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 فشرده مطلب
 

سه الی چهار متر دورتر به . د شديد بو ایيک زلزلهمثل .  گذشتم که بمب منفجر شد از عقب موترمنهم
جا بخاک افتاده وقتی که بحال آمدم ديدم که مردم و قطعات بدنشان در همه . ..هوا پريدم و بزمين خوردم

داد و فغان می زخميها ... اجزای بدن در همه جا ميان خون ديده ميشد و ديگر  پاه و دستاست؛ انگشتان
 ز همان رومه... ين وقت بمب ديگری منفجر شددر هم. مردم های ديگر هم داد وفغان می کردند, کردند

   ... تمام کااليم از خون سرخرنگ شده بود,کاالی سفيد پوشيده بودم
 

 د پاهايم درد می کن. نخواهم توانستهمديگر بوکس . ه رفته نمی توانم تيز رااما فعال,  بوکسر بودمخودم
  بهگاهی هم که و. گريه ام ميگيره, به اين حال و روز خود فکر می کنم وقتی .و بمشکل راه می روم

 دلم می خواهد که اين کشور را برای هميشه ترک,  همه اش را می سنجمو ديگر می افتم چيزهایفکر 
  .بگويم

  20061جوالی 5. شرح يک حمله با بمب را بازگو می کرد, ا .یمحمد              
 

از اوايل سال ت مسلحانه زيادی را  حمال مخالف دولت افغانستانو ساير گروهای مسلح, حزب اسالمی, طالبان
بر   آنثيراتتاغيرنظاميان را هدف قرار داده و يا هم بدون توجه به   يااين حمالت. انجام داده اند تا بحال 2006
مختلقی مانند  در جريان زندگی روزمره شان با تجربيات خشونتبارافغانها. صورت گرفته استغيرنظاميان زندگی 

  .  اند بوده در اين سال مواجههترورکمين و,  انتحاریحمالت, بمب گزاری
  

, پدران, مادران. ه استوردآ ببارها افغانجدی و جبران ناپذيری را بر زندگی  صدمات نيروهای ضد دولتیحمالت 
 .بيوه و بی خانمان ازخود بجا گذاشته است,  را کشته ومعيوب کرده است و شمار کثيری يتيمو اطفال, الدينو, زنان

های  کارمندان سازمان  شامل کهقشر وسيعی از غير نظاميان را مشخصا هدف قرار داده اند نيروهای ضد دولتی
 می  کارمندان دولتی مانند معلمين و انجنيران روحانيون و, کسبه کاران,شاگردان, روزمزدان, داکتران, خيريه
 ببار آورده است  شاهدان حوادثانی و جانی ماندگاری بر قربانيان و صدمات رونيروهای ضد دولتی حمالت. شود

   .  شده است برای بازماندگان قربانياندرد و رنج عظيمیو سبب 
  

 و  اساس گفته های شاهدان براين گزارش.  پردازد و پيامد های آن میلتینيروهای ضد دو حمالت بهاين گزارش 
 و دو ماه اول 2006بررسی دقيق اسناد و گزارشات سال و بازماندگان آن استوار می باشد و به  حوادث قربانيان

  آن در کهرا ارزيابی می کند  نيروهای ضد دولتیعالميه های  ااين گزارش همچنان.  می پردازد2007سال 
   .ندست پذيرفته اا باعث کشته و زخمی شدن غيرنظاميان شده حمالتی را کهمسئوليت 

  
 نفر در 260حداقل . افراد غيرنظامی در افغانستان نيستندنيروهای ضد دولتی مسئول کشتار و زخمی شدن  تنها 

  رسدبنظر می.  داده اند جان خود را از دست2006جريان حمالت نيروهای پيمان ناتو و دولت افغانستان در سال 

                                                      
  2006, سپتامبر, کابل, ا.مصاحبه ديده بان حقوق بشر با محمد ی 1
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حاکی از حمله عمدی مدرکی باآنکه . را نيز نقض کرده باشندقوانين بين المللی جنگ  از اين حمالت تعدادی
 حمالت تفکيک ناشده ای را براه انداخته اند گاهینيروهای ناتو اما , نيروهای ناتو بر غيرنظاميان در دست نيست

در ديده بان حقوق بشر . غيرنظاميان جلوگيری کنند به  آسيب ازتاجام نداده اند  انو گاهی نيز دقت و احتياط الزم را
 و دولت بين المللینيروها عمليات عد نيزبرنحوه و از اين بب به انتقاد از اينگونه  حوادث پرداخته است چندين مورد

 و تاثيرات آن بر دولتینيروهای ضد به حمالت صرفا  ما , اما,  در اين گزارش.افغانستان نظارت خواهد کرد
  . خواهيم کردغيرنظاميان و زندگی آنان توجه

 
اما , باآنکه رقم دقيق تلفات سالهای گذشته در دست نيست. افزايش يافت بسرعت 2006کشتار غيرنظاميان در سال 

 يکی از خونبارترين سال برای شهرواندان 2006 حاکی از آنست که سال نيروهای ضد دولتیمالت افزايش ح
 بيش 2006نواع ديگر بمب گذاری ها در سال  حمالت انتحاری وا.سقوط طالبان تا کنون بوده استدوران افغان از

 ثبت کرده است که تقريبا 2006 در سال  انتحاری را حمله189ديده بان حقوق بشر .  يافتاز دوبرابر افزايش
ترور و کمين کشته  , گر دراثر درگيريها غيرنظامی دي177عالوه بر آن  .آن کشته شده اند غير نظامی در500
    . شده اند

  
.  کشته شده اند2006نيروهای ضددولتی در سال   حمله جداگانه350در  افغان شهروند669حداقل , رويهمرفته

صدها .) بنظر می آيد که حداقل نصف اين حمالت عمدا بر غيرنظاميان و اهداف غيرنظامی صورت گرفته باشد(
دست و پاه آنان ,  سوخته اند,زخم عميق برداشته اند, از اين حمالت شديدآ آسيب ديده اندن نيز شهروند ديگر افغا

   . رسيده است 2006 نفر در سال 1000 از  به بيش,زخمی ها و کشته شده ها, تلفات غيرنظاميان. شکسته اند
  

 حمله 136حداقل . م رخ ميدهدحاال به شکل منظ, که زمانی يک واقعه نادر در افغانستان بود, حمالت انتحاری
اين (   نشان ميدهدقبل نسبت به سال را برابر6  رشدکه,  صورت گرفته است در افغانستان2006انتحاری در سال 

 شهروند افغان در جريان اين 803حداقل .)  قبال ذکر شد ای می باشد که  حمله189زير مجموعه ای از رقم 
بر  آن اکثريتيعنی   حمله80حداقل ).  زخمی531 کشته و 272(د انتحاری کشته و يا زخمی شده انحمالت 
ان در اين حوادث بوده کشته شدگان غيرنظامی پنج برابر نظامي شمار ,اما باآنهم, ظامی صورت گرفته استاهداف ن
  ).  نظامی37غير نظامی در مقابل 181 (است

  
 25  حداقلنيروهای شورشی, 2007اول سال  در دو ماه . يافت ادامه2007 و آسيب غيرنظاميان در سال کشتار

حمالت  در نتيجه اين حمالت که بشکل . بوده استهمراه کشتارغيرنظاميان  باکه ازمان دادندحمله نظامی را س
 تن 83 شهروند افغان کشته و 52 گرفته است  صورت بدون محاکمه هایاعدامآدم ربايی و, شليک, کمين ,انتحاری

  . زخمی شده اند
 

ساختمان های ها وه خان, دکانهابعالوه . مصئون نبوده است نيروهای ضد دولتیحمالت های مردم نيزاز دارايی 
مکاتب که تنها نمونه حاکميت ,  ديده استصدمه نيروهای ضد دولتیحمالت و بمب گزاری های  بخاطر  کهتوليدی

بمب , 2006 در سال .شده اند به آتش کشيده نيروهای ضد دولتیتوسط د نمناطق دورافتاده می باشدولت در 
 2006 حمله در سال 190 به 2005 حمله در سال 91گزاری و آتش زدن مکاتب دو برابر شد و اين رقم از 

