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 مقدمه: 

وهایاین منازعه بیر   . است بسیار پیچیده افغانستان درگیر منازعۀ حامیان  حکومت افغانستان و   نیر

 مردم ملیک و  . د ار جریان د از سوی دیگر، ن مسلح دولتامخالف و  سو از یک دولت افغانستانالملیل بیر  

ها هترین ما، خونیر  .ش. ـه1398سال  ماه نخستاست. شش گناه افغانستان قربانیان اصیل این جنگی  

است. رسیده  ، به باالترین رقم خود ماهملیک در این شش تلفات افراد  شود و شمرده یم کشور   برای مردم ملیک

 ،شده و منازعات مسلحانه وکنار کشور قربای  جنگ، در گوشهملیک افراد  از شمار زیادی ،ماه گذشتهشش در 

 خود را از 
ی

ها دارای جنگ و تداوم ناامن   . شده استمعلول  کثیر دیگر زخیم و   شمار و  اند دادهدست  زندگ

 است؛ اما یگ از پیامدهای جدی منازعات مسلحانه
ی

 ،پیامدهای ناگوار اقتصادی، سیایس، اجتمایع و فرهنگ

ی افراد است. در جریان جنگ حقوق شدید  نقض نظایم شمار  ها و ناامن   بشر از حقوق  ،زیادی از مردم غیر

ی خود محروم یم  شمار شوند و ، برخ  دیگر زخیم یمدهند را از دست یم خویش هایجان ها شوند. برخ  بشر

 خانه، دارایی 
 ها و اموال خود را از دست داده و از محل زندیگر نیر 

ی
شوند. در جریان این جا یمشان ی  دگ

یس به  گذار، حق کار، حقو از شهروندان، حق مصونیت، حق آزادی گشت شمار زیادیها جنگ دسی 

یس به عدالت و س ، حق آموزشخدمات صیح  دهند. ایر حقوق خود را از دست یمو پرورش، حق دسی 

شبرای این در جریان منازعات مسلحانه کاسته شود،  ها ا و ویرای  هخشونت که از شدت درد و رنج و گسی 

در جریان جنگ یک  سازد کههای درگیر را ملزم یمقوانیر  جنگ به وجود آمده است. این قوانیر  طرف

نظامیان است، کاهش  بیشی  ها و خسارات جنگ را که تا آسیب د نکننیر  را رعایت  قوا سلسله متوجه غیر

دوستانۀ بیر   دهد. به عبارت دیگر، هایی را در زمینۀ مانورهای نظایم اطراف الملیل، محدودیتقوانیر  بشر

 نگ انجام دهند. ج آنچه بخواهند به بهانۀانند که هر تو افراد دخیل در جنگ نیم و  کرده استدرگیر وضع  

از مردم  شمار زیادین دارد، سو، منازعات مسلحانه جریاچندین دهه به این افغانستان که از  در  متأسفانه 

، به جان و مال افراد های درگیر . طرفبه طور جدی آسیب دیده و این داستان ناگوار ادامه دارد  نظایمغیر 

  شاندر مانورهای نظایم و  دهند نیم اهمیت ملیک
 
ح معمول در کشور ما این . اصطال کنند نیماحتیاط کاف

ناگزیر و یک امر  ،گری در جنگکه قتل، خشونت و ویران  به این معنا «. جنگ، جنگ است»است که 

  پیامدهای آن نیر  
ا
 ریشه در همیر   ،یگ از دالیل تلفات افراد ملیک در کشور  معمول و پذیرفتن  است. احتمال

 طرز دید دارد. 

ان شدت خشونت ،تأسفبا  یادآور شویم که تالزم اس تر شده های اخیر بیشهای نایسر از جنگ در سالمیر 

توان که یم  زنند یمهای بسیار خشن دست به شیوه ،مسلح دولت مخالفان ویژه، بههای درگیر است و طرف

وهای دولن   یر  چنهم . ور شد رجمعیت یادآهای پپیچیدۀ مسلحانۀ انتحاری آن گروه در شهر از حمالت  نیر

 ، که بدبختانهد انقصبات تمرکز داده ها هوایی در قرا و بمباردمان تر شان را به حمالت شبانه و نیر  تمرکز بیش

خسارات ملیک آن قابل  تلفات و  به نظایم چنیر  حمالت نسبت سود متوقعۀ ده و شملیک  سبب تلفات افراد 

کننده بر ، به حیث ارگان نظارت افغانستانبه همیر  دلیل، کمیسیون مستقل حقوق بشر  مقایسه نیست. 

های جنگ و افزایش تلفات افراد ، از شدت خشونتالملیلبیر   دوستانۀحقوق بشر  و  وضعیت حقوق بشر 

 شدت نگران است. ملیک به

دوستانۀ ،زعههای درگیر مناکه طرف  تلفات افراد ملیک زمای  کاهش خواهد یافت  الملیلبیر   اصول حقوق بشر

دوستانۀن عامال نیر   . کنند رعایت   را  و متناسب با  کشور   ، مطابق به قوانیر  نافذۀالملیلبیر   نقض حقوق بشر

 عدیل قرار گرفته و مجازات شوند.  پیگرد مورد  الملیل،شدۀ بیر  معیارهای پذیرفته
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دوستانه در نزد دولت افغانستان   تا  متأسفانه  برای مجازات عامالن نقض حقوق بشر
 
کنون توانایی کاف

، دست تر بیش بایک و مصونیتی  با  ،شود تا عامالنسبب یم تنها نه شود. معافیت از مجازاتمشاهده نیم

افزون بر . کنند ی را نیر  تشویق به عدول از این موازین  دیگر  افراد  حتا ممکن است بزنند که ورزیخالفبه 

و  و حاکمیت قانون کاهش یابد  عدالتاجرای  شود که اعتماد مردم بهیم سبب، معافیت از مجازات این

 د. شو تر فاصله میان دولت و مردم بیش

به  ،جمهوری اسالیم افغانستان قدردای  از اقدامات دولتضمن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 

 در عمل پالییساین  متأسفانه، بر این باور است که «پالییس میل کاهش تلفات افراد ملیک»تصویب به  دلیل

وهای در جغرافیای کشور  تلفات افراد ملیک هایی از هنوزهم بخش و   به خود گرفتهق  یتطب تر جنبۀکم  به نیر

 و ها یط صدور اعالمیه ،مسلح دولت نیر  بارها  مخالفان. شود حامیان دولت نسبت داده یم نظایم افغان و 

کاهش تلفات افراد ملیک اقدامات   که غرض  کردند مسکو تعهد   نشستالملیل از جمله در ای بیر  هنشستدر 

ند؛یمثر را روی دست مؤ  ام ن مال مردم ملیک به جان و  بینیم کهمقام عمل یم اما در  گیر  سبب و  گزاردهاحی 

 مخالفانگردد به تلق  نادرست مشکل اسایس در این زمینه بریم. اند شدهترین بخش از تلفات افراد ملیک بیش

شمول ادارات هکه در ادارات دولن  افغانستان برا   کیسح دولت از افراد ملیک و تأسیسات عامه و هر  مسل

وع نظایم یم کنند،ملیک کار یم مای  و خد  در  ؛د نشمار را نیر  مجاز یم نهر نوع حمله بر آنا داند و هدف مشر

در تقابل آشکار با  و الملیل بیر   ۀدوستانحقوق بشر  و موازین خالف اصول، ها نف آیتعر که این حایل

 . استالی اسالیم اهای و ارزش

رسای  به سازی خدمات برقویژه با مختلمسلح نظام، با تعرض بر تأسیسات عامه، به مخالفان، یر  چنهم

دوستانۀ بیر   ، از موازین حقوق بشر  کنند. عدول آشکار یم الملیلشهرها و با قطع خدمات مخابرای 

م مردم مافغانستان، صلح از نظر کمیسیون مستقل حقوق بشر  صلح است که  است و تنها در سایۀنیاز می 

ام یمحقوق بشر رعا به صورت  معیارها و موازین حقوق شهروندی، باید  صلح شود؛ اما در پروسۀیت و احی 

ی های اسایس و حقوق بشر آزادی حفظ دالت و عکرد مبتن  بر روی به گونۀ مثال باید  . رعایت شود جدی 

ط، به عنوان پیشویژه حقوق زنانبه ،شهروندان  صلح مطرح باشد؛ زیرا  وگوهایدر گفت های اسایسشر

 
ً
ی، نیمو در غیاب ارزش عدالتمیر  أتبدون اساسا . تجربه توان به صلح پایدار دست یافتهای حقوق بشر

 . خواهد بود ی میان دو جنگ او فقط وقفه پایدار نیست، نشان داده است که صلح بدون عدالت

، نتیجۀ وضعیت حقوق بشر و های مداوم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نظارت گزارش حاض 

دوستانۀ بیر   دوستانۀ. کمیسیونالملیل استحقوق بشر الملیل و با توجه به بیر   ، به دلیل اهمیت حقوق بشر

 بر ایجاد کرده است. این تیم « تیم برریس ویژه» با عنوانتییم را  ،ها و منازعات مسلحانهافزایش ناامن  

دوستانۀرعای  . کند یممستندسازی برریس و  را  تبطای مر و قضای کند نظارت یمالملیل بیر   ت حقوق بشر
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 : فصل اول

 : کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  دربارۀ : الف

به  16/3/1381 تاری    خکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد میل حقوق بشر به 

اسایس  د. با تصویب قانونشسیس فرمان رئیس جمهور افغانستان تأ ه وسیلۀب ،بن توافقنامۀاساس مفاد 

ا تصویب قانون و ب آن به این نهاد، کمیسیون مبنای محکم قانوی  یافت 58 و اختصاص مادۀ 1382در سال 

، مبنای ـه.ش. 1384کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال   هایتشکیل، وظایف و صالحیت

 ،دوم این قانون د. بر اساس مادۀشمیسیون تعریف ها، وظایف و تشکیالت کعمل، اهداف، صالحیت

ده و بطور سیس شدولت جمهوری اسالیم افغانستان تأ کمیسیون مستقل حقوق افغانستان در چوکات

و سایر قوانیر   یادشدههای خویش، احکام قانون اسایس، قانون د و در انجام فعالیتکنمستقل فعالیت یم

 دهد. عمل قرار یم نافذ کشور را مالک

، تعمیم  یس  و آن نظارت بر رعایت حقوق بشر  دسی 
ی

، نظارت بر وضعیت و چگونگ حمایت از حقوق بشر

ی، برریس و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و اتخاذ تدابیر به افراد به حقوق و آزادی های بشر

بیست و یکم  مادۀکمیسیون است.   در کشور از اهداف اینبشر منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق 

ترین وظایف و مهم ،کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانقانون تشکیل، وظایف و صالحیت  

 این قانون بر  6 مادۀ و  و رسمیت بخشیده است کردهفقره تعریف   35را یط  های کمیسیونصالحیت

 بر اساسدارد.  کید یون تأ کمیس  تحقق اهداف به منظور  ادارات و  مؤسسات ،ها نهادافراد، مکلفیت همکاری 

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

خایص های و بخشاست  های اصیل این کمیسیوناز صالحیت ،نظارت بر وضعیت حقوق بشر  افغانستان،

 . ایجاد شده استبه این منظور 

دوستانۀ بیر   بر چنیر  کمیسیون هم د. به این منظور یک گروه کاری کنالملیل نظارت یموضعیت حقوق بشر

اصیل آن، برریس،  است و وظیفۀر دفی  مرکزی کمیسیون شکل گرفته د« تیم برریس ویژه»نام  زیر 

دوستانۀ بیر  مستندسازی و ی   ی قضایای نقض حقوق بشر این  های عمدۀالملیل است. یگ از فعالیتگیر

نظایم یمبخش، ثبت   . باشد موارد تلفات افراد غیر

 روش تحقیق: ب: 
تحقیقات و  کهاند  بشر افغانستان همواره تالش کرده های مختلف کمیسیون مستقل حقوقبخش

و  الملیل و از نظر روشمیل و بیر   شدۀپذیرفته معیارهای به های خود را از نظر محتوایی مطابقگزارش

ها، های موجود، دستاوردها، کاسن  واقعیت معیارهای علیم و تحقیق  تهیه کند و بر اساس  تودولِوژی،یم

 ند. طرفانه بازتاب دهبه گونۀ ی  ، حقوق بشر  های احتمایل را در حوزۀحل موانع پیش رو و راه

، این نهاد میل تالش یمبر حوزه افزون  سببکه را  و حوادث جنگ  تمایم وقایع که  ورزد های دیگر نظاری 

ناظران کمیسیون با  ،به این منظور د. ثبت و مستندسازی کن الزمملیک شده است، با دقت  افراد  تلفات

 دهد، تقریب، تا جایی که امنیت و امکانات اجازه یمن  دفی  والی 6دفی  ساحوی و  8 استفاده از 
ً
یات تمام وال ا

ند، با قربانیان کنبرریس   رویدادها محل  در افراد ملیک را  تلفاتکوشند کشور را تحت پوشش خود دارند و یم

 ریق عکایس،از ط ،کامل  را به گونۀ یات قضایا ئکنند و ابعاد و جز   گو و گفت  و شاهدان عین  از نزدیک

هایی که گمان آمار دقیق تلفات افراد ملیک، به شفاخانه یای  به. برای دستکنند برداری و کتابت ثبت  لمف
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د. در شو شدگان دریافت یمو فهرست زخمیان و کشته، مراجعه اند شدهشود قربانیان به آنجا منتقل ه یمبرد

مقایسه ن امنین  و سایر مراجع، مسئوالشده توسط تهیه فهرستتر، این فهرست با ادامه برای دقت بیش

د. مورد دقت و بازنگری قرار یم ،شده و صحت فهرست هدان با زخمیان حادثه، شا ،ها شفاخانه افزون بر گیر

، نزدیکان کشته موارد و در از در بعض   ،تر برای دقت بیش شود و حتا و مجروحان نیر  گفتگو یمشدگان عین 

های کشت  د. شو یمگان نیر  دیدن شد هصورت لزوم، از قی 

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

نگاران، جزئیات قضایا، معلومات الزم را از چندین منبع محیل، به  محیل متنفذانو  مردمشمول قربانیان، خی 

 به دست آورند. 

 ان از صحت معلومات، ناظران ساحوینیآمده از چند منبع و اطمستدمعلومات بهپس از برریس و مقایسۀ 

مجموع اطالعای  که  فرستند. به دفی  مرکزی کمیسیون یم ،اطالعات را برای درج در بانک اطالعات ما،

 در نیمه و پایان سال، ده است،توسط همکاران دفاتر ساحوی و والین  وارد بانک اطالعات کمیسیون ش

 ، نتیجۀها گزارش  شود. اینه یمئگزارش ارایا دو  یک  آن در قالب گرفته و نتیجۀ  د تجزیه و تحلیل قرار مور 

در بانک اطالعات دفی  مرکزی  تحلیل مجموعه معلومای  است که از طریق ناظران ساحوی کمیسیون

 وری شده است. آگرد 

ین اقربانیان استفاده نشده است؛ بنابر واقیع از مشخصات  ،در این گزارش کهاین قابل توجه نکتۀ

ی از ها برای حفظ آبرو و کرامت افراد و پیشآن برخ  از قربانیان و اعضای خانوادۀمشخصات  گیر

 ده است. آورده شمستعار  ترشان، به گونۀ جا خایل یا به شکلپذیری بیشآسیب

 
  

ی
دوستانه ج: چارچوب حقوق  : و توضیح مفاهیم اسایس و اصول حقوق بشر

دو  های در ها و گروهتعد و مقررای  است که به رفتار حکومقوا ی از امجموعه الملیل،ستانۀ بیر  حقوق بشر

در گذشته برای اشاره به مقررای  که موضوع آن تکالیف و حقوق  ،شود. به همیر  دلیلحال جنگ مربوط یم

دوستانه، از تعابیر حقو  قانون قانون جنگ یا حقوق/ ق/ طرفیر  درگیر جنگ بود، به جای اصطالح حقوق بشر

 شد. منازعات مسلحانه استفاده یم

دوستانه -1 دوستانه، شاخه : تعریف حقوق بشر های اهر از  است که المللاز حقوق بیر   یاحقوق بشر

تر در تعریف این کند. به صورت دقیقیمخشونت در جریان منازعات مسلحانه را محدود  ،مختلف

دوستانهتوان گفت: حقوق اصطالح یم ف حمایت از انسان هد ا مجموعه قواعدی است که ب ،بشر

کند. حقوق ها را در زمان جنگ محدود یمگرفته و رفتار آن  ها قرار مورد قبول دولت در زمان جنگ،

دوستانه  است. این مقررات ها و روشدر صدد ایجاد محدودیت در استفاده از سالح ،بشر
ی

های جنگ

 محدود یمها و ابزار ها، روشاستفاده از تاکتیک آزادی دو طرف منازعه را در 
ی

کند. این آالت جنگ

 را مجموعه مقررات، عمل
ی

و از افراد و  ها هدایتنحفظ کرامت و حقوق انسا به منظور یات جنگ

 سیسات غیر تأ
ی

 کند. ، حمایت یمقرار دارند  نظایم که در مناطق جنگ

دوستانه:  -2 لت و کرامت انسان جنگ،کاهش نتایج ناگوار و تلخ  هدف حقوق بشر ام می   ها، حفظ احی 

 که درگیر جنگ نیستند و مجازات کسای  که مقررات
دوستانه را نقض حقوق حمایت از کسای   بشر

دوستانهملاند، از جکرده  است.  ه اهداف حقوق بشر
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 اگر جنگ اتفاق افتاد، حداقل نتیجۀ آن خییل تلخشود الملیل تالش یمبیر   در این مجموعه مقررات

ین حد ممکن برسد. همنباشد و خسارت و ناگوار  شود چنیر  کوشش یمهای نایسر از جنگ به کمی 

 
ا
کت نداشته که از اشخایص که اصل ی شر کت داشته ویل در ادامه ،اند در درگیر کت  یا از اول شر شر

د.   ندارند، حمایت صورت بگیر

دوستان ویل هدف حقوق ،افتد در زمان جنگ حوادث ناگوار زیاد اتفاق یم ه، حفظ انسانیت و بشر

