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 مرکز غیر نظامیان در جنگدرباره 

یک سازمان بین المللی است که فعالیت هایش بر حمایت از افراد ملکی گرفتار در جنگ متمرکز می باشد. ( CIVIC) مرکز غیر نظامیان درجنگ

همکاری با بازیگران مسلح و افراد ملکی درگیر جنگ به منظور انکشاف و تطبیق راهکارهای جلوگیری، کاهش و  مرکز غیر نظامیان در جنگماموریت 

 آسیب های وارده بر غیرنظامیان است. دورنمای ما جهانی است که در آن طرفین درگیر جنگ مسلحانه، کرامت انسانی و حقوق افراد ملکی را به جبران

می  جبرانرسمیت می شناسند، از آسیب رساندن به غیرنظامیان جلوگیری می کنند، از افراد ملکی درگیر جنگ محافظت می نمایند و آسیب های وارده را 

 کنند. 

توسط مارال روزیکا، یک جوان بشر دوست تأسیس شد که به نمایندگی از قربانیان ملکی جنگ و خانواده های  2003در سال  مرکز غیر نظامیان در جنگ

رگیر جنگ در خاورمیانه، با تکیه بر میراث خارق العاده خود، حاال در مناطق د مرکز غیر نظامیان در جنگآنها در عراق و افغانستان دادخواهی می کرد. 

 تحقق بخشد. غیرنظامیان حفاظت از  را برای باالتری  معیار هایآفریقا، اروپا و آسیای جنوبی فعالیت می کند تا بتواند 

سئول اند. مسلحانه در قبال جلوگیری و رسیدگی به آسیب های متوجه غیرنظامیان، مهای که طرفین درگیر جنگ  است معتقد، مرکز غیر نظامیان در جنگ

، راه حل های عملی را برای مقابله با آن آسیب تهیه می کنیم، نمودهبرای دستیابی به این هدف، ما علل آسیب ها به افراد ملکی درگیر جنگ ها را ارزیابی 

ها و کارشیوه های جدید که منجر به بهبود سالمت و رفاه افراد ملکی درگیر جنگ می شود، دادخواهی می کنیم. ما با درک اهمیت و برای تصویب پالیسی

افراد ملکی قدرت همکاری، با افراد ملکی، حکومت ها، نظامیان و نهادهای بین المللی و منطقه ای در تماس می شویم تا شیوه های محافظت قوی را برای 

 جنگ شناسایی و نهادینه کنیم.  درگیر

 سپاسگزاری

لی، رییس بخش دعدر افغانستان، تحقیق و نگارش یافته و توسط سحر محم مرکز غیرنظامیان در جنگتوسط قیوم سروش، محقق  یادداشت پالیسی این 

افغانستان و شانون  عمومی این مرکز دراین سند توسط سید مظفر شاه، رییس ویرایش شده است. بازبینی اضافی خاور میانه، افریقای شمالی و جنوب آسیا 

و جنوب  MENAبرنامه  معاونناتالی سیکورسکی، توسط گرین رئیس برنامه های این سازمان انجام یافته است. امور ویرایش و اصالح و پشتیبانی تولید 

 آسیا، و مونیکا زوراو، همکار بخش ارتباطات این سازمان صورت گرفته است. 

 افغان که نگرانی های خود را به امید ایجاد اصالحات، شریک ساخته اند، تقدیر و تشکر می کند.  افسراناز  مرکز غیرنظامیان در جنگ

 2020آگست 

  6958 558 202 1+  شماره تماس: 

  comms@civiliansinconflict.org  ایمیل آدرس: 

 civiliansinconflict.org  وبسایت: 
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AAF Afghan Air Force قوای هوایی افغانستان 

AAFC Afghan Air Force Corps قول اردوی قوای هوایی افغانستان 

AAR After Action Review بررسی پس از عملیات 

AIHRC Afghanistan Independent Human 

Rights Commission 
 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

ALO Air Liaison Officer  افسر ارتباطات هوایی 

ANA Afghan National Army اردوی ملی افغانستان 

ANDSF Afghan National Defense and Security 

Forces 
 قوای دفاعی و امنیتی افغانستان 

ANP Afghan National Police پولیس ملی افغانستان 

AOG Armed Opposition Group گروه های مسلح مخالف دولت 

ATAC Afghan Technical Air Coordinator هماهنگ کننده تخنیکی هوایی افغانستان 

CAMB Civilian Casualty Mitigation 

Assessment Board 
 بورد ارزیابی کاهش تلفات غیر نظامی

CAS Close Air Support  حمایت هوایی نزدیک 

CDE Collateral Damage Estimate تخمین خسارات غیر عمدی 

CHM Civilian Harm Mitigation کاهش آسیب به غیر نظامیان 

CIVIC Center for Civilians in Conflict مرکز غیر نظامیان در جنگ 

DOD Department of Defense  وزارت دفاع امریکا 

GPS Global Positioning System  سیستم موقعیت یابی جهانی 

IHL International Humanitarian Law حقوق بین المللی بشردوستانه 

IHRL International Human Rights Law  قوانین بین المللی حقوق بشر 

IMF International Military Forces قوای نظامی بین المللی 

IS-K Islamic State of Khorasan دولت اسالمی خراسان 
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ISR Intelligence Reconnaissance and 

Surveillance 
 کشف و نظارت استخباراتی 

LOAC Law of Armed Conflict  قانون منازعات مسلحانه 

LOW Law of War  قانون جنگ 

MOD Ministry of Defense  وزارت دفاع ملی 

MPC Mission Planning Cell اتاق برنامه ریزی ماموریت ها 

NAP National Action Plan  پالن عملیاتی ملی 

NATO North Atlantic Treaty Organization سازمان پیمان اتالنتیک شمالی 

NDS National Directorate of Security   ریاست امنیت ملی 

NSC National Security Council  شورای امنیت ملی 

PID Positive Identification  شناسایی مثبت 

POC Protection of Civilians  غیر نظامیان از محافظت 

ROE Rules of Engagement  قواعد تصادم 

RS Resolute Support  حمایت قاطع 

SIGAR Special Inspector General for 

Afghanistan Reconstruction 
 افغانستان ویژه برای بازسازی بازرسسراداره 

SOE School of Excellence  مرکز تعلیمات مسلکی 

SOP Standard Operating Procedures  طرزالعمل های معیاری عملیاتی 

UNAMA United Nations Assistance Mission in 

Afghanistan 
 ملل متحد در افغانستان  سازمان هیئت معاونت

US United States  امریکاایاالت متحده 

USFOR-A United States Forces-Afghanistan قوای ایاالت متحده در افغانستان 
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 خالصه 

این عملیات ها . عملیات های تهاجمی را علیه گروه های مسلح مخالف دولت افزایش دادند 2019نیروهای ملی افغان و قوت های بین المللی در سال 

گزارش داده است که بر اثر  2019ملکی گردید. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما(، در سال منجر به افزایش قابل توجه تلفات افراد 

این نهاد تایید می دارد که حمالت  2020. به همین ترتیب، گزارش شش ماهه سال 1تن دیگر زخمی شده اند 345غیرنظامی کشته و  700حمالت هوایی، 

 2019درصد تلفات در سال  72. گرچه تقریبا 2سه برابر افزایش یافته است 2019نسبت به شش ماه اول سال  2020اول سال هوایی افغانستان در شش ماه 

زخمی( به حمالت قوای هوایی افغانستان  118کشته و  113درصد باقیمانده ) 22ناشی از حمالت هوایی قوت های نظامی بین المللی بوده و در حدود 

با در نظرداشت چنین نگرانی های فزاینده، دولت افغانستان باید اطمینان حاصل کند که قوای هوایی افغانستان مشکالت و چالشهای  .3نسبت داده شده است

 . روی دست گیرندمشخص در ارتباط با حمالت هوایی را درک کرده و اقدامات فوری را جهت کاهش آسیب به غیر نظامیان از طریق عملیات های هوایی 

با قومندانان  مرکز غیر نظامیان درجنگبهتر پالیسی ها و شیوه های هدف گیری و هماهنگی میان قوت های هوایی و زمینی در جریان عملیات ها،  برای درک

است  دریافته مرکز غیر نظامیان درجنگقوای زمینی اردوی ملی، پرسونل قوای هوایی و هماهنگ کننده های تاکتیکی هوایی افغان مصاحبه نموده است. 

