2008دار از افغانستان در سپتمي  يان ديجر 
   نظام  ي  مورد تلفات غ

م و خطا يشو که ما دچار اشتباه م    يدر مواقع نادر »گفت:   يزآباد اظهار کرد. و يچون حمله عز  در حوادير
ان کنينظامي  رسعت خسارت وارده به غد بهيم، بايکن  رسعت عذرخواه  د بهيوجود دارد، ما با  م و يان را جي 

ً
  د بررش  يبا بعدا

 40«.ميکن
 
 

ن يکه ممکن است ا  دهد م  انستان با مردم محل نشان ون مستقل حقوق بش  افغيسيکم  يها و مصاحبه يا رسانه يهابررش  
 گمراه ده  جه اطالعيحمله در نت

ً
   ک رهي  محل  يب يکننده رققصدا

 
 41صورت گرفته باشد.  متوف

 
ان ينظامي  کا به غيامر  ي، اردو اين کرد. با وجود   و مجروحان کمک پول   شدگانکشته  يهاحکومت افغانستان به خانواده

 يد اردو يشا 42نده ندارد. يرا در آ ي کار ي   ح کرد که قصد انجام چني    تص  يک نشست خي  ي ه نداد و در ط  ارائ پول  « تيتسل»
ان خسارت دو يجاد وضعيدوباره از اکرده باشد   کا سع  يامر  ن امر ي، مردم افغانستان به ابا وجود اینکند.   يي  برابر جلوگ ت جي 

ان يم يت کامل اعمال خود را با عدم ارائه غرامت مستقيمسئولل  الملبي    نظام   يوهاي  نگاه کردند که ن يابه گونه ا با عدم جي 
خاطر کتمان از ه بات سهم داشتند، ين عمليافغان که در ا مل   يند. گزارش شد که دو فرمانده اردو ي  گخسارت به عهده نم  

 43قرار گرفتند.  و تحت بازپرس هاز کار برکنار شدقت يحق
 

شده را ريزيبرنامهک حمله يان يات موفقانه مانع آن شد تا شورشين عملينشان داد که االملل  بي    نظام   يوهاي  ن بعدي بررش  
از مخالفت  يا کم به درجهوق بش  افغانستان دستون مستقل حقيسيکم  يهابررش   44گاه مجاور اجرا کنند. يک پايه يعل

  يبه منظور پشت ي   که حمله هوا  کند م   تأييد را لملل  ابي    نظام   يهامقام يه اشاره دارد و ادعايقر  يمسلحانه از سو 
از  باي 

  يزم يوهاي  ن
ان با يگر جنگجو ي، ممکن است دبا وجود ایندا شد. يجنگجو در محل حادثه پ 13صورت گرفت. تنها جسد  ت 

ون يسيت، اما کماس مشکل شدنبعد از انجام م نظام  يآمدن بازرسان از مکان فرار کرده باشند. اگرچه قضاوت راجع به تصام
   يهاروشاحتمال استفاده از 

 
داشت سطح تلفات نظر را در قبال دارد. با در  يتر که تلفات کم  کند م  ن را مطرح يگز يجا جنك

  رخ داد، اظهارات شاهدان و رسانه نيدر ا نظام  ي  غ
 گمراهيات بعد از در ين عمليا کهاينبر  ها مبت 

ً
کننده افت اطالعات عمدا

ون احتمال يسيمهم است، اما کم ک هدف نظام  يگاه يک پايه ياز حمله عل يي  گرچه جلوگا کننده است. اناجرا شده، نگر 
ن يبه ا نظام  ي  بدون بروز تلفات غ گاه نظام  ياز حمله به پا توانستم  که   کند م  و وسائل را مطرح  ها روشگر ياستفاده از د

 کند.   يي  مانه جلوگيپ

                                                 
 (.1387سنبله  12) 2008سپتمبر  2: نيروهاي ائتالف بررسي شيندند را تکميل کردند، 011-. خبرنامه گروه ضربت37
ميزان  18) 2008اکتبر  9ست، پافغان غيرنظامي را کشت، واشنگتن 33کم اي را توجيه کردند که دستهاي نظامي حمله. کارن دي يونگ، مقام38

ها سرگرم بررسي هستند آن گويندميهاي غربي غيرنظامي در حمله هوايي ناتو کشته شدند؛ مقام 17 گويندميها (، افغانLaura King)(؛ لورا کينگ 1387

هاي بشردوستانه از ه(، )با يادآوري خشم گرو1387يزان م 27) 2008اکتبر  18آنجلس تايمز، اند، لساما تاکنون شواهدي را دال بر تأييد اين اتهام نيافته

 هاي امريکايي بررسي خود را بعد از ظهور ويدئوي موبايل بازگشايي کردند(.که مقامبرآورد پايين و اين
بررسي هستند اما تاکنون شواهدي ها سرگرم آن گويندميهاي غربي غيرنظامي در حمله هوايي ناتو کشته شدند؛ مقام 17 گويندميها . لورا کينگ، افغان39

 (.1387ميزان  27) 2008اکتبر  18تايمز،  آنجلسلساند، را دال بر تأييد اين اتهام نيافته
 (.7138سنبله  27) 2008سپتمبر  17(، تأسف گيتس از تلفات غيرنظامي افغان در حمله هوايي، خبرگزاري فرانسه، Jim Mannion. جيم منيون )40
گويد حمله (؛ کانديس روندو و کارن دي يونگ، سازمان ملل متحد مي1387سنبله  8) 2008آگست  29جنبه ديگري در حمله افغان، . آسوسيتدپرس، 41

لسوال، و؛ مصاحبه با لعل محمد، پستواشنگتندهند،  شکيل ميتشدگان را در حمله به رهبري امريکا افغان را کشت؛ کودکان اکثر کشته 90نظامي 

 در زير نگاه کنيد.« عدم هماهنگي و خطاهاي اطالعاتي»(. به بخش 1387سنبله  4) 2008آگست  25، ولسوالي شيندند
ميزان  18) 0082اکتبر  9، پستواشنگتنافغان غيرنظامي را کشت،  33کم اي را توجيه کردند که دست هاي نظامي حمله. کارن دي يونگ، مقام42

1387.) 
سنبله  4) 0082آگست  25از کار برکنار شدند، اينديپندنت )لندن(، « نهمسئوالغير»غيرنظامي در حمله  89مرگ . امير شاه، دو مأمور اردو بعد از 43

1387.) 
 (.1387سنبله  12) 2008سپتمبر  2: نيروهاي ائتالف بررسي شيندند را تکميل کردند، 011-خبرنامه گروه ضربت 44
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  يل حقوق بش  افغانستان، نحوه رسون مستقيسيت، کميدر نها
 

ه را مورد ن حادثيا يمدهاايبه پالملل  بي    نظام   يهامقام دک
 خود را انکار کردند،  يوهاي  توسط ن نظام  ي  در ابتدا تلفات غ ها مقامن يا - دهد م  سؤال قرار 

ً
 نفر  7 تا  5 فقط به مرگ بعدا

 ال  ن در حياذعان کردند. ا شي  بررش  يات بيبدون انتشار جزئ نظام  ي  غفرد  33دند و در فرجام به مرگ فقط کر اذعان   نظام  ي  غ
بول قن نوع رفتار در ين واقعه جان باختند. ايدر ا نظام  ي  فرد غ 90برآورد کردند که  عموم   ياست که ناظران مستقل و نهادها

  يمسئول
 

ها ان تنينظامي  ان خسارت وارده به غا جي  ي . قصور در عذرخواه  کند م  د يمردم افغانستان را تشد ت، خشم و آزردک
 . کند م  شي  يت مردم را بيعصبان
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 شبانه حمالت
و شبه  نظام   يوهاي  را مستند کرده است که ن ها خانهاز موارد حمله به  يار يون مستقل حقوق بش  افغانستان، بسيسيکم

  يدر ول  ن حمالتي. اکير ااند داشتهدست  ناشناس طرفدار حکومت در آن نظام  
 از شورش ي   سطح بال يرخ داده که دارا اي 

ک    گويند م  شبانه حمله شده است. اغلب شاهدان  ها خانهاست. به اکير 
ن يا از مردان مسلح افغان و خارخ    که گروه مشي 

   رسد م  انجامد. به نظر  اعت به طول م  ن کار تا چند سيا کهاينو  کنند م  ها را اجرا  حمله
 شخص  طور مبه ها خانهاز  بعص 

ک   نمونهچند خانه در محله بوده است.  اتيعمل گر، هدفيکه در موارد د  حالدر ، اند قرار گرفتههدف 
ن آون يسيکه کم  مشي 

 ب است: ين ترتيافته به ايرا در 
 ا خود م  ا بک مرد ر يشي  از يا بيک ي اغلببندند و  مردان را م   ي، دست و پاکنند م  افراد مسلح مردان را از زنان در خانه جدا  

دهکه در آن افراد مسلح مردان را با خود   است وجود داشته يبرند. موارد . اند بسته ر همان صحنه به مرم  ها را د، بلکه آناند ني 

   تواند م  شبانه  يهاجستجوياگرچه 
اف اهد يي  ا به دستگيرا فراهم آورد  مهم   اطالعات نظام   ها وضعيتاز  در برخ 

وع   با  يا چ رابطهي، هاند قرار گرفتهکه هدف   يافراد يمتعدد يهاوضعيتکه در   دهد م  واهد نشان منجر شود، اما ش مش 
 . اند داشتهن يگر شورش

 
   يها تهاجم اتتأثي  از  ك  ي

 
شان جستجو شده،  يهاخانهکه  ي   . آنهااند شدهاست که از آن متأثر  مردم شبانه، فلج کردن زندک

ر برساند. در دستوها برگردند و به خانواده آني  ن نيه ان هراس دارند کيها از اآن گويند م   ر مستند يک مورد که در ز يکم ها رص 
دتر است که يشد يها در موارد ن حملهيات اتأثي  خت. ينده به پاکستان گر يبالقوه در آ حمالتاجتناب از  يشده، خانواده برا

شبانه  حمالتکه در آن   قندهار ت يک مرد از ول ي. شوند م  ا کشته ي ي  خانه دستگ ين جستجو ايخانواده در جر  يدر آن اعضا
شبانه باعث  حمالتها  شي  وقتيب»ون مستقل حقوق بش  افغانستان گفت: يسيشي  بوده، به کميگر نقاط افغانستان بياز د
د يگردند و شاها برم  م، آنيت کنياگر ما شکا گويند م  ت کنند. يترسند شکا ان کشته شوند. مردم م  ينظامي  تا غ شود م  آن 
 45«. کنند م  ت نياد شکايشبانه ز  حمالت خاطر، مردم از ي   بار ما را بکشند. از همنيا
 

  يتر يجد طور عمومبهشبانه  حمالت
ون مستقل حقوق بش  يسي. کمکند م  مطرح  ي   گوپاسخ مسأله دربارهها را  ن نگراي 

و  (OEF) کا يامر  يم آزاديتحک مأموريت يهامقامتند شده، به ر مسيافغانستان در رابطه با چهار مورد حمله به خانه که در ز 
ها مراجعه کرد، گفتند که ون به آنيسيکه کم  ي   هامقامد. کن  ن موارد بررش  يوها را در اي  ن نيساف مراجعه کرد تا نقش ايآ
خاص سازمان ملل متحد درباره  گر ، گزارش  (Philip Alston) پ آلستونيلي. فاند داشتهن چ سهم  يه دادها رخن يها در اآن يوهاي  ن

  يخصوص در موارد حمله شبانه به عنوان را به گوي   پاسخ نبود ي   ا خودرسانه، ني رسم  ي  ، غي   فراقضا يها قتل
 يجد ک نگراي 

ش   رغمبهنشان کرد. خاطر 
ن قادر آلستو  يرتبه در افغانستان، آقاعال   و نظام   اش  يسگر به مقامات ن گزارشيخاص ا دسي 

که   ي   هاخانواده 46کند.   ي   ها را شناساآن مراتب فرمانده  ها و سلسلهن حملهيا مسئولمسلح  يها تا در چند مورد گروه نبود 
، اند قرار گرفتهها هدف چرا آن کهاينحات درباره يافت توضيو در  کنندگانحمله ي   ر در شناساي، ناگز اند بودهها ن حملهيهدف ا
 ند. ادرمانده

 
  يشبانه  حمالتان يرفتار در جر وء، نحوه نظارت بر سمراتب فرمانده  سلسله بودنبا نامشخص

ا ي داخل   ا برخورد قانوي 
ها نبا آ يمتأثر نتوانند از بدرفتار  يهاخانواده کهآن شده   سبب گوي   پاسخنامعلوم است. نبود  ها تخط  با مرتکبان  عموم  
 يل جستجو يدل ها خانوادهکه در آن به   شناسد نم  را  ينوز مورده ون مستقل حقوق بش  افغانستان تا يسيت کنند. کميشکا
ه خود يعل يهاکه اتهام  ي   هاخانواده يبرا گناه  شان ارائه شده باشد. اثبات ي   يا بازداشت اعضاي يي  ا دستگيها آن يهاخانه
 ، دشوار است. دانند نم  را 
 

                                                 
 (.1387سرطان  30) 2008جوالي  20ساله،  57. مصاحبه با مرد 45
ً به تلفات غيرنظامي در جريان حمالت شبانه اذعان مي. نيروهاي نظامي بين46  2003گيرند. در دسمبر کنند و مسئوليت آن را به عهده ميالمللي بعضا

(، Paul Watsonکودک در طي يک حمله شبانه در شهر گرديز، واليت پکتيا اذعان کردند. پل واتسون ) 6هاي امريکايي به قتل (، مقام1382)قوس 

 ين اشتباه ازند، دومگويد شش کودک در يک حمله جان باختسربازان امريکايي جستجوي شورشيان را در افغانستان تسريع کردند؛ در همين اثنا، اردو مي

 (.1382قوس  19) 2003دسامبر  10تايمز،  آنجلسلساين نوع در ظرف يک هفته، 
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لزم يخشونت و بدرفتار  نمونهتان از آنچه که ون مستقل حقوق بش  افغانسيسيشاهدان، کم يهاگفتهبر اساس   در  غي 
   يجستجو 

 ها خانوادهجستجو درک کنند که  يوهاي  که ناینژه بعد از يو نگران است. به رسد م  به نظر  ها خانهاز  بعص 
ا يکردن و منفجر خانواده  يبا اعضا ا شفاه  ي ك  يي   ف ي بدرفتار ي  نظ ستند، اعمال  يها نه آنيعل يديا تهدي کنند م  مقاومت ن

 لزم نيستها ي   گر اموال و دارايا ديخانه  يها شکسي   دروازه
ً
  طور مفصل بررش  ون آنها را بهيسيکه کم  ي. در سه موردقطعا

از  يار يبس يمفقود شده است. برا ي   ن متيقچون پول هنگفت و جواهر گران ي   هاداراي   ن اتهام مطرح شد که يکرد، ا
   يقادر ب که سع    ي   هاافغان

 
ت يان حمله بدون اهميها در جر و صدمه به خانه آن ي   خود دارند، از دست دادن دارا زندک

 ست. ين
 

   اغلبات ين عمليشامل در ا يوهاي  در مجموع، ن
 

خصوص زنان، کودکان و خانواده به ينسبت به اعضا از نظر فرهنك
که   يون مستقل حقوق بش  افغانستان در موارديسيکم  کهاينات جستجو در شب و يعمل يتوجه بودند. اجراسالمندان ي   

  يمستند کرده، رس
 

  يد يهاافت نکرد، نشانگر اهانت به ارزشيتوسط رسبازان زن را در  ها خانوادهبه زنان در  دک
   ت 

 
 و فرهنك

 افغانستان است. 
 

ب مردم از ارعا سيستماتيك   هنمون دهندهنشان حمالتن يان ايمسلح در جر  يوهاي  شبانه و رفتار ن حمالتاگرچه تا حال تعداد 
گناه ان ي   ينظامي  ن امر که غيترس و اضطراب را در کشور منتش  کند. ا تواند م   ها خانه يات جستجو ين عمليست، اما اين

 دار کند. خدشه اطقمنن يادر الملل  بي    يوهاي  به ن اعتماد و حسن نظر مردم را نسبت تواند م  ، اند قرار گرفته حمالتهدف 
 
ح آنيکرده است که در ز   ون مستقل حقوق بش  افغانستان چهار مورد را به طور کامل بررش  يسيکم  : شود م  ها پرداخته ر به رس 

  ؛قندهار ت ي، ول قندهار در شهر  یالهو هيدر لو  (1386حمل  12) 2007ل ياپر  1ک خانه در يحمله به 

  در شهر  (1386 يجد 26) 2008 يجنور  16 ا ت (1386سنبله  22) 2007سپتمي   13حمله به سه خانه در حد فاصل
 ؛قندهار ت ي، ول قندهار 

  ت کابل؛ وي، ول يه ارغنديدر قر  (1387حمل  19) 2008ل ياپر  7ک خانه در يحمله به 

  در ولسوال   (1387ثور  8) 2008ل ياپر  27ک خانه در يحمله به   
 ت ننگرهار. ي، ول خيلغت 

 
 2007ل ياپر  1اله، قندهار، يو هيلو 
ه در دوستانبش  الملل  بي   از قانون  ها تخط  »ون مستقل حقوق بش  افغانستان يسيتر در گزارش کمصورت مفصله دثه بن حايا

  
ده يآور اد يهم ده است. با آنشمستند « اي نمونهيقضاها و  افغانستان، نگراي  از  ل، خال  يمنظور بحث و تحلبهآن  يافش 

 . یستن اهميت
 

ل يو افغان الملل  بي    يهاو ي  ن 2007سال  ياه جنور م 4خ ي    تار ، شب 8ساعت  حوال   ان  از کارمند ك  يک تهاجم را بر مي  
، قبل   و توضيحانجام دادند. آنها بدون اطالع  باشد م   ملل متحد  که کارمند   يون مستقل حقوق بش  افغانستان و برادر و يسيکم
   بدون و 

 
داخل  امريكاي   مرد مسلح افغان همراه با دو فرد مسلح  40تا  30را منفجر ساخته و  ل  يدروازه حو  ،شانخود معرف

ل   دند. شمي  
 
ست يها باو آن اند آمده ها امريکاي   خانواده گفته شد که  افراد به  ون مستقل حقوق بش  افغانستانيسيگزارش کم  اساسبر 

به و پشتو  س  يزبان انگل شان را به و دفاتر وظيفه صورت مکرر خودشانه ها بنکه آنينند. با وجود ايساکت و آرام بنش
   مهاجمان

 
. ند شان بستبه پشت ك  يبا تسمه پالست را  شانيهاپوش زده و دستو برادرش رو  ن شاک  ياها به آن، كردند م   معرف

 47. ارتباط داده شده بود  شد م  کار برده ه  ها بانفجار دروازه يکه برا  نارنجك  با  بسته و  از برادران ك  ي يهادست
ز ان مسلح وجود نداشت، ان مردايدر م نظام   چ زنيک اتاق جداگانه انداخته شدند. هيشدند و در ها جدا از مرد خانواده  زنان

 . مقابل شوند  مردان ها مجبور بودند با رو زن نيا

                                                 
 تا 5ص  2007جنوري  4کننده و قضاياي نمونه المللي در افغانستان، وقايع نگراننقض حقوق بشردوستانه بين. کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، 47

6 



 17 

  يدر جر 
ل صدمات شدان تالش     د. شد وارد ي، به اموال مي  

  م شد د، معلو ش ش  ر ن دو برادر بر يت و اسناد ايهو  يهاکه کارت  زماي 
خواندند و هردو برادر  شان را اشتباه  مأموريتاند، مردان مسلح مستقل حقوق بش  و ملل متحد  کمیسيونها کارمندان  که آن

 رها شدند. 
 

