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 مقدمه: 

مردم ملیک زیادی از  شمار  ،این سال در  . بود  افغانستان برای مردم ملیک خونین   سال باز هم 2019سال     

 زخیم(یا کشته )قرباب  جنگ  ،ارند منازعه ند جنگ و  استمرار  در ایجاد و  نقش  که هیچ   گناه کشور ب   و 

 خصویص های عامه و داراب  از  به بخش زیادی برانداز،های هسن  گونه جنگدر نتیجۀ این ی   چنهم ند. اشده

 . ده استششدید وارد  صدماب  

 طرفکتیکا ت    
ی

 یهاماین های کنار جاده و از جمله حمالت انتحاری، ماین های درگی  های جنگ

، حمالت راکن   تلفات  سبب ،کشتار   ترور و ، های زمین  جنگ ، عملیات شبانه،خودساخته، حمالت هواب 

  . ده استشمال مردم ملیک  خسارات هنگفت به جان و  و 

 تا  2009از سال ، سال اخی   10 دهد که در نشان یم مستقل حقوق بش  افغانستان های کمیسیونیافته    

  ،2019سال  پایان
 
زخیم  کشته و   کودکان،  شمول زنان و ه ب ،از افراد ملیکتن  ۸۲۳هزار و  ۸۶ مجموعا

 . ند ادهشتن مجروح  ۸۴۴هزار و  ۵۷ کشته و  ۹۷۹هزار و  ۲۸ میاناین که از   ،ند اشده

که تلفات   وجود دارد  حتمالااین دهد و شده در کمیسیون را نشان یم، تلفات افراد ملیِک ثبتآمار این     

 . ن باشد آی  از یشب ،ملیک در این مدت

 

به قواعد اسایس  ،های درگی  جنگطرف ،نی   میالدی  2019سال  در  دهد، که با تأسف،ارقام باال نشان یم    

دوستان المللبی   حقوق   . ند انکردهالزم  توجیه ،مال مردم ملیک از جان و حفاظت  و  هبش 
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 :الملیلبی    ۀقواعد اسایس حقوق بشر دوستان    

 هایداراب   تا حیات مردم ملیک و  ند کنجویان تفکیک  جنگ افراد ملیک و  میان باید  ،طرفی   درگی  جنگ    

حمالت باید  . د نهدف قرار گی   ،انفرادییا جمیع دسته ه گونۀنباید ب جمعیت ملیک . د مانها محفوظ بنآ

د    و  ها در انتخاب شیوه فی   درگی  جنگطر  . فقط علیه اهداف نظایم صورت گی 
ی

 نامحدود  حق   ،وسایل جنگ

دوستان المللبی    . بر بنیاد حقوقندارند  ،  هایشیوه و  ها استفاده از سالحجویان باید در جنگ ،هبش 
ی

جنگ

وری آ که باعث جراحات و   هاب  شیوه ها و استفاده از سالح و  اصل تناسب را رعایت کنند  ض   ند،شو یمالم غی 

 . استممنوع 

ِ ن زخیم کرد    
د، نگی  بد سهم نتوانیا نیمد نگی  که دیگر در منازعه سهم نیم  افرادی  یا  ،ها شدهتسلیم یا کشی  

،  ،حیات حق به . باید استممنوع  لت کرامت انساب  شده  جنگافکار سیایِس  حقوق فردی و  ، می   جویان اسی 

ام   و افراد ملیک، بار حمایت صورت خشونت جویانه و مقابل اعمال انتقامها در آناز  د و گذاشته شو احی 

د  های به نشانباید  و  از تعرض مصون استها نآ ۀوسایل نقلی تسهیالت طن  و  صیح، کارمندان  . گی 

ام   ،یا کرستال رسخ نشان صلیب رسخ، هالل احمر، ویژه بهبه ،مخصوص هر نوع  د و گزارده شو احی 

 ها نآو حمله بر  ها نشاناین استفاده از ءسو 
 
 . استممنوع  ، جدا

 هدوستانبش   المللبی   باید به اصول اسایس حقوق  ،منازعه های درگی  جنگ و که تمایم طرفخالصه این    

و ) ام   (،اصل برخورد انساب   و  نظایم ت  ر اصل تفکیک، اصل تناسب، اصل ض   اعمال خود  برابر  و  گزارند احی 

 د. نباشگو پاسخ

 

 فصل اول

 :انستانغکمیسیون مستقل حقوق بشر اف  ۀدر بار  ــ الف    

به  16/3/1381 تاری    خبه  ،کمیسیون مستقل حقوق بش  افغانستان به عنوان یک نهاد میل حقوق بش       

اساس مفاد توافقنامۀ بن، به وسیلۀ فرمان رئیس جمهور افغانستان تأسیس شد. با تصویب قانون اسایس 

و با تصویب قانون  آن به این نهاد، کمیسیون مبنای محکم قانوب  یافت 58و اختصاص مادۀ  1382در سال 

، مبنای ـه.ش1384در سال  ،نهای کمیسیون مستقل حقوق بش  افغانستاتشکیل، وظایف و صالحیت

اساس مادۀ دوم این قانون،  ها، وظایف و تشکیالت کمیسیون تعریف شد. بر عمل، اهداف، صالحیت

طور هکمیسیون مستقل حقوق افغانستان در چوکات دولت جمهوری اسالیم افغانستان تأسیس شده و ب
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اسایس، قانون یادشده و سایر قوانی    های خویش، احکام قانونکند و در انجام فعالیتمستقل فعالیت یم

 دهد. نافذ کشور را مالک عمل قرار یم

یس       دسی 
ی

، نظارت بر وضعیت و چگونگ ، تعمیم آن و حمایت از حقوق بش  نظارت بر رعایت حقوق بش 

ی، برریس و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بش  و اتخاذ تدابی  به افراد به حقوق و آزادی های بش 

یکم و هداف این کمیسیون است. مادۀ بیستنظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بش  در کشور از ام

ترین وظایف و کمیسیون مستقل حقوق بش  افغانستان، مهم  هایقانون تشکیل، وظایف و صالحیت

این قانون بر  6فقره تعریف کرده و رسمیت بخشیده است و مادۀ  35های کمیسیون را یط صالحیت

، مؤسسات و ادارات به منظور تحقق اهداف کمیسیون تأکید دارد. بر اساس کاری افراد، نهادها فیت هممکل

های کمیسیون مستقل حقوق بش  قانون تشکیل، وظایف و صالحیت 21قانون اسایس و مادۀ  58مادۀ 

 ،  های خایصاست و بخش های اصیل این کمیسیوناز صالحیتافغانستان، نظارت بر وضعیت حقوق بش 

 به این منظور ایجاد شده است.  در کمیسیون

دوستان المللبی   چنی   بر وضعیت حقوق کمیسیون هم       ریاستکند. به این منظور یک نظارت یم هبش 

اصیل آن، برریس،  در دفی  مرکزی کمیسیون شکل گرفته است و وظیفۀ« ویژه هایبرریسریاست »زیر نام 

ی قضایایمستندسازی و پی دوستانۀ بی    گی  های عمدۀ این الملیل است. یگ از فعالیتنقض حقوق بش 

نظایم یم  . باشد بخش، ثبت موارد تلفات افراد غی 

 

 :ب ــ روش تحقیق        

اند که تحقیقات و های مختلف کمیسیون مستقل حقوق بش  افغانستان همواره تالش کردهبخش    

الملیل و از نظر روش و  و بی   شدۀ میلق به معیارهای پذیرفتههای خود را از نظر محتواب  مطابگزارش

ها، موانع وردها، کاسن  اهای موجود، دستبر اساس معیارهای علیم و تحقیق  تهیه کند و واقعیت ژیدولو تم

دوستانۀ بی   حلپیش رو و راه  طرفانه باز گونۀ ب  الملیل، بههای احتمایل را در حوزۀ حقوق بش  و حقوق بش 

 تاب دهند. 