و کاهش تلفات غیر نظامیان  جلوگیریکه بیشتر تلفات افراد ملکی توسط گروه های مخالف مسلح صورت می گیرد. با این حال، دولت افغانستان پالیسی 

آسیب پذیری  گفته می شود( را علناً متعهد گردیده و به تصویب رسانده است تا "پالیسی جلوگیری و کاهش تلفات ملکی"که )از این پس به آن  2017

همچنین می داند که وزارت دفاع ملی افغانستان در  مرکز غیر نظامیان درجنگافراد ملکی را که ناشی از حمالت نیروهای امنیتی می باشد، کاهش دهد. 

یسی ها، آموزش و راهکارها جهت حال بازبینی و بررسی پالیسی حمالت هوایی می باشد. این چکیده پالیسی، به ارایه پیشنهادات و توصیه ها برای تقویت پال

ن المللی بشردوستانه آماده سازی بهتر نیروی های امنیتی و دفاعی برای دستیابی به اهداف مورد نظر شان در حمایت از افراد ملکی افغان و پایبندی به حقوق بی

 قوانین بین المللی حقوق بشر می پردازد.  مندرج و تعهدات

با افسران اردوی ملی افغانستان نشان می دهد که اقدامات خوبی روی دست گرفته شده تا آسیب ها به افراد ملکی،  درجنگمرکز غیر نظامیان مصاحبه های 

احل هدف چالش ها و مشکالت عملیاتی که منجر به تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های هوایی می شوند، کاهش یابد. قوای هوایی افغانستان در مر

ارزیابی خسارات دوجانبه و قواعد ی تناسب و تفکیک در پروسه و همچنان روش ها ادر ارتباط ب را قوانین بشردوستانه بین الملی ،اگیری و عملیات ه

ا در را مد نظر دارد. همچنان، به تیم هماهنگ کننده های تاکتیکی هوایی افغانستان آموزش داده شده است تا خطرات و آسیب ها به افراد ملکی ر 4برخورد

 آسیب به غیر نظامیان را کاهش دهد. میزان و تطبیق درست آنها می تواند  پنداشته شدههدف گیری های هوایی، بهتر در نظر بگیرند. اینگونه اقدامات مثبت 

                                                 
به آن  "2019گزارش ساالنه "پس  نیاز اکه ) ،(2020 فبروری، )"افغانستان مسلحانه ی هایریدرگ در انیرنظامیاز غ تیدر مورد حما ساالنهگزارش "، )یوناما( ملل متحد در افغانستان هیئت معاونت سازمان 1

civilians_annual_report_2019_https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_-، (گفته می شود

._22_february.pdf 
، ("2020 هسال انیگزارش م") ،(2020 جوالی، )"مسلحانه ی هایریگدر  در انیرنظامیاز غ تیدر مورد حماه سال انیگزارش م"یوناما،  2

..pdf-_27_july-https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_report_2020_ 
 یها تیدر افغانستان مأمور ییکایآمر یروهایو وزارت امور داخله را دارد. ن یافغانستان، وزارت دفاع مل یدفاع یتیامن یروهایبا ن یره و همکارآموزش، مشاو تیمسئولو قاطع نات تیحما یروهاین تیمامور 3

 دارد. یقاطع ناتو همکار تیحما یروهاین تیدهد و به مامور یخراسان را انجام م یدولت اسالم والقاعده  هیعل یستیضد ترور

 .کرده استرا محدود  صحیو مراکز  ی، اماکن مذهبیخیو تار یفرهنگ بناهایحمله به ( افغانستان RoE تصادم )قواعد  4

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2019_-_22_february.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2019_-_22_february.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_report_2020_-_27_july-.pdf
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ه دریافت یان در جنگمرکز غیر نظامبا وجود این شیوه های خوب، چالش هایی در عملیات هوایی وجود دارد که منجر به آسیب غیرنظامیان شده اند. اول، 

آن  تطبیق در خصوصکه اکثریت قریب به اتفاق افسران اردوی ملی افغانستان از پالیسی ملی محافظت غیر نظامیان آگاهی ندارند و یا آموزش کافی  است

آموزش  ندیده اند. دوم، هماهنگی ضعیف بین قوای زمینی و هوایی و تعداد ناکافی هماهنگ کننده های تخنیکی هوایی که در خصوص محافظت غیرنظامیان

ینات های سیستم دیده باشند، در آسیب ها به غیرنظامیان کمک می کند. سوم، بسیاری از افسران اردوی ملی از نقشه های فیزیکی قدیمی برای دادن کورد

 شده است. حمله به نیرو های خودی موقعیت یابی جهانی به خلبانان قوای هوایی افغانستان استفاده می کنند، که منجر به خسارات افراد ملکی و 

عدم آسیب رسیدن به افراد  نشان می دهد که قوای دفاعی و امنیتی افغانستان به منظور حصول اطمینان از مرکز غیر نظامیان در جنگچهارم، مصاحبه های 

مرکز اطالعاتی بیش از حد اتکا می کنند. تقریباً هر افسر نظامی که توسط  مامورینو اطالعات  مخبرینبه اطالعات  ،غیر ملکی طی عملیات های هوایی

اطمینان از عدم وجود افراد ملکی  ن اجتماعی، معمول ترین روش حصولیمصاحبه شده است، اظهار داشته است که صحبت با مخبر غیر نظامیان در جنگ

لیل تعصبات در ساحات مورد هدف می باشد. در حالی که باید از همه روشهای قانونی جمع آوری اطالعات استفاده شود، اعتماد بیش از حد به مخبرین به د

برای اطمینان از درست بودن اطالعات، اکثرا نادیده و جانبداری های بالقوه منابع، مشکل ساز است. نیاز به بررسی مقایسوی اطالعات با منابع مختلف 

تالنتیک شمالی )ناتو( و اداره ادرک می کند که تسهیالت و امکانات ماموریت حمایت قاطع سازمان پیمان  مرکز غیر نظامیان در جنگگرفته می شود. 

گی به دلیل محدودیت منابع، در دسترس قوای دفاعی و امنیتی کشف و نظارت استخباراتی قوای ایاالت متحده در افغانستان، ممکن است به صورت همیش

و مشاهدین تقویتی، افغانستان نباشد. با این حال، استفاده مکرر از هواپیماهای بدون سرنشین نظارتی آماده برای عمل، باید به منظور تعیین الگوهای زندگی 

 در نظر گرفته شود. 

آنها برای اراضی  را زیر سؤال برده می گویند که MD-530های جنگی  هلیکوپترهوایی مورد استفاده مانند پنجم، برخی از افسران اردوی ملی تسهیالت 

 کوهستانی افغانستان بسیار سبک هستند و ممکن است منجر به افزایش تلفات افراد ملکی شوند. 

