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یک نیروی شبه نظامی محلی
پولیس محلی افغان ،یک نیروی امنیتی محلی است که از سال
راه اندازی و تمویل می شد.

تا

توسط ایاالت متحده

اردوی ملی افغانستان.
پولیس ملی افغان
ANSF

نیروهای ملی امنیتی افغانستان (اصطالح گسترده ای که شامل اردو ،پولیس ،استخبارات و شبه نظامیان
محلی تقرر یافته از سوی جمهوری اسالمی افغانستان می شود).
دلگی؛ «گروه کوچک»  -واحدهای نظامی طالبان تحت فرماندهان سطح پایین تر که اغلب اطالعات
مستقیمی از ویژگی های سیاسی محلی دارند.
امارت اسالمی افغانستان ،نام رسمی دولت افغانستان تحت حکومت طالبان است.
جمهوری اسالمی افغانستان ،دولت افغانستان از

جنوری

تا

آگست

.

نیروهای حفاظتی خوست ،یک نیروی حمله شبه نظامی تحت حمایت سیا ایاالت متحده مستقر در
خوست.
ریاست امنیت ملی امنیت ،اداره اطالعات جمهوری اسالمی افغانستان که توسط سیا در سال
ایجاد شد.
قیام کنندگان  -یک نیروی شبه نظامی که قبال توسط جمهوری اسالمی افغانستان حمایت می شد.
«قطعه سرخ» ،نیروهای ویژه نخبه طالبان.
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1کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( .)ICCPR( GA Res. 2200A )XXI(، 21 UN GAOR Suppشماره  )16در  ،49سند سازمان ملل A/6316
( ،UNTS 3 993 ،)1966در  ۳جنوری  ۱۹۷۶اجرایی شد .افغانستان در سال  1983کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کرد.
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2هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) «گزارش ویژه :کشتار مدافعان حقوق بشر ،خبرنگاران و کارکنان رسانه ای در افغانستان ،»2021-2018
-_https://unama.unmissions.org/sites/default/files/special_report_-_killing_of_human_rights_18urnalists_2018-2021 -2021_-_unama
_( ،february_2021_english_0.pdf_14دسترسی در  2نوامبر .)2021
3مصاحبه دیده بان حقوق بشر با بستگان قربانیان ،کابل 18 ،سپتامبر  .2021این چهار نفر در همان منطقه کابل کشته شدند.
4مصاحبه دیده بان حقوق بشر با یکی از قومندانان طالبان ،قندوز 23 ،اکتبر .2021
5مصاحبه دیده بان حقوق بشر با خانواده قربانی ،والیت قندهار 18 ،اکتبر .2021
 « ،heydari_roya@6در این چند سال گذشته به افراد زیادی ،آوارگان ،پناهندگان کمک کردم و داوطلبانه در چندین موسسه خیریه کار کردم  -از ته دل برای #افغانستان
کار کردم و در ازای آن چیزی نخواستم .اما حاال فقط یک لطف میخواهم » توییتر  11اکتبر  ،2021ساعت ،17:44
 .https://twitter.com/heydari_roya/status/1447679523361787904?s=20برادر او بعداً پس از مداخله مقامات نزدیک به عطا نور والی سابق آزاد شد.