  
را  کاي   يدالر امر  100مبلغ  ن دو برادر رصفي، اتسليم كردند الملل  بي    گاه نظام  ين پايتر کيشان را به نزدتيها شکاکه آن زماي 

ان به عنو  وتر يه کامپيک پايب يد را متحمل شده بودند به شمول تخر يشد مال   خسارتکه نيدند، با اکر افت  يدر  خسارتان جي 
  »مستقل حقوق بش  افغانستان  کمیسيون  بررش   اساسنقد. بر  ولپ دالر  600 يو مفقود

ان يا (دو برادر) که  زماي  ن جي 
   خسارت

 
   يهاو ي  اتاق را ترک نمودند و ن يكاي   امر دانسته و رد نمودند، افشان  را ناکاف

د نمودند که اگر يان را تهدين قربانيا افغاي 
 48«کوب قرار گرفته و به گوانتانامو فرستاده خواهد شدند. و مورد لت شان ادامه بدهند تيها به شکاآن
 

   ر مقامات نظام  يهار و ساقند هواي   دان يبگرام، م هواي   گاه يکا در کابل، پايمکرر از سفارت امر  يهابا وجود تقاضا
بر  مبت 

   چه ن مردان تحت فرمانده  يا ايکه آنيا
  ياند، كساي 

ن يشده ا ارائهمستقل حقوق بش  افغانستان  کمیسيونکه به    گانه معلوماي 
   سافيناتو/ آ يوهاي  نها مربوط به اند و آنکاي   يان امر يشبه نظام فرمانده   ها تحتکه آنه  بود

کا يامر  م  نظا يها يو ي  ن و حت 
قات در يالت، تحقيگاه منتج به تفص چيکا هيامر  و ملک   مقامات نظام   يقات از سو يمکرر در مورد تحق يهاوعده 49باشند.  نم  
ان واقع  ي خواه  معذرت ،مورد   د. شن ا جي 
 
  ين قضيا

انستان را سبب شناخته و مستقر در افغنا و شبه نظام   نظام   يهاو ي  ن ير يپذتيمسئولدر مورد  يجد يهاه نگراي 
وه يب شده است. شيرسانه تخر صورت خود هها بآن د قرار گرفتند. داراي   يمناسب مورد تهدوه نا ين دو برادر به شي. اگردد م  

  يد يها ر ارزشيها مغاژه با زنان آنيو ن خانواده، بهيا يبرخورد با اعضا
   ت 

 
  ي    کيشان و و فرهنك

ان شود م  شمرده  حرمت  . جي 

   شود م  نها منصفانه شمرده آن يبرا خسارت
ان کرده ندر برابر آن يرفتار ، و بد ان مال  يز  و حت  نکه يا . بدونتواند م  ها را جي 

  ادعا
ظر  ن ه رصفين قضيا تعقيباز  مناسب قرار گرفتند تا د ناين دو برادر مورد تهديشود، اها در نظر گرفته آن يها ها و نگراي 

مستقل حقوق  کمیسيونمکرر   ياضابا وجود تق گناه شناخته شدند، ول   شان ي    خانواده يان دو برادر و اعضي. اگرچه اكنند 
   مرتكباننتوانستند الملل  بي   ان يکا و نظاميمقامات سفارت امر  ا بش  افغانستان حت

 
 بشناسند.  مسئولها را ند و آنکن  را معرف

 2008/  يجنور  / 16 – 2007سپتمیر  / 13ندهار شهر ق
  ان فاصله ز يدر م

 اتيه عملسه مرتب ،ل دو برادر در مي    و افغانالملل  بي    نظام   يوهاي  ن 2008 يجنور  تا  2007سپتمي   ماي 
   (شبانه حمالت)

 . اند کردهرا اجرا   تالش 
دهدو تن از برادران  ،دو حمله شبانه اول   در  اه در مدت کوت يبرا (م داده شونديتسل که به مقامات امنبت مل  اینقبل از ) نامي 
   (کويگ) ندهار موسوم بهکا در شهر قيامر  گاه نظام  يپا

 ده بودند. ش زنداي 
 کشته شدند.    مرم  ي  اثر فر شان ب يهاخانهدر  دو مرد این در شام حمله سوم شبانه 

ش چه اتفاق ينکه به برادرهايدر مورد ا است، 50ش محموداسم و ، ندهار دوکان دارد ق هواي   دان ير مل که دين فاميگر ايبرادر د
 . کند م   تي حکاي   چن ،تاد اف

ک ساعت هبالملل  بي   و  مل   يمردان مسلح اعم از قوا ،2007 سپتمي   13خ ي    به تار  ه ببجه شب  2:00 تا  1:30صورت مشي 
  کردند. ي  ها را دستگش آمدند و آنيخانه برادرها

 
 : گويد م  محمود 

«  
گاه يپا) اند آمدهکو يها از کمپ گدم که آنيفهمفاصله بال   شامل بودند،ي   ن خارخ    يها قواآن انيدم که در ميمن شن وقت 

 آن يخاطر ه ب (در شهر قندهار ها امريکاي   
ً
 . 51«. شبانه را دارند  يها حملهي   چن یفه اجرايها وظکه رصفا

                                                 
 . ايضاً 48
 2007جنوري  15ساله،  31مصاحبه با مرد  6. همان ص 49
 .اندشدهاند و يا هم حذف شاهدان تغيير داده شده هاینام. 50
 2008 فبروري 20ساله د  47مصاحبه با يک مرد  .51
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ده شوند،ق ت مل  يمات امننکه به مقايمحمود گفت که برادرانش قبل از ا شده  يکو نگهدار يهمان شب در کمپ گ ندهار سي 
افت يشان در ا اسناد از منازلي مواد مشکوک چ نوع سالح،يکرد. ه  ها را رها آن ت مل  يروز امن 11شدن  يودند. بعد از سي  ب
 ده بود. شن

 
ً
  ،حمله شبانه دوم   یوا به هدف اجرا قي   ع ک ماه بعد،ي تقريبا

ً
 از دو  ك  يرصف بجه شب آمدند.  12و  11ساعات  ي   ب تقريبا

 کو برده شدو ي برادرش به کمپ گي   ن بار نياظهارات محمود ا قرار  برادر در خانه بود،
ً
م يسلتندهار ق ت مل  يبه مقامات امن بعدا

 داده شد. 
   بزرگان از  ك  ياثر سفارش نامه ر ب نهايت در کرد. و   يدر آنجا سي   را  روز  32 يو 

  52د. يآزاد گرد اش، گناه   بر ي    قوم مبت 
از  گويد م   يبار و کشنده بود. و بتيجه مصيبار نتنيا ،گويد م  د. محمود ش اجرا  سوم  حمله  ،2008 يجنور  16خ ي    به تار 

 چه زودتر خانه برادرم بروم. م گفت که هر يشب تلفون شد و برا 2:30ام ساعت طرف خشبره
 

  
 و ي  گر دستگيدکبار يها برادرانم را دم. من فکر کردم که آنيبرادرانم را شن يهاليفام ه اعضاييناله و گر  داخل خانه شدم، وقت 

  
ها و در  ه شدند. در دروازهکا کشتيامر  53خاص يل گفتند که هر دو برادرم توسط قوايفام اما اعضاي ساخته باشند، زنداي 

  مرم   يها. خولشد م  ده يفرش د يدر رو  اد خول مرم  ي تعداد ز ي   وجود داشت و ن مرم   يها از سوراخ ياديداخل خانه تعداد ز 
 از خول

ا
 توسط قوا  ،47AKنکوف يسالح کالش م  مر  يها کامل

ا
فرق  ،د ي  گ مورد استفاده قرار م   54افغان نظام   يکه معمول

 داشت. 
 

   لش از ترس خطري كهيمحمود و فام
 

 به پاکستان رفتند.  كرد  را تهديد م   شان زندک
 تأييد در مورد  دند،يب ورز ه اجتناينظر در مورد قضاز اظهار  نکه مقامات محل  يون مستقل حقوق بش  افغانستان از ايسيکم
  قاني  غ يها گزارشگر خاص ملل متحد در مورد اعدامکه   ي. با وجودتواند م  گفته ن  يي   چ انات محمود تا كنونيب

و بدون  وي 
 ق کرده بود. يه را تحقيقض ،2008 م    در ماهي   محاکمه ن

 
 معلوم يکشته شدند. قربانالملل   بي    يوهاي  ک حمله در شهر قندهار توسط ني دو برادر در ط   2008 يدر ماه جنور 

ً
ان واضحا

   مقامات محل   ين موضوع برايو ا ،با طالبان نداشتند  چ ارتباط  يبود که ه
در مورد  هاي  ها و ابهامپرسش  آشکار بود. ي   ن دولت 

ن يبلکه ا م،ي  را بگلل  المبي    مسئولندان نکه من قادر نبودم که نظر کدام قومايتنها انه ،ها وجود دارد. به هر صورتمرگ آن
 . 55ل بودند يه دخيها در قضقبول کند که عساکر آن هم ممکن نبود که کدام قوماندان نظام  

 
دوستانهالملل  بي    ي   قواناز کدام اصل  نکه تخط  يا اي   يارز   ليدله ب است، تهصورت گرف حقوق بش  الملل  بي    ي   قوانو  بش 

 . استمشکل  مقامات نظام   آوردن نظر دستهب دنو بمشکلو  ،انات و شهود يکردن بثابت عدم
 
اشاره  که آلستون ي. طور اند قرار گرفته ها هدفکه چرا آن  ها داده نشده بود،آن يهاليو فام برادران يبرا ح  يچ توضيه
  »ن است که يا ،کند م  

ن يخود اهبد با طالبان کدام ارتباط نداشتند. خو  مذکور  دانستند که برادرانم   «مقامات مطلع دولت 
 طور ي. نهاسازد م  ، مطرح اند شدهو نادرست کشته گناه به اساس معلومات غلط ي    افراد ا يال را که آؤ س

ً
که آلستون اشاره  يتا

 ،که در فوق گفته شد    باشد ي   ه چنيضق . اگر کند م  جاد يآن ا نعامالرا در مورد محاکمه  يجد يها الؤ ن حادثه سيا کند م  
دوستانه المللبي    ي   قوان بالقوه از  ک تخط  يتنها شان نهليفام ياعضا چشمان در مقابل نت کشي   دو   بنابراين  ي   و قوان بش 

                                                 
 . همان52
حيث )نيروهاي خاص امريكايي( معرفي و شناسايي کنند. اين مسأله باز هم المللي را بهمنظم نيروهاي بينهاي مسلح غير. شاهدان تمايل داشتند که گروه53

ر مورد افغانستان د کميسيون مستقل حقوق بشر گردد.تر ميکنند پيچيدهالمللي را به تن ميبيشتر توسط نيروهاي امنيتي داخلي که اکثراً يونيفرم قواي بين

 کند.اينکه کدام نيرو در عمليات اشتراک دارد قضاوت نمي
هم حيث )نيروهاي خاص امريكايي( معرفي و شناسايي کنند. اين مسأله بازالمللي را بهمنظم نيروهاي بينهاي مسلح غير. شاهدان تمايل داشتند که گروه54

 شود. تر ميکنند، پيچيدهالمللي را به تن مينيتي داخلي که اکثراً يونيفرم قواي بينبيشتر توسط نيروهاي ام

 کند. کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد اينکه کدام نيرو در عمليات اشتراک دارد، قضاوت نمي
در  2008مي  51افغانستان.  ،کابل ،انوني و خودسرانه قهاي غيرفليپ آلستون ع گزارشگر خاص ملل متحد در امور اعدام ،. اعالميه مطبوعاتي55

 2صفحه 



 19 

تر به تمام عيل و به مفهوم وسيآن فام يها شيبه تشو  گوي   پاسخعدم توجه و  دهندهنشانبلکه  است، حقوق بش  الملل  بي   
 . استجامعه 

 
  2008 يجنور  8 کابل،  يارغند
  يع شاهد ک يکه توسط   لح،مردان مس ک گروهيشب  1:40و  1:10حدود ساعت  2008 يجنور  8خ ي    به تار 

و  شد شناساي    ت 
 
ا
  (نددکر و پشتو صحبت م   يدر  ،س  يانگل هايزبانعساکر... که به ) و مل  الملل  بي    ياز قوا متشکل احتمال

ً
 11 تا  10 تقريبا

ل را در قر    يول  يه ارغنديمي  
 . 56کردند   و جستجو  ت کابل تالش 

 افغانستان توسط مقامات محل  يسيکم  يدفي  ساحو 
 يدر آن زمان دفي  ساحو  ول   ،شد  آگاه ساخته ون مستقل حقوق بش 

 را در مورد حادثه از مقامات محل  يات بيکه جزئ  ،د شقادر ن
رد تن در مو  5ون با يسيروز کم 5دست آورد. بعد از گذشت ه ب شي 

  حادثه مصاحبه کرد. 
 

 : کند م   تي حکاي   ساله چن 24ک مرد ي. کرد دار  ي... ما را ب. انفجار  يم و صدايدما خواب بو 
ون شوم و ي  خواستم که از اتاقم بم. من نم  يده بوديار ترسي برده شد. ما بسي   ما توسط مواد منفجره از ب ل  يحو  دروازه اصل  »

 نم. يت را ببيوضع
ً
   بعدا

 هم ي    بردند و  ل  يرا در عقب بستند و مرا به حو ان مها دستآن شکستانده شد،دروازه اتاق من  ناگهاي 
  . 57«دادندم  دشنام 

 
 : ت مشابه دارد ي حکاي   و او ن استساله  45ک مرد يگر يشونده دمصاحبه

وعيهادست ها وارد اتاق من شدند،آن» کوب و ان لتيدر جر  کوب و دشنام دادن،و  کردند به لت  م را در عقب بستند و رس 
  يب
 کرد. صحبت م   يبود و در  داخل   عسکر  ،کرد کوب م  و که مرا لت  داشت. آن کس   يز يونر ام شکست و خت 

ً
ها من و آن بعدا

  58«. بردند  ل  يون از حو ي  ام را بهسال 25برادر 
 
  يع انشاهد از  تندو 

  ي   شب ب يها ي   دورب يکه دارا  داخل  و  کاي   ياز عساکر امر  ت   يها را ترکآن ت 
 
 . کس  59کردند   بودند معرف

جمانمبودند همراه با  کاي   يها امر گفت که تمام آن  يگر يد  . 60افغان ي 
 بعد از گذشت 

ً
   ساعت، 2 تقريبا

 ياهتيها و سساعت شفرو  يو  ک مرد که شغليرا ختم کردند و  ها خانه مردان مسلح تالش 
 ل بود با خود بردند. يموبا
د چه شو اگر رها  ،ا نهي د شا آن شخص رها يکه آ  ،ورد دست آه معلومات ب ون مستقل حقوق بش  افغانستان قادر نشد يسيکم

 وقت. 
  يد در جر ش زخم   اثر انفجار ر ام باز کردن دروازه بگهن در  ک خانمي

 و ضمند ش وارد ي   ن خسارات مال   ان تالش 
ً
   انيجر  در  ا

 تالش 
  61د. ش ي   ن جواهرات و پول نقد مفقود  ،لين مبايچند

گر ينکه عساکر ديده بودم از ايار ترسيگفت که بس  ون آورده شده بود،ي  و ب ي  لح دستگگر که توسط مردان مسيک شخص دي
ام  ي    ها زندر داخل خانه به 

  62. ند شتوجود ندا طبقه زن از  یها عساکر ب آنيرا در ترکيز  ،ند نکن احي 
  شگران که يحادثه بر اطفال خود و اطفال د م  يات سوء و دابراثر  يگر يشخص د

اطفال »شت. دا اهدان صحنه بودند نگراي 
  درست بخو  توانند م  ها نده بودند از حادثه آن شب و آنيار ترسيبس

، و  کنند م  باشند، رس و صدا ها در خواب م  آن ابند. وقت 
  63«. رسانند ب م  يها آسنو به آ اند آمدهکه عساکر   کنند م  ر فک شنوند،صدا م   گاه  
 . 64نخواهد داشت ن کارشان سود يکه ا  گويد م  ها آن ياما ولسوال برا کنند، خواستند که مظاهرهم   اهال  

                                                 
 2008جنوري  13ساله.  24مصاحبه با يک مرد  .56
 2008جنوري  13ساله.  24مصاحبه با يک مرد  .57
 2008جنوري  13ساله.  45مصاحبه با يک مرد  .58
 2008جنوري  13ساله.  24مصاحبه با يک مرد  .59
 2008جنوري  13ر معلوم نيست(. مصاحبه با يک کرد مسن )عم .60
 2008جنوري  13مصاحبه با يک مرد مسن )عمر معلوم نيست(  .61
 2008جنوري  13ساله.  24مصاحبه با يک مرد  .62
 2008جنوري  13ساله.  45مصاحبه با يک مرد  .63
 2008جنوري  13. مصاحبه با يک مرد مسن )عمر معلوم نيست( 64
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 محرک اصل  ي   مع ،مسئول ت نظام  ااز جانب مقام سم  ر  معلومات بدون داشي   
  يعمل ياجرا يبرا  ساخي  