، این نهاد میل تالش یمافزون بر حوزه      را که سبب تلفات های دیگر نظارب 
ی

ورزد که تمایم وقایع جنگ

مستقل حقوق بش  کمیسیون   ور به این منظافراد ملیک شده است، با دقت الزم ثبت و مستندسازی کند. 

دفی  مرکزی خود  ، در های ویژهعنوان ریاست برریس با را  یصبخش خامیالدی،  2007در سال افغانستان، 

دوستانۀ کارمندان  آموزش و در این بخش ایجاد کرده دیده در عرصۀ مستندسازی قضایاب  نقض حقوق بش 
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  6دفی  ساحوی و  8 در  ناظران کمیسیون استفاده از  کند. این بخش با الملیل کار یمبی   
 
، تقریبا دفی  والین 

برریس  محل رویدادها  د تلفات افراد ملیک را در نکوشو یم هدادقرار  های کشور را تحت پوششتمام والیت

یق از طر  گونۀ کاملد و ابعاد و جزئیات قضایا را بهننوگو ک، با قربانیان و شاهدان عین  از نزدیک گفتنند ک

یاب  به آمار دقیق تلفات افراد برای دست ناظران کمیسیون ی   چند. همننثبت ک برداری و نوشتهعکایس، فلم

فهرست زخمیان  و اند، مراجعه جاها منتقل شدهشود قربانیان به آنهاب  که گمان برده یمبه شفاخانه ملیک

شده توسط تر، این فهرست با فهرست تهیهبیشند. در ادامه برای دقت کنشدگان را دریافت یمو کشته

د. افزون مقایسه شده و صحت فهرست، مورد دقت و بازنگری قرار یم والن امنین  و سایر مراجعئمس گی 

، نزدیکان کشتگان و مجروحان نی   گفتبر شفاخانه شود و حتا وگو یمها، با زخمیان حادثه، شاهدان عین 

های کشتگان نی   بازدید  موارد و در صورت لزوم، ناظران تر، در بعض  از برای دقت بیش  ند. کنیماز قی 

، دیدار از محل واقعه ممکن نباشد، ناظران کمیسیون یمدر صورب       در مورد کوشند که از لحاظ امنین 

نگاران، به از چندین منبع محیل جزئیات قضایا   الزم را  معلومات مردم و متنفذان محیلشمول قربانیان، خی 

 . دریافت کنند 

آمده از چند منبع و اطمینان از صحت معلومات، ناظران دستپس از برریس و مقایسۀ معلومات به    

فرستند. مجموع اطالعاب  اطالعات را برای درج در بانک اطالعات، به دفی  مرکزی کمیسیون یم ی ما اساحه

ک اطالعات کمیسیون شده است، در نیمه و پایان سال، که توسط همکاران دفاتر ساحوی و والین  وارد بان

ها، نتیجۀ شود. این گزارشیم عرضهیا دو گزارش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجۀ آن در قالب یک 

 ی کمیسیون، در بانک اطالعات دفی  مرکزیامعلوماب  است که از طریق ناظران ساحهتحلیل مجموعه

 گردآوری شده است. 

 . از مشخصات واقیع قربانیان استفاده نشده استدر آن  این است که در  گزارش حاض   گی  چشمنکتۀ     

ی ها، برای حفظ آبرو و کرامت افراد و پیشبنابراین مشخصات برخ  از قربانیان و اعضای خانوادۀ آن گی 

 . به گونۀ جاخایل یا به شکل مستعار آورده شده است شانتر پذیری بیشاز آسیب

 صل دومف

  میالدی 2019سال  ۀاد ملیک در جریان منازعات مسلحانتلفات افر: 

در این سال با وجود که  . ترین سال برای مردم ملیک افغانستان بود خونی    ،میالدی 2019 سالبا تأسف،     

سابقه به وقوع پیوست ها ب  خشونت ،میالدی 2019رب  ع اول سال  3در ،گوهای صلح جریان داشتو گفت

 یهاخشونت ،میالدی 2019سال در رب  ع چهارم  ،خوشبختانه است. لفات افراد ملیک افزایش یافته ت و 
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ها در کاهش خشونت  ه است و تا حدی کاهش یافت ،ن مسلح دولتامخالف ویژه از سویهب ،طرفی   منازعه

 . است شده نی    لفات افراد ملیکتکاهش   این سه ماه، سبب

 میالدی،  2018دهد که در سه ماه اخی  سال کمیسیون نشان یم  هاییافته    
 
تن از  ۷۲۸هزار و  ۳ مجموعا

هزار  ۲این رقم به میالدی،  2019که در سه  ماه اخی  سال حایل در  ،زخیم شده بودند  کشته و   ،افراد ملیک

شود که تلفات افراد ملیک در سه ماه اخی  سال صورت مقایسه دیده یم در  . تن کاهش یافته است 293و 

 صد کاهش یافته است. در  38 ،میالدی 2019

 2019سال پایاب  در سه ماه  ن مسلح دولتاحمالت مخالفبر اثر  تلفات افراد ملیککه   گفت  توانیم    

 درصد کاهش یافته است.  27 ،میالدی 2018سال از زمان ی   مدتهمنظر به میالدی، 

،  ،های زمین  جنگ های کنار جاده،انتحاری، ماین حمالت میالدی نی    2019در سال      ترور، حمالت راکن 

 استفاده شدهکتیکا ت به عنوان ،عملیات نظایم شبانهحمالت هواب  و 
ی

دۀ  تلفات و  های جنگ  به ملیک گسی 

 . ار آورده استب

 

ان تلفات افراد ملیکــ  الف      :می  

 سایل نی    2019سال  ،کمیسیون مستقل حقوق بش  افغانستان  شدهدریافت با توجه به آمار و ارقام    

به اصول و قواعد در جنگ  طرفی   درگی   بند نبودنپا . ه استدبو افغانستان  برای مردم ملیک رچالشپ  

دوستانه حقوق بی    ی روشبهو الملل بش    هایو شیوه ها کارگی 
ی

ملیک  های زیاد قرباب  منجر به  ،زا تلفات جنگ

در  2019جریان سال در  دهد کهآمار کمیسیون مستقل حقوق بش  افغانستان نشان یم . ه استشد

 تن کشته 817 هزار و  ۲ که از این میان  اند شده زخیم کشته و   از افراد ملیک تن 772 هزار و  ۱۰ مجموع

درصدی  7،23 کاهش  میالدی 2018سال  ا ب، در مقایسه . این رقماند دهشتن دیگر مجروح  955 هزار و  ۷ و 

نزد تن کشته و زخیم  611 هزار و  ۱۱ تلفات ملیک مجموع 2018در سال  ای کهبه گونه ،دهد را نشان یم

تن  334 هزار و  ۸ کشته و تن   277 هزار و  ۳ جملهآن از ده بود، که ش کمیسیون مستقل حقوق بش  ثبت

 شده بودند. زخیم 
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، مرد  845 هزار و  ۶ شامل)تن  772 هزار و  ۱۰ افراد ملیکمجموع تلفات ، میالدی 2019طول سال  در     

تن  257سیت جن شود کهیم یادآور است.  به ثبت رسیدهکشته و زخیم (  طفل 696 هزار و  ۲ و  زن 974

 . نشده است نزد کمیسیون تثبیت شدگانزخیم و  از کشته دیگر 

 دست کشور در بعض  از نقاط دور  ،ملیک افراد  از قضایای تلفات شماریوجود دارد که  نی    احتمالاین     

ر این گزارش بازتاب نیافته دا ام ،رخ داده باشد  ،ل حکومت افغانستان قرار ندارد ساحاب  که در کنی   یا در 

 . است

 . است داشته افزایش درصد  3,83 میالدی، 2018سال به ، نظر 2019سال زنان در  ملیک تلفاترقم     