7

8

9
10

11

@« ،heydari_royaکل مات برای تشکر از خانواده استاد عطا برای کمک به خانواده ما برای رهایی برادرم از زندان طالبان کافی نیست .یک تشکر ویژه از
@ KhalidNoorafgخداوند شما را برکت دهد!» توییتر 13 ،اکتبر  11:06 ،2021صبح،
( ،https://twitter.com/heydari_roya/status/1448304219094671360?s=20دسترسی در  17نوامبر .)2021
7مصاحبه دیده بان حقوق بشر با یک قومندان طالبان از غزنی ،کابل 16 ،آگست .2021
8مصاحبه دیده بان حقوق بشر با یک جنگجوی طالبان ،والیت قندوز 7 ،سپتامبر .2021
9قبل از خروج بیشتر نیروهای بینالمللی از افغانستان در سال  ،2014آژانس اطالعات مرکزی ایاالت متحده (سیا) شروع به گسترش تعداد واحدهای شبهنظامی افغان کرد
که با طالبان و سایر شورشیان بجنگند .در حالی که این نیروها اسما ً زیر نظر اداره امنیت ملی دولت افغانستان ( )NDSبودند ،آنها خارج از زنجیره فرماندهی عادی
نیروهای امنیت ملی افغانستان به عنوان بخشی از عملیات های مخفی تحت حمایت سیا عمل می کردند .چنین واحدهای به اصطالح «قطعات صفر» شامل  NDS 01بود که
در کابل و وردک و گاهی در ننگرهار فعالیت می کرد NDS 02 .که در ننگرهار فعالیت می کرد ،NDS 03 .که در اصل به عنوان نیروی ضربتی قندهار شناخته می
شد ،در محوطه مقر سابق مال عمر رهبر فقید طالبان مستقر بودند ،که پس از افتادن به دست نیروهای ایاالت متحده آن را در قندهار به «  » Geckoتغییر نام دادند؛ و
 NDS 04در کنر و نورستان .به دیده بان حقوق بشر مراجعه کنید« ،آنها به خیلی ها همینگونه شلیک کرده اند»؛ حمالت شبانه ظالمانه توسط نیروهای ضربتی افغان تحت
حمایت سیا (نیویورک :دیده بان حقوق بشر.https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/afghanistan1019_web.pdf ،)2019 ،
10مصاحبه دیده بان حقوق بشر با قومندان سابق واحد  03امنیت ملی ،والیت قندهار 6 ،سپتامبر  .2021طالبان در اوایل حمله خود این واحدها را هدف قرار داده بودند.
رجوع کنید به «افغانستان :افزایش کشتارهای انتقامجویانه طالبان» ،بیانیه خبری دیدهبان حقوق بشر 30 ،جوالی ،2021
.https://www.hrw.org/news/2021/07/30/afghanistan-mounting-taliban-revenge-killings
11همانجا
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12مصاحبه دیده بان حقوق بشر با یک فعال جامعه مدنی در افغانستان از طریق سیگنال 4 ،نوامبر .2021
13مصاحبه دیده بان حقوق بشر با یک باشنده ،والیت غزنی 21 ،اکتبر .2021
14مصاحبه دیده بان حقوق بشر با یک قومندان طالبان ،والیت غزنی 29 ،آگست .2021
15کیت کالرک «انحالل پلیس محلی :فصل آخر خطرناک برای نیرویی با تاریخچه تاریک» شبکه تحلیلگران افغانستان 20 ،اکتبر https://www.afghanistan- ،2020
( ،/analysts.org/en/reports/war-and-peace/disbanding-the-alp-a-dangerous-final-chapter-for-a-force-with-a -chequered-historyدسترسی
در  5نوامبر .)2021
«16کوچکترین واحد عملیاتی طالبان دلگی است (شکل کوچک ډله یا گروه) ،که در تئوری شامل  10مرد است اما در واقع می تواند از پنج تا  20نفر باشد .رهبر دلگی
معموالً مردان زیر دست خود را از طریق پیوندهای خویشاوندی ،پیوندهای غیررسمی که در طول سالها جنگ ایجاد شده است و گاهی اوقات کاریزما جمع میکند .رهبر
دلگی حمالتی را برنامه ریزی می کند و این گروه بیشتر حمالت را در منطقه عملیاتی خود انجام می دهد .آنند گوپال« ،نبرد برای افغانستان :ستیزه جویی و درگیری در