دوستانه را به  برایدوسن  است و روحیۀ انسان رسیدن به این هدف برای کسای  که مقررات بشر

ده و عمدی نقض یم  ده است.  تعییر  کر هایی کنند، مجازاتصورت گسی 

دوستانه:  -3 ایط اعمال حقوق بشر دوستانۀ بیر   شر -یم به دو وضعیت مختلف مربوط الملیل،حقوق بشر

 . شود 

 

 که بیر   اول: 
ی

ی و جنگ کت دارند و فعالیتکشور در آن  یعن  حداقل دو  ،الملیل استدرگیر های ها شر

 الملیلدر منازعات مسلحانه که جنبه بیر   د. شو سبب نقض حریم و شحدات کشورها یم ،نظایم

 اول  دارند، هر 
 
 شود. یماجرا  ،1977چهار کنوانسیون جینوا و پروتکل الحاف

 

وهای شوریسر مسلح ر  دوم:   که داخیل است، یعن  در قلمرو یک کشور میان یک دولت و نیر
ی

خ جنگ

ک سوم کنوانسیون دهد. در منازعات داخیل، مادۀیم  دوم های چهارگانه جینوا و پروتکل المشی 
 
حاف

دوستانه ست کها دیگر این شود. نکتۀیم اجرا  1977 های درگیر و بدون بر همه طرف ،حقوق بشر

ی بوده است و ضف که کدام طرف  ه به اینتوج وعیت آننظر ا، آغازگر درگیر ، قابل ها ز مشر

 ست. اجرا 

دوستانه: اشخاص م -4       دوستانه از کسای  حمایت یم ورد حمایت در حقوق بشر ی حقوق بشر کند که در درگیر

کت نداشته   شر
ا
کت داشته ویل فعل دوستانه از جمله افراد  یا از اول شر کت فعال ندارند. در حقوق بشر شر

، جنگجویان زخیم،  مورد افراد کشن  شکسته، بی ملیک، کارکنان طن  و مذهن 
ی

ان جنگ ماران و اسیر

دوستانه با درنظر ا حمایت تر ها را بیشهای آنگرفی   نیازهای خاص زنان و اطفال، حمایتند. حقوق بشر

  دهد. مورد توجه قرار یم

دوستانه:  -5 دوستانه در زمینۀ اسناد حقوق بشر  اسناد مختلف تدوین و تصویب شده است.  ،حقوق بشر

 آن و اساسنامه محکمۀ جزایی جینوا، دو پ های چهارگانۀدر این میان، کنوانسیون
 
روتکل الحاف

دوستانه است. دولتمهم الملیل از بیر   کتترین اسناد حقوق بشر از کننده در کنفرانیس که های شر

هم آمده بودند، کشور سویس گرد  در شهر جینوا در  . م1949گست سال آ  12اپریل تا  21

وهایبهبود شنوشت زخیم -1دند: کر تصویب   را در موضوعات زیر  ها کنوانسیون  ها و بیماران نیر

وهای ها و بیماران و غریقنوشت زخیمبهبود ش  -2 . (کنوانسیون اول)مسلح در جنگ زمین   های نیر

  -3 . (کنوانسیون دوم) مسلح در دریا 
ی

ان جنگ حمایت از افراد  -4 . (کنوانسیون سوم)رفتار با اسیر

نظایم در زمان جنگ  . (کنوانسیون چهارم) غیر

کنند که این قراردادها را های عضو، تعهد یمکه دولت  است ها بیان شدهدر ابتدای این کنوانسیون

ک در  3 در مادۀ بند باشند. پا ها و به آن کرده  زمان جنگ رعایتچه در زمان صلح و چه در   مشی 

وهای دولن  و ، بهگیر جنگهای در از تمام طرف ،های چهارگانه جینوا کنوانسیون دولن   شمول نیر غیر
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چه نزاع بر مبنای این ماده، چنان که معیارهای مشخص را رعایت کنند.   خواسته شده است

هر یک از  های متعهد روی دهد،در خاک یگ از دولت الملیل نداشته باشد و بیر   مسلحانه جنبۀ

 : ند مراتب زیر را رعایت کن کمدستهای درگیر مکلف است که طرف

 

1-  
ً
کت  با کسای  که مستقیما وهای مسلیح که اسلحه بر زمیر  گذاشته در جنگ شر ندارند، به شمول افراد نیر

دیگری قادر به ادامه جنگ نباشند، باید باشند یا کسای  که به علت بیماری، جراحت، اسارت یا هر علت 

گونه تبعیض  که نایسر از نژاد، رنگ، عقیده، جنسیت، اصل و نسب یا هر علت در همه احوال بدون هیچ

ان و در در هر زم اشخاص مذکور، در مورد  اعمال زیر  رفتار شود.  رعایت اصول انسای   با  ،مشابه آن باشد 

 هر مکان ممنوع خواهد بود: 

 ؛رحمانه، شکنجه و آزار زدن، رفتار ی  جمله قتل، زخماز یا تمامیت بدی   به حیات لطمه (الف

ی و اختطافگروگان(ب  ؛گیر

 ؛جمله تحقیر و تخفیفاز  ،لطمه به حیثیت اشخاص (ج

 و جامع تضمینات قضایی  محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاه (د
وری یمقانوی   دانند.  که ملل متمدن ض 

 به کنوانسیونتدو پرو  1977آوری و پرستاری شوند. در سال مجروحان و بیماران باید جمع  -2
 
های کل الحاف

ی مسلحانه بیر  جینوا تصویب شدند: پروتکل اول که به موضوع حمایت از قرب پروتکل و  الملیلانیان درگیر

ی مسلحانۀدوم که به موضوع   داخیل پرداخته است.  حمایت از قربانیان درگیر

دوستانه: ضمانت  -6 دوستانه را در زمان جنگ نقض تاکنون  اجرای حقوق بشر برای کسای  که مقررات بشر

کرده است؛   وقت ایجاد شده و ناقضان را محاکمهچند بار محکمه به صورت موردی و م، اند کرده

ورت تأالملیلبیر  اما همیشه جای یک محکمۀ  سیس چنیر  نهادی احساس  داییم خایل بوده و ض 

نامۀ محکمۀ یک کمیته تشکیل داد و اساس سازمان ملل متحد  م. 1995که در سال شد. تا اینیم

به تصویب رسید و چند سال بعد  1998در سال  ،مدر کنفرانس ر   داییم نوشته شود. این اساسنامه

الملیل تشکیل شده و میالدی، محکمۀ جزایی بیر   2002 سال االجرا شد. از ، الزم2002 سال در 

دوستانه را برریس کرده است. تا  دگاه که این دا اساسنامۀ کنون چندین مورد نقض فاحش حقوق بشر

 و تجاوز به نسلآن چند جرم مهم مانند ژنوساید ) در 
ی

یت، جنایات جنگ (، جنایات علیه بشر زدایی

دوستانه آغاز  است. تصویب این اساسنامه و  خاک دیگران بیان شده، یگ از اسناد مهم حقوق بشر

تر مقررات اجرایی شدن بیش به منظور  مهیم گام  2002سال  الملیل از جزایی بیر   عالیت محکمۀف

دوستانه و مجازات کسای  است که این مقررات را نقض یم  کنند. بشر

دوستانه بیر   هایدولت تمایم های عضو: تعهدات دولت -7 الملیل تعهد دارند که عضو اسناد حقوق بشر

 
 
دوستانه بیر  مقررات قراردادی و عرف الملیل رعایت بیر   منازعات مسلحانۀالملیل را در جریان بشر

افغانستان  ،چنیر  است. هم 1949های چهارگانه جینوا عضو کنوانسیون ،کنند. دولت افغانستان

 دوم  عضویت 2009در سال 
 
را پذیرفته است. به خصوص پروتکل دوم  1977دو پروتکل الحاف

 که به ح
 
کنوی  شود، در وضعیت  الملیل مربوط یمبیر  نیان منازعات مسلحانۀ غیر مایت از قرباالحاف

ها، بر حفاظت از افراد ها و پروتکلسیونتر برخوردار است. در این کنوانافغانستان، از اهمیت بیش

لیه افراد ملیک، حمله ع ،بر اساس این اسناد  ملیک در جریان منازعات مسلحانه تاکیده شده است. 

، وری است، ممنوع دانسته نظایم تأسیسات عامه که برای جمعیت غیر  محالت مسکوی  ض 

دوستانۀ ،. بنابراینشود یم های درگیر جنگ طرف ، همۀالملیلبیر   بر اساس هنجارهای حقوق بشر

یت دارند که از واردکردن تلفات و خسارات بر جان و مال مسئولاند و حانه در افغانستان مکلفمسل
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ند  هیر  دوستانۀ بیر   ازعات مسلحانه، موازیندر جریان من و  افراد ملیک بی  مبن  بر  الملیل،حقوق بشر

ی را به منظور اده و اقدامات ویژهکر را رعایت   زنان و کودکان ویژه تحفظ، بهمحافظت از افراد ملیک

ند.  ها رویمحافظت از آن  دست بگیر

الملیل( ملحق جزایی بیر   حکمۀنامۀ م)اساس مر   نامۀبه اساس . م2003ن در سال دولت افغانستا

خواستار  ،مدی   فعاالنکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و   ،1396در سال  شده است. 