که   حایل ، در شده است ثبت (زخیمتن  692کشته و   282)تن  974 تلفات زنانمجموع ، 2019در سال 

 . د یرسیم (زخیمتن  656  کشته و   256)تن  912 مجموع تلفات زنان به، 2018سال  از  زمانی   مدتهمدر 

 ۲ مجموع تلفات اطفال، 2019سال  در  . اندک یافته است افزایش   . م2019سال  اطفال در  تلفات    

، . م2018سال  که در حایل در  ،به ثبت رسیده است (زخیمتن  2251کشته و   445)تن  696 هزار و 

 . رسید یم (زخیمتن  2323کشته و    367) تن 690 هزار و  ۲ به مجموع تلفات اطفال
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 :عامالن تلفات افراد ملیک ــ ب    

 خواسته است که معیارهای منازعههمیشه از طرفی    ،افغانستان که کمیسیون مستقل حقوق بش  با آن    

دوستان  ، اما ملیک نشوند  سبب تلفات افراد و  شان قرار دهند توجه رکز الملیل را در مبی    ۀحقوق بش 

 ،ن مسلح دولتاخصوص مخالفبه ،های درگی  در جنگتمایم طرف که  دهد نشان یمهای کمیسیون یافته

دوستانبد تلفات ملیک  سببو  اند های خود ادامه دادهبه جنگ ،الملیلبی    ۀون توجه به رعایت حقوق بش 

 . ند ادهش

از مجموع  کهرساند  یان منازعات مسلحانه یماز جر  افغانستان های کمیسیون مستقل حقوق بش  یافته    

 14 گروه داعش، رصد د 5طالبان، گروه ن آدرصد  71عامل  ،میالدی 2019سال ملیک در  افراد  تلفات

وهای درصد  معلوم ملیک ناافراد تلفات  درصد  9عامل . اند بوده افغانستان دولت انحامی حکومن  و  نی 

 و  است بوده
 
وهای پاکستاب  های فی  راکت اثر  بر ، تلفات ۀماندرقم باق  اند. قرباب  شده در والیت کی   نی 

 میالدی،  2019جریان سال  در     
 
 ،حمالت گروه طالباناثر  بر ، از افراد ملیک تن 727 هزار و  ۷ مجموعا

اثر حمالت  از . اند شدهتن زخیم  پنج هزار و  ۶ و  کشتهتن   722 هزار و  ۱ که از آن میان،  ،اند شدهقرباب  

 ی   چن. همتن زخیم( 352کشته و تن  163) اند شدهتن از افراد ملیک کشته و زخیم  515 ،گروه داعش

وهای دولن  و حامیان تن  824)تن از افراد ملیک  490 هزار و  ۱ زدن بهآسیب مسئول، آن الملیلبی    نی 

تن زخیم( توسط  681کشته و تن   289تن از افراد ملیک ) 970 در حدود  ند. ا تن زخیم( 666کشته و 
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ن را به یت آمسئول هم طرف جنگ و هیچ گروه و  د کن  شناساب  میسیون نتوانسته عامل آن را که ک  افرادی

زخیم( توسط تن  51کشته و تن   19افراد ملیک ) تن از  70 و  اند شدهزخیم  کشته و ،  است عهده نگرفته

 . اند شدهفی  شده است، کشته و زخیم  والیت کی   در  ل افغانستانبه داخ که از خاک پاکستان  هاب  راکت

  ،. م2019در سال  ،در کل    
 
 هزار و  ۲) اند شدهکشته و زخیم   تن از افراد ملیک 772 هزار و  ۱۰ مجموعا

  (. مجروحتن  955 هزار و  ۷ و کشته تن   817

 

 

حقوق  اصول بهی الزم پابندفغانستان منازعه در ا هایطرف تمایم که  دهد های ما نشان یمیافته    

دوستان ام، رعایت و همیشه خود را  ،هرچند دولت افغانستان . اند نداشته الملیلبی    ۀبش  متعهد به احی 

دوستانۀتطبیق اصول حقوق  مستقل حقوق  های نظارب  کمیسیونیافتهاما  ،الملیل دانسته استبی    بش 

وهای دولن  نی   به سهم خود نشان یم بش  افغانستان  . اند شدهملیک  سبب تلفات افراد  دهد که نی 

 خود را متعهد به د کنپخش یم یشخو  که در سایت هاب  اعالمیه در گروه طالبان نی        
 
، ظاهرا

بسیار  ،ن از افراد ملیکواضح است که تعریف آنا، اما ند کنرساندن به افراد ملیک قلمداد یمنبآسی

دوستانۀ از  تر متفاوت  ،های انتخاباب  روند رقابتبر حتا طالبان  . است از آنالملیل بی    تعریف حقوق بش 

 که یک پرو 
ً
وع نظایم هیچاست و به ملیکسۀ کامال انجام  حمالب  را  ، نی   شود نیم پنداشتهوجه هدف مش 

 . اند داده
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 :حوادث نوع بر اساستفکیک تلفات ملیک  ــ ج    

 گذشته، شیوهدادن به ادامه    
ی

در استفاده از وسایل نظایم،  «تناسباصل »رعایت نکردن های جنگ

 های کنار جاده و ماینرویه از ب   ۀاستفاد ،شهرها  ویژه در ، بهنگ در محالت مسکوب  ج دامنۀدن یکشان

 تغیی  شیوه ،در عملیات نظایم «اصل احتیاط» نکردن رعایت ،مواد انفجاری
ی

توجه به بدون  های جنگ

منازعه در افغانستان  هایملیک توسط طرفافراد تلفات  از عوامل افزایش ،شدن مردم ملیکپذیر آسیب

 است. 

، های مورد استفادۀ طرفها و روششیوه  حمالت ،مواد منفجره ها و ماینجمله استفاده از  از های درگی 

ی انتحاری، پیچیدۀ ،درگی  ، های زمین  به  ،عملیات نظایم شبانه و حمالت هواب   ،ترور  حمالت راکن 

ان تلفات افراد ملیکباعث بیش ،ترتیب  . شده استدر کشور  ترین می  

  از چند شیوۀ : به گونۀ نمونه    
ی

 و چگونگ
ی

 آور شد: یاد  توانیم ملیکافراد تلفات آمدن  ه وجود بجنگ

 

  دهشهای جاسازیمایناستفاده از: 

های از شیوه ،(بهای خودساخته )موتربمماین ش و یمقناط یها، ماینهای کنار جادهاستفاده از ماین

 
ی

 . د شو ملیک یم سبب تلفات افراد که همواره   است مسلح دولت مخالفانجنگ

 ترینبیش ،میالدی 2019سال در که   ،دهد نشان یمهای کمیسیون مستقل حقوق بش  افغانستان یافته

 که   ،بوده استهای کنار جاده ماین نایس  از انفجارات و  ،ملیک افراد  ارقام تلفات
 
 136 هزار و  ۳ مجموعا

های انفجار ماین، های کنار جادهدر انفجار ماین ،تن زخیم( 333 هزار و  ۲ کشته و تن   803) تن

درصد کل تلفات ملیک را در  29رقم که این   ،ند ازخیم شده کشته و   ،شدهعبیهت مواد منفجرۀ ش و یناطغم

د دربر یمشده زمان یاد مدت   ،میالدی 2018سال و در مقایسه با  گی 
 
 برابر افزایش یافته است. دو تقریبا

  ،میالدی 2018طول سال  ر د
 
 های کنار جادهاثر انفجار ماین از ، از افراد ملیک نت 115 هزار و  ۲ مجموعا

 زخیم شده بود.  کشته و 

 ها: مثال 

 گزارانشده در میان نماز هیبعماین ت هم  دو انفجار ب   ۀدر نتیجمیالدی،  2019 سال اکتوبر  18 تاری    خبه  -1

شامل  ،تن افراد ملیک 121 تعداد  ،والیت ننگرهار  ۀمینولسوایل هسکه ۀدر قریه جو در در مسجدی واقع 