  .اينگونه حمالت تا بحال ادامه دارد. افزايش يافت
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  نقض قوانين جنگ 
طبيعت . ی جنگ نمی باشدتلفات غيرنظاميان در جريان درگيريهای مسلحانه لزوما نتيجه نقض قوانين بين الملل

   که حتی متناسب درگيريهای مسلحانه معاصر به گونه ای است که غيرنظاميان غالبا در جريان نبردهای مسلحانه
   .  مجروح می شوندياکشته و دنباشبا قوانين بين المللی جنگ 

  
 نيروهای در نتيجه حمالت ه ککه بسياری از تلفات غيرنظاميان اين نتيجه رسيده استبه ديده بان حقوق بشر , اما

غيرنظاميان  منظما نيروهای ضد دولتی.  بوده است اجتنابقابلمدی وبوقوع پيوسته ع 2006 در سال ضد دولتی
 حمالتی را انجام داده اند تعرض کرده اند و ياازغيرنظامی   اهداف نظامی ميانرا هدف قرار داده و بدون تفکيک

 چنين حمالتی قوانين بين المللی جنگ را . بودخواهد از نظاميان  بيشترنظاميان آن  بر غير صدماتکه ميدانسته اند 
چنين جناياتی در حوزه قضايی . جنايت جنگی بحساب می آيد, ی جنگنقص جدی قوانين بين الملل. نقص می کند

    .  نموده استتصويبآن را  2003دادگاه بين المللی قرار می گيرد که افغانستان در سال 
  

سخنگوی طالبان .  باشداين حمالت بعهده طالبان و نيروهای ضد دولتی می بيشتر که مسئوليتيست  نشکی
 حمالتی که درواليات جنوب و جنوبشرقی کشور بخصوص,  رابعهده گرفته اندانتحاریمسئوليت دوسوم حمالت 

اره حمالتی که در در ب. بی پايه نيستالف چيزی جزء طالبان ادعای گرچند بعضی اوقات . گرفته استصورت 
بکه حزب اسالمی گلبدين می دهد شکافی وجود دارد که نشان صورت می گيرد اسناد  کشورسمت شمال و شرق

 گروه جيش ,شريک می باشدگروپهای ديگری که باطالبان در اين ناآراميها يکی از . دست دارند در آن حکمتيار
  والياتکه در در بيشتر ناآراميهای اين گروه.  داردکه تحت فرماندهی جالل الدين حقانی قرار است المسلمين

   . صورت گرفته دست دارد خوست و جالل آباد 
 

  توجيهات نيروهای شورشی
نگاهيکه آ حتی و, مشروع می باشد نظامی آنان عموما نستان ادعا می کنند که عمليات در افغا ضد دولتینيروهای

  .د مشروعيت دارن را هدف قرار می دهندغيرنظاميان
 

 نشان  شواری طالبانو همچنان اسناد مربوط بهاندهان و سخنگويان مختلف طالبان اعالميه های مطبوعاتی فرم
با  کارکنان سازمان های خيريه و يا هرکسی که , معلمين, ميدهند که رهبران طالبان حمله بر کارمندان دولتی افغان

شماری از گوی طالبان مسئوليت آدم ربايی و قتل سخن. ی دانندم مشروع  راکند همکاری دولت پرزدنت کرزی
جاسوسی برای امريکايی "کارکنان سازمان های امدادی بين المللی را پذيرفته و ادعا کرده اند که آنان را بخاطر 

    2. کشته اند بين المللیائتالفوناتو نيروهای " ها
 

 ها درجنگ مستقيما که راعمدی بر غيرنظاميانه لحم می باشد که ی بين المللقوانين مخالف  صريحاچنين بيانيه های
 چنين نشر, بعالوه.  اين اعمال سران گروه طالبان را متهم به جرايم جنگی مينمايد.  ممنوع ميدارددنسهم نگرفته باش

                                                      
. 2006 مارچ12, رويتر" افغانها در تالش يافتن آلبانيايی ربوده شده اند. "قاری محمد يوسف به خبرنگار رويتر, بيانيه سخنگوی طالبان 2

. که چند روز بعد توسط طالبان اعدام شدند) که در اول اشتباها آلبانيايی گزارش شده بود(نيه در مورد چهار شهروند مقدونيه بود اين بيا
افغانها در آزاد ."  خواهيم کشت, ما هرآنکسی را امريکاييان را کمک کنند : "يوسف به راديويی بی بی سی گفت, بعد از قتل آن چهار نفر

  . 2006 مارچ 17, بی بی سی"  کشته شدندسازی گروگانان
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را تشويق به بلکه فرماندهان پايين رتبه فراهم می آورد  قوانين جنگی را  بيشتر زمينه نقض نه تنهااعالميه های
  .  مينمايدض آننق
  

با اما ,ميدارند  شهروندان  ابراز حفظ جانباآنکه سخنگو و فرماندهان طالبان گاهگاهی نگرانی خود را در باره 
 اکثريت افغانهای در مصاحبه . نمی توان ادعاهای آنان را قابل قبول دانست مندرج در اين گزارشحوادثبه توجه 

  و حفظ جانادعا های طالبان را مبنی بر احترام,  غيرنظاميان و آسيب اربا اشاره به  کشت با ديده بان حقوق بشر
 نگرانی خود را  ضد دولتیکه طالبان ورهبران نيروهایآنگاه , قابل ياد آوريست.  خوانده اندپوچ شهروندان کامال

سازمان های خيريه آنعده غيرنظاميان می باشد که با دولت و هدف آنان , غير نظاميان ابراز ميدارندجان در مورد 
طابق قوانين بين المللی  نمی شود که مافرادیشامل آن افراد غيرنظامی مطابق به ديدگاه طالبان و, کار نمی کنند
" معصوم"طالبان شهروندان غيرنظامی را که مطابق به ديدگاه آنان از جمله افراد  . مصئون می باشندازجمله افراد

آنعده به زندگی طالبان و گروهای شورشی ديگر را ئله خود بی توجهی اين مس. نمی باشند مصئون نمی دانند
 نگرانی در بايد بخاطر داشت که .قوانين بين المللی از جمله افراد مصئون اندغيرنظاميان نشان ميدهد که مطابق به 

  . شده نمی تواندشمار ديگر قانونی در مورد عملکرد غيرتوجيح  از غيرنظاميان شماریمورد 
    

  اع حمالت غيرقانونیانو
 : حمالت غيرقانونی ذيل را در سالهای اخير مرتکب شده اندضد دولتی  نيروهای

 بازار هایبمب گزاری در , مانند ترور کارمندان دولتی و معلمين, حمالت عمدی بر شهروندان ⎯
  .  و ساختمان غيرنظامی مانند مکاتب و کلينيک های صحیپرتجمع

حمله کننده وسيله نظامی آن نوع از حمالت نظامی اطالق می شود که  به  که,حمالت تفکيک ناشده ⎯
را بکار می برد که ميان افراد نظامی و ) نحوه استفاده از اسلحه ( اینظامیو يا شيوه ) نوع اسلحه(

 در سرک های ماين های ضد وسايل نقليهکاشتن , طور مثال.  نمی تواند قايل شودغيرنظامی فرق
 . تلفات غيرنظاميان بدون توجه به حمله کننده انتحاری به محالت پر تجمععمومی و يا فرستادن 

غيرنظاميان در مقايسه با ويا آسيب تلفات  يا آن نوع حمالتی که در آن انتظار ميرود, نامتناسبحمالت  ⎯
 که, پرتاب بمب بر هدف نظامی کوچک در محله پرتجمع, مثالبيش از اندازه باشد؛ دستاورد نظامی 

  .  کشته خواهد شد در آنفراد غيرنظامی بيشتریبالشک ا
تعدادی از حمالت را صرفا غرض ايجاد وحشت در ميان غيرنظاميان براه  نيروهای ضد دولتیبنظر می آيد 
کارمندان نيروهای ضد دولتی . اين تاکتيک جنگی نيزقوانين بين المللی جنگ را نقض می باشد د کهانداخته باشن