به تلفات افراد ملکی شده اند، وجود ندارد. در حالی که بررسی  سرانجام، فرصت کافی درس و عبرت گرفتن از اشتباهات قبلی در عملیات هوایی که منجر

اما ارزیابی جامع از رخداد ها به منظور تقویت از تجزیه و تحلیل علل  های پس از عملیات، حاوی اطالعاتی در مورد تلفات و خسارات ملکی می باشد،

 صورت نمی گیرد.  و شناسایی اقدامات چاره جویانه به منظور جلوگیری از آسیب ها ،اصلی

در امر  دولت افغانستان کارشیوه های کاهش آسیب به غیر نظامیان را به تصویب رسانده است و پالیسی جلوگیری و کاهش تلفات ملکی مبین اراده دولت

های ناشی از عملیات های  کاهش خسارات و تلفات غیرنظامی می باشد. با این حال، می توان کارهای بیشتری برای رفع چالش های فراروی کاهش آسیب

نند برای کاهش هوایی انجام داد. در زیر مجموعه ای از اقدامات عملی ارائه شده است، که امیدواریم حکومت افغانستان و قوای دفاعی و امنیتی کشور بتوا

تربیوی قوای هوایی -و برنامه های تعلیمی آسیب های متوجه غیرنظامیان روی دست بگیرند. ما از ماموریت حمایت قاطع ناتو می خواهیم که آموزش ها

 ، توجه صورت بگیرد. یاد داشت پالیسیافغانستان را بازنگری نمایند تا در خصوص چالش های شناسایی شده در این 
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 توصیه ها

  

 شورای امنیت ملی دفتربه 

  

 تطبیق پالیسی جلوگیری و کاهش تلفات ملکی

تدابیر خاص، از جمله نقش ها و مسئولیت ها، به منظور اولویت بندی و تسریع روند تطبیق پالیسی جلوگیری و پالن عملیاتی ملی دقیق را با اتخاذ  •

 کاهش تلفات ملکی، انکشاف دهد.

 از سازمانهای مهم بین المللی و ملی برای توسعه پالن عملیاتی ملی همکاری جوید.  •

ا بین وزارتخانه ها، کارمندان قوای دفاعی و امنیتی افغانستان، مقامات محلی و افراد پالیسی جلوگیری و کاهش تلفات ملکی و پالن عملیاتی ملی ر •

 ذیدخل به منظور بلند بردن سطح آگاهی و تعهد در جلوگیری از آسیب های غیرنظامیان منتشر کند. 

ن عملیاتی ملی باشد، تهیه نموده و یافته ها یک گزارش ساالنه که بازتاب دهنده روند پیشرفت تطبیق پالیسی جلوگیری و کاهش تلفات ملکی و پال •

 و توصیه های کلیدی را در دسترس مردم قرار دهد. 

 به وزارت دفاع

 عملیات هوایی 

 جدیدراه اندازی برنامه های آموزشی برای قوای زمینی در خصوص استفاده صحیح از نقشه های کاغذی )از جمله اطمینان از موجودیت نقشه های  •

 استفاده( به منظور فراهم سازی زمینه هماهنگی سیستم موقعیت یابی جهانی از هوا به زمین برای بهبود هدف گذاری.  و همیشه در حال

و صدور دستورالعمل تاکتیکی در خصوص عملیات هوایی که راهنمایی الزم را در مورد قصد و نیت قومندان در استفاده از زور، پالیسی جلوگیری  •

ات مبنی بر کاهش خسارات و شناسایی مصادیق آسیب افراد ملکی، و مالحظات خاص برای مجموعه های مورد هدف کاهش تلفات ملکی، انتظار

و انواع برخورد، فراهم سازد. این رهنمود همچنین می تواند تاکتیک ها و رویه های حاالت تمرین و عملیات را هماهنگ سازد. در مالحظات 

و عدم مشاهده فعالیت نباید  مشخص ملکی در نظر گرفته شود. مشاهده یک ساختمان برای یک مدت زماند باید حضور افراد ومربوط به این رهنم

ده اند، به طور خودکار تضمین کند که افراد ملکی در ساحه حضور ندارند. در این زمینه باید با نیروهای محلی و افراد ملکی که از منطقه فرار کر

 ، اطمینان حاصل شود. افراد ملکیاکثری عدم حضور هماهنگی صورت بگیرد تا از میزان حد 

شد در قواعد تصادم را به منظور کاهش آسیب های غیرنظامیان مرور نماید، و اهداف دشمن و اقدامات خصمانه را که ملزم به استفاده از زور می با •

 عملیات تهاجمی و دفاعی واضح سازد. 
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مثبت را درخواست نماید. شرکت کنندگان فرایند پرتاب، از جمله قومندانان قوای زمینی، برای همه اهداف موجود در قواعد تصادم، شناسایی  •

تالش کنترل کننده تاکتیکی هوایی، دیدبان مقدم پرتاب غیرمستقیم و هر نوع کشف و نظارت استخباراتی تقویتی، باید به طور مداوم قبل از حمله 

 از تمایز اطمینان حاصل شود و آسیب های حادثه به حداقل برسد. کنند تا درستی شناسایی مثبت را تایید نمایند تا 

تی قابلیت های الگوی زندگی را از طریق اداره کشف و نظارت استخباراتی ماموریت حمایت قاطع و یا استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین نظار •

 آماده کار، بهبود بخشد تا درک بهتر از محیط عملیاتی و هدف مورد نظر به دست آید تا آسیب های تصادفی به حد اقل برسد. 

دقیق ارزیابی نماید تا تهدید ها و اهداف مورد نظر به درستی شناسایی شوند. بررسی های مقایسه ای معلومات جمع آوری شده  اطالعات را بسیار •

ی با منابع متعدد، درستی اطالعات هدف را باال می برد، در برابر اطالعات مغرضانه از منابع محافظت می کند، و درک بهتر از الگوهای حرکت

کان پذیر می سازد. این اطالعات باید جزئیات مربوط به حضور افراد ملکی در مجاورت با هدف را شامل باشد تا روند تصمیم غیرنظامیان را ام

را  گیری را برای افغان ها و قوای بین المللی در خصوص اقدام به و یا انصراف از حمله، تسهیل نماید. کمیته هدف گذاری باید اقدامات درستی

 دن اطالعات، قبل از صدور فرمان حمله، ترتیب کند. برای زیر سوال بر

تخنیکی هوایی افغانستان را اعزام و از آنها برای همه عملیات ها، از جمله در حمایت هوایی نزدیک و عملیات های آموزش دیده هماهنگ کننده  •

اید. اطمینان حاصل کنند که بررسی های پس از عملیات تهاجمی در حمایت از قوای هوایی افغانستان یا قوای بین المللی، بطور مؤثر استفاده نم

 هماهنگ کننده های تخنیکی هوایی افغانستان به درستی از طریق قومندانی ارزیابی می شوند، تا آسیب های غیرنظامیان به حد اقل برسد. 

داد که آسیب به غیر نظامیان کاهش می یافت، در  داده های مربوط به حمالت دینامیک بررسی گردد تا دیده شود که چه اقداماتی را می شد انجام •

 حالی که احتمال خسارات و تلفات ملکی در این عملیات ها در مقایسه با عملیات از قبل برنامه ریزی شده، بیشتر است. 