نوامی  سال  3) 12/8/1396 تاری    خکه در از سوی این نهاد شدند تا این برریس وضعیت افغانستان

بود که برریس مقدمای  دفی  او  اعالم کرده یی ، در بیانیهسارنوال این محکمه ،( فاتو بنسودا 2017

ایط الزم برای انجام یت در  تحقیقات دربارۀ نشان داده که شر  و جنایت علیه بشر
ی

جنایات جنگ

خواهان دریافت اجازه برای آغاز این کار شد. پس از اخذ اجازه، سارنوال افغانستان فراهم است و 

دو از قربانیان نقض  1/9/1396 تاری    خ این محکمه در   تاری    خستانه خواست تا حقوق بشر

 رخ داده باشد، ثبت کنند.  2003شان را در مورد جنایای  که بعد از اول یم شکایات 11/11/1396

شمار  شکایت ،شدهالملیل، در پایان مهلت یادبیر   از سایت این نهاد  بر مبنای دریافت اطالعات

ی  ،و ثبت شد. در ضمن دریافت الملیل،از سوی محکمۀ جزایی بیر   از شهروندان افغانستان کثیر

دوستانه  خواستار برریس وضعیت، محاکمه متهمان ،قربانیان و مجازات ناقضان مقررات بشر

 . اند شده

توان امیدوار بود که در یم ،داده است رخ سو به این 1396 سال که از   تحوالت،با توجه به این 

دوستانه را  ،محاکمه و مجازات کسای  که در افغانستان ، زمینۀآینده ، اند نقض کردهمقررات بشر

 فراهم شود. 

 

 صل دومف

 ـه.ش. 1398سال  نخستشش ماه  در  تلفات افراد ملیک در جریان منازعات مسلحانه

رای مردم ملیک در افغانستان بود. در این مدت، تلفات افراد ها بهترین ما، خونیر  1398شش ماه اول سال 

، بیر  گروه طالبان گوهای صلحو گفت  ، کهدر این شش ماهسابقه افزایش یافته است. ملیک به گونۀ ی    و  نیر 

های درگیر طرف و  سابقه افزایش یافته بود ها به گونۀ ی  خشونت امریکا جریان داشت، دولت ایاالت متحدۀ

جریان مذاکرات  تر در خواستند امتیازات بیشدیگر یمتر بر همبیش حمالت ها و افزایش خشونت، با جنگ

 دفاع کشور بودند. و ی   مردم ملیک ،های مسلحانهیان اصیل این خشونتقربان ند. باتآسف،ور دست آهصلح ب

ترور،  ،ای زمین  هجنگ های کنار جاده،، از حمالت پیچیده و مسلحانۀ انتحاری، مایندر این شش ماه

، حمالت هوایی و 
 استفاده شدهتکتیک به عنوان ،عملیات نظایم شبانهحمالت راکن 

ی
 تلفات و  های جنگ

دۀ  . ار آورده استملیک را به ب گسی 

ان تلفات افراد ملیکالف  : ـ می  

 سالشش ماه اول  ،دست آمده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانهبا توجه به آمار و ارقام ب

 یر تغیدر جنگ و  طرفیر  درگیر  نبودن بند پا . ه استدبو افغانستان  های خونین  برای مردم ملیکماه ،1398

  هایو شیوه رویکرد 
ی

مجموع تلفات  ،1398 در شش ماه اول سالاست.  را افزایش دادهتلفات ملیک  ،جنگ

که از این   ،است ثبت شده ، نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانزخیم کشته و   تن (6487)، ملیک
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سال  شش ماه نخست، در مقایسه به . این رقماند دهشتن دیگر مجروح  4876و  تن کشته 1611میان 

  5986 در مجموع ،1397سال  که در شش ماه اولطوری ،دهد درصدی را نشان یم 8.36افزایش  ،1397

  2992 کشته و تن   1496از جمله ده بود، که شتن کشته و زخیم در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت 

 . بود به ثبت رسیده زخیم تن 

 

 

و  زن 578 ،مرد  4176شامل )تن  6487 مجموع تلفات افراد ملیک، 1398در شش ماه نخست سال  

از  تن دیگر  99سیت است که جن یادآوریاست. الزم به  به ثبت رسیدهکشته و زخیم   (طفل 1634

 . نشده است نزد کمیسیون تثبیت شدگان،کشته
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 16.8 ،ـه.ش. 1397 به شش ماه اول سال، نظر 1398سال  زنان در شش ماه نخست ملیک تلفاترقم 

 کشته و زخیمتن   576 مجموع تلفات زنان، 1398در شش ماه اول سال  . است داشته افزایش  درصد 

تن کشته و  493مجموع تلفات زنان به ، 1397سال  در  زمانکه در عیر  مدتحایل ، در شده است ثبت

 . د یرسزخیم یم

 افزایش صد در  26.47، 1397سال  در زمان مدتبه همیر  نظر  1398 شش ماه اول سال اطفال در  تلفات

به ثبت رسیده تن کشته و زخیم  1634مجموع تلفات اطفال ، 1398 شش ماه اول سال در  . یافته است

 . رسید یمزخیم کشته و   تن 1292 به مجموع تلفات اطفال 1397سال شش ماه اول  که در حایل در  ،است

 عامالن تلفات افراد ملیک:  ـب

دهد که تمایم نشان یم 1398در شش ماه اول سال  افغانستان های کمیسیون مستقل حقوق بشر یافته

دوستانۀ بیر  های منازعه در افغانستانطرف د و هر کدام به سهم خو  الملیل پابند نبوده، به حقوق بشر

همیشه از طرفیر  منازعه در  افغانستان که کمیسیون مستقل حقوق بشر با آن . اند شدهفات ملیک تل سبب

دوستانه بیر   خواسته است که معیارهای سبب تلفات و  شان قرار دهند الملیل را در محراق توجهحقوق بشر

 که  دهد نشان یمکمیسیون از جریان منازعات مسلحانه  هاینظارتنتایج  هماما با آن ملیک نشوند؛ افراد 

دوستانه بیر   ،های درگیر در جنگتمایم طرف های خود به جنگ ،الملیلبدون توجه به رعایت حقوق بشر

 . شوند و باعث تلفات ملیک یمادامه داده 

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

گروه   توسط درصد  3طالبان، گروه   توسطن آدرصد  75 ،1398 ملیک در شش ماه اول سال افراد  تلفات

وهای حایم  درصد  11 داعش، معلوم تلفات ملیک نا درصد  10وعامل  است دولت صورت گرفتهتوسط نیر

 بوده و 
 
وهای پاکستای  های مانده تلفات را فیر راکترقم باف  دهد. تشکیل یم در والیت کی   نیر

  ،1398در شش ماه اول سال 
ً
که   اند شده، در حمالت گروه طالبان قربای  از افراد ملیک تن 4878 مجموعا

تن از افراد ملیک  181 ،اثر حمالت گروه داعش از . اند شدهتن زخیم  3827و  کشتهتن   1051از آن میان، 

وهای دولن  و حامیان آن ،یر  چن. همتن زخیم( 67کشته و تن   114) اند شدهکشته و زخیم   مسئول، نیر

 126تن از افراد ملیک ) 685ستند. تن زخیم( ا 401کشته و تن   310)تن از افراد ملیک  711زدن به آسیب

 و هیچ گروه و  د کنکه کمیسیون نتوانسته عامل آن را معلوم    تن زخیم( توسط افرادی 559کشته و تن  

تن  10افراد ملیک ) تن از  32 و  اند شدهزخیم  کشته و ن را به عهده نگرفته،  یت آمسئول هم طرف جنگ

فیر شده  والیت کی   در  ل افغانستانبه داخ که از خاک پاکستان  هایی زخیم( توسط راکتتن  22کشته و 

توسط طرفیر  درگیر در منازعات ، 1398در کل در شش ماه اول سال  . اند شدهاست، کشته و زخیم 

  ،مسلحانه
ً
 . مجروح(تن  4876و کشته تن   1611) اند شدهکشته و زخیم   تن از افراد ملیک 6487 مجموعا
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دوستانه بیر  طرفیر  منازعه در ا متأسفانه که  دهد های ما نشان یمیافته پابند  الملیلفغانستان به حقوق بشر

ام، رعایت و همیشه خود را  ،هرچند دولت افغانستان اند. نبوده تطبیق اصول حقوق متعهد به احی 

دوستانۀ وهای های نظاری  کمیسیون نشان یمهم یافتهاما با آن ،الملیل دانسته استبیر   بشر دهد که نیر

 که در سایت هایی گروه طالبان نیر  یط اعالمیه.  اند شدهملیک  سبب تلفات افراد  ،دولن  نیر  به سهم خود 

 خود را متعهد به کنند خود پخش یم مربوطۀ
ً
، اما نند کرساندن به افراد ملیک قلمداد یمنیبآس، ظاهرا

دوستانۀ از  تر متفاوتبسیار  ،ن از افراد ملیکواضح است که تعریف آنا از افراد الملیل بیر   تعریف حقوق بشر