ممکن نا  ات تالش 
حات فوق ياساس تش   ر مشکل خواهد بود. ب ،د شذکر  بال که در   عمل کردن در مورد ارزش نظام   صحبتي   خواهد بود و ن

م مقابله و يعساکر مهاجم وجود نداشت. و از جانب هم عال  هيعلم يکدام حرکت آشکار و خطر مستق  که  شود م   معلوم ي   چن
 وجود نداشته است.  ،باشند  ي  که در حادثه گ  مجادله از جانب مردم ملک  

  يابه اذاقل آن به مث حوادث در حد ي   چن
   و خسارات مال   و جسم   ت و آزار لفط 

لقوه که نقض باافزون بر اینده و ش تلف 
دوستانهالملل  بي    ي   قوان  . شود م   جامعه ترس و وحشت در  جاد يا سببحقوق بش  بوده، الملل  بي    ي   و قوان بش 
 

  
  2008ل ياپر  27 ل، ننگرهار،يخغن 

  يدر دو عمل تن 5 ،شاهدان از محل اظهارات به مطابق
 ،م   10و  2008، لياپر  27 يهاخي    به تار  جداگانه شبانه ات تالش 

   در ولسوال   2008
  65. اند شدهت ننگرهار کشته يل ول يخغت 

، و ولسوال تن شاهدان مصاحبه کرده 5نجا رفته و با آن حادثه به يون مستقل حقوق بش  افغانستان دو ماه بعد از آخر يسيکم
  
 . ه استکرد  تأييد حادثه را وقوع  ي  ل نيخغت 
 
افت نکرده يدر  در اين مورد  کدام اظهار نظر الملل   بي    از جانب مقامات نظام   هنوز تا ون مستقل حقوق بش  افغانستانيسيکم
 66. ستا
  او ساله که شغل  53ک مرد ي

 
 ي   داده و خودش ن ان دو حمله شبانه از دستيسال خود را در جر پش و پدر کهن ،است رانندک

بجه  3شب حدود مهيکه در ن  آورد  م  اد يبه شخص ن ای لياپر  27خ ي    ده بود. به تار شکوب و و لت ي  دستگ یادشده يتوسط قوا
را  ها خانهو  اند آمدهه يها به قر گفتند که خارخ   ها به او   هيهمسا 67دار شد. يشان از خواب ب هيها در قر   مرم  ي  صداها و ف براثر 
  
کردند. لباس  صحبت م   س  ينگلنفر بودند و ا 40-30ها در حدود بودند. تعداد آن ها امريکاي   ها ن خارخ   يا»کنند. م   تالش 

   رنگ يخاکسي  
 

  68«. شان بود  يرسها يبال ي   شب ب يها ي   دوربو به تن داشتند  پلنك
 
  يبنکه بيبه هدف ا ساله من 19، پش افزود  يو 

 
ها خارخ    يد. بالش ي  دستگ ها خارخ   و توسط  ون رفت،ي  افتاده ب ند چه اتفاف

ل خانه او اصابت کرد و ک بم در مقابيکرد.   بمبارانه را يها آمد و قر  ارهيت کوتاه طد از مداما بع ه بود،صورت نگرفت ي  چ فيه
ناله پش  ياو صدا جراحت برداشت، بمباراناثر بر بود   شدهي  دستگ ها خارخ   د. پش او که توسط شق يشان حر خرمن گندم

 برده شد و  ها خارخ   و پشش توسط  د،يشن را م   اشزخم  
ً
 69که داشت در شفاخانه جان داد. جراحات   براثر  بعدا

 ان حمله کشتهيمرد در جر  4کردند.   ون شدند و خسارات وارده را بررش  ي  ب اهال   ه را ترک کردند،يکه مردان مسلح قر اینبعد از 

ک ي شده بود، ساله در اتاقش کشته 20 آموز دانشک ي ش کشته شده بود،له در داخل اتاقسا 18 آموز دانشک يشده بودند. 
ل يمي  صد  ساله در سه 30ان دهق   يشاهد ع ساله آن 19بود و پش  شده ش کشتهمي  

 ،بود  هشد م  زخ بمبارانکه در   (راننده) ت 
 
ً
  70در شفاخانه جان داد.  بعدا
 
  يک شاهد عيمطابق به اظهارات  ، و کرد ها را منصف  آن اما ولسوال کنند، م داشتند که مظاهرهيتصم ال  اه

در  لسوالو و  ت 
  71. رار نخواهد شد ن عمل تکيمعذرت خواستند و وعده کردند که ا ها امريکاي   ه آمدند و يبه قر  ها امريکاي   ننگرهار و  عوض وال  

 
  يشاهد ع مرتبه دوم مورد حمله قرار دادند.  يه را برايمردان مسلح قر  2008 م   10خ ي    شان به تار خالف وعده

ها آن (راننده) ت 
 دشان و تعدا مده بودند،ند که مرتبه اول آبودهمان مردمان  ها شناخت، آن را 

ً
صحبت  س  يانگل ها آن بود.  تن 50حدود  تقريبا

                                                 
 .2008اپريل  14خيل مصاحبه با ولسوال غني 2008اپريل  14ساله ,  30, مصاحبه با يک مرد 2008جوالي  23 ساله , 53. مصاحبه با يک مرد 65
 2008اپريل  14خيل مصاحبه با ولسوال غني .66
 2008جوالي  23ساله ,  53مصاحبه با يک مرد  .67
 2008جوالي  23ساله،  53مصاحبه با يک مرد  .68
 2008جوالي  32ساله،  53مصاحبه با يک مرد  .69
 2008اپريل  14خيل ، مصاحبه با ولسوال غني2008اپريل  14ساله،  30، مصاحبه با يک مرد 2008جوالي  23ساله،  53مصاحبه با يک مرد  .70
 .2008اپريل  14خيل , , مصاحبه با ولسوال غني2008جوالي  23ساله،  53مصاحبه با يک مرد  .71
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 طرف مسجد رفتند،يها مستقآن» کردند و ترجمان پشتو داشتند.  م  
ً
ها نماز بود که آن يپدر من در مسجد مصوف ادا ما

  ياهد عش «اش اصابت کرد و کشته شد. نهيها در رسو س کردند و مرم  ي  ف 5ش يبال
  72گفت.   ان سخنانشيدر جر  (راننده) ت 

 
 مردان مسلح 

ً
جمک خانه رفتند و يبه  بعدا    73د. يون شو ي  تان بپشتو صدا زد که تمام زبانبه  مي 

  يشاهد عها به خانه آن وقت 
 ت 

ها نآ  کردند، اد م  يفر ه و ين حال زنان گر يدر ا ،کردنکوبو لتو آغاز کردند به  ند ها را به عقب بستدستان آن آمدند، (راننده)
  74 کرده بود. ي  ف ما ک   يتان کجاست و در مرتبه اول باليهاسالح گفتند م  
 
  يها شاهد عآن

ها آن يرت گرفت. روز بعدق صو يها تحقاز آن 75آباد آوردند.  و به جاللي  را دستگش دو برادر  پش و  (راننده) ت 
بار نه نيا ول   ،حات داده شود. مردم دست به مظاهره زدند يشان توضاي   و ره يي  نکه در مورد علت دستگيبدون ا رها شدند،

 معذرت خواسته شد. حات داده شد و نه يشان توضيبرا
س ندر دس از مقامات نظام   ثقو م رسم   که اظهارات این با وجود  ه يقض در مورد  نکهيبا توجه به ا ل داشتيولسوال م ،ستيي 

  
 
   اما  د،کنصحبت   داشت متذکره شواهد کاف

 نکه مورد ياز ترس ا مقامات محل  نه شاهدان و نه  ،شبانه يهادر اکير موارد تالش 
 اظهار نظر کنند. توانند نم ،ند ي  قرار نگ يي  گانتقام

 
 متوجه نبوده، يها خطر  نکرده باشد و به آني  ها فآن ر ه بيکس از قر چيه گر ياز جانب دو  قت باشد،يانات شاهدان حقياگر ب

  يعل ياده رو يبه ز مثابه هواي   ها و استفاده از قوت آن برخورد  وهيپس ش
  ي. گردد م   ه مردم تلف 

از  کس    اگر فکر شود که ا حت 
   هيمردم قر  يبال بمبارانجواب دادن آن توسط   کرده باشد،ي  ف ها آن ره بير داخل ق

ک يه يقر  کردن چند نفر از اهال    و زنداي 
 . باشد م   ،اند داشتهر مقابل آن قرار ها دکه آن  يمتناسب با خطر ي  عمل غ

 
  
ا يحات و يشدن خودش و برادرانش بدون دادن توض يبند ت داشته باشد،يواقع (راننده) شاهد ت يکه حکا در صوري 
  يموجود

 
  آن يي  دستگ که عمل  ت شواهد کاف

   يابه گرفتار مثبه ،سازد  ها را قانوي 
از  ن خود تخط  يده که اش خودرسانه تلف 

 . باشد م  ق بش   حقو ي   قوان
   اتيعمل

 د. ي  برخورد صورت گ د با مردميک حادثه چطور بايک مثال خوب بود که بعد از ياول  تالش 
ثه ک حاديبعد از وقوع  محل برخورد با مردم در مورد  مثال خوب و راه بهي   کي تواند م  طرز برخورد در حمله شبانه اول 

ه ب آگاه   دادن مورد ، و در کند    را شناساي   ي  درگ يوهاي  که ن  بود، اده سي   ن مقامات محل   يگر براياز جانب د . شود  دانسته
ا تيمسئولمردم و گرفي     ط را هموار و سهل سازد. يرس 

 
ت را به عهده يمسئول آن معلوم شود و کس   عامالنکه   ،استار نادر يان حوادث حمالت شبانه بسيدر م ي  ها  مثالي   چن
در اما  ،کند م  دوا ن اند دادهخود را از دست  يکه اعضا  را  يها ليفام و عذاب دامات درد  اقي   است که چن در حال  ن يا د. ي  بگ

 . دارند م  كردن وا ها از مظاهره  و در مرحله اول آن ،هبود مؤثر  فرونشاندن غضب مردم محل تا جاي   
 

  يطرز برخورد در حمله شبانه دوم ز 
در حمالت  ها روشه استفاده آن ب لي متماي  درگ يوهاي  است که ن ي  هاروش به ادتر وصف 

م يات سهين عمليکه در ا هاي   قت آنينکردند. در حق مردم دلجوي    هدف ا ب چ اقدام  يها هن نوبت آنيد: در انباششبانه م  
  ول   ن عمل تکرار نخواهد شد،يگر ايکه دبودند وعده کرده بودند  

ً
 ت مردمين وضعيکه ا  گر اتفاق افتاد،يحمله شبانه د بعدا

 تکرار نخواهد شد. ن عمل يها وعده کرده بودند که ارا آني، ز کرد ادتر برافروخته  يز  را محل 
 
  يامن يقوا اتيعمل .4

 داخیل   ن 
به خود الملل  بي   و  توجه مطبوعات و هم توجه عامه را به سطح مل   بیشي   ،شامل باشند الملل  بي    يکه در آن قوا  حوادير 

اک قواکند  معطوف م     يامن ي. البته اشي 
 د. ي  گ قدر مورد توجه قرار نم  ات آنيدر عمل داخل   ت 

                                                 
 .2008والي ج 23ساله،  53مصاحبه با يک مرد  .72
 هايی که تالشي شده باشد، در دسترس نبود.معلومات در مورد تعداد خانه .73
 2008جوالي  23ساله،  53مصاحبه با يک مرد  .74
 2008جوالي  23ساله،  53مصاحبه با يک مرد  .75
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  يامن يوهاي  ملکرد نافزون در مورد عروز  اتيناگفته نماند که حکا
ک ه چه ب داخل   ت   مردم وجود ي   ا مستقل در بيصورت مشي 

 را م   قات مشخصيجاب تحقيع ان موضو يا و  است،یش شده جاد تشو يباعث ا که  دارد،
 د. کن و عطف توجه بشي 

 
ک از سو ه بت ايگر عمليحمالت شبانه و د ،هواي   ، اکير حمالت دهد م  ه مثال داده شده فوق نشان ک  قسم    يصورت مشي 
  يامن يقوا

  يات زميه با عملکه همرا  هواي   حمالت  در  . شود م  ش برده يپالملل  بي   و  داخل   ت 
ک قوا ت    ينام يمشي 

و  داخل   ت 
 معلوم  د،نباشالملل  بي   

ً
  يامن يت قوايکه رضا  شود م  ظاهرا

د يشا مل   ظام  که مقامات ن يبا وجود ،در آن وجود دارد  داخل   ت 
ول و درخواست کمک يصالح   يزم يو ي  را به هدف حفاظت ن هواي   ت کني 

 طور مستقل نداشته باشند. ه ب ت 
 

  يت هر دو قوه يموجود شبانه منازل عملياتاکير شاهدان 
  يامن يقوا عت 

. کنند م   ييد تأ اتين عمليدر ارا الملل  بي   و  داخل   ت 

   بنابراين
  و  هواي   ج حمالت ياجرا و نتا ،کردن  طراخ  از  انتقادات ناش 

  راجع گردد. ي   ن داخل   يبه قوا ،تواند م  شبانه  يهاتالش 
 داخل   يات قوايان از نحوه عملون مستقل حقوق بش  افغانستيسيمردم به کم جانب نده از يات فزايشکا ،افزون بر این

ها و تضاد واضح با اصل آن ير آن عدول از استقامت کا أ که منش  دهد م  نشان  ها تخط  ن يده است. اکير ايصلت ورز موا
 . باشد م  قانون  تيحاکم
   ک  در مورد تلفات مل ارقام

س ن داخل   يات قواياز عمل ناش  ک با قه ب نظام   اتي. اکير عملباشد م  در دسي   يواصورت مشي 
ات يباشد مشکل است. عملالملل  بي   ا ي مل   يا از جانب قوايکه آ  ک در مورد تلفات ملک  يتفک بنابراين ،د شو م  اجرا الملل  بي   
  يمنا

  يامن يواسطه قواه که ب  ا نظام  ي ت 
 توجه مطبوعات و توجه عامه را ز  ،شود م   اجرا  داخل   ت 

ا
. کند م  ادتر جلب نيمعمول

 شکاشر ات متأثين عمليا براثر که  ي   هاليافراد و فام
ً
ا زرمت  ل  له از ولسواسا 70ک مرد ي . شود م  نده يشان شناتيده باشند اکير

 ون گفت: يسيس کشته شده بود به کميکه پش جوانش توسط پول  کس    ا،يت پکتيول 
 س همراه  يکه توسط پول  ها امريکاي    حال قطار ي   در هم د،يبود، که بمب کنار جاده منفجر گرد يار يپش من مصوف آب»
وع کردند به  پايي   پ خود اکيرم دار از موتر پفو يونيس يد از منطقه در حال عبور بود. بعد از انفجار پوليردگم   شدند و رس 
را بال کرد و با  ها  به جانش اصابت نکرد. پش من دست ول   ، کردند ي  پش من ف يس آمد و باليسو. دو پولبه هر  يانداز ي  ت

 يبرا کنم،دولت کار م   يهستم و برا ظام  ک افش نيمن  انفجار بم ارتباط نداشتم، من با  گناه هستم من ي   »بلند گفت  يصدا
اش اصابت کرد و کشته نهيدر س  کرد و سه مرم  ي  ش فيها بالسياز پول ك  ين هم يبا وجود ا «ستيممکن ن ي کار ي   من چن
 76«شد. 
 

 ر ه قانون را باما ولسوال نخواست ک ش گفت،يوضوع را برالفون کرد و مبه ولسوال ت قوم   از بزرگان ساله گفت کس   70پدر 
  يحقچ تيهکند.   س عمل  يپول

ان يو  خواه  عذر و  د،شن س اجرا يپول ياز سو  ف   شد. ني   ن خسارتا جي 
  يسيکم  يدفاتر ساحو 

  يامن يقوا يآشکار از سو  يهاتخط  که   اند کردهرا ثبت   ون مستقل حقوق بش  افغانستان حوادير
 ت 

 به دور از استقامت کار  ،تيامن تأمي    برایات يان عمليه در جر ن ،داخل  
ا
 شان صورت گرفته است.  يبلکه کامل

  يناز طرف مقامات ام شانيکه اعضا ي   هاليافراد و فام
  ،ت شده باشند يا اذيو  کشته، زخم    محل   ت 

ً
ا ار ان و اظهيبه ب ليم اکير

 . ، ندارند د يآ شان نم  جه مطلوب به دستيکدام نت  ن کار بکنند يها اآناگر  نکهيخاطر اه ب هم ندهيترس از آ به دليل حوادث
عمال ن نوع ايت دارند. ايخود حکا هيدر قر  مل   يت و آزار از طرف غند اردو يت کي  در مورد اذياله ول ي  ه کيشاهد از قر  تندو 
 . شود م   دانسته ي   ا رفتار جنايک عمل يث يبلکه به ح ،بوده  نظام  ي   تنها خالف قواننه مل   ياردو 
 

 حاصالت، يآور بعد از جمع  ،2006ل تابستان سال يساله دهقان، در اوا 38ک مرد يساله و  24ک مرد يطبق اظهارات 
  يک پوسته امني مل   ياردو  عساکر محل  

  77شان افراز کردند. ي مربوط به اي   را در زم ت 
 وشش م  من ک»گرفتند. کار م    كشاورزانرشوت از   يور آ جمع له به هدفيوس يك ثين پوسته به حياز ا مل   ياردو  عساکر 

که  يگرفت با وجود ها ممانعت صورت م  ن کار ينجا از اتوسط عساکر موجود در آ مكررا اما  کارم،ه   خود را بي   کردم که زم
 2006سال به وزارت دفاع در  ير يت تحر يک شکايخره مردمان آن قوم بال  78ساله گفت 38مرد  «شان پول هم داده بودم. يبرا
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در  مل   ياردو  مسئولقوماندان  ت در آنجا را ندارد،يت ملکيه صالحد کيقن گرديمت کهاينوزارت دفاع بعد از  79م کردند. يتسل
فه داده شد که يبه غند وظ ،ي   جرگه شامل طرف برگزاریبعد از د. کنو حل   که موضوع را بررش  را مؤظف ساخت   آباد جالل
ت و آزار يبه آن محل آمد و به اذ دوباره مل   يغند اردو  ک سال،يز گذشت بعد ا 80د. نار شان بگذرا ترک و مردم را به حال محل

گان  يچوب را يچوب، تقاضا ک تاجر محل  ياز  مل   ياردو  افش  تن 9به تعداد  ،2007جون  19خ ي    مردم پرداخت. به تار 
  و  کند م   خودداریها تاجر از دادن چوب به آن کردند. 