قندهار» آمریکای جدید( ،http://www.jstor.org/stable/resrep10483 ،2010 ،دسترسی در  7نوامبر .)2021
17فضلمنهللا قاضیزی« ،واحدهای ویژه رهبری نبرد طالبان علیه دولت اسالمی» مجله نیو/الینز 3 ،سپتامبر https://newlinesmag.com/reportage/the- ،2021
( ،/special-units-leading-the-talibans-fight-against-the-islamic-stateدسترسی در  4نوامبر )2021؛ فرود بیژن« ،توضیح« :واحد نیروهای ویژه» طالبان
با حمالت مرگبار در کانون توجه قرار گرفت» ،رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی 4 ،دسامبر https://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-special- ،2017
( ،forces-emerge-deadly-attacks/28896629.htmlدسترسی در  4نوامبر .)2021
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18دیده بان حقوق بشر« ،فقط آن را یک شبه نظامی ننامید :مصونیت از مجازات ،شبه نظامیان و «پولیس محلی افغانستان»» (نیویورک :دیده بان حقوق بشر ،2011
( ،https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0911webwcover_0.pdfدسترسی در  3نوامبر .)2021
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19مصاحبه دیده بان حقوق بشر با یکی از دوستان حکمت 28 ،سپتامبر .2021
20مصاحبه دیده بان حقوق بشر با یکی از دوستان اللی 28 ،سپتامبر .2021
21مصاحبه دیده بان حقوق بشر با یکی از اعضای سابق امنیت ملی  ،03والیت قندهار 25 ،سپتامبر .2021
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22مصاحبه دیده بان حقوق بشر با یک کارمند پیشین دولت ،والیت قندهار 11 ،سپتامبر .2021
23سایر قومندانان ارشد که آزاد شدند عبارتند از سید شریف سرطیب ،سردار خان ،محمود آکا ،عطاهللا ماما و حاجی سب جان .همه افراد برجسته با روابط قوی قبیله ای و
سیاسی هستند که از آنها محافظت می کرد“ ،tolokannews@ .د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کی د تېر حکومت بندى قوماندانان خوشی سول.
امنیه قوماندان سید شریف سرطیب ،د چټک غبرګون قوماندان سردار خان ،د میوند امنیه قوماندان حاجی الال ،د کنډکونو قوماندانان محمود اکا ،عطا هللا ماما ،ایوب کاکۍ،
حاجی صاب جان او نور په دې بندیانو کی شامل وه .توییتر  13 ،نوامبر  6:59 ،2021صبح،
( ،https://twitter.com/tolokannews/status/1459491182007013382?s=20دسترسی در  16نوامبر .)2021
24پیام یکی از آشنایان رحمتی که در  13اکتبر  2021به دیده بان حقوق بشر رسیده است.
25مصاحبه دیده بان حقوق بشر با همسایه قربانی ،والیت قندهار 23 ،اکتبر .2021
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26مصاحبه دیده بان حقوق بشر با ساکنان ،ارغنداب 21 ،اکتبر .2021
27ویدئوی به دست آمده توسط دیده بان حقوق بشر 25 ،اکتبر  . 2021طالبان گاهی اوقات از بازداشت ها و قتل ها فیلم می گیرند تا در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک
بگذارند.
28مصاحبه دیده بان حقوق بشر با یکی از اعضای سابق شبه نظامیان ،والیت قندوز 11 ،اکتبر .2021
29مصاحبه دیدهبان حقوق بشر با شاهدی که ضیائول را تا ایست بازرسی همراهی میکرد[ ،مکان نامعلوم] 15 .اکتبر .2021
30مصاحبه دیده بان حقوق بشر با همسایگان ،قندوز 15 ،اکتبر .2021
31مصاحبه دیده بان حقوق بشر با شاهدی که عبدالقادر را تا حوزه پلیس قندوز همراهی کرد 15 ،اکتبر .2021
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32مصاحبه دیده بان حقوق بشر با یکی از بستگان عبدالقادر ،قندوز 22 ،اکتبر .2021