 نیر  کمپاین  سۀبر پرو  حتا حمالی  را طالبان  . استملیک 
 که یک پرو   های انتخابای 

ا
است و  ملیکسۀ کامل

وع نظایم دانسته نیمهیچبه  . اند شود، انجام دادهوجه هدف مشر

 حوادث:  نوع بر اساستفکیک تلفات ملیک  ـج

 گذشته، شیوهدادن به ادامه
ی

 دامنۀتناسب در استفاده از وسایل نظایم، کشاندن رعایت نکردن های جنگ
 های تغییر شیوه شهرها و  ویژه در ، بهنگ در محالت مسکوی  ج

ی
شدن پذیر ، بدون توجه به آسیبجنگ

طرفیر  درگیر در  ملیک توسط طرفیر  منازعه در افغانستان است. افراد تلفات  از عوامل افزایش ،مردم ملیک
 د. شو کنند که باعث تلفات ملیک یمهای مختلف در جنگ استفاده یماز شیوه جنگ
، های مورد استفادۀ طرفها و روششیوه  حمالت ،مواد منفجره ها و ماینجمله استفاده از  از های درگیر

ی انتحاری، پیچیدۀ ،درگیر ، های زمین  به  ،عملیات نظایم شبانه و حمالت هوایی  ،ترور  حمالت راکن 

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

  به گونۀ نمونه، از چند شیوۀ
ی

 و چگونگ
ی

 آور شد: یاد  توانیم ملیکافراد  تلفاتآمدن  ه وجود بجنگ

های ماین یس و یمقناط یها، ماینهای کنار جادهاستفاده از ماین : دهشهای جاسازیمایناستفاده از  -1
 یگ از شیوه (بخودساخته )موتربم

ی
 سبب تلفات افراد که همواره   است، مسلح دولت مخالفانهای جنگ

سال  نخستدرشش ماه که دهد  نشان یمهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یافته . د شو ملیک یم
شش ماه اول  در  بوده است. های کنار جاده ماین نایسر از انفجارات و  ،ارقام تلفات ملیک ترینبیش ،1398
  ،1398سال 

ً
، انفجار های کنار جادهزخیم( در انفجار ماین تن1603 کشته و تن   420تن ) 2023 مجموعا

درصد کل تلفات  31رقم که این   ،زخیم شده است کشته و   ،شدهعبیهت مواد منفجرۀ یس و یهای مقناطماین

گروه طالبان نیروهای حامیان دولت  داعش عامالن نامعلوم راکت های پاکستانی

کشته  1051 310 114 126 10
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مجموع 4878 711 181 685 32
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 سه ـه.ش. 1397 دهد و در مقایسه با شش ماه اول سالشده تشکیل یمزمان یاد ملیک را در مدت
ً
، تقریبا

 برابر افزایش یافته است. 

  ،1397شش ماه اول سال  در 
ً
 کشته و   ،های کنار جادهاثر انفجار ماین از ، تن از افراد ملیک 778 مجموعا

 زخیم شده بود. 

نزدیک شاهراه  ،خرما ، در منطقۀ آببریعراده بس مسافر یک  ،8/5/1398 تاری    خبه »به گونۀ مثال: 

دولت  مخالفانکه توسط   ، با ماین حلقوی کنار جاده،مربوط ولسوایل باالبلوک والیت فراه ،نمی  یک

تن  20ل کشته و طف 1مرد و  33 ، شاملافراد ملیک از  تن 54 از اثر آن ه بود، برخورد و دشجاسازی 

 «دیگر زخم برداشت. 

، مربوط شک سیلو  ، در استاد ربای   جویان دانشگاه، در موتر حامل دانش1398جوزا  12 تاری    خبه »

 شدن و مجروح تن 2شدن به کشته که منجر   ، انفجار ماین صورت گرفت،پنجم امنین  شهرکابل حوزۀ

 «د. شن از محصال تن دیگر  24

از ولسوایل  تن شنشیر  داشت، 9 به شمول راننده که  ،یک موتر نوع فالنکوچ ،1398ثور  20 تاری    خبه »

صبح در قریه گردگ ولسوایل  6حوایل ساعت  مت هرات در حرکت بود،به س میش، از مسیر ناوهکین  

شدن و باعث کشته برخورد  جاده، که از سوی گروه طالبان جاسازی شده بود،ا ماین کنار میش بناوه

 «مرد دیگر زخیم شد.  3ده و شمرد(  5یک زن و شنشیر  ) 5ه شمول راننده و ب تن 6

ی –2 ی ،های کنار جاده، پس از ماین1398در نیمۀ نخست سال : های زمین  جنگ ها و درگی   ،های زمین  درگیر
های زمین  بیر  دهد که در جنگکمیسییون نشان یم  یهایافته ملیک را در ی  داشته است. ترین تلفات بیش

وهای حامیان دولت و  وهای طالبان نیر   ،نیر
ً
کشته تن   59مجروح و  1322از جمله  تن 1381 مجموعا

 دهد. درصد کل تلفات ملیک را تشکیل یم 21که این رقم   ،اند شده

ی مسلحانه در شش ماه اول  های زمین  و تلفات ملیک نایسر از جنگ متأسفانه مقایسه  در  1398سال درگیر
حمالت ن هم شدت علت آ درصد افزایش یافته است و  20، ـه.ش. 1397 سالدر  مشابه زمانبا مدت
وهای دولن   ها و ولسوایل ها و مسلح بر مراکز شهر  مخالفان الت تحت بر مح شدت عملیات نظایم نیر
یهای کمیسیون نشان یمیافته . استمسلح  مخالفانترصف   که در محالت هایی دهد که بسیاری از درگیر

د، ها( صورت یمشهرها و قریهمسکوی  ) اند. ، آسیب دیدهنظامیانملیک شده و غیر  سبب تلفات افراد گیر
کنند و حیث سی  استفاده یمه بکه مخالفان مسلح از اماکن مسکوی  دهد  از قضایا نشان یم شمار زیادی
و  وها کنند شان حمله یمهای دولن  و حامیانعلیه نیر ی دولن  صورت و در حمله متقابیل که از طرف نیر
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د )بهیم وهای دولن  از سالح ویژه در مواردی کهگیر کنند( افراد ملیک زیادی تلف های ثقیله استفاده یمنیر
وهای مخالف دولت در بعض  از موارد از مردم ملیکدهای کمیسیون نشان یمیافته شوند. یم به  هد که نیر

 به . استفاده از این شیوهاند شدهاند و باعث تلفات ملیک زیادی حیث سی  انسای  استفاده کرده
ی

های جنگ
نظایم را سی  یمدلیل این  که افراد غیر

ا
دوستانۀ سازند، کامل الملیل بیر   ممنوع بوده و نقض حقوق بشر

دوستانه بیر  شو یممحسوب  گیر باید تا حد های در یک از طرفالملیل هر د. بر مبنای اصول حقوق بشر
عیت یا مسکوی  اجتناب ورزند. به گونۀ نمونه، پرجم ایم در درون یا نزدیک مناطقمراکز نظ ممکن از ایجاد 

 . کنیماشاره یمقضایا  یگ از  گزارش  به

 ر حمالت تهاجیم را ب ،مسلح دولت مخالفان ،1398بله سن 8 جمعهشب  12:30ساعت حوایل »

ی شدید میان   آغاز کرد  نواخ شهر کندز  وهای امنین  تا  یادشدهگروه و درگیر  9ختم روز شنبه  و نیر

کنان این شهر کشته و مجروح از مردم ملیک و سا  شماریها یاین درگیر  ، که در نتیجۀسنبله ادامه یافت

. شاهدان عین  گفتند اند شدههای جسیم و روخ آسیبدچار زیاد دیگر آواره شده و  شمار شدند و 

و  از  ی میان طالبان و نیر ، ی سبک و سنگیر  کار گرفته شده بود ها، که از سالحهای دولتاثر این درگیر

د کر های این حادثه اظهار  زخیم راه فرار نداشتند، یگ از  مردم ملیک در میان دود و آتش گیر مانده و 

وهای امنین  شلیک یم ر ب جا از آن شدند و های مردم یمزور داخل خانهکه: طالبان به  در  کردند. نیر

ی مسلحانه چندین ساعت و این درگیر  دهکر وان سی  انسای  استفاده  این جنگ طالبان از مردم به عن

 طول کشید. 