پرداختند   يانداز ي  عساکر به ت . د ي  گ شان صورت م   ي   ب مشاجره لفط 
 شده بود و دو ي  او ف يبال» 81گفت.   ان مصاحبهيمقتول در جر  پدر گر کشته شد. يک تن ديو  زخم   مرد ملک   4جه يکه در نت

  يرس خواهان ،شده بودند  شان مجروح و کشتهيکه اعضا هاي   ليفام «در رس او اصابت کرده بود.  مرم  
 

ق يضوع از طر به مو  دک
 در  که هاي   . اما چون وعدهداد  هدف حل موضوع ا نهاد جرگه را بشيآباد پدر جالل مل   يقوماندان اردو  ول  دند. ش محکمه

ها نه لياز فام درنتيجه. مردم طرفدار دعوت جرگه نبودند  بنابراين ،گرفته بود   صورت شده بود از آن تخط   جرگه قبل  
ان و نه  صورت گرفت خواه  معذرت  را بدوش خود  ي   و تدف مجروحان يمصارف تداو  ديدگانزيان ا حت شد، خسارتجي 
 ت د، و ش ي  کشته بود دستگ  که پشش را   ،مل   يش کشته شده بود گفت رسباز اردو که پش  شخص   85. گرفتند 

ً
س  يوسط پولموقتا

  
  قات در  يبعد از انجام تحق و  کي  زنداي 

 در  ماه 3 تا  2 ندنرابعد از گذ مل   يز اردو رسبا د. طبق اظهارت موصوفش کابل زنداي 
  82. د شخود آزاد  بانفوذ اثر تالش اقارب ر ، بزندان

به   رسم   اظهار نظر  مقامات محل   ياز سو اما  داده بود، گزارشع را ثبت و  موضو  آباد جاللون در يسيکم  يدفي  ساحو 
ها را ثبت و وار آن ون هفتهيسيکم  يدفاتر ساحو  که  باشد م  ه يمثال دو قض ن دو حادثه،يا ده است. يون مواصلت نورز يسيکم
 يها مخاص ملل متحد در امور اعدا گزارشگر   بوده، بلکهننهاد  گانهي ا ين قضاين اکردمال بر  منظور بهون يسي. کمد کن م   يي  گيپ
  ي  غ

  يب سفر تحقيبه تعق ي   ن و خودرسانه قانوي 
  يامن يقوااز فغانستان، خود به ا ف 

   . د کر انتقاد   داخل   ت 
 قوم   بزرگانمن با  وقت 

 زده صحبت کردم، بحران از نواخ  
ً
ک ي. کند م  با طالبان  يس مردم را وادار به همکار يپول يهاتخط  که   م گفته شد،يبرا مكررا

   رتبهمقام عال  
  يخطرات امن دولت 

  يامن يان قوايت کاردر ميحلقات و عنارص جنا طالبان، يکه از سو   را  يات 
   ت 

 د م  يپد دولت 

  83ست و ثبت کرده است. فهر ت خود يدر سطح ول  د،يآ
  
 مردم ملک   مشکالت ناش 

ده چه مسلح تحت چي  دولت ب يهاگر ارگانيس و ديتوسط پول از کشي      شمصورت گسي 
شده  پوش 

   ي  غ يقتل ها نوع نياست که در مورد ا در حال   نيا . د خاتمه داده شود يده باين پديکه به ا  است
ق در دست يارقام دق قانوي 

نفر و  9اد است... قتل يها ز  ن نوع قتليا تعداد مجموع   دهد م  وجود دارد که نشان  ت  يمشخص و مع ياياما قضا ست. ين
نظام   تن 42ن شدم  زخ غان مثال خوب از ا 0820 م   28در مظاهره مورخ  غي  در  و مل   محل   مقامات 84ست. ن ادعايدر شي 

حوادث  و  ند شو شواهد و مدارک مفقود شود،  يکه زمان سي    کنند م  و کوشش  را نشدهقات لزم اجيکه تحق  باشند  تالش م  
  ساد د و بهي  شعاع قرار گ تحت بروز کند تا باشد که آن موضوع اش  يس

 
   ک

ده شود. عرض و داد زخم   به فراموش  ها و سي 
  به اند شدهکه کشته  هاي   آن

  و ساد  آساي 
 

   85. شود م  ده گرفته يناد ک
 آلستون برجسته و واضح ساحته است،که  مشکالي 

 به کممنعکس
ا
است که  ن در حال  ي. و اکنند م  حقوق بش  افغانستان رجوع  ون مستقليسيکننده آن است که مردم معمول

  يامن يقوا يمردم بال
    اعتماد  داخل   ت 

 
و  ،تا که مردم به آنها رجوع کنند  د مستقل وجود ندار  يهاندارند و در اکير نقاط نهاد کاف

   يهادرد
ر يبه شکا شده،ذکر ه يکه در دو قض  م  . قسکنند   اظهار  را  مل   يرفتار قواو سوء از تخط   ناش  ا توجه ي ات افراد متص 

 ناديشده  سطح  
ا
 ده گرفته شده است. يا هم کامل

 
  يامن ينده از قوايه عدم اعتماد فزان باور است کيه اقوق بش  افغانستان بون مستقل حيسيکم

ه ثابماکير مردم به  يبرا داخل   ت 
  يو ا ،باشد م  دولت  يعدم اعتماد بال

 . کند م   تقويترا  ن به نوبت خود احساسات ضد دولت 
  يامن يکه از جانب قوا ي  هاتخط  د که کنان م  ي بي   چنآلستون هم

 جامعه را به ي   د حلقات معيشا د،ي  گصورت م   داخل   ت 
کت فعال با ي مخالفانت از يحما  ق کند. يتشو  ها نآا به رس 
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  يامن يباالقوه قوا يهاتخط  ر مورد بحث کامل د

دوستانه و قانون الملل  بي   قانون  از  داخل   ت  مل شا حقوق بش  الملل  بي   بش 
  اما تماس جز . باشد م  ن گزارشن  يا

  يامن يقوا يهاتخط  که   دهد م  نشان  ي 
ن موضوع ي. اباشد م   ي  و فراگ يجد داخل   ت 

ورت به تحق  ناظرانگر يدولت افغانستان و د ون مستقل حقوق بش  افغانستان،يسيله کميوسه ب آن بيشي  و تعقيقات بيرص 
 . کند م  جاب يرا االملل  بي   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 س  يپال يها الت و چالشمشک : اتيعمل ياجرا .5

   ده است،شوق بش  افغانستان ثبت ون مستقل حقيسيکه توسط کم ي   ايگر قضايو د ذکر شد، بال که در  اي   يمطالعه قضا
 نگراي 

   يها
   قانوي 

 
ده منتج  د به تلفات ملک  ن مور يددولت در چن حام   يوهاي  ات نيعمل آورد.  وجود م  ه را ب و حقوف  ده،ش گسي 

  د ديشا
 متناسب را نقض کرده باشند. ي  ده و غيدوستانه برضد حمالت ناسنجبش  الملل  بي    رراتموارد مق ر بعص 

ده ملک  تلفات   مکرر در مورد  ياهگزارشرا  
   آن أ منش ، کهگسي 

  ا هم عدم ي غلط معلومات استخباراي 
 

 ،شود م  وانمود  هماهنك
 ا نه؟ي کنند م  اتخاذ  مردم ملک   حفاظت ياقدامات لزم را برا دولت حام   يوهاي  ا نيکه آ  کند م   جاد يرا ا سوال  
 هنگام اجرا (الملل  بي   و  مل  ) دولت حام   يهاو ي  وه و نحوه برخورد نيش ،مردم ملک   تلفات بر  افزون

ً
   يخصوصا

شبانه  تالش 
  در حال   نيا ،اند بوده ها رفتار سوء، ملک   بارها شاهد از دست دادن افراد  . مردماند دهيمتأثر ساخته و رنجان دا يشدرا  منازل، مردم

نده يصورت فزاه ت بيوضع نيکه دوام ا  ند،شو ن حوادث مجازات نم  يا عامالن. د ي  گنم   به عهده ت را يمسئول کس   چيه که
 برد.  ر سوال م  يرا ز الملل  بي    يوهاي  ن و حضور  تيموجود

 
 در قبال حفاظت مردم ملک  الملیل  بیر  تعهدات 

 صورت منظم و ي   ه دولت ب حام   يهاو ي  ن افت نکرده است، که در آنيدر را  يمستقل حقوق بش  افغانستان مواردون يسيکم

    د گذاشتيناگفته نبااما . نقض کرده باشند  ال مردم ملک  ش را در قبيخو الملل  بي   تعهدات  شند تا هم کوشش کرده با
 که بعص 

   حام   يوهاي  از ن
ب دولت مرتک م  حا يوهاي  ا نينکه آيرصف نظر از ا. اند کردهخلق   ن راستا يا در  را  يجد يها دولت نگراي 

  ي  و تداباقدامات  شاناتيعمل انيجر  در  ا هآن ا يست که آا نيسوال مهم ا ده باشند،يگرد  تخط  
 
را به هدف حفاظت از   کاف

 ؟ي  ا خي اند کردهاتخاذ   مردم ملک  
 

 . باشد م  ت به مردم افغانستان يوردن ثبات و امنآت از دولت افغانستان و يحما دولت، حام   يوهاي  ن مأموريتبخش اعظم 
 اگر افرض
ً
   ک تعهد ي مأموريت نيا

 
   و  و الزام حقوف

از  ت حفاظتيمسئولخود  يخوده ب مأموريتن ياهم با آن ،نباشد  قانوي 
 . را با خود دارد  مردم ملک  
  )  مرسومي   تحت قوان

 
و  باشند،م   ان و مردم ملک  يک نظاميمکلف به تفکالملل  بي   ي   در بحران غي   درگي   طرف ،الملل  بي    (عرف

  يد اقدامات هميها باآن
 

د جهت ي باي  درگ يها جناح 86ند. يرا اتخاذ نما اماکن ملک   و  را به هدف حفاظت مردم ملک   شك
نکه اهداف مدنظر تلفات يص ايت و تشخيتثب ،مردم ملک   يه برايامل دادن اطالعش اقدامات لزم از صدمات جانت    يي  جلوگ
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  اي پيش هاي جنگ به گونه و شيوه ها روشنکه يندارد و ا ملک  
 87ساخته باشد.  لک  ن خطر را متوجه مردم ميد که کمي  شو  بيت 

که   ند،نک  اي   يد ارز ي باي   درگي   طرف ات،يساخي   عمل ازند. قبل از عمل  س را اتخاذ و عمل   ن راستا اقدامات ممکنيد در ايها باآن
ت که هرنوع استفاده اشخاطر ده د بي باي   چنهم 88ا نه. ي باشد م   نظام   يا برتر يمتناسب با تفوق  ا از دست دادن مردم ملک  يآ
ورت قوه فراتر از  دوستانه الملل  بي    ي   از قوان متناسب و تخط  ي  غ د شو  تلفات ملک   سببه ک  از رص   . باشد م  بش 

کشته   انيشي  از تعداد نظاميو ب مردم ملک  از اد يز  شماریتار کش  سبب هواي   حمالت  ده شده است کهيع ديوقا يار يدر بس
 مورد هدف بوده است.  شده و اهداف نظام  

 
  گيعوامل د

 ردم ملک  که متوجه قوا و م  ياندازه خطر  ، عبارت است از برد  را تحت سوال م   هواي   بودن حمالت  ر که قانوي 
  اطالعانه به هدف ي  شگي پي  و اتخاذ تداب . ارزش اهداف نظام  باشد م  

ات به هدف صدمه يا اجتناب از عمليمردم و  رساي 
 زخم   ملک   تن 88کشته و   تن 50حد اقل  ،آوري شد در بال ياد ه که ور حادثه چ طور مثال،ه . بباشد م   به مردم ملک  دن يرس
  89.بوده استالملل  بي    يات قوايعمل براثر % آن 75حد اقل که از جمله   دند،ش
ک يگفته نماند تحقنا  ن يدر ادهنده آن است که استفاده از قوه ون مستقل حقوق بش  افغانستان نشانيسيونما و کميقات مشي 

  و م يهاگزارشرا داشتند.   ک هدف مهم نظام  يقصد گرفي    مخالفاننکه يا ليدله ب متناسب نبوده،ي  ات غيعمل
بر  ثق مبت 

 سازند.  دهند و مطلع آگاه   از خطر  را  مردم ملک   د کنم   سع  الملل  بي    يو قوا ت،وجود داش مردم ملک   ر ب مخالفانحمله 
 

ک حمله يبه د، ش نفر ملک   78مرگ  سببکه الملل   بي    يوهاي  توسط ن اد عزيزآب هواي   حمله  ،بال ات يبا عمل سهيدر مقا
خواسته نشده بود  به هدف حفاظت از مردم ملک   هواي   کمک   90. تواند م  ش از حد قوه متصف شده يمتناسب و استفاده بي  غ
شده قات انجامي. تحقاند ندادهباشند  ات اطالع دادهياز عمل ها به مردم ملک  ا آنينکه آيمعلومات در مورد ا  مقامات نظام  ي   و ن
شده بود و  طراخ  گاه يک پاي ياز حمله بال يي  هدف جلوگ ا ات بيعمل که  دهد م  نشان  مسئول امات نظام  توسط مق يبعد
فت مهم نظام  يک پيه مثابات بهيد عملياست که شا ن در حال  يا 91ات موفقانه انجام شد. يعمل    ش 

اما ممکن بود که  شود، تلف 
ر و ز يکه کمي    يگر يگاه راه ديپا ر از حمله ب يي  خاطر جلوگه ب  د. ش م   جستجو و عمل   داشت، ان را به مردم م  ين رص 
 

نظاميانمنجر به کشتار که   هواي   مردم در مورد حمله  يبرا که توسط مقامات نظام    يگر يا منطق ديل يدل شد  ارائه د،ش غي 
  يزم يآن است که قوا دهندهنشاندارد که م وجود يعال  92بود.  يعبارت از منطق دفاع خود

ه مورد ياز قر الملل  بي    يوهاي  ن ت 
ا ر  ن قدر تلفات ملک  يکه ا  ه استودن اندازه با خطر به آيآست که ين تا هنوز آشکار نيبه هر صورت ا قرار گرفته باشند، آتش
  يتعداد نظام داشتنظر ا با در يه کند و يتوج

اک داشتنيکه در عمل  اي   هواي   ا حمله ينکه آيد را در مورد ايشک و ترد د،ات اشي 
ور    93. ، به اثبات رساند نه ا ي بود  يرص 

 

  يا در  اما ، ن حوادث وجود دارد يمورد ا در  شدهنا حل يهاسوال هاینکبا وجود 
بحران افغانستان  و با توجه به ن مقطع زماي 

دازند. يشورش از  تيد که مردم به کمک و حماشو نان حاصل ياطم تا  شود  متوجه آن ها  و کوشش ها فعاليتعظم قسمت ا ان ني 
 . باشد م  مهم  بسیار رفتارها  و سوء ها تخط   حالت نظر عامه در مورد ي   در چن ت دولت دست نکشند،ياقل از حماحد  ا ي
 

د يشا عزيزآباد در مورد حادثه  مردم عامه قضاوت کنند،  يار جديقضاوت بس ،دولت حام   يد در مورد قوايشا مردم عامه
  يقضاوت و سخت باشد نسبت به  يار جديبس

  ) نظام   تن 78. مرگ نظام   ک قاض 
 (کنندم   تأييد را  ملک  92 ها گزارش  بعص 

انم و يعظ خسارت چ خطر ينکه هيمه مردم از حادثه و ابرداشت و نظر عا ها، شدهکشتهاست. با توجه به تعداد   ناپذير جي 

                                                 
 .51. ماده Iپروتكل . 87
 (6(. )5) 51. ماده Iپروتكل . 88
 10صفحه  «2007جون  20 – 2007جون  16چوره ارزگان، »جه شود به تو .89

 
 . 15در صفحه  2008اگست  22)شيندند(.هرات  عزيزآبادتوجه شود به  .90
 .2008دسمبر  2: نيروهاي ائتالف، تحقيقات مکمل شيندند، 101CJCFاعالميه مطبوعاتي . 91
ها موضوع را تحت تحقيق دارند و شواهد آن گويندمي. مقامات غربي اندشدهي ناتو کشته يحمله هوا نظامي درغير 17که  گويندميها لوراکينگ، افغان. 92

متناسب  ،ضروري ،داستفاده از قوه به هدف دفاع شخصي بو») A5. در 2008اکتوبر  18نجليس تايمز، آسودر دست ندارند که اتهامات را ثابت سازد، ل

 («.صورت گرفت ،ول در آن وقت داشتاساس معلومات که قوماندان مسئ رو ب
 . 0820اگست  27شود(. هاي مصاحبه کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان با قوماندان نظامي )نام و موقف آن ذکر نميتوجه شود به مثال. 93
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   نظام  
 

 مردم تداع   ش از حد قوه را در نظر عموم  ين عوامل استفاده بيهمه اوجود نداشت. د ه کنيها را توجکه مرگ آن  بزرک
 . کند م  
 

  
عمل   بود  دست آوردهه ب بياساس معلومات غلط که از قوم رق ر دولت ب حام   يرساند که قوا مردم محل م  از  نظرات بعص 
ف دولت اقدامات مؤثر را به هد  حام  ي  درگ يوهاي  که ن  کنند م  ها فکر و آن ،د ششي  مردم محل ين باعث خشم بيکرده و ا

 . اند نکردهها اتخاذ حفاظت آن
تلفات  سببکه   هواي   حمله  هر ا نه، يده باشد شد يدولت تشد مخالفاناثر اعمال ر ب هواي    يها نکه حملهيبدون توجه به ا

  دولت به کشته م  حا يوهاي  ا نيکه گو   سازد م  متأثر  يمردم را به نحو  نظر عموم   د،شو  مردم ملک  
 
 مردم ملک   شدن تصادف

ن نوع حمالت يکه ا  این دلیله ب ،انتقاد کنند  هواي   حمله از د در حالت خاص يشاالملل  بي    ناظرانکه  . در حال  کنند م  توجه ن
 ي   حمالت هوا ام  تم مسئولکه   کنند م  فکر  مردم)الملل  بي    يکه قوا  اند ن باور يه اب ها افغان  باشند. ي   بدون تماست  ممکن