به  وبرحذر دارندبا دولت   ساير مردم را از همکاری لق وحشت هدف قرار می دهند تارا ظاهرآ غرض خدولتی 
همچنان نيروهای ضد دولتی . کرده انددر ميان مردم پخش  پيام وابالغيه های تهديد آميز بيشماری را اين منظور

 آيد صرفا هراساندن بنظر می نيز  که هدف از آن انجام داده اند زيادی را در مناطق مسکونی حمالت انتحاری
  مردمتهديد آميزاخطار ميدهند تا ینصب اعالميه ها و شب نامه هابا  دولتی  ضدنيروهای, بعالوه. مردم عام باشد

  . با دولت و نيروهای بين المللی همکاری نکنند
  

دم عام  کامال شبيه مر خود راجريان بعضی از حمالت وبويژه بمب گزاری های انتحاریدر  نيروهای ضد دولتی
 می باشد و نقض صريح قوانين بين المللی جنگگونه عمليات اين .  می زنندحمالت انتحاریبعد دست به ميسازد و 

به آن نوع از فعاليت های  رياکارانهحمالت (. می شود ياد رياکارانهحمالت  بنام در قوانين بين المللی جنگ از آن 
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خود می گيرد تا  و ظاهر يک شهروند عادی ب لباس دادهنظامی اطالق می گردد که يک جنگجو خود را تغير
چنين فعاليت های نظامی تفکيک ميان  .) خود ادامه دهدبه فعاليت نظامیاما ,  بدست آوردمصئونيت حقوقی

 نظامی فعاليتهایخطر تلفات غيرنظاميان را در جريان می سازد و در نتيجه دشوارنظاميان وغيرنظاميان را 
 انتحاری که توسط وسايط نقليه  حمالتتوجه به با  نيروهای ناتو ,طورمثال.  می سازداتو بيشترهای دولتی و ننيرو
  ستونکه به طرف خصیش  چند عراده موتر برصورت گرفته بود نيروهای ضد دولتیتوسط  رياکارانهو يا  ملکی

 2006 درسال انتحاری است با تصور اشتباه اينکه راننده از جمله حمله کننده, نظامی آنان در حال حرکت بود
     . شليک کردند

 
  و حداقل آسيب بخاطر کاهش رابايد همه تدابير الزم احتياطیويان می خواهد که قوانين بين المللی جنگ از جنگج

 چندين عمليات  با ناديده انگاشتن اين اصل درنيروهای ضد دولتی. دنبه جان و مال غيرنظاميان رويدست گير
در يک اسب بر شهروندان  مالی نامتنانی و صدمات شده اند و با بارآوردن تلفات جت جنگیجناي مرتکب نظامی

     . شده اند قوانين بين المللی جنگرشته از عمليات نظامی مرتکب نقض
  

در محالت پرتجمع و يا در نزديکی محالت مسکونی و تجاری صورت نيروهای ضد دولتی مالت تعدادی ازح
 استفاده کرده اند که ميدانسته اند مواد انفجاری بسيار قویاز گزاران در چندين مورد بمب همچنان. گرفته است

 ببار خواهد  برای غيرنظاميان بيش از حدصدمات مالی و جانی, تخريب وخنثی سازی هدف نظامیه وبعالانفجار 
  . آورد

   
 انتحاری ازلحاظ تئوريک هحم . ه استکردانتحاری  به عمليات  اقدامموتر ويا پياده اکثرا با حمله کننده انتحاری

در بسياری خود را   انتحاری در عملاما ديده بان حقوق بشر دريافته است که حمله کننده,  استبسيار دقيقحمله 
 به تلفات غيرنظاميان کوچکترين  انتحار کنندهن انکهبدو, اند  انفجار داده محل نامناسبقبل ازوقت و ياموارد 
خود در همه اين موارد انتحار کننده ه  به اين نتيجه رسيده است کديده بان حقوق بشرهمچنان . داشته باشندتوجهی

چنانچه قبال ذکر شد اين حرکت باعث در خطر افتيدن بيشتر غير نظاميان درجريان .  استرا شبيه مردم عام ساخته
ستفاده از سالح در مناطق  به ا ضد دولتیتمايل طالبان و ساير فرماندهان گروهای. عمليات نظامی می شود

پرنفوس و بويژه بمب های انتحاری که صدمات تفکيک ناپذيری را ميان نظاميان و غيرنظاميان ببار می آورد از 
  .  بحساب ميايند و عاملين آن نيز جنايتکار جنگیمحسوب ميشودتخطی های جدی قوانين بين المللی جنگ جمله 

     
و حفظ جان مردم عام از اثرات ناگوار  و بين المللی یهای دولتت نظامی نيرودر مورد اقداماديده بان حقوق بشر 
 تمام  نيروهای درگير ازقوانين بين المللی جنگ از تمام طرف های درگير می خواهد تا. جنگها نگرانی دارد

. نددر مناطق تحت کنترول خود استفاده کن  در مقابل اثرات جنگامکانات الزم جهت حفظ جان غيرنظاميان
   مناطق رهايشیمجاورت در نواحی مسکونی و يا در نبايد طرف های درگير ساختمان های نظامی را, ازآنجمله
. نيروهای ضد دولتیهم بروهم بر عهده متحدين بين المللی آن  است و اين مسئوليت هم بر عهده دولت. نداعمار کن
 مردم عام را  بخاطر اجرای اين وظيفهنبايد دولت  اما,باآنکه دولت موظف به تامين امنيت مردم می باشد, ازاينرو

 که انتظار می رود مورد مه در محالت پرتجمع از گز می توانند مثال نيروهای دولتی.دندرمعرض آسيب قرارده
ساختمان های نظامی در نزديکی محالت مسکونی  و ازاعمار ورزند اجتناب هدف نيروهای شورشی قرار گيرند

     .دوری کنند
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*        *        *        *        * 

 
  . بر افغانها وارد کرده استروحی شديد  صدمات ,عالوه بر تلفات جانی و مالیضد دولتی گروهای عمليات 

 
در جريان يک حمله  انتحاری که با سوء قصد به جان يکی از اعضای پارلمان ای است که   ساله 9شهزاد پسر 

شهزاد به ديده بان حقوق بشر گفت . و روده هايش بيرون می افتدمش کامال دريده  شکافغانستان صورت گرفته بود
 پا به بيرون گذاشته بود و همراه با برادش ی شهربعد از دعا از يکی از زيارتگاه هاحمله زمانی اتفاق افتاد که او

   .  راه ميرفت
  

بعضی وقت ها همين ... شکمم پاره شد و فکر کردم که حتما می ميرم. انفجار در راه خانه شد
کردم به گفتن شروع . باورم نمی شد که زنده بانم. کابوسی است که نپرس-حادثه را خواب می بينم

  .  فکر می کردم ديگر می ميرم که بخاطری.کلمه شهادت
 

در کار صبحانه اش با انفجار يک بمب کابل به ديده بان حقوق بشر گفت که  يک سرويس شهری غالم راننده
  : تبديل شده است به کابوس وحشتناکی  ديگر داخل سرويس شهريکه وی راننده آن بوددر 2006 جوالی

  
تمام بس را آتش .  بس به يک جهنم مبدل شد. نور بسيار روشن و صدای مهيبی داشتانفجار

  ...بدجوری سوخته بودم که بود همين فهميدماولين چيزی که ... گرفته بود
 

خونريزی زياد . حتی او را تکان داده هم نتوانستم, جا جان دادکه در پهلويم بود جاب شخصی
د نمردم و پوليس را صدا می زدم که بياي. اما به يک شکلی خود را از بس بيرون کردم, داشتم

  . ميترسيدند و فرار می کردندهمه کس از مه اما . کمکم کنندو
  

محمد هاشم که خانمش بی بی سعادت . اشته استحمالت غم های جانگدازی را در ميان بازماندگان حوادث بجا گذ
 سوگمندانه,  کشته شده باشد نيروهای ضد دولتی توسط شليک احتماال در شمال افغانستان2006در ماه می سال 

   :گفت ديده بان حقوق بشرچنين به
. 