ی از ، بر اساس معلومات منابع امنین  و مراکز صیح  از  ،گناه ملیکی  افراد از تن  91ها اثر این درگیر

 «طفل زخیم شده است.  19زن و  12، مرد  54شامل  ،تن 85مرد و یک طفل کشته شده و  5جمله 

اثر  از دهد که نشان یم مستقل حقوق بشر افغانستان کمیسیون  سالۀهای چند گزارش: حمالت انتحاری -3
در نیمۀ نخست سال  ،خوشبختانه اما ه است؛ افتاداتفاق  خییل زیاد افراد ملیک تلفات حمالت انتحاری نیر  

کاهش   ،های گذشتهسال مشابه در  زمانت انتحاری، نظر به مدتتلفات افراد ملیک نایسر از حمال  ،1398
در این شش که   دهد نشان یم مستقل حقوق بشر افغانستان های کمیسیونیافتههم، افته است. با آنی

 شمار ، این حمالت است و در نتیجۀ اثر حمالت انتحاری بوده از  ،تلفات ملیکدرصد کل  18حدود  ،ماه
 د. شو یم تن زخیم 865 کشته و تن   299شامل  که  ،رسد یم تن 1164 قربانیان به

د صورت یم اغلب در زمان و مکان مزدحمحمالت انتحاری تأسف، با  تری بیش شمار  و در نتیجه، گیر
نظایم،از  ترین حمالت ن بیشعامال ،گروه داعش و گروه طالبان  شوند. کشته و زخیم یم  افراد غیر

است که های درگیر خواسته از طرف، بارها افغانستان سیون مستقل حقوق بشر اند. کمیانتحاری بوده
آنان  حمالت انتحاری هماما هنوز  و افراد ملیک را هدف قرار ندهند؛ استفاده نکنند  از حمالت انتحاری

ند. به گونۀ مثال، ایندفاع قربای  یمو ی   افراد ملیک ادامه دارد و از   یگ از قضایای انتحاری از  گزارش  گیر
 : بخوانید  را 

، ده بود ش برگزار  ،بختیار  ، واقع قلعۀدی   هوتل شهر ، محفل عرویس که در 1398 اسد  26 شبدر 

 گرفت.   مورد حمله انتحاری قرار 

 که   ،عروس تن از اقارب داماد و  900حدود  این محفل، در 
ً
ا  بودند، مردم اهل تشیعاز  عمدتا ک اشی 

داخل صالون مردانه شده و مواد  ،تن مهاجم انتحارییکدقیقۀ شب،  10:10داشتند. حوایل ساعت 
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تن  93تن از افراد ملیک، شامل  236، در این رویداد  . کرد راه خود را در میان مردم ملیک منفجر  هم

 وجود داشت.  ،زن 7 طفل و  35 تن زخیم، شامل 143 بود و  طفل نیر   15کشته، که در میان آنان 

، از هللا، مسیحامزاده، برادر شب دقیقۀ 10:30حوایل ساعت »رویداد گفت:  شاهدان عین   یگ از 

اک ه هوتل زود خود را ب کاکا جان تباه شدیم! »گفت:    برایم زنگ زد و  کنندگان آن محفل،اشی 

 « برسان... 
ً
ه همه مردم شاسیمه به هر طرف دیدم ک ،دمدر هوتل رسان گرفتم و خود را   موتر  من فورا

از اعضای  را که اطفال و زنای   ،من داخل هوتل شدم شان بودند. دند و در جستجوی وابستگاندوییم

ون  از هوت ند،بود امخانواده  برادر کر ل بیر
ً
که   یستاد شو اچیغ زد، کاکا جان  ،هللاام، مسیحزادهدم. بعدا

، در دیدم که فاروق پشکاکایم ،الون مردانه شدمو داخل س دوباره برگشتم ،زخیم شدهفاروق کاکایم 

آلود و  از بدنش خونهایی حالت کوما قرار دارد و قسمت داخل پرده پیچ خورده و در  ،هوتل راه زینۀ

  . سوخته است
ً
 عضای فامیلم که سطیح مجروح شدهدیگر ا همراه با  از زمیر  برداشتم و  را  او فورا

 «. گرفتند   آباد انتقال دادم و تحت معالجه قرار ، به طرف شفاخانۀ عیلودند ب

 

1 
4-  : اثر حمالت راکن  کشته و زخیم  از  ،از افراد ملیک شمار زیادی ،1398 در شش ماه اول سال حمالت راکنی

  ،. حمالت راکن  اند شده
ً
د که طرفطوری صورت یم عموما  با استفاده از سالح ،های درگیر گیر

ً
 های نسبتا

، کند تخریبات و خسارات زیادی وارد یم ،پرتاب راکت کنند. به جانب مقابل فیر یم ،ند هاوانسنگیر  مان

به افراد ملیک بسیار  رسیدن، احتمال آسیبساحات جنگ در مناطق مسکوی  باشد  ویژه در حاالی  کهبه

 بلند است. 
ً
،  بعضا ی طهدفدر هنگام استفاده از حمالت راکن   بهها راکتدقیق نبوده و  جنگرفیر  گیر

در شش ماه نخست  د. شو به افراد ملیک یم رسیدن جدی، که باعث آسیبند نکمحالت مسکوی  اصابت یم

 810ت راکن  صورت گرفته است و آن توسط حمال  درصد  12 ،ملیک افراد  تلفات ، از مجموع1398سال 

                                                           
 . . عکس از محل انفجار انتحاری در داخل سالن عرویس شهر دوی  1
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اثر از  ،از افراد ملیک زخیم( 535 و  کشته  275) تن

ترین بیش . اند شدهاین حمالت کشته و زخیم 

که در   ،ند ا ، زنان و کودکانقربانیان این حمالت

 . اند شده، قربای  این حمالت یا مکاتبها خانه

شنبه روز یک پیش از چاشت 9حوایل ساعت 

اثر انداخت چند گلوله  از  ،1398 یجوزا 26رخ و م

وهای  مخالفانهاوان توسط  مسلح دولت و نیر

 قلعهامنین  در مناطق شای
ی

قلعه و ، ینگ

پوش والیت سی   ولسوایل خواجه قشالقکهنه

 18زن  کشته و  1مرد و  3شمول ه ب تن 4، فاریاب

مردان  مجروح  ان، اطفال و شمول زنه ب ،تن دیگر 

 دند. ش

روز  پیش از چاشت 9ساعت وایل ح» پوش گفت: سی   نیان واقعه از ولسوایل خواجهقربا تن از یک

وهای دولن   که از   ،هاوان ، یک گلولۀ 1398/03/26 مورخشنبه یک  ر ده بود، بشانداخت  سوی نیر

ل ما اصابت کرد  ها کشته و زخیم ه شمول اعضای خانوادۀ من و همسایهب تن 9، که در نتیجه، می  

 «شدند. 

این  قلعۀ. اهایل قریۀ شایحادثه بودم من شاهد عین  در این»: کرد   از شاهدان عین  اظهار  یگ دیگر 

چند دقیقه  مدت کردند،از یک محل به محل دیگر فرار یم ،شانجاناز حفاظت  برایکه   ،ولسوایل

که منجر به  کشته و   اصابت کرد باغ  ، بههاوان همیر  حال، یگ گلولۀ در یک باغ توقف داشتند. در 

وهای اردوی میلگفته  وی، در ادام د. شگناه و ی  افراد ملیک  از  تن 6مجروح شدن   ر ، ب: همواره نیر

گناه تلفات مردم ی   د و باعثدهنقرار یم مورد هدف اماکن افراد ملیک را  ،اشتباه هایگزارشاساس  

 «ند. شو ملیک یم

وهای امنین   نتیجۀ در  ،1398حمل  23 تاری    خه ب ،چنیر  هم ی میان گروه طالبان و نیر از  کشور،  درگیر

ل ممریم اصابت  اثر  ت ولسوایل چهاردرۀسکتوپ به یک می   طفل  1والیت کندز،  وی  در قریه حرص 

 «. ند برداشتزخم  ،زن 1طفل و  2کشته، 

فراد ااز تلفات صد در  7.32حدود ، 1398در شش ماه نخست سال  مند: ها و ترورهای هدفقتل -5

 تن 475از مجموع  . اند شدهیا زخیم  شان را از دست دادهجان ،مند های هدفاثر ترور و قتل از  ملیک،

در نیمۀ  . اند شدهتن دیگر زخیم  285 و  کشتهتن   190مند، قربای  ترورهای سیستماتیک و هدف

یا افراد مسلح مسلح دولت  مخالفانتر توسط بیش ،مند های هدفترور و قتل ،1398نخست سال 

هدف این  ،محیل متنفذان دولت همکار و کار با تر افراد ملیک همبیشو  صورت گرفته است مسئولغیر 

دوستانۀ بیر  ند. ابودهنوع حمالت  ، که نظایم هدف قرار دادن این نوع افراد الملیل، بر بنیاد حقوق بشر

   دخیل نیستند، ر جنگگاه دنبوده و هیچ
ا
  . استممنوع  کامل

ی ،1398 سنبلۀ 12 مورخشنبه روز سه صبح 8حوایل ساعت ـ 1»به گونۀ مثال:   ،عبدالصمد امیر
 که از مسیر والیت هنگایم ،کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  شپرست دفی  والین  غور 
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 مسلح، توسط طالبان ،زیوالت  والیت غور بود، در دهکدۀ شجنگل ولسوایل لعل و  ، روانۀوردکمیدان
 . د شو باران یمدو روز تیر  شود و بعد از بازداشت یم

سید کریم فرامرز  ،1398اسد  1 تاری    خبه  -2 
 راه  موسوی،

 
رئیس مؤسسه اجتمایع و انکشاف

هنگایم  کندز،  ی  والیتمد فعاالننوین و یگ از 
لش بود، 5که ساعت   توسط افراد  عرص رایه می  

کوچۀ آخندزاده، واقع   در  ،پوشنقاب مسلح
 مربوطات ناحیه دوم آباد از گوالیی بندر خان
 . د شو شهر کندز ترور یم

طالبان  ،1398شطان  14  تاری    خبه  -3
 عبدالقیوم انصاری، سوار مسلح موترسایکل

های رئیس شورای علما و یگ از شخصیت
های در قریۀ بلوچ را  مذهن  اهل تشیع روحای  و 
بارانشهر کندز،  پل آلچیر    . کردند   تیر

تن از یک ،رئیس اسالم گروه طالبان -4
را ترور  آباد والیت کندز ولسوایل عیل متنفذان

 ؛کرد 

، مدیر لیسۀ دهکدۀ سمن  هللانعمت -5
، توسط افراد مسلح آب والیت تخار ولسوایل چاه

ی مکتب  50 در فاصلۀ، 1398سنبلۀ  6 تاری    خ، که به ملبس با لباس نظایمسوار موترسایکل می 
 یادشده صورت گرفت. 