   ي   هوا يو ي  ن ياستفاده و تقاضات يصالح نکهيبدون توجه به اهستند. الملل  بي    يوهاي  ن
هدف  توانند م   (. دارند  را چه كساي 

در  حمالت هواي    ياجرا يبالالملل  بي    يوهاي  ن کنند م  که مردم فکر این دلیل  ه ب 94را مورد هدف قرار دهند.  نچيا 4به اندازه 
ا هر  نظاميانگر يزنان و د ه کردن کشتار اطفال،يها توجل کامل دارند، آنط کني  ينوع رس   ي  ايقضا ها افغانرا قبول ندارند. اکير  غي 

 يا به صورت جدين حادثه يا در الملل  بي    يوهاي  که ن  کنند م   ي  تعب يطور  ،پيشي  از آن يادشد را که  نهيم ه هسکهيقض مانند 
ن حادثه که يا . در اند نداده لزم به خرج سع   مردم ملک   يات بالين عمليادر محدود ساخي   اثرات ا هم ي اند نکردهتوجه 
  95. ها بودند  زن و  اطفال تن 47ان ياز م شدگانکشتهت  ياکير 
 

نوبت  ن بهي، که اکنند م  استفاده  ي   ات از قوه هوايشي  در عمليبالملل  بي    يوهاي  که ن  ده شده استي دي  دو سال اخ در ط  
 گر سهلياز جانب د ده است. شش فراوان مردم ين موضوع باعث تشو ياو رول دارد. ل يدخ خود در بلند بردن تلفات ملک  

ن ياش است. ي، قابل تشو جنگند که م   ي   هاو آن مردم ملک  ک يتفک در جهتالملل  بي    يوهاي  و عدم دقت کامل ن يانگار 
پيشي  از آن رکوه که يدر حادثه ز  . نه رصف در مورد حمالت هواي    ،باشد م   ام  نظ اتيبه ارتباط تمام عمل مردم يهاشيتشو 

  96. و عنارص ضد دولت کشته شدند  اعم از مردم ملک   تن 49 ،يادشد 
ان کشته يو ک تعداد جنگجينکه ياما ا ،رسد م  بود ناممکن به نظر  شدگانکشتهان  يان در مينکه چه تعداد ملکيت ايچه تثباگر 

 ارد. قت ديشدند حق
مردم محل  د گفت کهيرا نشان ندهد، اما باالملل  بي   دوستانه  بش  ي   از قوان کدام تخط    ن حادثهيا مورد  د در يشا رسم   اي   يارز 

  يزم يکه قوا  بودند  مدع  
دان محاربه کوشش يرار از مشان به هدف فکه از منازل  ي  ها اطفال و زن به صورت مکرر بر  ت 

  97. اند کرده  يانداز ي  ت داشتند،
  دست آه ب هدف ا ب د يات حمالت شبانه شاينکه عمليا داشتنظر با در 

 دست آوردنه ا بي باشد، وردن معلومات استخباراي 
وع را ممکن سازد،اهدا  ليماف اتين نوع عمليا موارد  يار يدر بس دارند، تأكيد آن  يافغانستان بال مردم که  يي   اما آن چ ف مش 

   ،نشدم  ، زخرفتار، مرگ گناه مورد سوءي    يها
  . است دهشبه را  خسارات مال   ا هم متحملي کردن خودرسانه  زنداي 

ايان و جنگجو يک ملکيکه در مورد تفک  اند کردهالت مردم افغانستان درک  در هر دو ح  صورت نم   توجه لزم ط فعل  يان در رس 

 کار دارند. رسو  لک  د بدانند که با مردم مي باي  در گ يهاو ي  ن اند کهن نظر يها به اآن، و د ي  گ
   دیدگاهاز 

که   کنند م  فکر  هم مردم افغانستان با آن اما  دوستانه صورت نگرفته باشد،بش  الملل  بي    ي   از قوان اگر تخط   قانوي 
 . اند شدهرا سبب  يها اشتباهات جدآن
 

                                                 
 . 2008جوالي  11سي. بيافغان ع بينگراني روي ابراز کشتار مردم ملکي  ،. مارتين2008جوالي  22مصاحبه با بازمانده حادثه محفل عروسي.  .94
 .2008جوالي  6مينه، ننگرهار.  . هسکه2008جوالي  22ساله،  45مصاحبه با يک مرد  .95
 13. در صفحه 2007جوالي  17 ،زيرکوه )شيندند( ع هرات .96
ام که در عقب پدرم  ساله 5دند. همشيره ها چندين مرتبه باالي دست چپ من فير کر امريکايي») 2008جوالي  23ساله،  15مصاحبه با يک پسر  .97

( «ها.م دشمن آنهنه طالب هستيم، نه  که ما کردند در حاليدانم که آنها چرا باالي ما فير مي باالي موتر سايکل نشسته بود نيز زخمي گرديد... من نمي

که بيرون  ده. وقتيکه بيرون بروم و ببينم که چه واقع ش من بيدار شدم و کوشش کردم») 2008جوالي  23مصاحبه با يک خانم که سن آن معلوم نيست، 

 (. «من فير کردند؟ ردانم چرا ب دم... من يک زن هستم، نمياشدم مرمي خوردم و افت
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تحت الملل  بي   و  مل   ياوهي  که ن  است ادداشتين هم قابل يا ان جنگياط در جر يحتت جانب اياز رعا افزون در نهايت
 آن مخصوص98باشند.  و قانون افغانستان م  الملل  بي    حقوق بش  ي   قوان ي  گو فرا  يالزامات قو 

ً
  يامن يقوا يهافعاليتا

  داخل   ت 
 د. شو  اي   يبهي  ارز د يشاالملل  بي    حقوق بش  ي   قوان يردهااستاندااساس  ر ب باشد،ذ قانون يو تنف که در مورد اعمال

  الملل  بي    حقوق بش  ي   مات قوانالزا 
 

  يونو مص يآزاد ،شامل حق زندک
خودرس  کردن  ت فرد که افراد را از اسارت و زنداي 

  کردآگاه بودن و آگاه   ،کند م  محافظت 
   ن زنداي 

ش   ش و شدن از علت زنداي 
 او به محکمه در مدت زمان مناسب دسي 

  ي  ت و آزار و برخورد غياذ منع ظلم،لل  المبي   ن الزامات شامل قانون يا ي   چنهم 99. باشد م  
 100. شود م   ي   ن انساي 

   ها گزارش
  يامن يتوسط قوا افراد  انهساخي   خودرس  در مورد کشي   و زنداي 

 د،ش يادآور يطور اختصار ه ب در بال که   داخل   ت 
ن يمثال واضح ا کنند م   ي  ان فگکنند مظاهره ر س بيدر آن پولکه   ياحادثه. کند م  شده را نقض ذکر  استانداردهاياساسات و 

 پ آلستون و يتوسط فلن حادثه يا 101. باشد م  ادعا 
ً
  . د ش حقوق بش  افغانستان بررش   ون مستقليسيتوسط کم بعدا

  يامن يکه قوا  ن استيمردم عامه افغانستان ا وم  برداشت عم ،ات نظام  يان عملياط در جر ينب احتت جايرعا درباره
 داخل   ت 

 . کنند م  مافوق قانون عمل 
 

  عدم 
 

   هماهنگ
 
 و اشتباهات استخبارای

  يتشو 
 يوهاي  خصوص نهبدولت و  حام   يوهاي  ن است که نيا ،شده فوق آمده استمکرر که در حادثات ذکر  ش و نگراي 

 يقي . کنند م  و اجرا  طراخ  ات خود را يملکننده عا به اساس معلومات غلط و گمراهيگو   ،الملل  بي    نظام  
ً
ا با  نا  ده و يچيپ طيرس 

  يبشيقابل پي  غ
معلومات  صحت و سقم صورت متداوم،ه ب بيرق يها لهيبل قبتقا و اتحاد و  ،انستانافغموجود در  ت 

  
 است.  مشکل کار   استخباراي 

 مقامات محل   که  ناگفته نماند 
  کردک  يکه رس    گويند م   اکير

  هجاد يس و ايو پول ل  حبا مقامات م ن معلومات استخباراي 
 

 ماهنك
 د. ي  را بگ د جلو تلفات ملک  يشا ،دولت حام   يوهاي  ان نيبهي  م

 
  در واقع
 در حال   ،اند کرده  ي  تعب يات دفاع خودينام عمل آن به از  دولت حام   يهاو ي  ن رخ داده است، زيادي که تلفات ملک    اي 

  يکه تعداد ز 
   جز از ده است در آن بهش تلفات ملک   سببکه   اد حادثاي 

 امل نبوده است. گر شيد يي   چ اشتباهات استخباراي 
 تن 47هالکت  سبب ،2008 يدر ماه جول محفل عروش   ر بالملل  بي    يقوا حمله هواي    شد واقعه بال اشارهکه در   قسم  

 ب آنيبه تعقنبود. موجود  چ هدف واضح نظام  يهمذکور حل که در م در حال   102بودند.  ها ها اطفال و زنت آنيد، که اکير ش
کرده نتوانستند.   ارائهرا هم  ک هدف نظام  ي ا حتالملل  بي    نظام   يقوا بودند، ان همه ملک  يکه قربان  د شعموم معلوم  يبرا

 . 103آور شدنداد يرا به معلومات نادرست الملل  بي    نظام   يه استناد قوايفرض بزرگانمردم محل و 
 

   يايتمام قضا
  يعدم صح يتا حد ده استشدرج  گزارشن  يشبانه که در ا يهاتالش 

را مطرح  ح بودن معلومات استخباراي 
 ي    ،اند شدهده يون مستقل حقوق بش  افغانستان پرسيسيکه توسط کم  اي  يگان و قربانشوند که تمام مصاحبه خاطره سازد. بم  

  ينکه آيا اي   ي. ارز اند بودهگناه 
که   نکه تا چه حد کوشش شدهيقابل اعتبار بوده و اتا چه حد  ا معلومات منابع استخباراي 

حات ين موارد توضيد در اننخواه (اتيعمل يمجر ) ي  درگ يوهاي  ن که  نآ تر و مشکل باشد م  مشکل  شود  معلومات دوباره چک
  يجانب د بدهند. از 

چک کردن معلومات صورت   هم به ارتباط ا توجه سطح  يکه آ  وجود دارد  د يشک و تردموارد  گر در بعص 
ل حقوق بش  افغانستان و ملل ون مستقيسيمنازل کارمندان کم، پيشي  يادآوري شد که   الهيو هيه لو ير قض. دي  ا خيگرفته است 
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   شکستانده و  ،متحد 
   يهاها در سازماننف که آيداشت وظانظر با در  104. قرار گرفت مورد تالش 

داشتند و از الملل  بي   و  دولت 
  ط زند يها در محکه آن  ياگر شهرت برجستهيد جانب

 
 بزرگانو  هم با مقامات محل   تماس سطح   نير  کوچکت  خود داشتند، ک

  يشان قبل از عملتيهو  د در شناساي   يشا
 . شد م  د واقع فيم ات تالش 

  يبو باز  يآور جمع
   ت 

در  ک چالش بزرگ بوده است، ول  يشه يان هميان و جنگجو ي ملکي   ک بيو تفک معلومات استخباراي 
 مردم ملک   30بعد از را يتر از آن باشد، ز د مشکليافغانستان شا

   ،باشند  مسلح م   سال جنگ در کشور اکير
که به  و در صوري 

  يداشي   معلومات دق بدون . کنند م   ند و دفاعي  گها سالح م  حمله کند آن شان کس   هيل و قر يفام
ن  شدي  درگ ،ق استخباراي 

  اساس  ر بالملل  بي    نظام   يقوا
 . باشد م  سهل و آسان ، گر ياز طرف اقوام مخالف همد معلومات غلط استخباراي 

 
  
 

  يامن يتر با قواعيوس مفهوم به هماهنك
ن خطرات ين در کم ساخي   ااو متنفذ قوم   بزرگانجاد روابط خوب با يا و  داخل   ت 

 . شود م   ممد واقع
  د ينکه چطور کشيا واضح مثال

 
در  زآباد عزيه يقر  يائتالف بال يقوا حمله هواي    ،تواند م  ده ش تلفات ملک   سبب قوم   يهاک

   ک مقام رسم  يس از قول يپر د يتياسوش 105. باشد م   2008اگست  22ت هرات مورخ يول 
 يهاکه قوماندان  آورده است، دولت 

ه يقر  ر ، ببا دادن معلومات غلطاغفال شده و  106شاهمور ينام ته ب عزيزآباد ه يقر  قوم   بزرگاناز  ك  يب يتوسط رق کاي   يامر 
 حمله کردند.  عزيزآباد 
   تعداد معلومات کيقوق بش  افغانستان ون مستقل حيسيمک  محققان

ادر، نام نه مور بيبار تو ک کار ينکه رس  يبر ا را مبت 
مور به يل تيبه هدف صدمه زدن به فام خواهند داشت، گردهماي     عزيزآباد ه ياد طالبان در قر يا تعداد ز يمعلومات غلط که گو 

   ک مقام محل  ي ورت گرفت. ص اساس آن حمله هواي    ر داده بود که بائتالف  يقوا
ون مستقل يسيندند به کميدر ش دولت 

ل يبا فام يرا و يز  ،داده است ها امريکاي   ت غلط را به ... معلوما. من مطمي   هستم که آن مرد »حقوق بش  افغانستان گفت: 
  يت

  ي  مسلح غ يها گروه  دارد، دارد. او سابقه جرم   شخص   مور دشمت 
اف در و اختط يدزد يايضاو در ق کند م   يرا رهي   قانوي 

پست  ده در واشنگي   ش عزيزآباد نکه معلومات غلط باعث حادثه يواشنگي   در جواب ا مقامات رسم   107«دارد.  منطقه دست
م و يي  گ ما معلومات را از کجا م  بفهمند که   را دارند ن يا ي   که اکنون طالبان توانا  ن استيت ايواقع» 108 گفته است. ي   چن

 «م. يار ذگ اجرا م   م و چطور آن را بهيده اف م  کشچطور آن را ان
 مقامات محل   109«دانند.  ها طرق گمراه کردن ما را م  آن» د يافزا مقام به ادامه م  

مستقل حقوق بش   ونيسيبه کم اکير
  دن يدولت با بهبود بخش حام   يوهاي  که ن  افغانستان گفتند 

 
  يامن يوهاي  ان نيم هماهنك

و  الملل  بي    نظام   ياوهي  و ن داخل   ت 
   ها با مقامات محل   مشورت ياجرا

اکه آننظر این  از  دولت   نظام   عمليات د قبل از انجاميبا ،دارند  امعه آشناي   ط جيها با رس 
  ت يدر مورد اهم مقامات محل   110دا شده باشد. يحل مناسب پ راه تا  د. نکن  يتوجه جد

 
در  خصوصهب، اتيعمل هماهنك

   ياجرا
  يداشتند.  تأكيد  س محل  يا پولشبانه ب يهاتالش 

ون مستقل حقوق بش  افغانستان يسيت کي  به کميول  ک مقام دولت 
  گفت: ي   چن

   ات نظام  ياد عمليت کي  تعداد ز يدر ول 
  و  شبانه بدون مشورت و تالش 

 
تلفات  سببکه   د،ي  گهمراه ما صورت م   هماهنك

  جاد يم که ايکنم   تأكيد گر ي... ما بار دگردد م   مردم ملک  
 

ک با پوله ب ات نظام  يعمل يو اجرا هماهنك گر يس و ديصورت مشي 
  يامن ينهادها

 111. (.... ) . باشد م  ت مهم ينها ت 
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ک نظام  يدر عمل
  و  يتا حد همکار  ات مشي 

 
  يامن يو قواالملل  بي    نظام   يان قوايم هماهنك

 گفته نماند،وجود دارد. نا  داخل   ت 
  يسيکمبه   مل   يرتبه اردو ک مقام بلند ي

ک نيدر عمل ون مستقل حقوق بش  افغانستان گفت که حت  طور ساده به ه  بي   ات مشي 
يها و تصميم ريزيبرنامهکه در اینبدون  ؛که کجا بروند   شود م  ها گفته آن  112ها سهم داده شود. به آن ها گي 
 

الا يکرد از طرف قوا ان کمک م  يه شورشيکه در جنگ عل  قوم   ک بزرگي 2008در سپتمي     يقصدي  طور غهدر ارزگان ب اي   يسي 
ک افغانيک تحقيشته شد. ک    نبود که   دهد م  ساف نشان يآ و  ق مشي 

 
که  در حال   ساف،يافغان و آ يوهاي  ان نيم هماهنك

ا يوهاي  ن که   کس    ،مل   يرتبه اردو ک مقام بلند ي 113د. شمرگ آن شخص  سبب ،ط حاکم بر محل اطالع داشتند يافغان از رس 
کت داشتند، عزيزآباد در حادثه ش يوهاي  ن   گفت که عدم   رس 

 
  متناسب مردم ملک  ي  غ تلفات د در يشا مل   يبا اردو  هماهنك

 . نقش داشته باشد 
ات يعمل يعسکر کوماندو را برا تن 45از ما تقاضا کردند که به تعداد  کاي   يخاص امر  يوهاي  ن 2008اگست  22خ ي    به تار »
  م يتوان ن نوع روش را نم  يک ساعت... ايدر مدت  م،يعلوم در محل نامعلوم آماده کنامن

 
قوماندان  114«م. ينام ده هماهنك

ورت استفاده از قوه هواي    يدر آن حالت و گرفت،  صورت م   مشورت يت اگر با و گف  مل   ياردو 
مرگ  سببرا که  رص 

ور ي  غ  115. کرد نم  شنهاد يد پش افراد  يرص 
 
و   حادثات تلفات ملک  ي   ب ميکه در مورد ارتباط مستق  ستيمستقل نگانه نهاد يفغانستان ون مستقل حقوق بش  ايسيکم

  
 سببکه   ات نظام  يعمل 10 جمله از  اعالم داشت که 2007در جون سسه اکي  مؤ اشاره دارد،  فيضع معلومات استخباراي 
ده ملک  

وسته يوقوع په بل  الملبي    ياساس معلومات غلط و نادرست از طرف قوا ر ن حادثات بيي  بیش ده است،ش تلفات گسي 
   ق بودنيعدم دق اي   يهدف ارز  ا ون مستقل حقوق بش  افغانستان بيسيکم  116است. 