 را او... ن دوستم بودبهتري. مثل اين بود که ما تازه عروسی کرده باشيم. زن بسيار مهربانی بود
 و يادم می آيد که  ميرومهراتاقی کهبه .  و تنهاچيزی که عايدم شده افسردگی استاز دست دادم

از , بخاطر مرگ خانم از همه چيز سير آمديم... بی نهايت دق ميشم, او يک وقتی در آنجا بوده
  . دولت و دنيا دلگير شديم

 

عالوه بر پيامد های . تان از هم گسستانده استشيرازه زندگی روزمره را در افغانسنيروهای ضد دولتی حمالت 
حمالت صدمات جانبی ديگری نيز به , روشن اين حمالت که همانا مرگ و زخمی شدن صدها غيرنظامی می باشد

 با يک اقتصاد کامال ورشکسته...تکسی رانان, بناه ها, شهروندان عادی افغان مانند دهقانان. همراه داشته است
 زندگی را بر مردم مشکل ساخته اجتماعی و سيستم آموزشی خدمات ,کمبود خدمات صحی , بيکاری ؛روبرو اند
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پروژه ها ی سازمان های غيردولتی و کارمندان , از آنجاييکه تعداد زيادی از حمالت عليه کارمندان دولتی. است
درنتيجه .  آمده استر دعمرانی در نواحی ناامن بحالت تعليقفعاليت های حياتی دولتی و , عمرانی صورت ميگيرد

سيرنزولی بيشتر بخود گرفته و , در افغانستان کم صورت گرفته بود بشردوستانه و عمرانی که از قبل کمک های
   . است کرده زمينه زندگی برای افغان ها بازهم مشکلتر

   
, از اينرو.  شده اندبسياری از افغان ها در نتيجه خشونت ها که به ظاهر تصادفی بنظر می آيند از محالت خود بيجا

. ر خارج بسر می برند تمايلی برای برگشت به نواحی که هرروز بی ثباتر می شود نشان نمی دهندمهاجرين که د
صدها هزار . بيش از يکصد هزار نفر در سال گذشته از مناطق جنوبی کشوربه داليل امنيتی و جنگ بيجا شده اند

 دوباره به کشور يتی نمی خواهندی برند عمدتا بخاطر مسايل امنمهاجر افغان که در ايران و پاکستان بسر م
تعداد زيادی .  بخصوص درکابل ماندگار شده اند صرفا در شهرها وبه کشور باز گشته اندمهاجرينی که . بازگردند

  در خارج  حال حاضربيش از سه مليون مهاجر افغان. ورزنداز افغان ها از برگشت به وطن امتناع می 
   . نستان بسر می برندارافغا

 
, پکتيا, زابل, ارزگان, هلمند, مانند کندهار, درگيريهای مسلحانه و بيجا شده گان در واليت جنوب و جنوبشرقی

و نيروهای شورشی دارای ريشه های اين مناطق از جمله محالتی است که طالبان . پکتيکا و کنر جدی بوده است
بيشتر   واين محالت در نزديکی مرز پاکستان قرار دارد. نيز برخوردارند از حمايت های ديگر ضمنافاميلی بوده و

بسياری از افغانان و کارمندان . همين مناطق رخ داده است مسلحانه خطرناک در سال گذشته درحمالت% 70از
های پروژه های انکشافی دولتی و مساعدت . ميشمارند" مناطق جنگی"از جمله  سازمان های خيريه اين مناطق را 

  . بشردوستانه در اين مناطق هيچ وجود ندارد
  

 قانع کننده ای  بشکلشواهد. رين مناطق افغانستان بحساب ميايدالت از جمله بی ثباتاين مح جای تعجب نيست که
 کمترين مداخله از جانب نيروهای  بدوندر مناطق مرزی و قبايلی پاکستان ضد دولتی نشان می دهد نيروهای

بعد از منظما از مناطق مرزی عبور کرده وضد دولتی بسياری از دسته های . می کنند رفت و آمد هپاکستانی آزادان
شواهد قانع . گزينندکويته پناه می , پشاور,  حتی در شهر های پاکستان مانند چترال دوباره خاک افغانستان بهحمله
مشوره داده و نيروهای ضد دولتی تلف به وجود دارند که نشان ميدهند مقامات پاکستانی در درجات مخزيادی کنند 

  .  کنندتعدادی از مقامات پاکستانی علنا پذيرفته اند که به طالبان کمک می. از آنان حمايت می کنند
 

و طالبان جدی ضد دولتی سرکوبی نيروهای  مبنی بر  را نمی توانادعا های پاکستان, با توجه به اين واقعيات
  به فعاليت آزادانه و پوشش نيروهایاهد بود که تمام عوامل بی ثباتی افغانستان را نادرست خو با آنهماما. گرفت

تنها به به ) و مشکالت مرتبط با آن ( نيروهای ضد دولتیفعاليت های.  در خاک پاکستان نسبت دادضد دولتی
نيروهای مخالف , برخالف.  محدود نمی باشد استبا پاکستانهم مرز   افغانستان کهواليت جنوبی و جنوب شرقی

 بی ثباتی . نيز براه می اندازندا در سمت شمال و غرب کشور و کابلدولت حمالت و بمب گزاری های خود ر
  ضد دولتیتقريبا يک سوم  حمالت نيروهای. عمومی تقريبا زندگی مردم را در همه نقاط کشور متاثر ساخته است

نيروهای ضد دولتی . رزی با پاکستان صورت گرفته استدر محالت غير من جان باخته اند آکه غير نظاميان در 
   . به آسانی در سراسر افغانستان فعاليت می کنند
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بر پايگاه های نظامی  نيروهای ضد دولتی در جريان حمالتبسياری از افغانان در مورد تلفات غيرنظاميان 
 برغيرنطاميان به ديده بان د دولتی نيروهای ضحمالت عمدیهمچنان و نيروهای دولتی و متحدين بين المللی آن 

  . حقوق بشر شکايت کرده اند
  

 2006جوالی 5  حمله انتحاری در ابتدايی اين گزارش نقل شد و خود يکی از قربانيان وی ازمحمد يوسف که 
اين چرا آنان  "می پرسد,  شهريان بی دفاع را هدف قرار داده بود انتحار کننده ظاهرا در آن حمله کهکابل می باشد

د نگناه من چيست و چرا طالبان مه را می خواه" به ديده بان حقوق بشر گفت يوسف "حمله انتحاری را انجام دادند؟
  " !دنکه بکش

... هيچ يکی از افراد طالبان را نمی شناسم. مه يک کارگر معمولی استم و با کسی دشمنی ندارم
ز مه که نيروهای آيساف در آنرو. دارممه که با آنان دشمنی ن. هيچ کسی از آنان را نمی شناسم

افغانهای خود ما , مه فقط مردم های خود... در آنجا نديدم) وقتی که بمب انفجار کرد(را } ناتو{
 خود مردم؟ مه که نفهميدم که کی مقصد آنها بود و چی -مقصد آنها کی بود.  در انجا ميديدم,را

  . چی استمه که نمی فهمم اصال مقصد آنها . مقصد آنها بود
 

از   يک گشت نيروهای ناتودر کابل بود که هدف آن2006حبيب اهللا که برادر خود را در بمب گزاری ماه می 
. اين حرامزاده ها خود را منفجر می کنند ":دست داد ضمن محکوميت اين حمالت به ديده بان حقوق بشر گفت

  ."  است که قصد آنان فقط کشتن افراد بی دفاعاستم معلو. فقط آدم های بيگناه را می کشند. خارجيها را نمی کشند
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  پيشنهادات
 

. وضع می کندجنگ ای درگير در قوانين بين المللی جنگ محدوديت های را بر فعاليت های نظامی تمامی طرف ه
 يا  و؛غيرنظامی را هدف قرار دهندامکانات غيرنظاميان و نيروهای نظامی دولتی و مخالفين مسلح آن نبايد عمدا 

تلفات بيشترغيرنظاميان را يا و؛ قايل شوند نتوانند تفکيک ميان نظاميان وغيرنظاميان دست به حمالتی زنند که
ايجاد ترس هدف آن اساسآ  ويا حمالت و فعاليت های را انجام دهند که ببار آورند؛ نظامی  متصورهنسبت به هدف