 15:7څارنوایل، ساعت څارنواالن بخش جرایم سنگیر  ادارۀ لویدو تن از ، 15/4/1398 تاری    خبه  -6
، توسط گروه طالبان مورد حملۀ پنجم امنین  شهر کابل ، مربوط حوزۀکمپن    در ساحۀ صبح،

 مجروح جه، څارنوال عبدالقدیر کشته و څارنوال بسمیت، که در نتگرف  تروریسن  قرار 
ً
هللا شدیدا

 د. ش

کت مخابرای  سالم، ، محمد 1398اسد  17 تاری    خبه  -7 شده اثر ماین جاسازی از قاسم تاج، رئیس شر
 یت آن را به عهده گرفته است. مسئولدر موترش، در شهر کابل کشته شد و طالبان 

 
وهای دولن  و  را  حمالت هوایی  : حمالت هوای   -6  دقن  ی  . دهند انجام یمان حامیان دولت افغانستنیر

یدر هدف وها  این گیر  سبب دقت الزم حمالت هوایی بدوند. شو ایجاد تلفات ملیک یم سبب نیر
ی و نهاافکار عامه  شم مردم محل،سبب خ و از این رهگذر مردم ملیک  زدن بهآسیب دهای حقوق بشر

وهای هوایی افغانبا بلندد. شو یمالملیل در سطح میل و بیر    توانایی نیر
وها نیر   ،رفی   حمالت این نیر

مردم ملیک که  ی از شمار همواره  . شده استافزایش یافته است و این امر باعث افزایش تلفات ملیک 
 یم مخالفانبات تحت حاکمیت قص قرا و  ر د

ی
وهای  ،د نکنمسلح دولت زندگ  حمالت هوایی نیر

قربای 
وهای بیر   دولت و   افراد  تلفات افزایش از  مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون  . د نشو یم الملیلنیر

 از حمالت هوایی سخت ن
احتیاط الزم کار  خواهد که از یم افغانستان از دولت گران بوده و ملیک نایسر
د و از   . د کن، در آخرین گزینۀ نظایم استفاده  بمباردمان هوایی  گیر
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 368جمله از ن ت 634 حدود  ،عملیات شبانه و  اثر حمالت هوایی  از  ،1398در شش ماه اول سال 
، جنگ در محالت مسکوی  و استفاده از  دقن  ی  . اند شدهتن مجروح  266کشته و  در حمالت هوایی

شمرده اثر حمالت هوایی  از ملیک  افراد  تلفات ترین عواملمهماز  ،سی  انسای   به مثابهافراد ملیک 
 : کنیمکش یمرا پیش حمالت هوایی  ایایقض ، یگ از نمونه به گونۀ د. شو یم
و  اثر  از  ،1398 اسد  9 مورخشب   9:30حوایل ساعت »  ابا هم ،های دولتحمالت هوایی نیر

ی
هنگ

ل  ،شچکان ولسوایل گرزیوان والیت فاریاب قریۀ در مسلح  مخالفانعلیه  الملیلقوای بیر   سه می  

ی  200 ، که در مسافتهاهایل قریمسکوی   ی یگ از پوسته 50ولسوایل و  ساختمانمی   های امنین  می 

 ،تن دیگر  4کشته و   طفل، 5مرد و  3 زن، 4شمول ه ب از اعضای دو خانواده، تن 12موقعیت داشت، 

 دند. شطفل، مجروح  1زن و  1مرد،  2ه شمول ب

 ولسوایل سید  درۀجوزرین  قریۀ یک عراده موتر نوع شاچه در  ،17/06/1398 تاری    خبه 
ی

آباد تنگ

وهای ائتالف بیر  یت میدانوال   از  تن 7 گرفت، که در نتیجه  الملیل قرار وردک، آماج حملۀ هوایی نیر

 . شدند  کشته  اعضای یک خانواده بودند، و  همه افراد ملیک که  طفل، 2، به شمول شنشینان آن
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وهای حامیان دولت افغانستاناکتیکاز ت یگ : عملیات شبانه. 7  نیر
ی

   ،های جنگ
ً
سبب تلفات  که بعضا

 175 و زخیم شدن، کشته 1398سال  شش ماه نخست در  ، عملیات شبانه است. گردد ملیک یم افراد 

وهای ، در نتیجۀ عملیات شبانۀاند زخیم شده 98کشته و   77جمله از  تن عات خاص دولت قط نیر

 . شده است، ثبت افغانستان

یحس انتقام و  ، معلومات استخبارای  نادرستشبانه هایدر عملیات دقن  ی   اند که در از عوامیل ،گیر

 . د شو ملیک یم سبب تلفات افراد  ،بانههای شعملیات

و   4 بر  3 شب 30:9، حوایل ساعت استآن در ننگرهار  ، که مرکز سوق و ادارۀ02های قطعات خاص نیر
وهای حمایت عملیات شبانه را  ،3/1398/  در  که  ،زاد ولسوایل شیر  ی، در قریه طوطو قاطعبه همکاری نیر
 دند. کر سازماندیه   تجمع کرده بودند، )طالبان( مسلح دولت مخالفان جا آن
فریع منتیه  ، از کوچۀعراده موتر نوع شاچهیک ، در جریان این جنگ،های امنین  تور قول مقامات سکبه 

ی که  به شک عمویم وهای قطعۀبود، به شعت عبور یم محل درگیر به گمان این  02 کند. در این حال نیر
 مشخیمشلیک  ر آنبمب است، بکه موتر 

ً
افراد ملیک  همه ،آن شنشینانشود که ص یمکنند؛ اما بعدا

ملیک دیگر  مرد  3و  شوند کشته یم  طفل 2 زن و  1مرد،  6 افراد ملیک، شامل  از  تن 9، رویداد  . در اینند ابوده
 زخیم شده است. 

وهای قطعات خاص ،۱۳۹۸ماه شطان سال  ۱۷/۱۸، در واقعۀ شب چنیر  هم بر  ،دولت افغانستان 01 نیر
 سیدان سویدن نۀشفاخا

ی
داد والیت میداندا ولسوایل، واقع تنگ ن گروه طالبان اکه گویا مجروح  ،وردکیمیر

به قتل  یادشده نۀرا در داخل شفاخاافراد ملیک  تن از چهار شدند و داخل شفاخانه ، د شیم درماننیر  در آن 
 ند. دنرسا

 
 
:  بر اساستفکیک  د.   موقعیت جغرافیای 
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ق غرب و جنوب هایدر زون ،ملیکافراد ترین رقم تلفات بیش ،1398سال  نیمۀ نخست در  صورت  زون شر

 ، جمماه گذشته 6جریان  در  ،یادشدههای گرفته است. در زون
ً
زخیم  از مردم ملیک کشته و تن  3107 عا

 . شده است

ق،شمالزون آن پس از  یک ترین تلفات افراد ملشیترتیب شاهد ب، به غرب و ، شمال جنوب هایزون شر

  یادشدههای گذشته در زونبوده، در شش ماه  
ً
در  . اند شدهزخیم  ن از مردم ملیک کشته و ت 1645 جمعا

های  زونیر  چن، هماند شدهزخیم تن از مردم ملیک کشته و  1735زون مرکز  در  1398شش ماه سال 

ق، غرب و زون لشما   ی   ترین تلفات ملیک را در های بعدی شاهد حوادیی بودند که بیشدر رده جنوبشر

 ند. اهداشت

 

 خصویص:  سیسات عامه و أت حمالت بر 

دستانۀ بیر   سیسات عامه و حمله بر تأ های درگیر طرف الملیل ممنوع بوده و خصویص از لحاظ حقوق بشر

ی  رسد ن به مردم ملیک یم، که منفعت آسیسات عامهمکلف است تا از هر نوع حمله بر تأجنگ  جلوگیر

 د. کن

به اصل  ،مسلح دولت مخالفانخصوص هب ،های درگیر جنگطرف 1398شش ماه اول سال در  متأسفانه

 مخالفانبا وجود که  . اند کردهت وارد  به تأسیسات عامه خسارا ده و کر توجه ن یسات عامهسحفاظت از تأ

عمل این  اما در  اند،سیسات عامه بودهها متعهد بر حفاظت از تأنکه آ  اند دهکر بار ادعا  ح دولت چندینمسل

 در والیت بغالن و  ،سال روان بلۀماه سن مسلح دولت در  مخالفانطور مثال ه ب . تحقق نیافته استتعهد 