با مقامات ، شده داده معلومات استخباراي 
ک بخش خاص يها که آن  گويند م  دولت مصاحبه اجرا کرده است. مقامات وزارت دفاع افغاسنتان  حام   يوهاي  مختلف ن
  
 ملک   نام استخباراته ب يهاواحد ي   چنها همآن . کند م  کار   مل   ي کشور که با اردو در رستارس  که  د انکردهجاد  يرا ا استخباراي 
 يبرا و اساس هيها پااما معلومات داده شده آن ،شود م  از آن کار گرفته  يابع ثانو ث منيکه به ح   دارند ي   ن وح محل  در سط
کرده است که در مورد منابع   بار سع  نيتان چندش  افغانسون مستقل حقوق بيسيکم  . باشد م  ن ات نظام  يعمل ياجرا

  
  و چگو  استخباراي 

 
ده است. شاما موفق ن ،د کنافغانستان صحبت   ت مل  يائتالف و امن ساف،يها با مقامات آکار آن  نك

 . باشد م   يمعلومات در مورد رس  بوده نظام   يها تين موضوعات از جمله محرميکه ا  گويند م  ساف و ائتالف يمقامات آ
 حام   يوهاي  هدف محافظت ن ا را هم ب نظام   يها تيت محرميون مستقل حقوق بش  افغانستان اهميسي زمان کمي   در ع

 تمام جناحالملل  بي    بش  دوستانه ي   د گذاشت که تحت قوانياما ناگفته نبا داند.  ات م  يت عمليم به مقصد موفقدولت و ه

 ن عوارض جانت   کردن خطر و کم  کردهم در محدود   ،ند کناتخاذ   حفاظت مردم ملک   د اقدامات لزم را به هدفي باي  درگ يها
 117د. شو آن تا حد امکان کوشش 

   يبازنگر 
  جاد يو ا معلومات استخباراي 

 
 تلفات ملک   هماهنك

ک بخش مهم ار تعهدات و الزامات ي به هدف محدود ساخي  
  کردک  يرس   اگر  که  است، ن باور يمستقل حقوق بش  افغانستان به ا کميسیون  . باشد م  

مدنظر  ن معلومات حساس استخباراي 
 آن و عوارض جانت    اجتناب از تلفات ملک   برایانه را ي  گ شيدولت اقدامات لزم و پ حام   يوهاي  د نيدر آن حالت با ،باشد ن

 ند. کناتخاذ  
   يآور جمع يهاروش ي   چنهم

ورتو بر  د ي  ق قرار گيدق اي   يمورد ارز  ر کر صورت مه د بيبا معلومات استخباراي  در آن  حسب رص 
 د. شو د نظر يتجد هرازگاه

 
   يها تيحساس

 
 فرهنگ
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ام بهيعام و معمول در م نگراي    ياساسات د ان مردم افغانستان همانا عدم احي 

  و  ت 
 

 ات نظام  يعمل ي اجراي   در ح مردم فرهنك
 118. باشد م  

 ا
ً
  يدر عمل ن معضليخصوصا

ام  ي    شبانه منازل متبارز بوده و  ات تالش 
  ي   مندان نها و سالرفتار با زنو سوء احي 

  در بعص 
  شادداشت يموارد 

  يث يبه ح ده است. جامعه افغاي 
  يد يها در مورد ارزش ک جامعه سنت 

   ت 
 

 ار حساس م  يخود بس و فرهنك

ام به ا   يبلکه نارضا ،د ي  گ قهر و غضب مردم قرار م   سببتنها ها نهن ارزشيباشند. عدم احي 
ت يو موجودمورد حضور را در  ت 

 . کند م  د يتشدالملل  بي    يقوا
  يد يها اساس ارزش ر ب ها افغانت ياکير  يبرا

   ت 
 

ع  د بهيبا نانکه ز   ن مهم استيشان او فرهنك
 گانهيبا افراد ب شانجز از محرم رس 

شخص  که   دشوار خواهد بود ي   نرند يپذن برداشت سخت را نم  يکه ا هاي   عده از افغان آن يبرا ا حت 119دن نکنند. يمالقات و د
ل ،ش دستور و فرمان دهد گانه به خانميب  اش.  شخص   آن هم در مي  
 

  يدر تمام وقا
رسباز چ عضو يه ،ده استشق يون مستقل حقوق بش  افغانستان تحقيسيشبانه منازل که توسط کم يهاع تالش 

   زن ،ات شبانهيدر تمام عملکه   توان گفت بنابراين م   ،اند داشتهات سهم نيدر عمل ز طبقه زنانا
 ها از طرف مردان تالش 

  . اند شده
ها چطور  من هراس داشتم که مردان مسلح با خانم ،ده است گفتشذکر  در بال که   يه ارغنديقض ک شخص به ارتباطي

 ها امريکاي   ها... آنن است اعمال يا» شده بودند.  يجداگانه نگهدار  يها ها و مردها در اتاق که زن برخورد خواهند کرد. در حال  
 120« مردم از دست خواهند داد. ي   ها اعتماد خود را در بآن ،کنند م   برخورد ي   با مردم چن
ام خاص وجود دارد. در م و بزرگان سالنکالن  يبرا ها افغاندر فرهنگ  ام   ي    تواند م  ن کس   چيان تمام اقوام هياحي 

در  احي 
 پدر مقابل کالن

ا
ها را ل آنيفام بزرگ که کس    بود  ت مشکل خواهد ين نهايل ايمردان فام يتحمل کند. برا ا مادر را يسالن مثل

 ند. کن  کوبو لتها را ا آنيدشنام دهند و 
  در حادثه 

 کرد، از منازل اجرا م   ك  يا در مردان مسلح که حمله شبانه ر  ،از آن ذکر به عمل آمده است ن گزارشيا که در   خيلغت 
 فکر شود که ا 121نماز در مسجد به قتل رساندند.  ي اداي   سال را حک مرد کهني

ً
ان شده است يکه ب  ين حادثه طور ياگر فرضا

نماز در داخل مسجد به قتل  ي اداي   در ح را  رود که کس   ع به حساب م  يک عمل شنين يباز هم ا ول   ،فتاده باشد اتفاق ني
 برسانند. 

ل کس   که به مثابه نقض   رود، کار نادرست و غلط به حساب م    کي ها غانافدر فرهنگ  داخل شدن بدون کسب اجازه در مي  
   م شخص  يحر 

   داخل شدن بهي   چن. همشود م   تلف 
لي. باشد م  حمله و تجاوز  زور به معت   ياش در ارغندک شخص که مي  

ل يل مناسب نن عمي. اکنند م  ن کارها را يها چرا ادانم آن من نم  » ون گفت: يسيمورد حمله قرار گرفته بود به کم ست که مي  
   کس    شخص  

 دن مردم و از دستيترسان کنند م  که   ي. تنها کار گردد م  شان باعث ترس وحشت مردم ن کار يکنند. ا  را تالش 
ل کس   122«شان است. اعتماد و شهرت خوددادن   يار حساس و جديبس ها ور کش  در تمام   داخل شدن بدون اجازه در مي  

   مأمورانگر يس و ديپول ا است. حت
  يدر صورت داشي   صالح دولت 

ند. ي  گ مراجعه کرده و اجازه م   قوم    به بزرگاني   ن ت قانوي 
  يامام باا مال ي قوم   ن حالت بزرگانيدر ا

ن فکر يد به ايدولت شا حام   يوهاي  چه ناگر  حضور داشته باشد.  ها خانه د در تالش 
  يو امن ها از نظر نظام  باشند که آن

  يعملا ن مجوز را دارند تيا ت 
 يد بدانند و دقيها بااما آن شبانه را اجرا کنند، ات تالش 

ً
قا

  گفت: ي   ک شخص از قندهار چنيکه   . قسم  تواند م  العمل جامعه در مقابل چه بوده که عکس  کنند،  اي   يارز 
   ي   چن يبا اجراالملل  بي    نظام   يقوا»

  يها عملآن ،اند دادهان مردم از دست يا در مشبانه اعتبار خود ر  يهاتالش 
 ات تالش 

ام به عنعنات و ارزش شبانه را بدون    يهاتوجه و احي 
 

  در حادثه 123«دهند.  انجام م   فرهنك
ن ي در چندي   ن و  يو ارغند خيلغت 

 گر مردم به تظاهرات پرداختند. يحادثه د

                                                 
 .51ماده  2007جنوري  19لکي افغان: بيانيه در مورد اجراي عمليات نظامي سسه اکبر، محافظت مردم مؤم .118
  2008جوالي  21، مصاحبه با معاون شوراي واليتي ننگرهار، 2008جوالي  23مصاحبه با قوماندان امنيه واليت ننگرهار،  .119
 کند. در حاليها قضاوت نمي ر ديني و فرهنگي نحوه برخورد با زنباره تفسيدر مورد نگراني از اين ناحيه کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در. 120

ورد از مر اين دبحث کردن  ،ها بحث کرده است هاي تحقيقي کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد اثرات و نقاط نظر حقوق زنکه ديگر گزارش

 باشد. اهداف اين گزارش نمي
 24صفحه . «2008اپريل  7 ،ارغندي کابل» ،2008ي جنور 13 ،ساله 24مصاحبه با يک مرد . 121
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  يم پولک مقاي
 
ف   يکه عمل  شنهاد کرد،يپ س از زون رس 

  يامن يشبانه توسط قوا ات تالش 
صورت ها حداقل بي جرا شود ا داخل   ت 

ک اجرا شود    يمسا يد راه حل مناسب براين شايو ا مشي 
 

  يو د ل فرهنك
 باشد.  ت 

 به ارزشالملل  بي    نظام   يقوا
ً
ا   يد يهااکير

   ت 
 

  يان عمليمردم در جر  و فرهنك
ها ... اگر آنکنند م  شبانه توجه ن يهاات تالش 

  يامن يک سازند، قوايمعلومات خود را با ما رس  
ند،يطور مستقل پهات را بيعمل را دارند که ن تواناي   يا داخل   ت  ن هم ياگر ا ش بي 

ک په ب تواند م  ات يعمل مورد قناعت نباشد،  124شده باشد.  يي  گج سوء آن جلو يش برده شود. تا باشد از نتايصورت مشي 
  يون مستقل حقوق بش  افغانستان در مورد عمليسيقات کميتحق

ات يآن است که عمل دهندهنشانشبانه  يهاات تالش 
ک قوا اک دارنالملل  بي    نظام   يآن قوا ات که تنها در ينسبت به عمل ستند،ين بار شي  اهانتيبالملل  بي   افغان و  يمشي  . د اشي 

طمي   ساخي   که در سهل ساخي   و م  تواند م  الملل  بي    نظام   يافغان همراه با قوا نظام   يناگفته نماند که حضور قوا
   يها تيگرفي   حساسنظر که در  د. در حال  شو د واقع يمردم مف رداشت عموم  ب

 
  يشا فرهنك

د يا شاينداشته باشد  د الزام قانوي 
  يامن يهاتيسه اولو يهم به مقا

 يو قوا مهم است، مسألهمردم افغانستان  يان بر ياما ا را داشته باشد، يگاه بعديجا نظام  و  ت 
ور  نت مردم از آناينان و حمايجاد اطميدر مورد ا اقدامات نيا را درک کنند.  لهمسأن يت ايد اهميدولت با حام    يمهم و رص 
 . باشد م  
 

 پذيريتيمسئولو  ی   پاسخگو
  
   حفظ افراد ملک   يست که براين نيده تنها اشکه در فوق ذکر   بخش از نگراي 

 
ا معلومات ي ،صورت نگرفته است توجه کاف

  
   . ها در نظر گرفته نشده استتيم حساسا هي ،ق بودهيدقي  غ استخباراي 

و  انجام اشتباه ن است که بعد از يا اصل   بلکه نگراي 
   شود م  ده پنداشته يموضوع ناد نياا نقض ي

باشند. شان پاسخگو نم  اعمال يآن را بر عهده دارند برا يتمسئولکه  و کساي 
 . باشند  ل م  يعنص ذ سه در  ملک   خسارات يبرا گوي   پاسخو  ير يذپيتمسئول عدم مشکالت در قسمت

ش  ه اشتباه ب ير يپذيتمسئولدر  ناکام   .1
  ،ي   مراتب و پاسخگوا ابهام در سلسلهي خاطر عدم دسي 

 ،ق تلفات ملک  يو تصد عموم   در بررش   ناکام   .2
ان  خواه  در عذر  ناکام   .3  . خسارتو جي 
 
خاطره  از مردم يار يافته است. بسيدر  افراد ملک   اناتيرا از ب وه خاص عملکرد يک شيحقوق بش  افغانستان  ون مستقليسيکم

اد دارند. يه شان را بيهاخانها هجوم شبانه بر ي شانب امالک و منازليشان، تخر ليفام يا مجروح شدن اعضاي تلخ کشته
 آن

ً
  . اند دادهچه انجام  يو برا شان ک  ه خانوادهين اعمال را عليکه ا  دانند نم   ها عموما

ي   موضوع با گذاش  انيها از جر بعص 
 يا و اگر کس   ،هراس دارند  و نظام   مقامات ملک  

ً
ان ي خواه  حات، عذر يبدون کدام توض ن کار را کرده باشد عموما  تخسار ا جي 

 . اند شدهنداشته از تکرار عمل باز گاه مجازات نشده و چينقض ه عامالن . به نظر مردماند شدهدو باره رانده 
 

 اي و تداخل وظيفه هممب فرمانده   مراتبسلسله
  حام   يوهاي  در ن مبهم فرمانده   مراتبسلسله

ً
ک مشکل بزرگ بر رس راه يالملل  بي    نظام   يوهاي  ن دولت مخصوصا

ش   ت، بررش  يشفاف
وها در آن شامل ي  که ن  ي   ايقضا يار يدر بس قيبه معلومات دق و معلومات است. بدون داشي   دسي 

 متوسطا ي يي   با سطح پا ک افغاني يها امر دشوار است. براي   آن، مقص پنداشمردممستقل و اکير  ناظران يد براهستن
 ن يا ماتيتعل

ً
 . ، بداند ه مورد تهاجم قرار گرفتها چرا و چگوننکه خانواده آنيناممکن است تا جواب ا تقريبا

ت فرمان جداگانه عمل تح داخل   يوهاي  ست. نوهاي  خت نمشکل شنا ،شده است ي   عدم پاسخگو سبب که  ک عامل عمدهي
حد عمل ک فرمان وايدر افغانستان حضور دارند تحت  OEFساف و يآ که تحت فرمانده  الملل   بي    نظام   يوهاي  . نکنند م  
و روند  ساف انجام شود که هرکدام قواعد مل  يکشور عضو آهر  يممکن است توسط قوا اتي، عملافزون بر این. کنند م  ن

  ي تيک شهروند افغان بخواهد شکايارند. اگر شان را دخاص خود ي   پاسخگو
 ندهيان بگذارد، نمايها در مخود را با آن ا نگراي 

ش  
  يول  يگروه بازساز   26از  ك  ي در  وها،ي  ن نيا قابل دسي 

   اتيحال عمله هر . بباشد م  در رستارس افغانستان  ت 
 

شه يمه جنك
  يول  يساز که گروه باز   يکشور   يوهاي  توسط ن

نکه يافت پاسخ ايابد در ي ن صورتيد. اگر اي  گ صورت نم   کند م  را اداره  ت 
 . باشد م  افغان ناممکن  يک شهروند عادي يل بوده برايه دخيت در قضيو تحت کدام صالح کدام کشور   يوهاي  ن
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ودند که ب خي   ن موضوع ي   يصورت عموم از اه ون با آنان مصاحبه کرده بود بيسيکه کم  ديدگانزيانت ي، اکير جمعشگفت  بدون 
ر  در محفل عروش   (نهيمهسکه) ک دهقان که در ده بال ي. اند بوده عامل ک   يوهاي  و ن اند قرار گرفتهها چرا هدف آن متص 

الت ؤ ن سيد جواب ايها باها چرا بر ما حمله کردند و اطفال و زنان ما را کشتند. آندانم که آن من نم  » :  گفتي   شده بود چن
ان يتعق الت و ؤ افت جواب سيدر  در  تيعدم شفاف 125«شان پاسخگو باشند. نهمسئول غي  عمل  يما را بدهند و برا ب جي 

 ي   از پاسخگوالملل  بي    نظام   يوهاي  که ن  کند م   تقويتن گمان را يا يي    چي   و چن سازد م  مشکل  ديدگانزيان يرا برا خسارت
، هم يملل متحد، آقا نده خاص سازمانيزنند. نماشان رس باز م  در مورد اشتباهات کرده   اي   ي ارز ي    مشکل را چني   فلپ آلسي  

 است: 
  يشاوندان و شاهدان عيبا خو  در صحبت

  ا . حتاند دهشها قتل اقارب آن سببالملل  بي    يو ي  دم که کدام نيها پرس، من از آنت 
  
  يول  يساز شان را در گروه باز يايکه قضا  کساي 

 جوابيب کرده بودند دقيتعق ت 
ً
دست آوردن ه دانستند. ب ال را نم  ؤ س نيا قا

ح کرد که ي    ساف تش  يک فرمانده آيتجربه کردم.  مخود را  ن رسدر گم  ي. اباشد م  کننده جيگالملل   بي    يوهاي  از ن حاتيتوض
ا يوده ساف بيوها مربوط به آي  ن نيا ايساف رجوع کند که آيد اول با مرکز آيات را بداند بايک عمليعامل  يوهاي  نکه نيا يبرا

 ساف متعلق بوده و يعضو آ يک از کشورهايابد که به کدام يد در ينه، پس از آن با
ً
ا يابد که آيمراتب آن در د از سلسلهيبا بعدا

)عمليات تحكيم آزادي(  OEF اتيعمل مسئولد از فرمانده يبعد از آن با ا نه،ي اند بودهساف يخاص آ يعامل قوا يوهاي  ن
 126. ات بودند يعمل مسئولائتالف  يوهاي  ن ک از يمعلوم کند که کدام 

، يابهام ب يبرا   الملل  بي   افغان و  يعاد يوهاي  ن افزون بر شي 
   يوهاي  ن ، بعص 

  يو امن استخباراي 
  ي   ن ت 

ا يقضا  عامل بعص 
   يهاا سازماني (OGA) ر ناميوها که ز ي  ن نيند. ايآ نم   مراتب عموم  ک از سلسلهيچيه که تحت فرمانده    ،هستند 