 . ند ادهشزخیم  ناکوحشت در این رویداد  ،طفل 9شامل  ،تن دیگر  59 شته و طفل ک 8 مرد و  ۶۲
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 ۀدر قری ،ن دولتاشده توسط مخالفاثر انفجار ماین جاسازی از میالدی،  2019 نوامی   27 تاری    خبه  -2

 یکو  کشته  مرد  یک زن و  4 طفل، 8شامل  ،تن 13د تعدا ،آیخمچال ولسوایل امام صاحب والیت کندز 

شان که در مراسم عرویس خویشاوندان  اند از اعضای دو خانواده اند. قربانیاندهشطفل مجروح  یکمرد و 

کت    ده بودند. کر رس 

یک خانواده با  واسطه نقلیه پس از چاشت، ۲حوایل ساعت میالدی،  2019 سال جوالی 15 تاری    خ به -3

نساخ  والیت  منطقۀهای در خیمه و  ند بود رزگانوالیت ا گانکه از بیجاشد   شان،جمیع از دوستان

 قندهار 
ی

 در  این واسطه در حرکت بود.  در ولسوایل خاکریز واقع  آغابه قصد زیارت شاه ،دند کر یم زندگ

کشته   تن ۴۳ تعداد ، در نتیجه و  کند برخورد یم جاده در شده اریگز ماین کار  ا ب ریزمربوطات ولسوایل خاک

  . (مجروح تن دیگر  30 تن کشته و  13) د شونو زخیم یم

 چهارم شهر  ۀتالیس  چوک مربوطات ناحی ۀساح ماین در  انفجار  اثر  بر میالدی،  2019سال  یم 3 تاری    خبه  -4

 . ند ادهشتن دیگر مجروح  25و  هکشت  از افراد ملیک تن 5تعداد ، باد آجالل

خیل خوازه ۀدر مربوطات قری پیش از چاشت، 10حوایل ساعت میالدی،  2019سال  جوالی 25 تاری    خبه  -5

 انفجار  ۀدر نتیج ،خورد یم ماین کنار جاده بر  با  یک عراده موتر داتسن ،ولسوایل خوگیاب  والیت ننگرهار 

جراحت  ،کودک  2و  زن یکشمول به ،تن دیگر  5و  کشته  طفل 3و  زن 6شمول به ،تن 9 تعداد ، آن

 برداشتند. 

 

 ی  :های زمیت  جنگ ها و درگی 

ی ،های کنار جادهپس از ماین ،میالدی 2019در سال      ملیک را در ب  ترین تلفات بیش ،های زمین  درگی 

های زمین  بی   که در جنگ  دهد نشان یم مستقل حقوق بش  افغانستان کمیسییون  یهایافته داشته است. 

وهای ، نی  وهای طالبان حامیان دولت و  حکومن    ،نی 
 
از ) اند کشته و زخیم شده  تن 478 هزار و  ۲ مجموعا

 دهد. تلفات ملیک را تشکیل یم لدرصد ک 23این رقم  و  (کشتهتن   127و  زخیم 351 هزار و  ۲ ،جمله

ی مسلحانه در  های زمین  و تلفات ملیک نایس  از جنگ ،متأسفانه      مقایسه  در میالدی،  2019سال درگی 

حمالت ن هم شدت علت آ درصد افزایش یافته است و  8 ،میالدی 2018 سالدر  مشابه زمانبا مدت

وهای دولن   ها و ولسوایل ها و مراکز شهر  مسلح بر  مخالفان الت تحت بر مح شدت عملیات نظایم نی 

که در محالت مسکوب    هاب  جنگبسیاری از  که  ،دهد نشان یم ما های یافته . استمسلح  مخالفانترصف 

د، ها( صورت یمشهرها و قریه) شمار . ستا زدهآسیب  ، نظامیانغی  به ملیک شده و  سبب تلفات افراد گی 

کنند و استفاده یمانساب  حیث سی  به که مخالفان مسلح از اماکن مسکوب  دهد  از قضایا نشان یم زیادی

و  وها ۀو در حمل ند کنشان حمله یمهای دولن  و حامیانعلیه نی  دولن  صورت  یمتقابیل که از طرف نی 
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د )بهیم وهای دولن  از سالح ویژه در مواردی کهگی  افراد ملیک زیادی تلف  ،کنند(های ثقیله استفاده یمنی 

 استفاده از این شیوه شوند. یم
ی

نظایم را سی  یمبه دلیل این ،های جنگ  که افراد غی 
ً
 استممنوع  سازند، کامال

دوستانۀضی    ح و نقض  دوستان شود. یم دانستهالملیل بی    حقوق بش   ۀبر مبنای اصول حقوق بش 

 ایم در درون یا نزدیک مناطقمراکز نظ گی  باید تا حد ممکن از ایجاد های در هر یک از طرف ،الملیلبی   

 : کنیمیم را گزارش قضایا  یگ از گونۀ نمونه، ند. بهکن  دوری ،عیت یا مسکوب  رجمپ  

  ی اثر  بر  میالدی، 2019  سپتمی   3 تا  2019 سال گستآ  26 تاری    خ از های مسلحانه که میان درگی 

وهای دولن   تعداد ، والیت بغالن صورت گرفته است پلخمری مربوطات شهر  در  ن مسلحامخالف و  نی 

 ها در میان زخیم . ند اافراد ملیک زخیم شده از  تن ۶۶تعداد  و ،شمول یک زن کشتهبه ،تن از افراد ملیک ۵

 . قرار دارند تن مرد  ۴۳ و  زن 7 ل،طف ۱۶

 

 حمالت انتحاری: 

اثر حمالت انتحاری  از دهد که نشان یم مستقل حقوق بش  افغانستان کمیسیون  سالۀهای چند گزارش 

تلفات افراد  ،میالدی 2019سال  در  ،خوشبختانه اما  . ه استافتاداتفاق  خییل زیاد افراد ملیک تلفات نی   

افته کاهش ی  درصد  45 ،های گذشتهسال مشابه در  زمانمدت ت انتحاری، نظر بهملیک نایس  از حمال 

این  در نتیجۀکه   دهد نشان یم مستقل حقوق بش  افغانستان های کمیسیونیافتههم، با آن است. 

 تن زخیم 192 هزار و  ۱ کشته و تن   447شامل  که  ،رسد یم تن ۶۳۲ هزار و  ۱ قربانیان به شمار ، حمالت

 د. شو یم

د صورت یم اغلب در زمان و مکان مزدحمحمالت انتحاری تأسف، با  تری بیش شمار  و در نتیجه، گی 

نظایم،از  ترین حمالت ن بیشعامال ،گروه داعش و گروه طالبان  شوند. کشته و زخیم یم  افراد غی 

است که های درگی  خواسته از طرف، بارها افغانستان سیون مستقل حقوق بش  اند. کمیانتحاری بوده

 حمالت انتحاری هم اما هنوز  و افراد ملیک را هدف قرار ندهند؛ استفاده نکنند  از حمالت انتحاری

 د. گی  دفاع قرباب  یمو ب   افراد ملیک آنان ادامه دارد و از 

  چند مثال زنده و  :  عیت 

ی  ستیک و ژ ریاست لو  ر بمب بنتحاری موتر ۀ احملمیالدی،  2019 سال جوالی 1 تاری    خبه  -1 انجیی 

 ۀمربوط حوز  ،کبس و المپیهای میلتاور و ریاست های رهایش  گلبهار بالک در کنار  وزارت دفاع میل

تعداد  کشته و زخیم شدند.   تن افراد ملیک 145 تعداد  ،در نتیجه رخ داد و کابل   شانزدهم امنین  شهر 
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در این حملۀ  مرد  7تعداد و  ( بودهزن 8طفل و  27 مرد، 93شامل ) تن 128 های این حادثه،زخیم