والیت کشور  10مردم ملیک در  برای چندین روز  دند و کر های برق را توسط مواد منفجره تخریب  کندوز پایه

  . د شد ت هنگفت مایل بر اقتصاد کشور وار خسارا دند و کر از نعمت برق محروم  
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ی: نتیجه  گی 

تن از مردم  6487 ی افراد ملیک در افغانستان بوده و اها بر هترین ماخونیر   ،1398سال  شش ماه نخست

های کمیسیون یافته بر بنیاد  ند. اشدهمنازعات مسلحانه  جنگ و اطفال قربای   ملیک به شمول زنان و 

 المللبیر  به موازین حقوق  ،مسلح دولت مخالفان ویژهبه ،های درگیر شر افغانستان طرفمستقل حقوق ب

دوستان  سببکه   اند کردهاستفاده   هایی از شیوه ،و در جریان منازعات اند و حقوق بشر توجه نداشته هبشر

دوستانه، طرفیر  درگیر  نبودن بند پاتوجه به . با شده استتلفات افراد ملیک  به افراد ملیک  به حقوق بشر

های جدید د. استفاده از شیوهشو یم ها آن همایل بخسارات و مردم تلفات جای   سببو  دهشصدمه وارد 

 و 
ی

دوستانالملل بیر  موازین حقوق  به توجیهی  جنگ افزایش  سببجنگ، در طرفیر  درگیر  از سوی هبشر

شش ماه  در  : کهدهد  نشان یم مستقل حقوق بشر افغانستان های کمیسیونیافته. تلفات ملیک شده است

افزایش درصد  8.36 ملیک افراد  تلفاتارقام ، در سال قبل زمان مشابهمدت ، نسبت به1398سال  نخست

ما ا ،کشته و زخیم شده بودند فرد ملیک   تن 5986 ،1397سال  شش ماه نخسته در کچنان . یافته است

 1398 سال نیمۀ نخست در 
ً
 . اند شدهتن کشته و زخیم  6487 ، جمعا

وهایتوسط  درصد  11، توسط طالبان درصد  75 ،در این مدت از مجموع تلفات ملیک وهای  دولن  و  نیر نیر

افراد ملیک تلفات  درصد  10عامل  و  صورت گرفته است گروه داعشتوسط   درصد  3 ،الملیلنظایم بیر  

  نامعلوم
 
وهای پاکستای  های ، از اثر فیر راکتتلفات ماندۀو رقم باف تلفات  . بوده استدر والیت کی   نیر

  ،1398)کشته و زخیم( در شش ماه اول سال  افراد ملیک
ً
زن  578مرد،  4176 ملاش) تن 6487 مجموعا

 است.  شخصنام از قربانیان، تن 99جنسیت و  بوده است (طفل 1634و 

وهای  توسطملیک  افراد  تلفات ،افزایش درصد  53 تلفات افراد ملیک توسط طالبان، یر  چنهم دولن  و نیر

درصد  85 ،گروه داعش  حمالت تلفات افراد ملیک نایسر از  درصد افزایش و  54 افغانستان، حامیان دولت

ق   های این گروه در هپایگا مناطق و ترصف ، علت این کاهش بزرگشاید  . است یافتهکاهش  از  کشور شر

1735

1210

437457299

1897

452

تفکیک مجموع تلفات ملکی براساس زون ها در نیمۀ 
.ش.هـ1398نخست سال  

زون مرکز زون شرق زون شمال زون شمالشرق زون جنوب زون جنوب غرب زون غرب
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وهای دولن   وها این  ؛ زیرا بوده باشد  سوی نیر ق کشور  داعش را در ل گروه ساحات تحت کنی   بیشی   نیر شر

 ند. دبر از بیر  شهر کابل  در  را  این گروه فعال هایاز شبکه شماری و  ردند کترصف  

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

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

 . ستا د آمدهبه وجو  شبانه هایعملیات و مند هدف

نگاران نیر  خونیر  بود ها و هشش ماه گذشته برای اصحاب رسان  ،هلمند  کابل،  هایتوالی در  . ه استخی 

نگاران کشته و  3 ،رویدادهای متفاوت در  ،بغالنننگرهار و   . ند اشدهمجروح تن دیگر  16 تن از خی 

 

 پیشنهادها: 

های نظاری  خود از جریان منازعات مسلحانه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با توجه به یافته

وهای بیر  از تمایم طرف الملیل، گروه طالبان، سایر مخالفان مسلح( های درگیر )دولت افغانستان، نیر

 و اجرا کنند:  رعایت ها را داشته و آنخواهد که به پیشنهادهای کمیسیون، توجه جدی یم

دوستانۀ بیر  های درگیر در جنگ افغانستان خواسته یماز تمایم طرف -1 الملیل شود که به موازین حقوق بشر

 آن( پابند بوده و تمایم این موازین را در جریان منازعات نوا و پروتکلجی 1949های )کنوانسیون
 
های الحاف

سازد و در تمایم حاالت مسئولیت را متوجه ناقضان آن یم ،مسلحانه رعایت کنند. هر نوع نقض این قواعد 

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

م مردم افغانستان است. از طرف -2 شود که با درنظرداشت عدالت های درگیر جنگ خواسته یمصلح، نیاز می 

ی شهروندان   بس و هرچه زودتر آتشافغای  را آغاز ، گفتگوهای میانکشور و تضمیر  حمایت از حقوق بشر

 کنند؛  برقرار 

گونه هایی در جنگ استفاده کنند که به افراد ملیک هیچشود که از شیوههای جنگ خواسته یماز تمایم طرف -3

رساندن عمدی و سیستماتیک به افراد ملیک، طبق موازین حقوق آسین  وارد نشود. کشی   و آسیب

دوستانه ممنوع  است؛و از  بشر
ی

 مصادیق جنایت جنگ

یا هرجای دیگری که به افراد شود که از جنگ در محالت مسکوی  های منازعه خواسته یماز تمایم طرف -4

چنیر  ها به حیث سی  انسای  استفاده نکنند. همشود، خودداری کنند و هرگز از انسانملیک آسیب وارد یم

یگروگان پذیر نیست و هیچ جناح نظایم توجیه صحرایی افراد ملیک،های هدفمند و محاکمۀ ، ترور و قتلگیر

 ند؛نباید دست به چنیر  کاری بز 

 خواسته یماز گروه -5
ً
تعرض نکنند و از تخریب که بر تأسیسات عامه   شود های مسلح مخالف دولت جدا

 های مخابرای  دست بکشند؛سازی فعالیت شبکههای برق و مختلپایه

دوستانۀ بیر  ته یماز دولت افغانستان خواس -6 الملیل را شناسایی کرده، شود که تمایم مرتکبان نقض حقوق بشر

 مورد پیگرد عدیل قرار دهد؛

ی از تلفات افراد ملیک»سند معتی   خواهیم کهیماز دولت  -7  ؛را اجرایی کند  «پالییس میل جلوگیر

 خویش را، ها و طرزالعملشود که پالییسخواسته یم از دولت -8
ی

قرار  دوبارهو برریس  بازبین  مورد های جنگ

ها گویی عامالن تلفات آنکه باعث کاهش تلفات افراد ملیک و پاسخ  ی تنظیم کند اهرکدام را به گونهداده، 

 شود؛
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د. چه زودتر، با هدف تأمیر  بهی  امنیت شهروندان، اقدامای  شود هر خواسته یماز دولت  -9 را روی دست گیر

مسئول را شناسایی و آننیر  دولت باید افراد   ها را خلع سالح کند؛مسلح غیر

الملیل را در افغانستان مساعد سازد و به شود که فرصت حضور محکمۀ جزایی بیر  خواسته یماز دولت  -10

دوستانۀ بیر    به قضایای نقض حقوق بشر
ی

 الملیل، با این محکمه همکاری جدی کند؛منظور رسیدگ

دوستانۀ تمایم منسوبان ندولت  الزم است -11 وهای دفایع و امنین  کشور را در مورد موازین حقوق بشر یر

 الملیل و حقوق بشر آموزش دهد؛بیر  

، کمکدیدگان و خانوادهرسان، باید به آسیبدولت و نهادهای مدد   -12 تر کنند. رسای  بیشهای افراد قربای 

د و از آن، تو اند شدهها بیجاهایی که از اثر جنگنیر  باید به افراد و خانواده ها حمایت جه جدی صورت بگیر

 تر شود؛بیش

ان خساره رسیده به قربانیان جنگ»شود که به دولت افغانستان پیشنهاد یم -13 را، که مسودۀ آن « قانون جی 

از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه شده و به وزارت عدلیۀ جمهوری اسالیم افغانستان 

 بفرستد؛و برای تصویب، به شورای میل مراحل کند  فرستاده شده است، زودتر یط

شود که گروه حفاظت از افراد ملیک را در داخل به شورای میل جمهوری اسالیم افغانستان پیشنهاد یم -14

اک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سازمان های الملیل و سازمانهای بیر  شورای میل، با اشی 

ی کند. جامعۀ مدی  تأسیس کرده، از   تلفات افراد ملیک در منازعات مسلحانه، به گونۀ مؤثر جلوگیر