گر يد دولت 
   ،اش مورد تهاجم قرار گرفته بود ت کي  که خانهياز باشندگان ول  ك  يدر تهاجم شبانه دست دارند.  اغلب کنند م  ت يفعال

با  وقت 
  يول  يکا در مرکز گروه بازساز يامر  فرماندهان نظام  

فقط به او گفته بود که او  ک فرمانده نظام  ي ،مالقات نموده بود  ي   کايامر  ت 
   ت ناخرسند استيانجام شده نهاکه   يي   از چ»

   يهانام سازمانه که ب  ي   کايخاص امر  يوهاي  ن ... بعص 
 (OGA) گر يد دولت 

 مستقالنه عمل ستند و آنيتحت فرمان ما ن شود م  شناخته 
ً
گاه قادر به آن نشده بود تا  چين مرد هيا 127«. کنند م  ها عموما

 . ي  خ ا ي اند قرار گرفتهب يمورد تعق النعامنکه يا اي فته استچرا هدف قرار گر  يابد که و يدر 
 

   افت که،ين مشکل دچار شد و در يان سفر خود به افغانستان به اين در جر و آلست
   بعص 

چ يشبانه صورت گرفته که ه يهاتالش 
  ند ستيآن ن يتمسئولحارص  به قبول  نظام   ا فرمانده  يدولت 

افراد مسلح  . من اطالعات موثق به دست آوردم که بعص 
  . حد کنند م  ست که آنان تحت کدام فرمان عمل ي ني   مع ول   کنند م  کار الملل   بي   با افراد مسلح  افغان

ن ياز ا اقل بعص 
   يها واحدها توسط افراد متعلق به سازمان

 128. شوند م  اداره الملل  بي    استخباراي 
 

  يقض شي  بر ين تمرکز بو آلست
 129. ، کرده استد و در فوق ذکر شدهيجامبه قتل دو برادر انکه   شبانه در قندهار، ه تالش 

ش  و الست يکه آقانيقابل ذکر است، ا عالوههب
در قا ،الملل  بي    نظام   يوهاي  و ن به مقامات ملک   سهل ن با وجود داشي   دسي 

 130. د شه نين قضيا عامالنبه شناخت 
  و آلست

   مالنعا به ارتباطالملل  بي    نظام   يوهاي  ن يعمد «اتابهام» را از  خود  ن نگراي 
. است دهکر اظهار   شبانه، يهاتالش 

 غيا»
ا
   يوهاي  قابل قبول است که ني  ن کامل

ا
ات خطرناک يمسلح افغان در هرجا عمل يوهاي  همراه با نالملل  بي   مسلح  کامل

  
   توامشبانه  يهاتالش 

 131«د. ي  ت آن را بر عهده نگيمسئول را انجام دهند و کس   با تلفات جاي 
 

 ق تلفات ملک  يشفاف و تصد بررس  

                                                 
 2008جوالي  22ساله،  60مصاحبه با مرد  .125
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و حمله  محفل عروش   ياي. در قضاآشکار است ق تلفات ملک  يا و تصديشفاف قضا دولت در بررش   حام   يوهاي  ن ناکام   
ت سازمان ملل متحد يشمول دفي  معاونه دولت افغانستان، ب گانند يو نما طرفده، ناظران ي   شکه در فوق ذکر   عزيزآباد  ي   هوا

ه حمله بر محفل يکشته در قض  47کرده و حدود   ا را بررش  يقل حقوق بش  افغانستان قضاون مستيسيدر افغانستان و کم
کشته شدن الملل   بي    يوهاي  مقامات نه، يدر هردو قض 132اند.  دهکر ثبت   عزيزآباد ه يکشته را در قض  92 تا  78 ي   و ب عروش  

  133. ه بودند در محله نخست رد کرد را  افراد ملک  
ً
را  ق و بررش  يتحقالملل  بي    يوهاي  نه يهر دوقض در  فشار مردم   اثر ر ب بعدا

 5 ي   گاه بگرام قبول کردند که بي، مقامات در پاه توسط مقامات نظام  ياول بعد از بررش   عزيزآباد ه يدر قض قبول و آغاز کردند. 
کشته   فرد ملک   33حدود  افتند کهيدند و در کر   ، آنان دوباره بررش  د مردم  يبعد از انتقاد شد 134. اند شدهکشته   فرد ملک   7تا 

ه ياز قض کا يامر  قات نظام  يجه تحقيورد نتون در ميسيکم  135. د شق کند ارائه نيها را تصدافتهي نيچ شواهد که ايه شده ول  
 ده است. ينشن يي   چ گزارشنش    تا  محفل عروش  

   يايضادر ق ق اشتباهات و تلفات ملک  يو تصد بررش  عدم 
نکه يافي   اي بارز بوده است. مشخص و متار يشبانه بس يهاتالش 

 که تلفات ملک    ي   بزرگ حمالت هوا ياي. برخالف قضاباشد م  مشکل  ق تلفات ملک  يو تصد  واقعه رخ داده، بررش  ي   ا چنيآ
 توسين قضايدارد ا

ً
ده نش  ه  بي   ط مطبوعات نا عموما ا ين نوع قضايا اغلبکه  ي   ک مرد از قندهار، جاي. د شو م  صورت گسي 

    ،ون گفتيسيفتد به کما اتفاق م  
   براثر که   کساي 

 تالش ن شوند م  شبانه خسارات را متقبل  تالش 
ً
ا ا يکنند   تيتا شکا کنند م  اکير

ها را با خطر دوباره هدف آن کار   نيو ا ،ها ندارد آن يده برايچ فايکه ه  کنند م  ها فکر که آناین ليدله شود. ب شان بررش   هيقض
  ون از يسيشواهد را که کم 136. کند م  رو هقرار گرفي   روب

ن نوع هراس يکه ا  دهد م  اند نشان  دست آوردهه شبانه ب يهاتالش 
  اليو هيه لو يطور نمونه در قضه ب . باشد م  بدون علت ن

عامالن  ي   خواهان شناسا ،برادران که مورد حمله قرار گرفته بودند  ه وقت 
ان يقض دن کر دا  يدر پالملل  بي   غانستان و ناظران وق بش  افون مستقل حقيسيکم  137دند. شد يشدند تهد خسارته و جي 

آن بوده  يهاامديها از پعلت آن ممکن هراس آنکه   ند ن حادثه اطالع داشته باشد به مشکل مواجه شديکه از ا  مقامات محل  
 باشد. 

 

 کرده است. ي   را خشمگ مردم افغانستان عزيزآباد و  محفل عروش   يايقضا عدم بررش   و  در مرحله اول تلفات ملک   دنکر رد  
 مقامات نظام   ول   ،شان را ارائه کنند دند تا شواهد کر تالش   ها ون گفت که هرچند آنيسيت کي  به کميدر ول  ک دکاندار محل  ي

 افراد ملک  
 ها رس باز زدند. آن در ولسوال   2007 يجول 3خ ي    تار ه ب از قبول کشي  

 

اف کردند که حدود الملل  بي   ان ينظام  ان را رد کردهيبودن قربان ن ملک  آنا ول   ،اند شدهکشته   ي   ن حمله هوايفرد را در ا 27اعي 
 ي   شده در حمله هوا بودن افراد کشته ملک  در مورد  با آنان ان هستند. ما حدود سه روز يشورش شدگانکشتهو ادعا داشتند که  

 يوهاي  مقامات ن نهايت در م. يا به آنها نشان داده ر ياجساد و صحنه قض يهاخود ما عکس ياثبات ادعا يبرا ،ميکرد  يسي  
   شدگانکشتهم از  يهنوز ن ول   ،د نباش م   افراد ملک   شدگانکشتهم از  يقبول کردند که نالملل  بي   

 پنداشتند. ول   م   را شورش 
   هيأت، الملل  بي    يوهاي  برخالف ن

 138. باشد م   متقاعد شدند که افراد کشته شده ملک   دولت 
 

الملل  بي    يوهاي  ه نين قضياتفاق افتاده بود. در ا 2008 يجنور  18خ ي    تار ه کرد که ب  گر را ذکر يت کي  واقعه ديول  ک باشندهي
   ک کرده بود. ول  يچوب بودند شل يآور ک طفل که در حال جمعيبه نوجوان و 

ن واقعه را يو اجساد کشته شده ا ما زخم   وقت 
  يتند که قربانم آنان هنوز ادعا داشيها نشان دادبه آن

شد. دو خواهر زاده  ساله بود، کشته 18برادرم که » : اند بوده ان شورش 

                                                 
 15ص  2008اگست  22هرات  عزيزآبادو قضيه  11ص  2008الي جو 6مينه قضيه هسکه .132
133Candace Rondeaux and Karen DeYoung  شود اطفال تن انجاميده که اکثر قربانيان گفته مي 90سازمان ملل متحد دريافته که حمله هوايي به کشته شدن

جوالي  6کشته شدن چندين شورشي در حمله هوايي در ننگرهار : اعالميه مطبوعاتي بگرام، 01ص الف  2008اگست  27هستند، واشنگتون پست 

2008. 
  2008سپتامبر  2، نيروهاي ائتالف بررسي قضيه شيندند را تکميل کردند. 101اعالميه مطبوعاتي نيروهاي  مشترک  .134
135Afghans say Post, Oct. 9, 2008, at A15; Laura King,  Military Justifies Attack That Killed at Least 33 Afghan Civilians, Wash. Karen de Young, 

17 civilians killed in NATO airstrike; Western officials say they are investigating but have not yet found any evidence to back up the allegation, Los 

Angeles Times, 18 October 2008, at A5 (noting anger of humanitarian groups at the low estimates and that U.S. authorities reopened their 
investigation after cell phone video surfaced). 

  2008جوالي  20ساله  57مصاحبه با مرد  .136
http://www2.dw-موجود در سايت  «.کننده و قضاياي نمونهالمللي، وقايع نگراننقض قوانين بشر دوستانه بين» کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان .137

world.de/dari/Afghanistan/1.214088.1.html 4  6ص  2007جنوري 
 2008جوالي  22ساله،  32مصاحبه با مرد  .138

http://www2.dw-world.de/dari/Afghanistan/1.214088.1.html
http://www2.dw-world.de/dari/Afghanistan/1.214088.1.html
http://www2.dw-world.de/dari/Afghanistan/1.214088.1.html
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القاعده  يها اعضاا آنيدند اما هنوز هم ارصار داشتند که گو يان را ديام زخم برداشتند ]...[ گرچه عساکر قربان ساله 15و  12
دن  ياز کوه محل صحنه د مل   يس و اردو يم. عساکر پوليداد س نشانيو پول مل   يان را به عساکر اردو يهستند. ]...[ ما، قربان

 دند. يش ديشده بود، به چشمان خو  يآور ان جمعيآلود را که توسط قربانم خوني   کردند و ه
ً
 ها امريکاي   با  ها برگشتند آن بعدا

ا ي بدون طلب پوزش ي   کاير حال، رسبازان امرفتند. به هر يت امر را پذيواقع ي   کاي]...[ بعد از آن عساکر امر  صحبت نمودند 
ان  ياعطا ان و نه  ي   کايامر  يوهاي  تا کنون نه ن شان رهسپار شدند.  به مرکز نظام   خسارتجي  حکومت افغانستان به ما جي 

   خسارت
 139«اند.  پرداختهما  ليفام يشدن اعضا از جهت قرباي 

 و پ آلستيقات فليباشد. در تحقق کامل واقعات يدر تحق اساش   ضعف و کوتاه   تواند م  ن مشکل يا دلیلک ي
ً
به  ن، مخصوصا

کس در داخل  چيقات صورت گرفته است. هيتحق بندرتس يافراد پول يهاتخط  ن نکته اشاره شده است که در مورد يا
ند. ي  قرار گ ب عدل  يمورد تعق نمسئولد و ي  قات صورت گيتحق ها تخط   ي   که راجع به چن  باشد م  حکومت عالقمند ن

   آماد ي   چنهم
 

   ک
 140 دهد. يي  ت را تغين وضعيتا ا رسد م  هم به مشاهده نالملل  بي   در جامعه  چنداي 

 

  
 ، به اطالع همگاند شو م  که اتخاذ   ه  ي تنبي  د و تدابي  گکه صورت م   قاي  ين باشد که تحقيامشکل است ا، ممکن يقضا در برخ 
ت دارند تا در مورد يمسئولساف يعضو آ يها. کشور کند م  ص صدق ه طور خابالملل  بي    يوهاي  ن مشکل در مورد نينرسد. ا

ها از آن يرفتار قواوءو س ها تخط  از  يا هم به موارديقات انجام دهند و يل باشند، تحقيها دخمربوط آن يوهاي  واقعات که ن
  يشان رسخود مل   سازوكارهايق يطر 

 
 تأمي    يمنظم برا داخل   يهاستميس ين کشورها دارايا که هرکدام از  ند. در حال  کن  دک

 يوهاي  ن يهاگزارشق قرار دهند، اما اکير  ينظر را مورد تحق توانند واقعات مورد باشند و م  شان م  نظام   يوهاي  ن ي   پاسخگو
ش  ا حد يده است يمردم عام نرس ن رابطه، منتش  نشده و به آگاه  يا در الملل  بي   

چه  ،نبوده است اقل در افغانستان قابل دسي 
 ده يب ديد. اقشار و افراد آسشو ش يه و ميته به زبان محل   يهاگزارشن  ينکه ايارسد به 

ً
ون مستقل يسيکم  محققانبه  مكررا

  ل در يدخ يوهاي  که ممکن در مورد ن  يي  تداب ها راجع به اقدامات و که آن  اند داشتهحقوق بش  افغانستان اظهار 
 يهاتالش 

  يا عملي شبانه
 

   مأتو  ات جنك
 به ي   ن نو پ آلستياند. فلدهيشنن يي   چ چيعمل آمده باشند، هه ، بمال   يهاانيو ز  با تلفات جاي 

دن کر ب و دنبال  يدر تعق نه و کوتاه  يعامه در زم جانبدار حکومت، به نبود آگاه   يوهاي  ن ي   ک مشکل در پاسخگويعنوان 
 141ده است. کر اشاره   نمسئولمحاکمات  جيقات و نتايتحق

  ن تصور همگايکار، ا  نيا
  ي   هاآن عدل   بيل به تعقيگونه تماچيهالملل  بي    يوهاي  ده است که نکر   تقويتشي  يرا ب ها افغان ي 

قت امر يه حقک  يدر موارد ا اند ندارند، حتليرفتار دخوءر موارد سيا در ساي ند،کنرا نقض م  الملل  بي   دوستانه  بش  ي   که قوان
  يچ تحقي، همربوط استمردم  ومات و آگاه  که به معل ي    نبوده باشد. تا جاي   چناست ممکن 

صورت نگرفته است و  قاي 
 اند شدهها متحمل خسارات را که آن

ا
 ده گرفته شده است. يناد ، کامل

 
ان   صدمات اميلتو ا خسارتجیر

  
اف اعي   و  تصدیقق و يتحق انجام فرصتند، کن  ي   شناسا ص و يتشخرا  مرتكبانتوانند نم   انيقربان يهاخانوادهکه   در واقعاي 

ان  يد برايب، امي ترتي   همه و ب بوده محدود  ي   وارده ن خسارات به  . باشد م    اندکي   ام نيالتو  خسارتجي 
 

  که آن  کنند اظهار م  الملل  بي    يوهاي  ن نمسئولاکير 
ون مستقل يسياما کم کنند م  را فراهم  اشکال پرداخت مال   ها برخ 

 مال   يها پرداختي   افت چنيدر  انيقربان يهاليا برخورده است که در آن فاميز قضاا يحقوق بش  افغانستان با تعداد محدود
 يرو  ونيسيکمقات  يتحق ن باشد کهيا تواند م  نه يل در زمياز دل  ك  ي 142ده باشند. کر   تأييد را الملل  بي    يوهاي  توسط ن

                                                 
 .2008جوالي  23ساله،  36مصاحبه با يک مرد  .139
افغانستان، -ي غير قضايي، فوري و خودسرانه، کابلهااعدامبيانيه مطبوعاتي فليپ آلستون گزارشگر خاص شوراي حقوق بشر سازمان ملل راجع به  .140

 .2008مي  15
ي راجع به ماموريت موصوف در ي غير قضايي، فوري و خودسرانه، فليپ آلستون، بيانيه مقدماتهااعدامگزارشگر خاص سازمان ملل راجع به  .141

 .A/HRC/8/3/Add.6,at 6، 2008مي  29(، 2008مي  15 -4افغانستان )
المللي در قندهار در مورد خسارات مالي جبران خسارت )که اظهار داشته است نيروهاي بين 2008فبروري  13ساله،  65مصاحبه با يک مرد  .142

هاي قربانيان و  المللي در قريه موصوف به فاميل)که اظهار داشته است نيروهاي بين 2008جوالي  21پرداخته است. مصاحبه با يک مرد )سن نامعلوم( 

نيروهاي  )وي اظهار نموده که 2008جوالي  22اند. مصاحبه با يک مرد ديگر )سن نامعلوم(، ن يک حمله هوايي جبران خسارت پرداختهامجروح

ه ه عمل نپوشيدها هرگز جامها وعده سپردند، اما اين وعده آن هاي قربانيان و زخميبران خسارت به فاميلکانادايي به قريه مربوطش آمدند و در مورد ج

 است.
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ان  يآور  حالنکه فراهم ،باشد م  بالفاصله بعد از واقعات متمرکز  انيقربان يها ليبا فام ها مصاحبه  تيتسلا ي خسارتجي 
 ها طول بکشد.  ماه است نممک
 
 شان در مناطق ساف که عساکر يعضو آ يهاستقل حقوق بش  افغانستان از کشور ون ميسيکم

 
در افغانستان مستقر  جنك

ان  يها ان برنامهيها به قربانا آنينکه آيراجع به ا ،باشند م   با  يو همدرد خواه  ل پوزشر اشکايا سايو  خسارتپرداخت جي 
و مقامات مربوط به  بگرامدر  ي   کايامر  يوهاي  ن نمسئول. د شنه يدر زم معلوماتطالب  ،ي  ا خي گذارند مان را به اجرا يقربان

که   ،دارند  نه دو نوع وجوه مال  ين زميوها در ي  ن نيکه ا  اند داشتهون اظهار يسيبه کم (CENTCOM) ا ي وها ي  ن نيا يمرکز  فرمانده  
 ن پرداختي. اما اشوند م  ان پرداخته يقربان يهاليکه به فام  باشد م  « يا همدردي تيتسل» عنوانتحت  پول   يهاشامل کمک

  يمسئول قبول ها دللت به
 
ان  يبرا رسم   يادعاها 143. کند  نم   ديدگانزيانوها در قبال ي  ن نيا ت حقوف  يبرا خسارتجي 

  
  يمسئول ي   که مب  ات نظام  ياز عمل خسارات ناش 

 
  ،باشند  ت حقوف

ا
مطابق اظهارات  144. د شو م  ها ناختن پرديشامل ا معمول

ق در  مربوط فرمانده   ي   کايامر  نده نظام  يک نماي  ،باشند  در آن مستقر م   ي   کايامر  يوهاي  ک بخش اعظم نيکه   بگرامحوزه رس 
ده کر فراهم   ديدگانزيان يبرا تيتسل ه و يل اکرامبه اشکا 2008نوامي   7تا  2006از سال  ي   کايدالر امر  876137 وهاي  ن نيا

 145است. 
 