 به دفتر شورای امنیت ملی و وزارت دفاع

 ارزیابی های پس از حمله و تشخیص دروس 

یتی افغانستان دستور داده شود تا هر مورد تلفات جانی، زخمی یا رخداد های خسارت مالی ناشی از انجام عملیات به همه اعضای قوای دفاعی و امن •

 دهند تا در مرکز توحید تجزیه و تحلیل شوند.  را در سلسله مراتب اداری شان گزار ش

ای نوشتن گزارشات برخورد اولیه در هر واحد اردوی ملی فورمه های اختصاصی را برای گزارش تلفات افراد ملکی تهیه کند و پرسنل موظف را بر •

 افغانستان، ریاست امنیت ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان را مشخص نموده و آموزش دهد. در حال حاضر، بررسی های کلی پس از عملیات

 ند. به اندازه کافی اطالعات الزم تجزیه و تحلیل کاهش آسیب به غیر نظامیان را ثبت نمی ک

نیتی طرزالعمل های معیاری عملیاتی را برای گزارشدهی رخداد های غیرمترقبه تلفات غیرنظامی به سلسله مراتب اداری در سراسر قوای دفاعی و ام •

 افغانستان تهیه نماید. 
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 طرزالعمل های معیاری عملیاتی را توسعه داده و درس های آموخته شده از حوادث را در رهنمود ها و آموزش های واحدهای مربوطه قوای دفاعی •

رکز و امنیتی افغانستان بگنجاند. عدم موفقیت در ثبت و عمل مبتنی بر درس های آموخته شده، موثریت ردیابی آمار خسارات و تلفات غیر ملکی م

 وحید را پایین می آورد. ت

 به ماموریت حمایت قاطع ناتو 

های به آموزش و تربیه قوای هوایی افغانستان از جمله هماهنگ کننده تخنیکی هوایی افغانستان و قومندانان قوای زمینی در خصوص بهترین شیوه  •

 د. هدف گیری و هماهنگی هوا به زمین، برای کاهش آسیب رسانی به غیرنظامیان ادامه ده

 روش شناسی

قول وی ملی، این گزارش عمدتا مبتنی بر مصاحبه های جامع و نیمه ساختار یافته است که در والیات هرات، قندهار، ننگرهار، کابل و بلخ با افسران ارد

(، فعاالن جامعه مدنی، بزرگان محلی و اعضای خانواده های قربانیان والیات کندز، بغالن و ننگرهار انجام (ANASOCافغانستان  اردوی عملیات خاص

مصاحبه حضوری و یک مصاحبه تلفنی انجام داده است. برای حفظ امنیت و  29، 2019از نوامبر تا دسامبر سال  مرکز غیر نظامیان در جنگشده است. 

از اسم مستعار استفاده کرده و از ذکر اسامی کسانی که در این مطالعه نقش داشته  مرکز غیر نظامیان در جنگگان، رعایت حریم خصوصی مصاحبه شوند

 اند، خود داری کرده است. 

را درک چگونگی هماهنگی حمالت هوایی قوای زمینی، چگونگی رعایت پالیسی جلوگیری و  مرکز غیر نظامیان در جنگهدف اساسی مصاحبه های 

مرکز غیر نظامیان لفات ملکی در طی عملیات ها، و شناسایی چالش های اصلی قوای هوایی افغانستان در حمایت از افراد ملکی، تشکیل می دهد. کاهش ت

تامین امنیت  همچنین با قوای هوایی افغانستان در بلخ مصاحبه کرد تا بتواند نحوه هماهنگی آنها با قوای زمینی و شیوه حصول اطمینان آن ها را از در جنگ

از مصاحبه کنندگان غیرنظامی در مورد تجربیات شان از رخداد های تلفات افراد ملکی  مرکز غیر نظامیان در جنگ. دافراد ملکی در طول عملیات شان، بدان

 در نتیجه حمالت هوایی و موثریت عملیات هوایی سؤال کرده است. 

ی یوناما و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به منظور درک بهتر روند های آسیب رسانی به ، اطالعات مندرج گزارش هامرکز غیرنظامیان در جنگ

به طور مستقل این اطالعات را تأیید  مرکز غیر نظامیان در جنگو در کار های خود شان گنجانده است.  نموده افراد ملکی و نوعیت رخدادها، بررسی

همچنین آثار تحقیقی، مقاالت روزنامه ها و منابع  مرکز غیر نظامیان در جنگنکرده است، اما با این حال، روش شناسی هر نهاد در دسترس عموم قرار دارد. 

گوهای در حال تحول آسیب ها و توضیحات مربوط به افزایش دیگر را که مرتبط با تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت هوایی بوده است مرور نموده تا ال

 تلفات افراد ملکی، را بهتر درک نمایند. 
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 اطالعات در مورد خسارات و تلفات ملکی ناشی از حمالت هوایی 

عملیات های قوای  درصد آن طی 61تلفات غیرنظامی را در اثر حمالت هوایی ثبت کرده است، که مورد  308، 2020یوناما در شش ماه نخست سال 

کشته و  700مورد تلفات غیرنظامی ) 1045تعداد  6، یوناما2019. در سال 5درصد توسط قوای بین المللی صورت گرفته است 34هوایی افغانستان و 

را پنجمین سال  2019نشان می دهد و سال  2018ثبت رسانید، که این رقم افزایش سه درصدی را نسبت به سال زخمی( در اثر حمالت هوایی را به  345

درصد تلفات را به قوای بین المللی نسبت می دهد که  72یوناما  7متوالی می داند که در آن تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت هوایی افزایش یافته است.

نکته قابل توجه این  8درصد تلفات بوده است. 22ا حمایت هوایی نزدیک نیروهای افغان انجام داده اند. قوای هوایی افغانستان مسئول بیشترین عملیات را ب

 در مقایسه 2020است که گزارش میانه سال یوناما، نشان دهنده افزایش سه برابر حمالت هوایی منسوب به قوای هوایی افغانستان را در شش ماه اول سال 

  9کشته و زخمی شد. 189می باشد که منجر به  2019به زمان مشابه در سال 

 

 

 2019منبع: گزارش ساالنه هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان 

                                                 
 16، ص. 2020ناما، گزارش میان سال یو 5
، CIAتحت حمایت به نیروهای شبه نظامی افغانستان،  در آننقض حقوق بشر و سوءاستفاده توسط نیروهای طرفدار دولت ابراز کرده است. دیده بان حقوق بشر گزارشی را منتشر کرد که موارد یوناما نگرانی های خود را در مورد افزایش  6

مراجعه کنید:  سازمان دیده بان حقوق بشرگزارش . به هستندو سایر موارد نقض قوانین بین المللی بشردوستانه  طبیبه مراکز ، حمالت خودسرقانونی و ناپدید شدن های اجباری، حمالت هوایی اعمال فرادرگیر می پردازد. این نیرو ها 

cia-https://www.hrw.org/news/2019/10/31/afghanistan-، 2019اکتبر  "، CIAافغان تحت حمایت  عملیاتیتوسط نیروهای  متجاوزانهحمالت شبانه  "آنها خیلی شبیه این ها شلیک کرده اند"

.atrocities-commit-forces-backed 
 7، ص. 2019یوناما، گزارش ساالنه  7
 همان 8
 16، ص. 2020یوناما، گزارش میانه سال  9

https://www.hrw.org/news/2019/10/31/afghanistan-cia-backed-forces-commit-atrocities
https://www.hrw.org/news/2019/10/31/afghanistan-cia-backed-forces-commit-atrocities
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کشته  485تلفات غیرنظامی )مورد  750توسط نیروهای افغان و قوای بین المللی،  2019کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تلفات هوایی در سال 

 71.7درصد به نیروهای افغان،  11درصد از تلفات افراد ملکی را به قوای بین المللی،  2.8کمیسیون حقوق بشر  10زخمی( گزارش داده است. 265و 

، حمایت با این حال 11درصد به گروه های مسلح و ناشناخته مخالف دولت، نسبت می دهد. 9درصد را به دولت اسالمی خراسان و  14درصد به طالبان، 

راد ملکی را به قاطع ، که تلفات افراد ملکی را به منبع یا جنایتکاران نسبت می دهد اما انواع وقایع را مشخصا ذکر نمی کند، فقط دو درصد از تلفات اف

روه های ناشناخته مسلح درصد به گ 48درصد به طالبان، هفت درصد به دولت اسالمی خراسان، و  35قوای بین المللی، سه درصد به نیروهای افغان، 

با وجود ناسازگاری در این ارقام، مشخص است که تلفات افراد ملکی به صورت مداوم افزایش یافته است. مردم افغانستان  12مخالف دولت نسبت می دهد.