 است.  وارد شدهبه ساکنان محل  نی    ات هنگفت مایلخسار  و  اند کشته شده  انتحاری

پیش از چاشت،  دقیقه ۰۶:  ۳۰شنبه حوایل ساعت روز پنجمیالدی،  2019سال  سپتمی   19 تاری    خبه  -2

 آن والیت، ریاست امنیت میل و جوار  زابل والین   نۀشفاخا ر بو موتربمب مهاجم انتحاری  ۀحمل اثر  از 

کشته   ،مرد  16 طفل و  یک شامل ،تن 17 جمله از  که  کشته و زخیم شدند   افراد ملیک از  تن ۱۲۵ تعداد 

 . اند زخیم شده (مرد 51 زن و  19طفل،  37شامل ) تن 107 تعداد  و 

قومانداب   ر ب عرص  ۰۴:  ۳۰حوایل ساعت  شنبهروز پنجمیالدی،  2019 سال جوالی 18 تاری    خ به -3

افراد از تن  ۵۴حدود  ،آناثر  از  و  داد رخ حملۀ انتحاری  ، با استفاده از موتربمبقندهار شهر  منیۀا

تعداد  و  (طفل یک و  مرد  6شامل ) تن 7 حادثه، گان ملیککشت  شمار کشته و زخیم شدند.   ملیک

 . ند ا(زن 3 طفل و  5مرد،  39 شامل) تن 47 آنهای زخیم

 ،بمب در نزدیگ پایگاه نظایم بگرامانتحاری موتر  ۀاثر حمل از میالدی،  2019سال  دسمی   11 تاری    خ به  -4

ل مسکوب   پنج و  اند دهشمجروح  (مرد 26 طفل و  21زن،  32شامل ) تن افراد ملیک 79 تعداد   ،باب می  

 آسیب دیده است.  ،نیکیکل  یک باب ،ساختمان و ن کا باب د  یازده، باب مسجد جامع یک
 
 شدیدا

 

   حمالت راکت: 

 . اند شدهاثر حمالت راکن  کشته و زخیم  از  ،از افراد ملیک شمار زیادی میالدی، 2019سال در 

 سنگی   مانند هاوانو سالح پرتاب راکت
 
ویژه ، بهکند تخریبات و خسارات زیادی وارد یم ،های نسبتا

به افراد ملیک بسیار  رسیدن ، احتمال آسیبساحات جنگ در مناطق مسکوب  باشد  در حاالب  که

، هنگام استفاده از  گاهاست.   زیاد  ی طرفی   هدفحمالت راکن  و  است دقیق نبوده جنگگی 

 د. نشو به افراد ملیک یم دن جدیانرس آسیب سبب و  ند نکمحالت مسکوب  اصابت یم بهها راکت

  2019در سال 
 
از افراد  زخیم( 358 هزار و  ۱ و  کشته  474) تن 832 هزار و  ۱ میالدی، مجموعا

در صد  10،55 ،که خوشبخانه نظر به سال قبل  اند شدهکشته و زخیم راکن    اثر حمالت از  ،ملیک

، یا مکاتبها که در خانه  ند ا  ، زنان و کودکانرین قربانیان این حمالتتبیش دهد و کاهش را نشان یم

 . اند شدهقرباب  این حمالت 

 ها مثال : 

وهای پوست هاوان از  پرتاب چند فی   اثر  از میالدی،  2019سال  جوالی 5 تاری    خ به -1  ۀطرف نی 

پوش والیت فاریاببازار ولسوایل خواجهجمعه ر ب امنین  اردوی میل کیلومی    20که حدود   سی  
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 ،جمله آن از  و  اند،کشته و زخیم شده  تن از افراد ملیک ۶۲ تعدادمیمنه فاصله دارد،  از شهر 

 اند. ته شدهتن دیگر کش 14 تعداد  و مجروح  (زن 1 طفل و  4شامل ) تن ۴۸

 

، با ن مسلح دولتامخالف ،مصادف با روز انتخاباتمیالدی،  2019سال  آگست 28 تاری    خ به -2

 ند ادهشاز افراد ملیک  تن 76 شدنزخیم  کشته و   سبب ،کندز   باالی شهر  اجرای حمالت راکن  

 50زن و  11طفل،  12 شامل) تن دیگر  73تعداد کشته و تن از افراد ملیک   3 ،جمله آن از  که

 . ند ازخیم شده (مرد

 

 مندها و ترورهای هدفقتل: 

شان را از هایجان ،مند های هدفاثر ترور و قتل از  ،فراد ملیکااز  شماری ،میالدی 2019در سال 

قرباب  ترورهای  از افراد ملیک، تن 834 مجموع این سال، در  در  . اند شدهیا زخیم  دست داده

ترور  19 هزار و  ۲ سالدر  . (تن دیگر زخیم 434 و  کشتهن  ت 399) اند شده مند سیستماتیک و هدف

. صورت گرفته استن نامعلوم عامال و مسلح دولت  مخالفانتر توسط بیش ،مند های هدفو قتل

بر بنیاد . ند ا محیل نامتنفذ و مدب   ۀن جامع، فعاالدولت ملیک کارمنداناین قربانیان،  ی از تعداد زیاد

دوستانۀ بی      . استممنوع  ،ر جنگددخیل نا و  نظایم غی  دادن این نوع افراد  قرار هدفالملیل، حقوق بش 

  :به گونۀ مثال 

 رئیس سارنوایل استیناف والیت غور  ،عرص  5حوایل ساعت میالدی،  2019 سال اکتوبر  13 تاری    خ به -1

قصد رفی   به  رساچه موتر  سوار بر  آن والیت، که سه کارمند معارف اش و شعبه مستخدمهمراه با 

وزکوه و قری ، در مسی  ند داشترا شان ۀخان  قرار  افراد مسلح گروه طالبان ۀمورد حمل بهاری ۀراه فی 

 زخیم آن والیت کارمندان معارف  از و سه تن کشته   سارنوایل و مستخدم رئیس ،در نتیجه . ند گرفت

 ند. دش

 ،ناکامورا تتسو داکی   واسطه نقلیه ر ب که  تروریسن   ۀحمل اثر  از میالدی،  2019سال  دسمی   4 تاری    خ هب -2

یه در والیت ننگرهار  یک مسئولو جاپاب   شهروند  ش کشته ن همکار ت چهار  و  او  ،رخ داد نهاد خی 

 . شدند 

ی،  2019سال  نوامی   5 تاری    خ به -3 سفر به  هنگام، کابل  دانشگاهاستاد میالدی، عزیز احمد پنجشی 

 و  د شبازداشت ناشناس  مسلح توسط افراد  خیل ولسوایل بغالن مرکزیهمت ۀساح در  والیت کندز 

 . به قتل رسید  سپس
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ارنوایل، سارنواالن بخش جرایم سنگی   ادارۀ لویسدو تن از  میالدی، 2019سال  جوالی 6 تاری    خ به -4

گروه طالبان افراد  توسط  پنجم امنین  شهر کابل ، مربوط حوزۀکمپن    در ساحۀصبح،  7:15ساعت 

 مجروح  دیگر  تنیککشته و   نارنواالساز تن یک ،جهیدر نت و  تگرف  مورد حملۀ تروریسن  قرار 
 
شدیدا

 میالدی 2019که در سال   دهد نشان یم مستقل حقوق بش  افغانستان کمیسیون  یهایافته . ند دش

نظر به اصول  است که حایل در  . اینند ادهشن مسلح دولت ترور اتوسط مخالف نارنواالستن از  21

دوستان وع نظایم شمرده نیم و  ند افراد ملیک بود نارنواالس ،الملیلبی    ۀحقوق بش   . ند شدهدف مش 

 

   وهای دولت  و بی   الملیلحمالت هوای   نی 

وهای دولن  و حامیان دولت افغانست را  حمالت هواب    دقن  که کم  روشن است. دهند انجام یمان نی 