ات همه امکان نيروهای درگير بايد.  لباس انجام دهندا تغيردر ميان غيرنظاميان باشد؛ و يا حمالت عهد شکنانه را ب
ساحه   خود در حمالت متقابل نبايدنيروهای شورشی. انند آسيب نرسجان غيرنظاميان را بکار گيرند تا به الزم

انتخاب کنند و از انجام عمليات در ساحات پرنفوس محالت بودوباش غيرنظاميان در نزديکی عمليات نظامی را 
مليات ی نظامی وعاز استقرار نيروبايد , به هراندازه که ممکن باشد, بين المللینيروهای دولتی و . ب کننداجتنا

  : ديده بان حقوق بشر پيشنهادت مشخص ذيل را به طرف های درگير ارائه می کند .اجتناب کننددرساحات پرنفوس 
 

  : و ديگر گروپ های مسلح مخالف, نيروهای جالل الدين حقانی,  جيش المسلمين,حزب اسالمی, به طالبان
 

 رهبران و فرماندهان طالبان و ديگر .از حمالت عمدی بر غيرنظاميان و امکانات غيرنظامی اجتناب کنند 
بين به قوانين مطابق .  بايد نيروهای خود را از حمله بر اهداف غير نظامی برهذر دارند ضد دولتیگروهای

امکانات نظامی آنان و باالخره , نيروهای نظامی صرفا می توانند نيروهای نظامی دشمن, المللی جنگ
 سازمان  کارکنان,کارمندان دولتی.  قرار دهندهدف, غيرنظاميانی که مستقيما در جنگ شرکت کرده باشند

مستقيما در جنگ شرکت داکتران و ساير غيرنظاميان که , خبرنگاران, معلمين, های خيريه و انکشافی
شفاخانه ها و سرپناه های , امکانات غيرنظامی مانند مکاتب. ندارند از جمله افراد مصئون بشمار می روند

توسط دشمن در همان وقت مورد استفاده نظامی  مذکور محالتمگر آنکه , مردم نبايد مورد حمله قرار گيرند
 . دنقرار گرفته باش

 
 يا وند ونظاميان وغيرنظاميان تفکيک قايل شتوانند ميان تمام حمالتی که نمی از  بايد نيروهای ضد دولتی 

. خود داری کنند  ببار خواهند آوردآسيب بيشتری بر غيرنظاميان نسبت به هدف نظامی  کنند کهتصور می
  تا که بر اهداف نظامی حمله می کنند بايد تمامی امکانات الزم را بکار گيرندنيروهای ضد دولتی

 نبايد حمله ای را انجام دهند که نيروهای ضد دولتی. دن در معرض کمترين آسيب قرار گيرنظاميانغير
 ديگر بايد از ضد دولتی طالبان و نيروهای . د آمدن آسيب بيشتری بر غيرنظاميان ببار خواهشودتصور می 

 با توجه به غيرقانونی محالت تجمع مردم, بازار, قريه,  حمله برمناطق پرنفوس مانند سرک های پرازدحام
 .  خودداری کنندبودن اين حمالت

  
 طالبان و نيروهای .خلق کند اجتناب کننداز حمالتی که انتظار می رود اساسا وحشت در ميان غيرنظاميان  

 ويا حمالتی را انجام دهند که قصد آن گسترش وحشت در ميان  کنندديگر نبايد مردم را تهديدضد دولتی 
و اعمال ديگری که غرض " شبنامه ها"نبايد مردم غيرنظامی را با نيروهای ضد دولتی . غيرنظاميان باشد
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چنين تاکتيک ها در قوانين بين المللی جنگ ممنوع .  به وحشت اندازندآن گسترش ترس در ميان آنان باشد
  . می باشد

  
بان و ديگر ای طال اعض . اجتناب کنند نظامی و پوشش لباس غيرنظامی در حمالترياکارانهت از حمال 

 و از امتياز ندن نبايد بخاطر امتياز در پيشبرد عمليات نظامی به شهروند بودن تظاهر ک ضد دولتیگروهای
, سوء استفاده از موقعيت شهروندی. کننداستفاده سوء حقوقی شهروند غيرنظامی که مصئون از تعرض اند 

نيروهای ضد دولتی می توانند غرض . دازدغيرنظاميان را در جريان عمليات نظامی به مخاطره می ان
اما , استفاده کنندو يا پخش شايعه , حمالت ساختگی,  تطميع,استتار, نيرنگمقاصد نظامی خود از پيشبرد 

    . آنان نبايد خود را مانند شهروندان عام نشان دهند

 
قوانين جاه  تعهد خود را به  علنا نيروهای ضد دولتی بايد .به قوانين بين المللی جنگ بايد خود را ملزم بدانند 

يا ( ی نا برابر و حمالت,حمالت تفکيک ناشده, ممنوعيت حمله بر اهداف غيرنظامیافتاده بين المللی مانند 
حمالتی که قصد آن اساسا ايجاد ترس , ) با تلفات غيرنظاميان بيشتر باشد که نفع نظامی آن در مقايسهحمالتی

 ابراز )مانند پوشش لباس غيرنظامی در اجرا عمليات نظامی (رياکارانهالت و حم, در ميان شهروندان باشد
ائتالف بين المللی اينها از جمله قوانينی اند که افغانها با استناد به آن نيروهای اتحاد شوروی وقت و . دارند

    .  انتقاد می کردند2001تحت رهبری امريکا را در جريان جنگ های سال 
 

  : بقيه کشورهاناتو و, بشمول اياالت متحده امريکا, نيروهای ائتالف بين المللی, نبه دولت افغانستا
 

 تجديد نظر کنند و به ارزيابی  شيوه های نظامی کنونی خوددر موردغيرنظاميان به بخاطر کاهش آسيب  
ولتی و بين  نيروهای د.بپردازند و گزمه های امنيتی  نيرو و انتقالاستقرار مجدد پاليسی های خود در مورد

ازاينرو بايد نيروهای خود را از , المللی در معرض بيشترين تهديد حمالت نيروهای ضد دولتی قرار دارند
تامين امنيت گاهگاهی از نيروهای امنيتی می .  دروتر مستقر سازندغيرنظاميان و امکانات غيرنظامی

ايد حتی المقدور تدابير احتياطی الزم را اين نيروها باما . مستقر شوند ر نزديکی محالت مسکونی دتاخواهد 
مثال نيروهای دولتی و ائتالف .  وارد شودآسيب کمتری به غيرنظاميان, رويدست گيرند تا در صورت خطر

و پايگاه های موقتی خود را دورتر از محالت  مسکونی , پوسته های تالشی, می توانند پايگاه هابين المللی 
  . برپاه دارند

 
 نيروهای دولتی و.  تجديد نظر کنندچه بالقوه و چه بالفعل, انتحاریحمله کنندگان رد با برخومورد در  

متحدين بين المللی آن بايد پاليسی های کنونی خود را در مورد شناسايی و هشدار به غيرنظاميان بهتر سازند 
.  کنندجلوگيری باشد ه از جمله انتحار کنند شود تصور می اشتباهابرغيرنظاميانی که یاشتباهتا از شليک 

 : تعدادی از تدابير احتياطی را که می شود در اين راستا رويدست گرفت عبارتند از

   , و رنگ های روشن دری و پشتونمايش پوسته های بازرسی و ستون های نظامی با خطوط درشت ⎯

  ,یمترجمان در پوسته های وارسحضور دايمی  ⎯

   ,  به زبان دری و پشتو پوسته های وارسیعساکر بين المللی حاضر درتسلط ابتدايی  ⎯
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 راه اندازی کارزارهای آموزشی برای آگاهی شهروندان در باره نحوه برخورد با پوسته های وارسی  ⎯
  .و ستون های نظامی

 

 :به دولت پاکستان

 که تصور می رود مرتکب تخطی های جدی حقوق بشر شده باشند نيروهای ضد دولتیدر مورد آنعده ازبايد  
  .تحقيق کرده و آنان را محاکمه کنند

 از خاک نيروهای ضد دولتیو نبايد اجازه دهد تا ,  خاتمه بخشد ضد دولتیبه حمايت خود از نيروهای 
پاکستان منحيث پناهگاه استفاده کند و آنانی را که تصور می شود مرتکب جنايات جنگی شده باشند محاکمه 