  13که از افزایش تلفات غیرنظامی عصبانی هستند، در مقابل حمالت هوایی در سراسر کشور دست به اعتراض زدند.

                                                 
کمیسیون مستقل حقوق بشر  reports/8759-https://www.aihrc.org.af/home/annual (،2020)فبروری  "2019ملکی در سال  تلفاتگزارش ساالنه در مورد "کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،  10

 بین نیروهای بین المللی و نیروهای افغانستان تفکیک نکرد.  افغانستان این ارقام را
 . "2019افراد ملکی در سال  تلفاتگزارش ساالنه در مورد "کمیسیون مستقل حقوق بشر،  11
in-harm-civilian-of-https://www.justsecurity.org/68810/reduction-، 2020فبروری  25فقط امنیت، ، "در افغانستان: راهی به جلو تلفات ملکیکاهش "سحر محمدلی و مارک گارالسکو،  12

forward/-way-a-afghanistan  . 
against-rally-resivals-https://tolonews. com/afghanistan/baghlan-، 2019جوالی  TOLOnews ،9،  "اعتراض کردندغیرنظامی تلفات در پیوند با ساکنان بغالن "مراجعه کنید به: تمیم حمید،  13

cualualities-civilian  ،2020جنوری  26صدای آمریکا،  "حمله هوایی ،  اثر افراد ملکی دردر پیوند با تلفات مردم افغانستان  تظاهرات". ایاز گل ،-central-https://www.voanews.com/south

airstrike-civilians-killing-protests-rally-asia/afghan . ،2019سپتامبر  29آناتولی آژانس،  "تلفات غیر نظامیان به خشونت کشید،به افغانستان: اعتراض ". شادی خان سیف ،

.  violent/1597123-turn-deaths-civilian-over-protests-pacific/afghanistan-https://www.aa.com.tr/en/asiaکودک  70بیش از  که گزارش ها نشان می دهد "، مرتضی حسین

report -tbij -afghanistan-airstrikes-killed-https://theintercept. com/2020/06/03/children/  .، 2020جون  The Intercept ،3 "حمله هوایی در افغانستان کشته شدند.  10در 

 strike/30436815. html-rai-in-killed-civilians-afghan-https://gandhara.rferl.org/a/eight، 16فبروری  2020رادیو آزاد افغانستان،  "،شدهشت غیرنظامی افغان در حمله هوایی کشته "

 . 

https://www.aihrc.org.af/home/annual-reports/8759
https://www.justsecurity.org/68810/reduction-of-civilian-harm-in-afghanistan-a-way-forward/
https://www.justsecurity.org/68810/reduction-of-civilian-harm-in-afghanistan-a-way-forward/
https://www.voanews.com/south-central-asia/afghan-rally-protests-killing-civilians-airstrike
https://www.voanews.com/south-central-asia/afghan-rally-protests-killing-civilians-airstrike
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/afghanistan-protests-over-civilian-deaths-turn-violent/1597123
https://gandhara.rferl.org/a/eight-afghan-civilians-killed-in-air-strike/30436815.%20html
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حمالت هوایی  14هنگامی که طرفین درگیر جنگ تالش کردند تا از مذاکرات ایاالت متحده و طالبان بهره ببرند، فعالیت های تهاجمی افزایش یافته است.

بویژه پس از وقفه در مذاکرات ایاالت متحده و طالبان به دلیل حمله طالبان در 

، که منجر به کشته شدن ده ها نفر از جمله یک سرباز آمریکایی 2019سپتامبر 

شد، به طور کلی شدت گرفته است. چند روز بعد، دونالد ترامپ رئیس جمهور 

، "سخت تر از همیشه"آمریکا در توئیت اش نوشت که ارتش آمریکا به طالبان 

شرکت  و هدف فشار آوردن به طالبان است تا در مذاکرات صلح 15ضربه می زند

 کنند. 

با افزایش تعداد حمالت هوایی نیروهای آمریکایی و قوای هوایی افغانستان، 

احتمال آسیب به افراد ملکی نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این امر در 

نشان داده شده است، که در آن  2019ماه اول سال  9گزارش های یوناما از 

به قوای بین المللی و  ،از حمالت هواییدرصد از تلفات افراد ملکی ناشی  74

  16درصد به قوای هوایی افغانستان نسبت داده شده است. 19

غیرنظامی، از جمله یک مرد، هفت کودک و سه  11، 2020مارچ  21در 

توت ولسوالی امام صاحب واقع در زن، بر اثر حمله هوایی در روستای یکه

 مرکز غیر نظامیان در جنگوالیت کندز زخمی شدند. باشندگان محلی به 

گفتند که احتماالً خانه قاضی طالبان هدف اصلی حمالت بوده که در مجاورت 

قرار گرفته است. قاضی در جریان حمله در خانه اش نبود، که به اشتباه خانه این 

17به خانه برادرش اصابت کرده است.
 

ا گزارشی سخنگوی وزارت دفاع این حمله را تکذیب کرد و ادعا نمود که آنه

از حمله یا تلفات افراد ملکی از امام صاحب در تاریخ ذکر شده دریافت نکرده 

با این حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر طی بیانیه ای تأیید کرد که  18اند.

                                                 
 . "کاهش تلفات ملکی در افغانستان: راهی به جلو"و گارالسکو،  لیمحمد 14
مذاکره وجود دارد.  شروعنفر از جمله یک سرباز بزرگ آمریکایی ایده خوبی نبود. راه های بسیار بهتری برای  12قرار نگرفته است. کشتن حمله مورد  تا کنون این گونه طالبان هرگز"، (realDonaldTrump@)دونالد ترامپ  15

هر، بعد از ظ 3:02، 2019سپتامبر  14توییتر،  " !ندارند بهبود یافتن مبنی برطالبان می دانند که آنها اشتباه بزرگی کرده اند، و آنها هیچ تصوری 

https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1172948822227595266?lang=en  . 
 8، ص. 2019یوناما، گزارش ساالنه  16
 .2020اپریل  8یکه توت، ولسوالی امام صاحب، قندوز، با ساکنان محلی در  مصاحبه تلفنی مرکز غیرنظامیان در جنگ 17

 .2020اپریل  16با فواد امان، سخنگوی وزارت دفاع،  مصاحبه تلفنی مرکز غیرنظامیان در جنگ 18

آموخته شننندز حا ث دکه زادا در  ننن    یدرس ه  ییشنننا  ننن 
2018 

یل  2 خیتار به  عت  ی، حوال2018اپر عدازظهر،  12:30سااااا ب

مسااالسااال به تجمع   راکتبا  قوای هوایی افغانساااتانچرخبال های 

 کیکندز شااال والیت یرچادر منطقه دشاااات  ینفر 1500 باًیتقر

باز گرد هم آمده بودند تا  یدر فضااا یدر مراساام محل مردمکردند. 

. رندیند جشاان بگه بودرا که حفظ قرآن را کامل کرد ینه مدرسااه ا

حمله فرماندهان ارشااد طالبان در  نیافغانسااتان ادعا کرد که ا دولت

 مورد تلفات 107حداقل  ونامایمنطقه را هدف قرار داده اساااات. 