یدر هدف وها  این گی   سبب ،بدون دقت الزم ،حمالت هواب  د. شو ایجاد تلفات ملیک یم سبب ،نی 

یو نهاافکار عامه  شم مردم محل،سبب خ ،و از این رهگذر مردم ملیک  زدن بهآسیب  دهای حقوق بش 

 د. شو یمالملیل در سطح میل و بی   

و اال با ب  تواناب  نی 
وها افزایش یافته ،ستانی هواب  افغانرفی   افزایش  سببو این امر  حمالت این نی 

بات تحت حاکمیت قص قرا و  ر مردم ملیک که د ی از شمار همواره  . شده است نی    ملیکافراد تلفات 

 یم مخالفان
ی

وهای دولت و  ،د نکنمسلح دولت زندگ  حمالت هواب  نی 
وهای بی    قرباب   الملیلنی 

 از حمالت هواب   افراد  تلفات افزایش از  مستقل حقوق بش  افغانستان کمیسیون  . د نشو یم
 ،ملیک نایس 

احتیاط الزم  ،در حمالت هواب   که  مکرر خواسته است از دولت افغانستان و  بوده استگران سخت ن

د   . اش باشد رین گزینۀ نظایمآخ  ، بمباردمان هواب  و  در نظر بگی 
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 اند مردم ملیک کشته و زخیم شده از ن ت 750 حدود  ،حمالت هواب  اثر  از  ،میالدی 2019در سال 

، جنگ در محالت مسکوب  و استفاده از  دقن  کم.  زخیم(تن  265کشته و تن   485) در حمالت هواب 

 دانسته تحمال  گونهینا در ملیک  افراد  تلفات ترین عواملمهماز  ،سی  انساب   ۀمثاببهافراد ملیک 

 د. شو یم

 مثال:  ۀبه گون     

وهای هواب  دولت و خارخ   هایهلیکوپی   میالدی، 2019سال  مارچ 21 شب در  .1  ۀجوار بازار قری در  نی 

 جا در داخل یک چهاردیواریدر آن گروه طالبانافراد  که گویا   ،ولسوایل قیصار والیت فاریابشاخ 

  ،ند ر دا حضور 
 
  از یک خانواده را کشتند.  فرد ملیک 6 ،تخریب محل بر  افزون کردند که  بمباردمان شدیدا

 . بودند مرد  یکو  زن یک ،کودک  چهار  شامل ها شدهکشته

ون آوردند  ی کشتگانهاجسد ،بعد از ساعت چهار صبحاهایل محل،  و سپس به خاک  را از زیر آوار بی 

دند   1. سی 

و  اثر  از میالدی،  2019سال  نوامی   30 تاری    خ به .2  تن ۶ تعداد  ،الملیلائتالف بی    هایعملیات هواب  نی 

مرد از   2 و  زن 3 ،نوزاد  یکشامل  که  ،ند کشته شد   والیت خوست شی  در ولسوایل عیل ملیکافراد  از 

 . ند شی  بودعیلهای عبوری ولسوایل کوخ  

 گاهاقامتبه  دوباره خواستند یم و  بودند  مدهآمتون والیت خوست  به شهر  درمان به منظور  که  آنان

وهای هواب   شاننقلیۀ سطۀاو بر  ند،گردخویش بر   . د شبمبارد  از سوی نی 

وهای هواب   ۀحمل اثر  از میالدی،  2019 یم 9 تاری    خ هب .3 ل مسکوب  یک  ر دولت ب نی   چین   ۀقری در  می  

 مرد کشته 2 زن و  2) کشته و زخیم شدند   خانوادهیکتن از اعضای  5، والیت ارزگان ، مرکز ترینکوت

 . زخیم( طفل یک و 

وهای  بمباردمان اثر  از میالدی،  2019سال  یم 19 تاری    خ به .4 زمبیل ولسوایل نهررساج  ۀقری خارخ  در نی 

شمول  به ن،ت 14 تعداد و  تن کشته 4) کشته و زخیم شدند   از افراد ملیک تن 18 تعداد  ،والیت هلمند 

 . زخیم(و زنان  کودکان

وهای بی    هواب   ۀحمل اثر  از میالدی،  2019سال  نوامی   23 تاری    خ به .5 ود ولسوایل پشی   الملیل در نی 

 حملۀند، مورد دشمسجد خارج یم از  و  کرده بودند   شام را ادا  نماز  که نمازگزارانهنگایم ،والیت فراه

 . (تن زخیم 5 تن کشته و  13) از افراد ملیک کشته و زخیم شدند  تن 18 تعداد  د کهگرفت  قرار هواب  

                                                           
 تصویر فوق اجساد اطفالی هستند که دراثرحمله هوایی ولسوالی قیصار والیت فاریاب کشته شده اند 1
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 عملیات شبانه: 

وهایاکتیکاز ت یگ  نی 
ی

 سبب تلفات افراد  گاهکه    دولت افغانستان الملیلبی    حامیان دولن  و  های جنگ

وها این  ۀاثر عملیات شبان از  میالدی 2019سال  در  ، عملیات شبانه است. د شو ملیک یم  تعداد  ،نی 

 . اند دهشزخیم تن دیگر  22کشته و تن    82که از آن میان   اند قرباب  شده افراد ملیکاز تن  104

های اند که در عملیاتاز عوامیل معلومات استخباراب  نادرست، و  شبانه هایدر عملیات دقن  کم

 . د نشو ملیک یم سبب تلفات افراد  بانهش

 مثال:  ۀبه گون

وهای قطعات خاصمیالدی،  2019سال  دسامی   22 تاری    خ هب .1 وهای هواب  ائتالف ا ب ۰۱ نی  همکاری نی 

یل نجراب والیت خیل ولسوازادهافغانیه، لوکاخیل و صاحب هایعملیات هواب  شبانه را در قریه الملیلبی   

تن  10 تن کشته و  8) کشته و زخیم شدند   افراد ملیک از  تن 18 تعداد در نتیجه، که   ند،کاپیسا انجام داد

 . (زخیماین رویداد  در  ،زنان شامل اطفال و  ،دیگر 

چهارم  ۀمربوطات ناحیاز  ،آباد مجبور  ۀدر قری 02قطعات خاص میالدی،  2019سال  سپتمی   4 تاری    خ به .2

ل  ر بشبانه  عملیاب   ،آباد شهر جالل تن از فرزندان  4 اثر آن از که   ،دند انجام داگان محل یگ از باشند می  

 . کشته شدند   جوان این خانواده

3136

24781832

1532

834

750

104

میالدی۲۰۱۹تلفات افراد ملکی بر اساس نوع رویداد در سال 

ماین های کنار جاده ومواد انفجاری خود ساخته  جنگ های زمینی 

حمالت راکتی  حمالت انتحاری 

ترور وکشتار  حمالت هوایی

عملیات شبانه 
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وهای دولن   01 ۀقطع ۀشبان عملیات میالدی، در یک 2019سال  جون 13 تاری    خ به .3 همکاری ا ب ،نی 

وهای بی    بدون  هایهطیار  توسط ب  حمله هوا ولسوایل باالبلوک والیت فراه یشیوا ۀدر قری، الملیلنی 

 . ند زخیم شد تن دیگر  یککشته و   تن 8تعداد  اثر آن از که   ،گرفترسنشی   صورت  

 

 :موقعیت جغرافیای   بر اساستفکیک  ــ د 

رقم ترین بیش ،میالدی 2019سال  در دهد که نشان یم مستقل حقوق بش  افغانستان های کمیسیونیافته

 32که    صورت گرفته است، ،قرباب   تن 453 هزار و  ۳ کشور، با رقم  غربجنوبزون  در  ملیک افراد تلفات 

ق ترتیبسپس، به . دهد را تشکیل یم سالاین کشور در   درصد کل تلفات ملیک  تن 271 هزار و  ۲ با  زون رس 