 ضد واليتی و محلی از نيروهای, پاکستانی در سطح فدرال مقامات تا دولت پاکستان نبايد اجازه دهد .کند
 .  که مرتکب نقض قوانين بين المللی جنگ شده حمايت کند و به آنان پناه دهددولتی

 
پاکستان وکشورهای ديگری که از طالبان حمايت سياسی و عملی , مذهبی افغانستان, مدنی, به رهبران سياسی

 : می کنند
 که تلفاتی جانی حمالتیو  الت تفکيک ناشده  حم .محکوم کنندشديدآ جان غيرنظاميان را حمالت عمدی به ب 

 . صورت می گيرد شديدا محکوم کنندرياکارانهيا بصورت  و, بيتشری به غيرنظاميان ببار می آورند
 يت صرفنظر از ديدگاه شان در مورد فعال-محلیو قومی و مقامات دولتی , مذهبی, مدنی, رهبران سياسی

 را در افغانستان محکوم نيروهای ضد دولتی بايد شيوه های غيرقانونی عمليات نظامی -نيروهای ضد دولتی
بشمول کارمندان , حمله بر غيرنظاميان, اعدام, شيوه های غيرقانونی عمليات نظامی عبارتند از ترور. کنند

 . راکز صحی می باشدو محالت غيرنظامی مانند مکاتب و م, ی وسازمان های خيريهملکی دولت
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  داده ها و نمونه ها: کشتار فزاينده غيرنظاميان
  

ديده بان حقوق بشر عالوه برمعلوماتی که قبال ذکر شد گزارشات و يافته های منتشر شده و منتشر ناشده ديگری را 
  . بی يافته های فوق اختصاص دارداين بخش به ارزيا. نير در باره تلفات و آسيب غيرنظاميان ارزيابی کرده است

  

 غيرنظاميان هدف اصلی حمالت  
.  به راه انداختند که در آن غيرنظاميان کشته و يا زخمی شدند2006نيروهای ضد دولتی حمالت زيادی را در سال 

هدين و و ارزيابی گفته های شا, منابع خبری معتبر بين المللی و داخلی, براساس معلومات جمع آوری شده توسط ما
 حمله نيروهای ضد 350ديده بان حقوق بشربه اين نتيجه رسيده است که غيرنظاميان حداقل در , قربانيان حوادث

آدم , حمالت انتحاری, در اين حمالت که به اشکال مختلف مانند بمب گزاری. دولتی  کشته و يا زخمی شده اند
اين رقم شامل آن (3.ی افغان کشته شده اند غيرنظام660شليک و اعدام صورت گرفته است حداقل , ربايی

غيرنظاميانی که در جريان برخوردهای نظامی ميان نيروهای دولتی و متحدين بين المللی آن با نيروهای ضد 
  .)دولتی کشته شده اند نمی شود

 
که بسياری از شمار زيادی از مقامات افغان اظهار ميدارند . ارقام ارائه شده در اينجا بسيار محافظه کارانه است

و بعالوه برخورد های که در مناطق دوردست صورت می گيرند , کشته و زخمی ها هيچ گزارش داده نمی شوند
رقم واقعی افرادی که در جريان حمالت نيروهای ضد دولتی کشته شده اند احتماال خيلی . گزارش ناشده باقی ميماند

  . باالتر است
  

اما شمار زيادی آنان نيز در جريان شليک , بمب جان خود را از دست داده انداکثريت غيرنظاميان درنتيجه انفجار 
  . و يا بعد از آدم ربايی جان خود را از دست داده اند

 
  : معلومات زيرين به اساس داده های موجود ترتيب شده است

  
  : حمالت انتحاری و کار گذاری مواد انفجاری-بمب گزاری

اين حمالت به .  غيرنظاميان کشته شده اند2006ی ضد دولتی در سال  حمله بمی نيروها189حد اقل در  
 . شکل انتحاری و يا کنترول از راه دور صورت گرفته است

 1000با اين حساب درمجموع .  نفر زخمی شده اند773,  غيرنظامی کشته492 حمله بمی 189در نتيجه  
 . غيرنظامی آسيب ديده است

                                                      
بمب گزاری های کنار جاده از :" يکی از افسران استخبارتی اياالت متحده امريکا به نيويارک تايمز گفت, 2007در اوايل جنوری  3

امی از آن به شمارحمالتی که نيروهای نظ.  دوبرابر افزايش پيدا کرده است2006 حادثه در سال 1677 به 2005 حادثه در سال 783
و سالح های ديگردر فاصله نزديک ,  يعنی حمالتی که شورشيان از اسلحه سبک مانند نارنجک-ياد می کنند" حمالت مستقيم"عنوان 

اياالت متحده از " , ديويد کالايد."  افزايش داشته است2006 حمله در سال 4542 به2005 حمله در سال 1558از استفاده می کند 
  2007 جنوری 16, نيويارک تايمز" ,ورشيان خبر می دهدافزايش حمالت ش
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حادثه ديگر در هاله 14هدف .  حمله مشخصاغيرنظاميان بوده اند57اما ,  حمله مقاصد نظامی118هدف  
 . ابهام است

 غيرنظامی زخمی 534 غيرنظامی کشته و 268 حمله ای که متوجه مقاصد نظامی بوده است 118در نتيجه  
 .  شده اند

 215  غيرنظامی کشته و192 حمله ای که متوجه غيرنظاميان و اهداف غيرنظامی بوده است 57در نتيجه  
 . نفر زخمی شده اند

  
  : اعدام و حمالت غير بمی, آدم ربايی, شليک

 . آدم ربايی و اعدام و حمالت غيربمی کشته شده اند,  غيرنظامی در نتيجه شليک مستقيم177حداقل  
 

  حمالت انتحاری
 انتحاری در سال دو حمله. حمالت انتحاری که يک پديده نادر در افغانستان بود اکنون بشکل منظم اتفاق می افتد

حداقل , 2006اما در سال .  صورت گرفت2005و بيست و يک حمله در سال , 2004شش حمله در سال , 2003
قابل ياد آوريست که اين . ( گونه را نشان می دهد6 حمله انتحاری در افغانستان صورت گرفت که يک رشد 136

ارقام جمع آوری شده توسط نيروهای نظامی .) شد حمله ای که قبال ذکر شد می با189رقم زير مجموعه ای از 
اين رقم شامل حمالت گزارش ,  را نشان ميدهد2006 حمله در سال 139اياالت متحده امريکا رقم مشابه يعنی 
 خبر 2007  مقامات نظامی امريکا از افزايش حمالت انتحاری در سال 4.ناشده توسط مجامع عمومی نيز می شود

  5.می دهند
  

   6. آسيب ديده اند2006در نتيجه حمالت انتحاری سال )  زخمی531 کشته و 272( غيرنظامی 803حداقل 
  

اما در افغانستان اين , حمالت انتحاری شيوه غيرقانونی در جنگ نمی باشد, چنانچه در بخش تحليل حقوقی گفته شد
ياکارانه اقدام به انتحار می کند اوالانتحار کننده ر. شيوه جنگ بالشک قوانين بين المللی جنگ را نقض کرده است

ثانيا انتحار کننده معموال , )يعنی حمله کننده ظاهر غيرنظامی بخودمی گيرد تا به هدف نظامی نزديک شود( 
و باالخره انتحار کننده در مورد آسيب به غيرنظاميان هيچ ,  غيرنظاميان و اهداف غيرنظامی را هدف قرار ميدهند

  .توجه ندارد

                                                      
فرمانده جديد نيروهای  " 2007 جنوری 16, نيويارک تايمز" ,اياالت متحده از افزايش حمالت شورشيان خبر می دهد", ديويد کالايد 4

  ."  خبر می دهند2007نظامی اياالت متحده امريکا ازافزايش حمالت شورشيان در سال 
: "   هوايی نيروهای امريکايی نوشت82فرمانده شاخه ,  به نقل از دگر جنرال ديويد رودريگز2007 جنوری 29 پرس در آسوشيتد" , 5