. اعالم نمودکودک را  87( از جمله حداقل یزخم 71کشته و  36)

کشااته شااده در این حمله  انیرنظامیکرد که غ تاییددولت افغانسااتان 

کرد. با  یعذرخواهدر این بابت  یجمهور اشااارف غن سیاند، و رئ

شتند ا یحال، مقامات دولت نیا رهبر طالبان، از جمله  25که ذعان دا

ضا سرخ" یاع شته در این حمله ،تهیکوشورای و  "واحد  و  شده ک

ضا 31  یرا برا یونیسیند. دولت کمه اشد یزخم طالبان یتن از اع

 چی، ه2020ساااال  میماه  تاداد، اما  لیحادثه تشاااک نیا یبررسااا

 نشده است. یعلن ونیسیکم یها افتهیاز  یگزارش

گفت غیر نظامیان در جنگ مرکز ، وزارت دفاع به 2020سااال  در

س ستیکه  ضا یبازنگر 2018 ییحمالت هوا ا  یشده و منتظر ام

 پالیساای یمحتوا در جریان غیر نظامیان در جنگمرکز اساات.  ریوز

در مورد  ونیسیگزارش کمهم و نه  پالیسی نیاست. نه اقرار نگرفته 

که چه  سااتینشااده اساات. مشااخص ن نشاار ، هیچکدامحادثه کندز

چاره جویانه  اماتآموخته شااااده اساااات، چه اقد یمهم یدرس ها

این گونه از  یریجلوگ یبرا یشااده اساات و چه اصااالحات ساانجیده

 انجام شده است. ندهیآدر حوادث 

https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1172948822227595266?lang=en
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هیئت  2020سال  گزارش ربع اول 19تلفات افراد ملکی توسط یک حمله هوایی صورت گرفته اما مشخص نکرد که چه کسی حمله را انجام داده است.

  20که حمله توسط قوای هوایی افغانستان انجام شده است. ادعا می کندمعاونت ملل متحد در افغانستان نیز این واقعه و تعداد تلفات را تأیید کرد، و 

افغانستان و کمیسیون حقوق بشر، تمام بررسی از وزارت دفاع می خواهد که با توجه به گزارش های ضد و نقیض هیئت معاونت ملل متحد در  مرکز غیر نظامیان در جنگ

افغانستان باید تحقیقات الزم های پس از عملیات قوای زمینی، قوای هوایی و اردوی ملی افغانستان را که در این بازه زمانی در کندز انجام شده است، بررسی کند. دولت 

تطبیق شده اند و چه درسهایی را می شود از این عملیات ها فرا گرفت. دولت همچنین باید اطمینان را انجام دهد تا مشخص شود چه اتفاقی افتاده است، چه پالیسی هایی 

 دیده از این حمالت، مطابق پالیسی جلوگیری و کاهش تلفات ملکی، از دولت کمک دریافت می کنند. سیب آحاصل کند که خانواده های 

 فرآیندهای هدف گذاری

مورد حمله قرار می گیرند، علیه اهداف ارزشمند دشمن عملیات می کنند، و یا در کاروان های بزرگ که مستلزم همکاری  قوای زمینی افغانستان هنگامی که

دوی ملی لوجستیکی یا عملیاتی هستند، از قوای ایاالت متحده و قوای هوایی افغانستان درخواست پشتیبانی هوایی می کنند. طبق گفته های افسران ار

هوایی افغانستان که مصاحبه شده اند، روند تأیید هدف و درخواست پوشش هوایی حمالت هوایی در حمالت از قبل برنامه ریزی شده، به  افغانستان و قوای

 :شرح زیر است

 قومندان قوای زمینی نیاز مأموریت برای پشتیبانی هوایی را مشخص کرده و درخواست را به قومندان لوا ارسال می کند.  :1مرحله 

قومندان لوا یا هماهنگ کننده تخنیکی هوایی افغانستان )در صورت که تعیین شده باشد( نقاط مختصات هدف را پیدا کرده و منظوری  :2مرحله 

 قومندان قول اردو را درخواست می کند. 

یا وزارت دفاع به اشتراک می  هماهنگ کننده تخنیکی هوایی افغانستان درخواست را با افسران ارتباطات هوایی مستقر در قول اردو : 3مرحله 

 21گذارند.

افسر ارتباطات هوایی اطالعات را وارد برنامه پرواز می کنند و پس از منظوری لوی درستیز وزارت دفاع، درخواست منظور شده  :مرحله چهارم

 را به منظور اقدام عملی به قوای هوایی افغانستان ارسال می کنند. 

                                                 
، 2020مارچ  23، والیت کندز صاحبولسوالی حضرت امام  توتدرباره حمله هوایی م، قریه یکه  "کمیسیون مستقل حقوق بشر،  19

https://www.aihrc.org.af/home/press_release/8804 . 

(، 2020)اپریل  "2020گزارش سه ماهه اول سال  ،محافظت از شهروندان در جنگ مسلحانه"هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان ،  20

-_https://unama.unmissionions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict

_2020_first_quarter_report_english. pdf  . 

قوای زمینی را همراهی می کند و اهداف دشمن و الزامات حمله بین هماهنگ کننده تخنیکی هوایی افغانستان و افسر ارتباطات هوایی تفاوت های اساسی وجود دارد. هماهنگ کننده تخنیکی هوایی افغانستان  21

نها و وزارت دفاع هستند و بسته های هدف را توسعه می دهند و آنها را به وزارت دفاع ارائه می دهند، که اهداف را در اولویت قرار داده و آ قول اردوی غیر دولتی مستقر در را شناسایی می کند. سازمان ها

این، در حالی که قوای هوایی افغانستان دارای افسر ارتباطات هوایی است، نیروهای ویژه امنیتی  را برای رعایت پالیسی ها و خطرات ناشی از تلفات افراد ملکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. عالوه بر

 افغانستان افسران هوایی افغان را دارند که نقش افسر ارتباطات هوایی را نیز بر عهده دارند.

https://www.aihrc.org.af/home/press_release/8804
https://unama.unmissionions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_-_2020_first_quarter_report_english.%20pdf
https://unama.unmissionions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_-_2020_first_quarter_report_english.%20pdf
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درخواست ها را اولویت بندی نموده و سپس طی مراحل می کند و بسته های مورد تأیید را برای خلبانان قوای قوای هوایی افغانستان  :5مرحله 

 هوایی افغانستان تهیه می کند. آنها مأموریت را با هماهنگی هماهنگ کننده تخنیکی هوایی افغانستان در محل، انجام می دهند. 

 :کمی متفاوت است 22A29با این حال، روند درخواست هواپیماهای 

 آمر استخبارات لیست اهداف را تهیه نموده و منظوری لوی درستیز وزارت دفاع را درخواست می کند.  :1مرحله 

 اتاق برنامه ریزی ماموریت ها، اهداف منظور شده را به خلبانان می دهد.  :2مرحله 

 :فشرده )بین یک تا دو ساعت( انجام می شود و به شرح زیر است)اهداف فرصت( در یک بازه زمانی  یا عاجل روند فراخوانی حمالت پویا

 قومندان قوای زمینی با قومندان قول اردوی مربوطه تماس می گیرد.  :1مرحله 

 قومندان قول اردو با قومندان قوای هوایی افغانستان یا افسر ارتباطات هوایی تماس می گیرد.  :2مرحله 

  23تهیه می کند. را نستان هواپیماهای درخواستی را بر اساس میزان فوریت درخواست و موجودیت هواپیماهاقومندان قوای هوایی افغا :3مرحله 

 پالیسی ها و کارشیوه های خوب

 ارزیابی تلفات غیر عمدی و قواعد تصادم

از جمله تخمین  –به گفته مصاحبه شوندگان، اقدامات کاهش آسیب به غیر نظامیان در هنگام برنامه ریزی حمالت هوایی عمدی در نظر گرفته می شود 

عهده در طول عملیات، خلبانان مسئولیت شناسایی افراد ملکی را بر 25و انتخاب سالح های مناسب برای اراضی، مأموریت و نفوس. 24خسارات غیر عمدی

  26در محدوده حمله وجود داشته باشد، خلبانان اجازه حمله را ندارند. "یک غیرنظامی"دارند، و اگر حتی 

. براساس خلبانان قوای هوایی افغانستان این صالحیت را دارند که در صورت وجود نگرانی مبنی بر تلفات افراد ملکی، هدف را مورد حمله قرار ندهند

ماموریت قوای هوایی افغانستان که توسط اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان  1053مورد از  249، (DOD)یکا اعالمیه وزارت دفاع آمر

(SIGARبررسی شده است، لغو شده اند زیرا خلبانان حضور افراد ملکی را مشاهده می کردند و یا از احتمال تلفات افراد ملکی نگرانی داشته اند ).27
 

                                                 
 استفاده می شود، بنابراین تمام عملیات آنها باید در وزارت دفاع برنامه ریزی شود.مهم و از آنها برای اهداف  وجود دارد A29این است که از آنجا که تعداد محدودی از  درک مرکز غیرنظامیان در جنگ 22

،  201قول اردوی با افسران اردوی ملی و  غیر نظامیان در جنگ؛ مصاحبه های مرکز 2019دسامبر  22، 1با افسر قوای هوایی افغانستان، کابل، مصاحبه شماره.  جنگ غیرنظامیان در مرکزمصاحبه های  23

 .2019دسامبر  12، 3و  2، 1لغمان، شماره مصاحبه. 