قزون شمال ،درصد  20،قرباب   تن 161 هزار و  ۲ با   زون مرکز  ،درصد  21، قرباب    9، قرباب   تن 965با  رس 

با  زون جنوب و  درصد  6، قرباب   تن 638با  زون شمال  ،درصد  7، قرباب   تن 749با  زون غرب ،درصد 

 . دهد را تشکیل یم میالدی 2019کشور در سال   تلفات ملیک لک  درصد  4، قرباب   تن 535

 جمدر این سال، 
 
 . ند ازخیم شده کشته و  از مردم ملیکتن  727 هزار و  ۱۰ عا

 

 :خصویص سیسات عامه و أت بر  هحمل

د     های طرف و  استممنوع  ، حمله بر تأسیسات عامه و خصویصالملیلستانۀ بی   و از لحاظ حقوق بش 

ی  ،رسد ن به مردم ملیک یمکه منفعت آ  عامهسیسات از هر نوع حمله بر تأ ند امکلفدرگی  جنگ  جلوگی 

 د. نکن

زون جنوب 
غرب 

زون شرق زون مرکز  زون شمالشرق زون غرب زون شمال  زون جنوب 

کشته  514 687 581 216 378 237 226

زخمی  2939 1583 1580 749 417 401 309

مجموع  3453 2271 2161 965 749 638 535
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تفکیک تلفات افراد ملکی از لحاظ موقعیت جغرافیایی 
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به اصل  ،مسلح دولت مخالفانخصوص هب ،های درگی  جنگطرفمیالدی،  2019سال در  متأسفانه    

که اینبا وجود  . اند کردهوارد   زیاد  ب  به تأسیسات عامه خسارا ده و کر توجه ن یسات عامهسحفاظت از تأ

 در  این تعهد  اما  ند،ا سیسات عامهحفاظت از تأ همتعهد ب که  اند دهکر بار ادعا  چندینح دولت مسل مخالفان

  در والیت بغالن و  سال روان بلۀماه سن مسلح دولت در  مخالفان : طور مثاله ب . تحقق نیافته است عمل

 از  والیت کشور  10 در  را  مردم ملیک برای چندین روز  دند و کر مواد منفجره تخریب   با های برق را پایه ز کند

  . د شد ت هنگفت مایل بر اقتصاد کشور وار خسارا دند و کر نعمت برق محروم  

 ب  اراخس ،شهر کابل ویژه در ، بهطالبان در شهرهای بزرگ داعش و  هایحمالت انتحاری گروهدر  ی   چنهم    

 را  ها تخسار این رقم دقیق  نتوانستیم سفأتبا  . ده استشمردم ملیک وارد  و  خصویص بخشهنگفت به 

 . کنیمثبیت  ت

وهای حایمنشان یم مستقل حقوق بش  افغانستان های کمیسیونیافته     نی    افغانستان دولت دهد که نی 

 که  ،ند امردم ملیک زده یهاهدست به تخریب خان در جریان عملیات شبانه ،کشور   هایدر بعض  از والیت

 پذیر دفاعوجه هیچبه ،الملیلبی    ۀدوستاناصول حقوق بش   بر بنیاد  کشور و   ۀاز لحاظ قوانی   نافذ این عمل

 . یستن

  

 :یارسانهنگاران خی   حمله بر 

 یو پوشش خی   رساب  اطالع ساالر است. ارکان دموکرایس و نظام مردم تریناز مهم ،ی آزاد هارسانه    

  اجتمایع اقتصادی، نظایم، مختلف سیایس، رویدادهای
ی

 . استویژه  اهمین   دارای برای شهروندان و فرهنگ

ی و تحلییل بع  اترین منیگ از مهم ها را بهرسانه ،منازعات مسلحانه در افغانستان هایرویداد بازتاب خی 

 . ه استکردبدل  اطالعات آوری گرد 

دوستانۀ بی    بر      نگاران نباید ابنیاد حقوق بش  ند؛ اممورد تعرض ق ز سوی اطراف جنگالملیل، خی  ا رار بگی 

نگاران نی   از تعرض مصون نمانده و  ،میالدی 2019در سال  با تأسف علیه  مورد خشونت 115 تعداد خی 

نگ  . است به ثبت رسیده توهی    و  تهدید  اختطاف، بازداشت، ،بوکو ، لتزخیم کردنشامل قتل،  راناخی 

از تن  31تعداد  میالدی 2019سال  که در رساند  یم مستقل حقوق بش  افغانستان های کمیسیونیافته    

نگاران    . زخیم(تن  21کشته و تن   10)اند کشته و زخیم شدهخی 

 2دهد. درصد کاهش را نشان یم 50 حدود  میالدی 2018تناسب سال  هبخوشبختانه، رقم باال     

                                                           
  گزارش دفتر نی 2 
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 :جاشدگان داخیلی      

یجنگ و      وهای دولن  و درگی  ن مسلح نظام و نی   تهدید افراد مسلح امخالفهای مسلحانه میان نی 

افراد ملیک از یک منطقه به مناطق  جاشدنب  سبب  های کشور از والیت شمار زیادیو زورگو در  مسئولغی  

 شده است.  دیگر  ترِ نام

هزار  ۷۰ تعداد  ،سال جاری در  ها در نتیجۀ جنگ و ناامن   ،کنندگاناساس آمار وزارت مهاجرین و عودت ر ب

ق و شمال های مرکز،از زون ،فامیل 596 و  ق، غرب، رس   . اند بیجا شده کشور   جنوب رس 

ند د های مختلق  چالش با مشکالت و  گانبیجاشد این  با تأسف  . رگی 

 

ینتیجه      :گی 

 772 هزار و  ۱۰ تعداد . در این سال ی افراد ملیک در افغانستان بود ابر  خونی    سایل ،میالدی 2019سال     

های یافته بر بنیاد  ند. اشدهمنازعات مسلحانه  جنگ و قرباب   ،کودکان  به شمول زنان و  ،تن از مردم ملیک

مسلح  مخالفان ویژهبه ،های درگی  طرف نی    2019در سال  ،ش  افغانستانکمیسیون مستقل حقوق ب

دوستانۀ حقوقحقوق بش  و به موازین  ،دولت از  ،و در جریان منازعات اند توجه نداشته الملیلبی    بش 

 . شده است و خسارات مایل به مردم عادی تلفات افراد ملیک سببکه   اند کردهاستفاده   هاب  شیوه

 2019در سال  تلفات افراد ملیک کهدهد  نشان یم مستقل حقوق بش  افغانستان های کمیسیونیافته    

  2018سال  در  . درصد کاهش یافته است 7.23خوشبختانه  ،2018 تناسب به میالدی
 
 میالدی مجموعا

 ۱۰ رقم به این میالدی 2019سال  که در حایل در  ،زخیم شده بودند  تن از افراد ملیک کشته و  11611

 ت. تن کاهش یافته اس 772 هزار و 

وهایتوسط  درصد  14، توسط طالبان درصد  71 ،در این مدت از مجموع تلفات ملیک     دولن  و   نی 

وهای نظایم بی    افراد تلفات  درصد  9عامل  . صورت گرفته است گروه داعشتوسط   درصد  5 و  الملیلنی 

  است ملیک نامعلوم
 
وهای پاکستاب  های ، از اثر فی  راکتتلفات ماندۀو رقم باق بوده در والیت کی   نی 

  ،2019سال  در )کشته و زخیم(  تلفات افراد ملیک . است
 
 هزار و  ۶ ملاش تن 772 هزار و  ۱۰ مجموعا

 است.  شخصنام از قربانیان تن 257جنسیت و  طفل بوده است 696 هزار و  ۲ زن و  974مرد،  845

 افراد  تلفات ،یافته افزایش درصد  23 دیمیال  2019در سال  تلفات افراد ملیک توسط طالبان ی   چنهم    