ر در قضا يها ليت به فاميا تسليه يحال از کدام مورد از پرداخت اکرامهر  بهون مستقل حقوق بش  افغانستان يسيکم  يايمتص 

اقل دو ان حديناز جانب حکومت افغانستان به قربا در دست ندارد. اما  اطالع   ،ه استشدشامل  گزارشن  يا عمده که در 
ان  ،نهيم و هسکه عزيزآباد  بمباران ،حادثه ان با در پرداخته شده است و  خسارتجي  توسط  خسارتنظرداشت پرداخت جي 

ان الملل  بي    يوهاي  از جانب ن ممکنحکومت  ان  نگرفتهصورت  خسارتجي  ی خسارتباشد تا از تکرار جي  شده باشد.  جلوگي 
دارند که بر  «بخشش»تحت عنوان مشخص  ک وجه مال  يها ده است که آنکر   تأييد  ي   ان نگمستقر در ارز  يهالند يوهاي  ن

ر در حادثه يهاليبه فام (وروي 250000) اساس آن مبلغ پرداخته شده  ،است گرديدهح  ي    تش   در بال که   (چوره) متص 
 يآور  جمع يون برايسيکم  يهااتا کنون به تقاضالملل  بي    يوهاي  ن نظام   دیگر منبع  چيهقابل ذکر است که  146است. 

ان خسارات پاسخ نداده است.  مسأله معلومات راجع به  جي 
 

 يقربان يهاخانواده
ا
ده کر ت فراهم  يمقدار پول را به شکل تسل کيها آن يدارند که حکومت افغانستان برا اظهار م   ان معمول
   کيآن  يبنا دارد که بر مي   مع ک وجه مال  ينه ين زميا است. حکومت افغانستان در 

معادل دوهزار دالر  تقريبا ) صد هزار افغاي 
   مقتولن يهاليبه فام (ي   کايامر 

 ) و مبلغ پنجاه هزار افغاي 
ً
ن يپردازد. ام   مجروحانبه  (ي   کايک هزار دالر امر يمعادل  تقريبا

   نمسئولر يا ساي پارلمان ياعضا ،انيق واليوجوه از طر 
 و ولسوال   عزيزآباد  ي   الت هوا. در واقعات حمشود م  ع ي    توز  حکومت 

  يد. اشع ي    توز  ديدگانزيانبعد از وقوع آن به  يزودهن مبالغ بيل آن در بال آمده است، اينه که تفصيم هسکه
 ن وجوه حکومت 

 
ً
   عموما

ون مستقل حقوق بش  افغانستان يسيل باشند، کميدر آن دخالملل  بي    يوهاي  که ن  شود م  پرداخته  به دنبال واقعاي 
  م

  ي   در دست ندارد که پرداخت چن علوماي 
  يامن يوهاي  د که در آن تنها نکن  تأييد   وجوه توسط حکومت را در واقعاي 

 ت 
مطرح شد، با  ير يپذتيمسئولت و عدم يعدم شفاف دربارهل که يدولت با مسا حام   يوهاي  د تمام نيل باشند. بايافغانستان دخ

د کن  تقويتت و يست که حکومت افغانستان را حماا نيدولت ا حام   يوهاي  ن مأموريتک بخش بزرگ يد. کنت برخورد  يجد
ن يک بخش مهم اي ي   شي  پاسخگو نيمنظم و ب ستم عدل  يک سي کمک به ي   چند. همکنثبات در افغانستان کمک   تأمي   و به 

د اصول يغانستان ]...[ بادر افالملل  بي    يوهاي  نآور شده است اد يپ آلستون يکه فل ي. طور دهد م  ل يرا تشک مأموريت
  ها وضعيتر يت آن در سايکه به اهم طورند آني  بگ يت را جديو شفاف پاسخده  

ً
د  صورت م   تأكيد  مكررا د در يها نبا. آنگي 

 147ل باشند. يم ن اصول ي   يت ايو رعا يوفادار 

                                                 
والن نيروهاي  مشترک مستقر در بگرام به ئيا فرماندهي مرکزي نيروهاي امريکايي که از طريق مس US CENTCOM JA (CCJA)پاسخ الکترونيکي  .143

 .2008اکتوبر  21ده است. کرنستان مواصلت کميسيون مستقل حقوق بشر افغا
 همان منبع، .144
 .2008نوامبر  7ن نظامي نيروهاي  مشترک مستقر در بگرام به کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، مسئوالنامه الکترونيکي  .145
براي  0082نوامبر  CIVIC Worldwide 1,سه اطالعات عمومي نيروهاي مستقر در واليت ارزگان به کميسيون و موس مسئولنامه الکترونيکي از  .146

 در اين گزارش. «2007جون  20 - 2007جون  16چوره، ارزگان، »معلومات بيشتر رجوع کنيد به 
 -ي غير قضايي، فوري و خودسرانه، کابلهااعدامبيانيه مطبوعاتي فليپ آلستون گزارشگر خاص شوراي حقوق بشر سازمان ملل راجع به  .147

  2008مي  15افغانستان، 
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  . گردد م  شي  به تصور و برداشت مردم بر يب ير يپذتيمسئولو عدم  موارد، عدم پاسخده   در برخ 

ً
 تصور  مردم ملک   عموما

هم  ها ط  تخها واقعا مرتکب اگر آن ا حت گردد م  اتخاذ ن ها تخط   مرتكبان ب عدل  يتعق يبرا يي  گونه تداب چيکه ه  کنند م  
   يبرا مسألهن يت ايهر حال، با توجه به اهمه ب باشند. 

ت يمردم از لحاظ ادامه حما مردم افغانستان و مهم بودن تصور همگاي 
  يدرک و تصور مردم به اندازه واقع ،در کشور الملل  بي    نظام   مأموريتز حکومت افغانستان و ا

 . د شو م   ت مهم تلف 
 
 و پيشنهادها يیر گ جهي. نت6
جانبدار حکومت افغانستان  يوهاي  توسط ن احتمال   يهاتخط  از  يون مستقل حقوق بش  افغانستان هرچند که تعداديسيکم

  ن مو يو چند را بررش  
گر اورده است که نشانيدست نه   را ب يون شواهديسين کميهم اا آن  ده است، بكر   ي   را شناسا رد نگراي 

ده قوان ينقض عمد   باشد.  وها ي  ن نيحقوق بش  توسط االملل  بي    ي   و قوانالملل  بي   دوستانه  بش  ي   و گسي 
 

دولت را به حمالت  حام   يوهاي  ع نيتوسل وس لهمسأون مستقل حقوق بش  افغانستان يسي، کمک قاعده عموم  ي به عنوان
   ي   هوا

ا
  شود م  ان ينظامي  منتج به رقم بلند تلفات غ که معمول

ا
 ،باشد م  ب متناسي  ش از حد و غيانگر استعمال قوه بيب و احتمال

   ،منازل ر . راجع به تهاجمات شبانه بدهد م  ال قرار ؤ مورد س
  اساش   نگراي 

 ي   اسخگوپ تأمي    يد براياست که با ، فقدان اقداماي 
  که در اکير  يوه رفتار يکه ش د. در حال  ي  ، صورت گکنند م  ن تهاجمات را اجرا يکه ا ي   هاآن

رده شده کار به  شبانه ب يهاتالش 
  ياست ممکن در کل

قات يانجام تحق يبرا موجود باشد، امکان عمل   يا بدرفتار ي از تخط   يکه موارد  يايباشد در قضا ت قانوي 
 پاسخ مناسب وجود ندارد.  هارائو 
 

  ، هرچند که افزون بر این
در  که  اجتماع   يهاواکنش، اما درجه شوند م  شمرده ن شبانه منازل در نفس خود تخط   يهاتالش 

انا  كيکتا ت ن روشيکه ا  دهد م  نشان  شوند م  ک يگونه تهاجمات شبانه تحر نيجه اينت تان ت افغانسيط و وضعيمناسب در رس 
 . باشد م  

  
 

دوستانه ي   ت قوانيرعا چگونك   يامن يوهاي  وسط نافغانستان ت حقوق بش  و قانون اساش  الملل  بي   و مقررات الملل  بي    بش 
 ت 

الملل  بي    ناظرانر يون حقوق بش  افغانستان، حکومت افغانستان و سايسيقات دامنه دار توسط کميازمند تحقيافغانستان ن
  يامن يکه توسط قوا  ي   هاتخط   ،عمل آمده استه ن گزارش بيا که در  يتص مخ يها . اما مطابق کاوشباشد م  

در  افغانستان ت 
  يطه وظايداخل وخارج از ح

   تأثي  شان صورت گرفته است،  ف قانوي 
ت قانون در کشور يحاکم بر ثبات دوامدار و توسعه منف 

 گذارد. م  
 

وها شده است. حمالت ي  ن نيدر مورد ا جاد ابهاماتيابه کسان منتج يدولت هردو به طور  حام   يوهاي  و عملکرد ن شيوه
نظاميانکه منتج به تلفات   ر تحرکات نظام  يو سا ي   هوا  يوهاي  ده است که نکر جاد  ين تصور را ايا ان مردميند، در مشو م   غي 
گناه ي    ان و افراد ملک  يو ان جنگجيکه م  کنند م  کار گرفته و تالش ن  ي   اعتناان، از ي   ينظامي  دولت در مورد صدمات به غ حام  
ام   عمل آورند. صدمه رساندن و ي   ه ک بيتفک

از  ر اشکال عملکرد که تخط  يا سايفال، و افراد مسن نسبت به زنان، اط احي 
  يد ديفرهنگ و عقا ،ها سنت

  شوند م  مردم پنداشته  ت 
 را به خشم آورده است.  ، جامعه افغاي 

 
اف، بدو  ها تخط  گونه نيقت که با اين حقيا ان  تأمي   و  خواه  معذرتن اعي  ، برخورد صورت ديدگانزيان يبرا خسارتجي 

ده باعث قهر و ه د، بي  گم   ده گرفي   صدمات يدولت شده است. انکار و ناد حام   يوهاي  نسبت به ن تنفر اجتماع   صورت گسي 
   ا انجام شفاف و يقات يدر انجام تحق و کوتاه   وارده به مردم ملک  

 يده است که قواکر ن تصور مردم کمک  يآن به ا علت 
  صدمات وارده به مردم عام افغانستان نگ دربارهشان نداشته و  اعمال برابر  ي   به پاسخگو يچ عالقمنديهالملل  بي   

شته ندا راي 
 . باشند 

   تيک مکلفيصورات مردم افغانستان ممکن ن تيت نسبت به ايهرچند که حساس
از  يار يسب يله براأن مسينباشد، اما ا قانوي 

ه را درک  ن نکتيد ايدولت افغانستان با حام   يوهاي  ، نك  يکتا اقل از لحاظ ت. حدباشد م  برخوردار  ياديت ز ياز اهم ها افغان
ن  يا در الملل  بي    يوهاي  مردم نسبت به حکومت افغانستان و حضور دوامدار ن ت عموم  يبه حما وه رفتار ي شي   که چن  کنند 
 . زند  آسيب م   کشور 
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چاره يا بر ها بهراسند و خود شده است که آن سببدولت  حام   يوهاي  وه رفتار ني شي   ن چنيکه ا  گويند م   ها افغاناز  ير ايبس

ت از يها حماباشند، هرگاه آن ت توسط آنها مواجه م  يد و اذيها با خطر تهدت نکنند آنيها از طالبان حمااحساس کنند. اگر آن
  يامن يوهاي  ت و آزار نيشان، اذر بمباران، تهاجمات شبانه بر منازلا با خطهند، بازهم آنکنطالبان را رد  

ر اشکال يا ساي محل   ت 
 باشند.  رو م   هدولت روب حام   يوهاي  و برخورد نامناسب ن ها تخط  

 
 

 دولت افغانستان:  حام   يوهایر به ن ی   هاپیشنهاد

 ي  اط کار بگياحت يه بالاز درج ات نظام  يتمام عمل يد در اجرايدولت با حام   يوهاي  ن  
ان به ج ند تا احتمال خسارات ضمت 

 د. ناقل برسانرا به حد  مال مردم ملک   و 

 يدولت با حام   يوهاي  ن  
 

از اشتباهات  بهبود بخشند كه ات نظام  يعمل يو اجرا وها را در طراخ  ي  ن نيان ايم د هماهنك
   احتمال  

 . شود  يي   جلوگي   آم از اطالعات نادرست و اشتباه ناش 

 سلسله ي   پاسخگو تأمي   منظور ه د بيدولت با حام   يوهاي  ن ،   حاکم بر  يهاو دستورالعمل مراتب فرمانده  بهي 
 يهاتالش 

  وضاحت بخشند و از  ده،کر   يشبانه را بازنگر 
  يا امني ک نظام  يکتا ک تيث يح هشبانه ب يهاتالش 

، که ممکن باشد  يدر موارد ت 
  قانون در انجام  يمعمول اجرا يها ملند و در عوض از طرزالعکن  يدار د خو 

 د. ي  ها استفاده صورت گ و بازداشت ها تالش 

 را  ت محل  ياطالعات و وضعبتوانند تا  کنند ل  يدخ در امور مربوط شي  يچه برا هر  محل نمسئولد يدولت با حام   يوهاي  ن 
 . کنند   ي   و شناسا اي   يبه وجه بهي  ارز 

  و  و مکمل انجام داده يقات فور يتحق ،باشد  مأتو ان ينظامي  که با تلفات غ  ایواقعه د در مورد هر يدولت با حام   يوهاي  ن
 . کنند مردم منتش    آگاه به منظور را   شانيها افتهي قات و يج تحقينتا

 ز اده يد بيو اجتماعات آس ها خانوادهد از يبا ،ند اشامل با تلفات افراد ملک   توامدولت که در واقعات  حام   يوهاي  آن ن
  ات نظام  ي عملي   چن

ً
 . خواه  كنند عذر  رسما

 تأمي    يو متمرکز برا يقو  يها د تالشيبا ،فرستند  و م  ي  که به افغانستان ن هاي  کشور   هاي حکومت افغانستان و حکومت 
دوستانه ي   که به نقض قوان ي   هاان انجام دهند. آنيعدالت در مورد قربان د يبا ،شوند م  شناخته  مسئولالملل  بي    بش 

 شود.  تأمي   شان  کامل در مورد اعمال  گوي  سخپا
 

 : الملیل  بیر   يوهایر ن به ی   پیشنهادها

 يآن موارد به تنها  ي   ب حمالت هواين ترتيبه اقرار دهند. تا  بازنگریمورد  را  شاند دستورالعمليباالملل  بي    يوهاي  تمام ن 
 کارساز نباشند.   ،ان باشد ينظامي  غ براي د کمي  يهدحامل تمورد استفاده ل که يها و وسا وهير شيسا در آن که  شود محدود 

 و ي  تداب گونههر  چني   ها و هم افتهي ،قاتيکه تحق  کنند   ي   د تضميباالملل  بي    يوهاي  ن    
نه اتخاذ يزم که در   ه  يتنب اقداماي 

ده حد  ،نباشد  زارش ممکنگانتشار تمام   گاهرسانده شود. هر  اطالع مردم ن حد ممکن بهيشي  يبه بشده، منتش   ،کنند م اقل فش 
دهترجمه و  فارشپشتو و  يها قات به زبانيتحق يها افتهي د قرار   عامهار يدر اخت ي  تکث به طور گسي   . گي 

 يامن يوهاي  د با نيباالملل  بي    يوهاي  ن  
کياز طر  محل   بزرگانافغانستان و  ت   يهانمودها و ره دستورالعمل ق کار مشي 

ام به ارزشيکه برا انکشاف دهند   ات نظام  يعمل ، يها شي  متضمن احي   
 و  مذهت    سنت 

 
 باشد.  ها افغان فرهنك

 
 آن: الملیل  بیر   متحدانافغانستان و  اسالم   يبه جمهور  ی   پیشنهادها

 نمایندگانبا  تدولت و در مشور  حام   يوهاي  ن ملک   و  نظام   نمسئولبا  يد در همکار يحکومت افغانستان با   
 جامعه مدي 

ان خسار يواحد را ا سازوكار ک يل  الملبي   و  مل      تجاد کنند که متضمن جي 
 
 نظام   اتيعمل تمامان يبه قربان عادلنه و کاف

 دولت باشد.  حام   يوهاي  ن

 ده  قاتيساز تحق نهيکه زم  کند ل  يرا تسه سازوكارهاي   د يحکومت افغانستان با بهي  در مورد اعمال  گوي  و پاسخ گسي 
  يامن يوهاي  ن

 د. افغانستان باش ت 



 38 

 يها برنامه ،مند  عالقهالملل  بي   ن ابا متحد يد در همکار يحکومت افغانستان با   
  ق يها تيمکلف دربارهع يوس آموزش 

 انوي 
 يوهاي  عملکرد ن ف و يحدود وظا ،حقوق بش  قانون اساش  الملل  بي    ي   و قوانالملل  بي   دوستانه  بش  ي   قوان يها بر مبناآن
  يامن
 . کنند وها آماده و اجرا  ي  ن نيا يبرا ،را  افغانستان ت 

 ان ينظامي  غت از يدرجه حما انجام دهد تا الملل  بي    يوهاي  ق کار با نيرا از طر  مؤثرتری يهاد تالشيحکومت افغانستان با
 ات يدر عمل

 
 برده شود.  بال  جنك