 .می شودو ارزیابی حضور بالقوه غیرنظامی  هدف مورد نظرعمومی از اماکن، مساجد و اناین شامل تخمین مسافت خانه های غیرنظامی 24

 .2019دسامبر  12، 3و  2، 1، لغمان، مصاحبه شماره. 201با افسران اردوی ملی و قول اردوی  غیر نظامیان در جنگمصاحبه های مرکز  25

 .2019دسامبر  22، 1با افسر قوای هوایی افغانستان، کابل، مصاحبه شماره.  غیر نظامیان در جنگمصاحبه تلفنی مرکز  26

هوایی و افسران هدف گیری هوایی  اتالف برای آموزش، مشاوره، کمک و تجهیز هماهنگ کننده های هوایی تاکتیکی افغان، افسران ارتباطارزیابی تالش های ایاالت متحده و ائت"وزارت دفاع ایاالت متحده،  27

 . /https: // .110. PDF-2019-1/1/DODIG-1/-Defense. gov/2019/Aug/12/2002170083(، 2019)آگست  "افغانستان

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=https://media.defense.gov/2019/Aug/12/2002170083/-1/-1/1/DODIG-2019-110.PDF
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=https://media.defense.gov/2019/Aug/12/2002170083/-1/-1/1/DODIG-2019-110.PDF
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زی عملیاتی اداره عملیات وزارت دفاع، برای شناسایی افراد ملکی در ساحه در ساعات یا روزهای قبل از حمالت برنامه ریزی شده، فعالیت افسران برنامه ری

را انجام می دهند. این ارزیابی ها در صورت وجود، به اطالعات ساحوی و کشف و نظارت استخباراتی  "الگوی زندگی"های تخمین خسارات غیر عمدی و 

گفته اند که حتی در حین حمایت هوایی نزدیک، آنها متوجه  مرکز غیر نظامیان در جنگحت حمایت ماموریت حمایت قاطع متکی هستند. افسران به ت

28حضور افراد ملکی هستند و قواعد تصادم را دنبال می کنند.
 

هد که به افراد ملکی آسیبی نمی رسد. خلبانان همچنین قبل از آغاز ، قومندان قوای زمینی باید پیش از درخواست حمله، اطمینان دعاجلدر مورد حمالت 

به اری پویا که حمله وظیفه دارند تلفات احتمالی افراد ملکی را ارزیابی نموده و دنبال دریافت منظوری نهایی از سوی قومندان قوای زمینی باشند. هدفگذ

ن واقعی طور کلی طی یک دوره یک تا دو ساعته انجام می شود، در طی آن شناسایی، بررسی اطالعاتی و ارزیابی خطرات متوجه افراد ملکی باید در زما

 اتفاق بیفتد که این امر باعث افزایش احتمال ارتکاب اشتباهات می شود. 

کرده است که مستلزم پیروی از قانون منازعات  ایجادستان فعالیت می کنند، قواعد تصادم را قوای هوایی افغانستان برای کلیه نیروهای نظامی که در افغان

مراکز  مسلحانه و شناسایی مثبت یک هدف قبل از شروع حمله می باشد. قواعد تصادم افغانستان حمالت به اماکن فرهنگی، غیر نظامی، اماکن مذهبی و

29دارد. قرار بگیرند که نیاز به منظوری قومندانی اعلی برای مقاصد نظامی مورد سوء استفادهصحی و درمانی را محدود می کند، مگر اینکه 
  

 استفاده از هماهنگ کننده های تخنیکی هوایی افغانستان

تند. آنها می داشتن هماهنگ کننده های تخنیکی هوایی افغانستان که به صورت درست آموزش دیده اند برای هدایت عملیات هوا به زمین بسیار مهم هس

به این طرف، قوای  2019توانند حضور افراد ملکی، موقعیت اشیاء و زیربناهای ملکی و مکان نیروهای دوست و دشمن را شناسایی کنند. از جنوری سال 

  30داده است. هوایی افغانستان پشتیبانی خود را از هماهنگ کننده تخنیکی هوایی افغانستان در هر شش قول اردوی ملی افغانستان افزایش

تن  400تا کنون، تعداد شان به  2019آموزش و تجهیز هماهنگ کننده تخنیکی هوایی افغانستان را آغاز کرد و در مجموع از آگست  2013ناتو در سال 

ت. با این حال، پس از یک هماهنگ کننده تخنیکی هوایی افغانستان در ابتدا تحت قومندانی قول اردوی ساحوی اردوی ملی افغانستان قرار گرف 31می رسد.

تن از پولیس افغانستان شد، هماهنگ کننده های تخنیکی  10در والیت هلمند که منجر به کشته شدن  2018اکتبر سال  حادثه حمله بر نیروهای خودی در

32وایی افغانستان در آمدند.هوایی افغانستان با یک برنامه آموزشی جدید به منظور آموزش مهارت های اولیه تحت کنترل و فرماندهی قوای ه
 

باشد. آموزش هماهنگ کننده های واجد شرایط، با تجربه و درست منصوب شده تخنیکی هوایی افغانستان، ماموریت اصلی قومندانی کمک هوایی ناتو می 

یکی هوایی افغانستان در سال آموزش هماهنگ کننده تخن 40تا  30هفته ای باید بین  9، این آموزش 2019بر اساس گزارش وزارت دفاع امریکا در جون 

                                                 
 .2019دسامبر  23، شهر کابل، کابل، افغانستاناردوی ملی  مرکز تعلیمات مسلکیبحث و گفتگوی گروهی با مسئوالن  28

 با مقامات قوای هوایی افغانستان. آیا در اینجا به تاریخ، مکان و شماره مصاحبه نیاز دارید؟ در جنگ مصاحبه های مرکز غیرنظامیان 29

 ,/ENHANCING-1/-https://media.defense.gov/2019/Jul/12/2002156816/1/1-(، 2019)جون  "گزارش افزایش امنیت و ثبات در افغانستان"وزارت دفاع آمریکا،  30

AFGHANISTAN.PDF.-IN-STABILITY-AND-SECURITY 
 ". تجهیزاتارزیابی تالش های آمریکا و ائتالف برای آموزش، مشاوره، کمک و "وزارت دفاع آمریکا،  31

 همان 32

https://media.defense.gov/2019/Jul/12/2002156816/-1/-1/1/ENHANCING-SECURITY-AND-STABILITY-IN-AFGHANISTAN.PDF
https://media.defense.gov/2019/Jul/12/2002156816/-1/-1/1/ENHANCING-SECURITY-AND-STABILITY-IN-AFGHANISTAN.PDF
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نیروهای افغان که توسط آمریکا و مشاوران ائتالف آموزش دیده اند، قادر به هماهنگی "با این حال، گزارش بعدی وزارت دفاع ادعا کرد که  33می داد.