33مصاحبه دیده بان حقوق بشر با یک شاهد ،قندوز 16 ،اکتبر .2021
34عفو هلمند دو روز قبل اعالم شد و جدا از عفو عمومی است که رهبری طالبان در کابل برای مقامات و پرسنل نظامی سابق دولت افغانستان پس از تصرف کابل در 15
آگست اعالم کرد.
35مصاحبه دیده بان حقوق بشر با یک روستایی ،والیت هلمند 6 ،سپتامبر .2021
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36مصاحبه دیده بان حقوق بشر با یکی از دوستان زمان گل ،والیت هلمند 2 ،سپتامبر .2021
37همانجا
38مصاحبه دیده بان حقوق بشر با یکی از بستگان باز محمد ،والیت هلمند 8 ،سپتامبر .2021
39مصاحبه دیده بان حقوق بشر با یکی از اعضای خانواده غفور[ ،مکان پنهان] 2 ،اکتبر .2021
40مصاحبه دیده بان حقوق بشر با اعضای خانواده که شاهد حمله بودند و با شاهدی که معین را هنگام تالش برای فرار دید ،گرشک 26 ،اکتبر .2021
41مصاحبه با یک کارمند کمک های بشردوستانه ،والیت غزنی 29 ،اکتبر .2021
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42مصاحبه دیده بان حقوق بشر با یک قومندان طالبان ،والیت غزنی 6 ،سپتامبر .2021
43مصاحبه دیده بان حقوق بشر با یک کارمند صحی ،والیت غزنی 5 ،نوامبر .2021
44مصاحبه دیده بان حقوق بشر با یک خبر نگار ،والیت غزنی 9 ،اکتبر .2021
45مصاحبه دیده بان حقوق بشر با پسر کاکای قربانی ،والیت غزنی 9 ،اکتبر .2021
46همانجا
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“ ,Zabehulah_M33@47د اسالمی امارت د صفوفو د تصفیې کمیسیون خبرتیا ”,https://justpaste.it/5og7q :توییتر  21سپتامبر  ،2021ساعت ،15:09
( ،https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1440392816669040653?s=20دسترسی در  17نوامبر  .)2021با این حال ،پس از پوشش رسانه ای
بازداشت و شکنجه دو خبرنگار در  7تا  8سپتامبر  ،2021مقامات طالبان اعالم کردند که این رویداد را بررسی خواهند کرد« MJalal313@ .سرپرست وزارت
اطالعات و فرهنگ خطاب به العربی :ما به آزادی بیان در اصول اعتقاد داریم .همیشه مشکالت در ابتدا وجود دارد .ما تحقیقات خود را در مورد حادثه ای که در آن خبر
نگاران هنگام پوشش تظاهرات مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند ،آغاز کرده ایم ».توییتر 11 ،سپتامبر  10:47 ،2021صبح،
 .https://twitter.com/MJalal313/status/1436702996147183618?s=20با این حال ،در دیدار با سردبیر روزنامه ،دو عضو کمیته رسانه ای طالبان ،سراج
الحق عمری و حجت هللا مجددی ،گفتند که خود روزنامه مسئول پوشش یک اعتراض «غیرقانونی» است .سودارسان رگوان« ،در حالی که یک روزنامه افغانستان برای بقا
تالش می کند ،یک ضرب و شتم وحشیانه  -و یک عذرخواهی طالبان» واشنگتن پست 17 ،سپتامبر ،2021
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/afghanistan-journalists-taliban/2021/09/17/81b44d5a-1722-11ec-a019.) cb193b28ahtml01, 193b28a19, 193b28ahtml
48ایمیل به دیده بان حقوق بشر از عبدالوحید رایان ،مشاور و سخنگوی وزارت اطالعات و فرهنگ 21 ،نوامبر .2021
 “ Zabehulah_M33@49په کابل او نور هیواد کې د بانګونو ،تجارتخانو ،صرافیو او هټیو د اطمینان په اړه د اسالمي امارت د ویاند څرګندونې
 ”،https://justpaste.it/8foejتوییتر  15 ،آگست  ،2021ساعت  3:00صبح،
( ،https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426800950749110275?s=20دسترسی در  17نوامبر .)2021