ما فکر می کنيم که نيروهای ضد دولتی از حمالت انتحاری و حمالت ديگری که به باور آنان موفقيت آميز بوده در سال آينده زيادتر 
 می کنيم که آنان از حمالت هميشگی خود برای به ستوه آوردن نيروهای امنيتی دولت افغانستان و قوای ماهمچنان پيش بينی...استفاده کنند

  ائتالف نيز استفاده خواهند کرد
دفتر خبررسانی امنيتی سازمان های . ديده بان حقوق بشر ارقام و داه های فوق را در يک دوسيه ويژه جمع آوری کرده است."  6

حمالت : حکايت زمستانی" , نگاه کنيد.  خبر داده اند2006نيز از افزايش سريع حمالت انتحاری در نيمه دوم سال غيردولتی افغانستان 
  2006دسامبر " ,تهديدات بيشتر, کمتر
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حمالت انتحاري نظر
به سال

. داده ها مطابق به معلومات جمع اوری شده توسط ديده بان حقوق بشر ترتيب داده شده است: منبع   
  
  

در مورد کشتار غير نظاميان هيچ نگرانی ای تا , طالبان که تصور می شود مسئول اکثريت حمالت انتحاری اند
 2006درکست ويديويی که در سال ,  فرماندهان ارشد طالبانيکی از, مال داداهللا. کنون از خود ابراز نداشته اند

انتشاريافت از انتحار کننده گان به شدت تمجيد کرد و ادعا کرد که حمالت انتحاری موثرترين شيوه مبارزاتی در 
 به 2006در دسامبر , سخنگوی طالبان,  قاری يوسف احمدی7.مقابل نيروهای خارجی تاکنون بوده است

حمالت انتحاری "  ادامه خواهد يافت و اضافه کرد که 2007ک گفت که حمالت انتحاری در سال خبرگزاری پژوا

                                                      
  : برای مشاهده فلم به وبسايت ذيل مراجعه کنيد 7

http://www.siteinstitute.org/bin/articles.cgi?ID=publications239006&Category=publications&Subcategory=0.  
وسط مجمع حمالت انتحاری يکی از شيوه های مبارزاتی ما است که ت: "سخنگوی طالبان قاری يوسف احمدی به خبرگزاری پژواک گفت

.  در ميان دوسيه های ديده بان حقوق بشر2006خبرگزاری پژواک؛ و ريکارد حمالت انتحاری سال ." عالی طالبان تصويب شده است
برای . دريکی از مصاحبه با فرمانده طالبان در مورد محبوبيت حمالت انتحاری در ميان طالبان وضاحت بيشتر داد: آسوشيتد پرس

آسوشيتد " ,فرمانده طالبان می گويد هزاران انتحار کننده برای تنفيذ قانون اسالمی آماده شهادت اند", نورخان: نيدمعلومات بيشتر نگاه ک
. خبرنگاری آسوشيتد پرس با يکی از فرماندهای طالب بنام مال نظير احمد حمزه در واليت زابل مصاحبه کرد. 2006 اکتوبر 10, پرس

معنی آن آمادگی برای قربانی دادن , روقتی مجاهدين برای جهاد اعالم آمادگی می کننده: "موصوف در مصاحبه فوق ادعا کرد
من هر . آن روز خوشبخترين روز زندگی من خواهد بود. هرگاه ضرورت به انتحار کننده باشد من آماده ام جان خود را فدا سازم...است

ما امريکايی . ما دولت اسالمی و قانون اسالمی می خواهيم.  را انجام دهملحظه آماده ام در مقابل امريکايی ها و متفقين آن حمله انتحاری
منحيث يک مسلم اين وظيفه دينی من است که جهاد کنم و در برابر امريکايی ها مقاومت کنم تا به دورانی که ...و عيسويت را نمی خواهيم

  .اما می تواند برای تحريک انتحار کننده گان مفيد واقع شود. یگفته های حمزه الف زننده است تا به جد." آنان از کشور ما خارج نشوند
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 گلبدين حکمتيار نيز 8."بخشی از مبارزه مسلحانه ما است که توسط شواری عالی نظامی ما تصويب شده است
  9.حمالت انتحاری را تاييد کرده است

  
% 80بيش از . ثرات ناگوار اين حمالت برغيرنظاميان استارقام تلفات انتحاری در سال گذشته مويد روشن ا

در حاليکه  هدف ,  بر مراکز و وسايل نظامی صورت گرفته است2006در سال ) حمله112(حمالت انتحاری 
 200 بيش از 10) حمله روشن نيست6هدف . (شهروندان غيرنظامی و مراکز غيرنظامی بوده اند) حمله%18 (13

  ).   زخمی119 کشته و 91(حمله انتحاری در سال گذشته کشته شده اند  18غير نظامی در نتيجه 
  

انتحار کننده مواد انفجاری را می تواند با دقت : حمالت انتحاری از لحاظ فرضی حمالت دقيق و سنجيده شده اند
ت و حمالت انتحاری از لحاظ فرضی سالح تفکيک شده اس, ازاينرو. بيشتر از سالح های هدايت شده بکارگيرد

اما انتحار کننده در بسا موارد سراسيمه شده وبا دست و پاچگی مواد انفجاری . نمی تواند تفکيک ناشده استفاده شود
در افغانستان بسياری از انتحار کننده گان مواد انفجاری خود را قبل از وقت و . خود را قبل از وقت انفجار می دهد

  .   يجه باعث کشته و زخمی شدن تعداد بيشتر غيرنظاميان شده اندبه دور از هدف خود منفجر کرده اند و در نت
  

از . اما قربانيان اصلی آن غيرنظاميان بوده است, باآنکه هدف اکثريت حمالت انتحاری مراکز نظامی بوده اند
 آن همراه با قتل 32صرف , حمله ای که به ظاهر انتحار کننده مقاصد نظامی را هدف قرار داده بود112
 حمله آن بيشتر 57,  صورت گرفت2006 حمله باقيمانده که بر مقاصد نظامی در سال 80 11.ظاميان نبودغيرن

  ) .به گراف نگاه کنيد. (باعث قتل غيرنظاميان شد تا به نظاميان
  
  

   2006 حمالت انتحاری بر نيروهای نظامی افغان و قوای بين المللی در سال

 در 57 حمله غيرنظاميان نسبت به   
نظاميان بيشتر کشته شده اند  

در 23 حمله نظاميان نسبت به   
غيرنظاميان بيشتر کشته شده اند  

 
  

                                                      
؛ همچنان در جمله اسناد  ثبت شده موجود با ديده بان حقوق 2007 جنوری 6, خبرگزاری پژواک" 2006حمالت انتحاری درسال  "  8

  . بشر
  . مارچ کابل6, وزنامه چراغر." من بر روی زمين و زير چتر آسمان زندگی می کنم",  مصاحبه با گلبدين حکمتيار 9

 آن غيرانتحاری بوده است 89 آن انتحاری و 91, حمله ای که با وسايل انفجاری عليه مقاصد نظامی صورت گرفته بود180از جمله  10
 آن 42 و  آن انتحاری20,  حمله ای که عليه مقاصد غيرنظامی صورت گرفته بود62از ). که با کنترول از راه دور انفجار داده شده اند( 

  .  حمله ناموفق نيز در سال گذشته انجام شد که در آن انتحار کننده قبل از وقت خود را منفجر کرد5. غيرانتحاری بوده است
  .غرض تصحيح مطلب بايد بگوييم که اين عدد شاميل حمالت انتحاری عمدی نمی شود 11



 

 

 16 بها انسانی

 

, ناتو,  کشته از نظاميان امريکايی37 کشته غيرنظامی و181 حمله انتحاری بر مقاصد نظامی 80, همرفتهروي 
 که 2006درحمالت انتحاری سال , و يا به گفته ديگر.  ارتش و پوليس افغانستان را ببار آورده است, قوای ائتالف

  . ظاميان بوده استتلفات غيرنظاميان  پنج برابر ن, بر مقاصد نظامی صورت گرفته است
  

در نتيجه حمالت انتحاری که . حمالت انتحاری در مجموع اثرات ناگوار بيشتر بر غيرنظاميان افغان داشته است
کشته و يا زخمی شده 2006 غيرنظامی افغان در سال 803, بر مقاصد نظامی و غيرنظامی صورت گرفته است