وهای  توسطملیک   تلفات افراد ملیک نایس  از  و  کاهشدرصد   6.78 افغانستان دولتحامیان دولن  و نی 
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های این هپایگا مناطق و ترصف ، علت این کاهش بزرگ . است یافتهدرصد کاهش  63 ،گروه داعش  حمالت

ق   گروه در  وهای دولن   کشور رس  وها این  ؛ زیرا بوده باشد  از سوی نی  ل گروه ساحات تحت کنی   تر بیش نی 

ق کشور ترصف   داعش را در   ند. دبر از بی   شهر کابل  در  را  این گروه فعال هایاز شبکه شماری و  ردند کرس 

های خودساخته، ماین ر انفجا های کنار جاده و اثر ماین از ، در این مدتملیک  افراد  ترین تلفاتبیش    

،جنگ ، حمالت انتحاری، های زمین   سیستماتیک و  کشتارهای  و  ترور  ،حمالت هواب   حمالت راکن 

 . ستا د آمدهبه وجو  شبانه هایعملیات و مند هدف

نگاران در با آن     ِ چشمکاهش   2018نسبت به سال  میالدی 2019سال که تلفات خی  درصدی  50گی 

نگاران و گارگزارانبرای نی    2019ا سال یافته است، ام ر از چالش خونی    سایل ،یاهرسان خی  در  و  بود  و پ 

نگاران کشته و  10 ،بغالنننگرهار و  ،هلمند  کابل،  هایتوالیدر رویدادهای متفاوت،  تن  21 تن از خی 

 . ند شد مجروح دیگر 

 

 پیشنهادها:     

وهای های درگاز تمایم طرف ستانکمیسیون مستقل حقوق بش  افغان      ی  )دولت افغانستان، نی 

توجه  کمیسیون  این خواهد که به پیشنهادهای( یمدولت سایر مخالفان مسلح و  الملیل، گروه طالبانبی   

 و اجرا کنند:  ها را رعایتداشته و آنجدی 

دوستانۀ بی   های درگی  در جنگ افغانستان خواسته یماز تمایم طرف -1 الملیل شود که به موازین حقوق بش 

 آن( های اوا و پروتکلینژ  1949های )کنوانسیون
 
را در جریان منازعات آنموازین  و  اشند پابند بلحاق

در ناقضان،  سازد و یت را متوجه ناقضان آن یممسئول ،مسلحانه رعایت کنند. هر نوع نقض این قواعد 

 ؛د بود خواهعدیل تمایم حاالت و بدون توجه به زمان و مکان، قابل پیگرد 

م مردم افغانستان است.   اسایس و  نیاز  صلح -2 های درگی  از طرف تقل حقوق بش  افغانستانکمیسیون مسمی 

ی شهروندان  هخواگ یمجن ، کشور د که با درنظرداشت عدالت و تضمی   حمایت از حقوق بش 

 ؛کنند   برقرار را  کامل  بسو هرچه زودتر آتشافغاب  را آغاز  گوهای میانو گفت

ی اکشور، اجتماع رسانهبا تأسف، کمیسیون مستقل حقوق بش  افغانستان، نهادهای جامعۀ مدب    -3

یس  وگوهای صلح به اطالعاتدر زمینۀ گفت افغانستان و در مجموع مردم کشور  ندارند. الزم دسی 

کمیسیون مستقل حقوق بش  افغانستان نگران پامال شدن حقوق و مطالبات عادالنۀ قربانیان در جریان 

وع قربانیان جنگ   یمخواهیم وگوکنندهاز اطراف گفت بر این بنا  . وگوهای صلح استگفت که خواست مش 
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شود که عدالت قرباب  رویکردهای زودگذر سیایس ممکن یم هنگایمند. تأمی   صلح پایدار کنن فراموشرا 

 نشود؛

. کشی   و گونه آسین  وارد نکنند افراد ملیک هیچکه به   شود های جنگ خواسته یماز تمایم طرف -4

دوستانه ممنوعرساندن عمدی و سیستماتیک به آسیب و از مصادیق  افراد ملیک، طبق موازین حقوق بش 

 است
ی

 ؛جنایت جنگ

یا هرجای دیگری که به افراد شود که از جنگ در محالت مسکوب  های منازعه خواسته یماز تمایم طرف -5

چنی   ند. هم استفاده نکندفایعها به حیث سی  رگز از انسانشود، خودداری کنند و هملیک آسیب وارد یم

یگروگان یم پذیر نیست و هیچ جناح نظاتوجیه مند و محاکمۀ صحراب  افراد،های هدفقتل ،، ترور گی 

 ؛ند نباید دست به چنی   کاری بز 

 خواسته یماز گروه -6
 
نکنند و از تخریب  تعرضکه بر تأسیسات عامه   شود های مسلح مخالف دولت جدا

 ها جادهتخریب  و  مراکز صیح و  تش زدن مکاتبآ، ی مخابراب  هاسازی فعالیت شبکهمختل ،های برقپایه

 ؛دست بکشند 

دوستانۀ بی   از دولت افغانستان خواسته یم -7 ند الملیل را شناساب  کشود که تمایم مرتکبان نقض حقوق بش 

 ؛مورد پیگرد عدیل قرار دهد  و 

 خویش را ها و طرزالعملشود که پالیشخواسته یم افغانستان حکومتاز  -8
ی

و برریس  بازبین  مورد  های جنگ

عامالن نظایم  و  د شو ن تلفات افراد ملیک سببکه   ی تنظیم کند اهرکدام را به گونه هد و قرار د دوباره

 ؛د کنگو  پاسخ حکومت را 

دار، سیستماتیک دوام اقداماب   وندانبهی  شهر  امنیت تأمی    که برایشود  واسته یمخافغانستان از دولت  -9

 ؛ها را خلع سالح کند را شناساب  و آن مسئولافراد مسلح غی    و  ه باشد شمول داشتو همه

د فراهم کنالملیل را در افغانستان شود که فرصت حضور محکمۀ جزاب  بی   خواسته یم افغانستان از دولت -10

 به قضایای نقض حقوق بش  
ی

کاری جدی هم الملیل،دادگاه بی   الملیل، با این دوستانۀ بی   و به منظور رسیدگ

 داشته باشد؛

وهای دفایع و امنین  کشور تمایم منسو  الزم است -11 دوستانۀ بی   در مورد موازین حقوق  ،بان نی   الملیلبش 

 تر ببینند؛بیش آموزش

نی    ،تر کنند رساب  بیشکمک  اب  های افراد قربدیدگان و خانوادهباید به آسیب رساندولت و نهادهای مدد   -12

تر ها حمایت بیشد و از آنشو جدی  ، توجیهاند شدهها بیجاهاب  که از اثر جنگباید به افراد و خانواده

 ؛شود 
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 را « برنامۀ عمل دولت در زمینۀ حمایت از قربانیان تروریسم»شود که افغانستان پیشنهاد یم حکومتبه  -13

 با در هما
ی

و تهیه  الملیلمیل و بی    مرتبطو دیگر ساختارهای کمیسیون مستقل حقوق بش  افغانستان   هنگ

 تر از قربانیان را فراهم کند؛فرصت حمایت بیش

وهای -14  یمالملیل بی    دولن  و  نظایم از نی 
 
ضعیف، دست به  های استخباراب  گزارش  بر بنیاد که   یمخواهجدا

 ؛د هواب  نظایم نزنن عملیات

وهای قطعات خاص امنیت میل که رویکردها و کارکردهایشود  ان خواسته یمافغانستاز دولت  -15  را  نی 
 
دقیقا

دوستانۀ بی    افزون کند و شنایس  آسیب ها و راهکارهای به آنان، پالیش الملیلبر آموزش اصول حقوق بش 

 .دکنهنگ  اهم الملیلشدۀ بی   های پذیرفتهمورد عمل آنان را با اصول و روش