50

•
51

•
52

53

•
54

•
55

“ ،Zabehulah_M33@50کابل ښار ته مجاهدینو د داخلیدو د اړتیا په اړه د اسالمی امارت اعالمیه  ”, https://justpaste.it/645ylتوییتر  15 ،آگست 9:56 ،2021
صبح( https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426905752782966786?s=20 ،دسترسی در  17نوامبر .)2021
 « ،Zabehulah_M33@51همه سفارت خانه ها ،مراکز دپلوماتیک ،مؤسسات و اماکن بود وباش اتباع خارجی در کابل اطمینا میدهیم که هیچ گونه خطر مواجه آنها
نخواهد بود .همه با اطمینان کامل در کابل بودوباش نمایند ،نیروهای امارت اسالمی مؤظف شده اند که امنیت شهر کابل و تمام شهرها را مستحکم نمایند» توییتر 15 ،آگست
 1:46 ،2021بعد از ظهر( ،https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1426963402992373761?s=20 ،دسترسی در  17نوامبر .)2021
« ،Zabehulah_M33@52کابل ښار کې وضعیت د بشپړ کنترول کېدو به حال کې ده .هغه خپل سری کسان چې په شرارت او آشوب یې الس پورې کړی وو اکثره نیول
شوی دی .هیچاته اجازه نشته چې د پخوانیو چارواکو کورونو ته ورشی ،د موترو غوښتنه ترې وکړی او تهدید کړی ،د هغوی مخه به په جدیت سره نیول کیږې ،تر جدی
تعقیب الندې دی» .توییتر 16 ،آگست  7:54 ،2021صبح( ،https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1427237251352776705?s=20 ،دسترسی در 17
نوامبر .)2021
53مصاحبه دیده بان حقوق بشر با سازمان های بشردوستانه ،کابل ،سپتامبر .2021
“ ،Zabehulah_M33@54هدایات مقام رهبری در باره فیرهای هوایی در کابل و سائر شهرها  ”,https://justpaste.it/5v32gتوییتر  5 ،سپتامبر  7:33 ،2021صبح،
( ،https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1434479686021754882?s=20دسترسی در  17نوامبر .)2021
#“ ،Zabehulah_M33@55واکنش:
ما آن راپور سازمان دیده بان حقوق بشر را جدی رد مینماییم ،که گفته ،که گویا مجاهدین امارت اسالمی مرتکب جنایات جنگی شده اند.
سازمان مذکور باید گزارشات خود را بر اساس اطالعات غلط تهیه کند .آن ها باید ساحات را از نزدیک به بینند و حق را به خود معلوم کنند ».توییتر 13 ،سپتامبر ،2021
ساعت ( ،https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1437461255640465414?s=20 ،13:00دسترسی در  17نوامبر .)2021
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د صفونو د تصفیی د کمیسون له لوری دا معلومات هم رالل:
کله چې په یوویشتم د سپتمبر باندي د اسالمي امارت لخوا د تصفیه د صفوفو په نامه باندي کوم کمیسون جوړ شو ،د یادو
کسانو په وړاندې نو موږ په مرکز او والیاتو کې خپل کارونه شروع کړي دي او په ډیرو والیتونو کې موږ خپل تشکیل فعاله
کړی ده د هغوی کارونه روان دي.
هغه کسان په دغو اوصافو باندي متصف وو چې تقریبا دوی به له صفه ایستلي ول تعداد یې له اوونیم سوو 750نه واوښت
او هغه کسان چې غه لیست ته قلمداد سوي دي په هغوی باندي کار روان ده ،طرزالعمل زموږ دغه ده چې موږ په والیاتو
کې دغه کمیسونونه جوړ کړي دي هغوی په ولسوالیو باندي ګرځي په ډلګیو باندي او په مرکزونو باندي جدولونه مو ورته
جوړ کړي هغوی جدولونه ډکوي دوی هغه کسان چې د طرزالعمل خالف وي هغه ثبتوي بیا وروسته تحقیق کوي هر اړخیزه
تحقیق نه وروسته به دوی هغه جدول کې شاملوي مرکز ته اطالع راکوي موږ د دوی د معلوماتو سره سره نور معلومات هم
کوو وروسته له هغه معلوماتو موږ مکتوب ورلیږو او هغوی له صف نه خارجوو.
او هغه کسان چې په وژنو ،شکنجو ،او غیر قانوني توقیف خانو باندي متهم دي د دغو کسانو لپاره د اسالمي امارت لخوا
نظامي محکمه جوړه شوي ده چې اوس یې په کار باندي شروع کړي ده،
او د خلګو لپاره که کله کوم مشکل ورته پیښیږي د هغو لپاره موږ په مرکز او والیاتو کې شمیرې لرو که څوک د چا کور ته
د تالشي لپاره ورځي یا هم د چاپې او عملیاتو او یا هم کوم بل غیر اخالقي هدف او یا کوم ناوړه کار لپاره ورځي نو له موږ
سره د اړیکې لپاره ډېره اسانه الره هم په مرکز کې چې نور خاښونه لري او هم په والیاتو کې شمیرې لرو چې په هر وخت
کې ورسره رابطه کیږي ،او موږ امید او پالن لرو چې زموږ کارونه منظم او ورځ په ورځ په مخ الړ شي ترڅو چې د خلګو
مشکالت سل په سل کې حل شي ان شاهللا.
د داعش ډلې په مورد کې هم د اسالمي امارت دا پالیسي ده کوم کسان چې په جنګي حاالتو کې یا په داسي وخت کې چې
مجاهدین عملیات کوي او دوی مقابله وکړي هغه وخت کې د دوی وژل طبیعي ده او کله چې یو کس نیول کیږي نو دوی ته
په هیڅ صورت د مرګ اجازه نسته او داسي پیښې به هم نه وي شوې هغه موږ شرعي محکمې ته وړاندي کوو او محکمه به
خپله پریکړه کوي له موږ سره ډیر کسان د داعش په نامه بندیان دي نو زموږ دا پالیسې نسته چې له محکمې نه بغیر یو څوک
له نیول کیدا وروسته ووژني که هغه داعش وي او یا د بلې ډلې څخه وي.