 برابر نظاميان در  نتيجه حمالت انتحاری 8فات غيرنظاميان با توجه به اين رقم تل).  زخمی531 کشته و 272(اند
  .  بوده است2006در سال 

  
  حمله بر مکاتب

نيروهای ضد دولتی سيستم .  نبود که  به وخامت گراييد2006کشتارغيرنظاميان تنها مشکل افغانان در سال 
. الدين آماج اصلی اين حمالت بودندو و, معلمين, مکاتب: آموزشی افغانستان رانيز در اين سال هدف قرار دادند
 بمب گزاری های نيروهای ضد دولتی -درس های وحشت–ديده بان حقوق بشر در يک گزارش اختصاصی بنام 

 ثبت نموده 2006ترور و تهديد معلمين وشاگردان را در سال , عليه مکاتب افغانستان بخصوص مکاتب دخترانه
  . است

 
دخترانه بودن , سکيولر بودن,نيروهای ضد دولتی مکاتب را بداليل ايدئولوژيک, چنانچه در ابتدايی اين گزارش آمد

  .  و خصلت سمبوليک آن يعنی حضور دولت در مناطق دورافتاده و کارخارجيها هدف قرار ميدهند
  

رويهمرفته نيروهای . مشکالت مندرج در گزارش درسهای وحشت از زمان نشر گزارش عميقتر شده است
 سازمان داده اند 2006و کارمندان مکاتب در سال , معلمين, شاگرادان, حمله را بر مکاتب190 ضددولتی حداقل

  12. است2005که  دوبرابر سال 
 
شمار دانش آموزان ثبت نام کننده درمکاتب بخاطرافزايش حمالت شورشيان بخصوص در مناطق جنوب کاسته 

گزارشی را نشر کرد که نشان  ميداد در , 2006 تعليمی يعنی در نيمه دوم سال, يونيسف در اوايل آگست. شده است
چهار واليت جنوبی افغانستان بيش از نيمه همه مکاتب بخاطر تهديد نيروهای ضد دولتی بسته شده اند و نظر به 

وزارت معارف افغانستان بيانيه , 2006 در آگست 13. شاگرد از درس محروم شده اند100000اين گزارش تقريبا 
معلم و ,  دانش آموز41 بيش از2006 کرد که در آن گفته شده بود ميان ماهای جنوری و جوالی ای را صادر

 14.کارکنان مکاتب افغانستان کشته شده اند
  

                                                      
  "2006-2005حمله بر نظام آموزشی افغانستان ", نگاه کنيد به ضميمه ب 12
يونيسف گفت که ميان ماه . 2006 اگست 4" يونيسف نگران عقب گشت معارف افغانستان است" , وق بين المللی کمک به اطفالدصن 13

  .  و يک حمله موشکی را ثبت کرده است,  تهديد37,  حمله خرابکارانه50, حمله بمی11جنوری و جوالی 
مقابله با ", به گزارش گروه بين المللی بحران: نگاه کنيد, 2006آگست " معارف در خطر است" , وزارت آموزش افغانستان.   14

:    که در سايت ذيل قابل دسترس است2006, 2نوامبر , 123شماره , گزارش اسيايی" راه حل سريع ندارد, شورشيان افغانستان
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4485&l=1.  
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 طفل افغان در نتيجه خشونت در سراسر 200000 گفت که بيش از 2006پرزدنت کرزی در سخنرانی ماه اکتوبر 
  15.کشور از تعليم محروم شده اند

 
  ه گان و عدم رشد اقتصادیبيجا شد

  . خشونت باعث رکود اقتصادی و بيجا شدن مردمان زيادی در افغانستان شده است
 

 از واليات -نفر120000 الی90000- فاميل افغان20000 الی 15000تقريبا , 2006از آگست تا به سپتامبر 
  تقريبا 16. سازمان ملل بيجا شده اندکندهار بخاطر خشونت و جنگ مطابق به آمار دفتر پناهندگی, هلمند, ارزگان

 افغان تنها در داخل سه واليت پرآشوب 200000وبعالوه حداقل ,  افغان از ساير واليات بيجا شده اند115000
, شمار ديگر افغانان از واليتهای سرحدی هم مرز با پاکستان مانند پکتيکا. کندهاربيجا شده اند, هلمند, ارزگان
گذشته از آن ميليونها مهاجرافغان که باشنده اين واليات اند نمی خواهند .  و کنربيجا شده اندننگرهار, خوست, پکتيا

  17.که از ايران وپاکستان و ساير کشورها دوباره به افغانستان برگردند
 

کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرين يادآوری کرد که دفتر مذکور عاجز از , 2006در اواخر 
 : آوری کمک های الزم برای مهاجرين خشونت های نواحی جنوبشرقی افغانستان اندفراهم 

  
امنيت مسئله نگران کننده در نواحی جنوب وجنوبشرقی افغانستان خواهد ماند جاييکه  نيروهای 

روشن است که . و انفجار ميزنند, کمين, ضد دولتی در آن فعال اند و دست به عمليات انتحاری
روند اصالحات اداری را در واليات و ولسوالی های آشوب زده به کندی مواجهه چنين اقداماتی 
 2007دسترسی دفتر کميساريای عالی سازمان ملل متحد به مهاجرين در سال . خواهند ساخت

  18.بازهم محدود خواهند ماند
  

 خرابی اوضاع تقاضا کميساريای سازمان ملل متحد در امور مهاجرين از جامعه بين المللی خود نمايانگر
  : می باشد

 
وضعيت در جنوب و جنوبشرق افغانستان بی نهايت نگران کننده است و , تا تحرير اين گزارش

... اين وضعيت دسترسی به مهاجرين و بازگشت کننده گان را تقريبا غيرممکن ساخته است

                                                      
  2006 اکتوبر 13, واشنگتن پوست" ,کاتب خانگی از ترس مخفيانه فعاليت می کندم" , پاميال کانستيبل 15
جنگ ها در " برای معلومات جامعتر در باره بيجا شده گان داخلی در افغانستان به گزارش مرکز نظارت بربيجاشده گان داخلی بنام  16

: نگاه  کنيد که در سايت ذيل قابل دسترس است 2006 دسامبر 22" ,جنوب موج جديدی از بيجا شده گان را به ارمغان آورد
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?tbl=RSDCOI&id=459e656d2.   

 2006سپتامبر "  ,2007برنامه سال : افغانستان" , همچنان نگاه کنيد به گزارش کميساری های عالی سازمان ملل متحد, همانجا 17
  .p. 2, at: http://www.unhcr.org/home/RSDCOI/4505323f2.pdf ,: ايت ذيل قابل دسترس استکه در س, 2صفحه 

  .UNHCR, “Afghanistan: 2007 Country Operations Plan,” p. 1: نگاه کنيد 18
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ت های وضعيت امنيتی يک موضوع نگران کننده است و چنين نيز خواهند ماند و مانع فعالي
  19.بشردوستانه ما بخصوص در نواحی جنوب و جنوبشرقی کشور خواهد شد

  
 ميليون دالر امريکايی از 52کميساريايی عالی سازمان ملل متحد برای مقابله با موجی از بيجا شده گان داخلی رقم 

اجرافغان دوباره به  مه400000اما دفتر مذکور پيش بينی می کند که شايد در حدود . جامعه بين المللی تقاضاکرد
  20.کشور برگردد

  
دسترسی دولت و سازمان های بين , عالوه بر خشونت. مهاجرين دورنمايی روشنی در برگشت به کشور ندارند

تطبيق پروژه ,  از مدتی دوسال بدينسو. المللی بشردوستانه در نواحی جنوب وجنوبشرقی کشور محدود می باشد
  . بشرقی که خشونت در آن گسترده می باشد به حال تعليق در آمده استهای انکشافی در واليات جنوبی وجنو

  

                                                      
  .http://www.unhcr.org/home/PUBL/455443a90.pdf: ؛ و همچنان در سايت ذيل208- 205ص " ,تقاضای بين المللی: "نگاه کنيد 19
تقاضای " و 5-2ص " ,2007برنامه های اپراتيفی سال : افغانستان" , کميساريايی عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرين 20

  . 206-205ص "جهانی
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