وهای همکار در هنگام حمالت هوایی، دریافت پرتاب های هوایی نیستند و ممکن است آموزش کافی را برای جلوگیری از کشته شدن افراد ملکی و نیر

"نکنند.
34

 

درصد  7.5تا  2.5دفاع امریکا، فقط بین  عالوه بر این، استفاده از هماهنگ کننده تخنیکی هوایی افغانستان برای پشتیبانی از حمالت هوایی محدود است. طبق گزارش بازرس کل وزارت

 35کار می گیرند، از نیرو های هماهنگ کننده تخنیکی هوایی افغانستان استفاده می کنند. 530های سوپر تکانو و ام دی طیاره از حمالت قوای هوایی افغانستان که از

 چالش ها

  

  2017عدم تطبیق پالیسی جلوگیری و کاهش تلفات غیرنظامی 

افسر اردوی ملی که در هرات، قندهار، لغمان و کابل مصاحبه شده اند، هیچ اطالعی از پالیسی  16تن از  13که  ه استدریافت مرکز غیر نظامیان در جنگ

 یا تطبیق آن ندارند.  2017جلوگیری و کاهش تلفات ملکی 

اره این پالیسی شنیده اند، اما از در والیت هرات گفت که آنها از طریق بیانیه های رهبری شان درب مرکز غیر نظامیان در جنگیک افسر اردوی ملی به 

افسران باید درک کاملی از پالیسی داشته باشند و رهنمود های آن باید در برنامه ریزی ها رعایت شوند  :جزئیات این پالیسی هیچ نمی دانند. وی اظهار داشت

گفت که باید تمام  مرکز غیر نظامیان در جنگستان در هرات به یکی دیگر از افسران اردوی ملی افغان 36زیرا وظیفه اصلی آنها حمایت از افراد ملکی است.

تطبیق پالیسی وجود  قومندانان پایین رتبه در مورد این پالیسی آموزش ببینند زیرا آنها در جنگ ها دخیل هستند. وی افزود: باید راهنمای عملی کتبی در مورد

گفت که این پالیسی باید در هر سطح شریک ساخته شود و با آموزش درمورد  امیان در جنگمرکز غیر نظیک افسر اردوی ملی در قندهار به  37داشته باشد.

از این پالیسی آگاهی ندارند و هیچ  که می گفتند مرکز غیر نظامیان در جنگافسران اردوی ملی در والیت لغمان در حالی که به  38تطبیق آن هماهنگ باشد.

  39ی های مشابه داشتند.آموزش در مورد تطبیق آن ندیده اند، نگران

مندانان پالیسی انتشار این پالیسی و مراحل تطبیق آن در امر تأثیرگذاری بر رفتار و ذهنیت نیروهای نظامی در حمایت از افراد ملکی، ضروری است. اگر قو

ه کنند، در جلسات ربعوار بورد را در اختیار داشته باشند، می توانند در طول آموزش ها و جلسات به آن مراجعه کنند، از آن برای برنامه ریزی عملیاتی استفاد

                                                 
 ."گزارش افزایش امنیت و ثبات در افغانستان"دفاع آمریکا، وزارت  33

https://www.stripes.com/news/middle-، 2019اوت  IG ،" Stars and Stripes ،13، گزارش دارند افغان ها کمبود آموزش هوایی و حمله هوایی دقیق"فیلیپ والتر ولمن،  34

1.594184.-reports-ig-airstrikes-accurate-and-airdrops-for-training-lack-east/afghans  این گزارش همچنین حاکی از آن است که برنامه آموزشی هماهنگ

 باشد.شامل وزش ندهند حتی اگر در برنامه درسی کننده تخنیکی هوایی افغانستان به اهداف خود نرسیده است زیرا مشاوران ناتو تصمیم گرفتند که به افغانها در هماهنگی مسیرهای هوایی آم

 .https://www. stateoig، (2019) "به کنگره ایاالت متحده ویژهعملیات آزادی عمل: گزارش بازرس "وزارت دفاع آمریکا، بازرس کل،  35

les/q4fy2019_leadig_ofs_report. pdf. gov/system/fi 
 .2019اکتبر  23، 1جنگ با افسر اردوی ملی، هرات، مصاحبه شماره. غیر نظامیان در مصاحبه مرکز  36

 .2019اکتبر  23، 3جنگ با افسر اردوی ملی، هرات، مصاحبه شماره. غیر نظامیان در مصاحبه مرکز  37

 .2019نوامبر  6، 2جنگ با افسر اردوی ملی، قندهار، مصاحبه شماره. غیر نظامیان در  مصاحبه مرکز 38

 2019اکتبر  23، 3و  2، 1جنگ با افسران اردوی ملی، لغمان، مصاحبه شماره. غیر نظامیان در مصاحبه مرکز  39

https://www.stripes.com/news/middle-east/afghans-lack-training-for-airdrops-and-accurate-airstrikes-ig-reports-1.594184.
https://www.stripes.com/news/middle-east/afghans-lack-training-for-airdrops-and-accurate-airstrikes-ig-reports-1.594184.
https://www.stripes.com/news/middle-east/afghans-lack-training-for-airdrops-and-accurate-airstrikes-ig-reports-1.594184.
https://www.stripes.com/news/middle-east/afghans-lack-training-for-airdrops-and-accurate-airstrikes-ig-reports-1.594184.
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=https://www.stateoig.gov/system/files/q4fy2019_leadig_ofs_report.pdf.
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=https://www.stateoig.gov/system/files/q4fy2019_leadig_ofs_report.pdf.
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ارزیابی کاهش تلفات غیرنظامی تحت رهبری شورای امنیت ملی تبادل نظر نموده و چارچوب مشترک در تبادل کارشیوه های خوب در خصوص کاهش 

 آسیب به غیر نظامیان، چالش ها و درس های فراگرفته، داشته باشند. 

 زمین خالهای ارتباطی و هماهنگی در عملیات هوا به

حاکی از آن است که هماهنگی ناکارآمد هوا به زمین باعث آسیب افراد ملکی ناشی از حمالت هوایی می شود.  مرکز غیر نظامیان در جنگتحقیقات 

اما در سطوح کندک و تولی که به طور معمول درگیر جنگ های خط مقدم می هماهنگ کننده های تخنیکی هوایی افغانستان در سطح لوا وجود دارد 

ت که باشند، موجود نیستند. در عمل، عدم موجودیت هماهنگ کننده های آموزش دیده تخنیکی هوایی افغانستان در سطح کندک و تولی به این معنی اس

در نتیجه، خلبان ممکن است آنها نمی توانند در زمان واقعی با خلبانان ارتباط برقرار کنند. 

به هدف اشتباه شلیک کند یا ممکن است قوای زمینی حمایت هوایی نزدیک فوری را 

دریافت نکنند. به عنوان مثال، در یک درگیری بین دولت و طالبان در ولسوالی قلعه زال 

، یک هلیکوپتر قوای هوایی افغانستان به اشتباه یک خانه 2016والیت کندز در سال 

  40ظامی را بمباران کرد در حالی که طالبان صدها متر دور تر از آن قرار داشتند.غیرن

اردوی ملی افغانستان اغلب مایل به "بعالوه، طبق گفته بازرس کل وزارت دفاع امریکا، 

اجرای مأموریت سهیم سازی هماهنگ کننده تخنیکی هوایی افغانستان در برنامه ریزی و 

ننده شان نیست. قومندانان غالباً هماهنگ کننده تخنیکی هوایی افغانستان را به وظایف دیگری منصوب می کنند که در آن از مهارت های هماهنگ ک

لی افغانستان مستقیماً با تخنیکی هوایی افغانستان کار گرفته نمی شود. در غیاب هماهنگ کننده تخنیکی هوایی افغانستان، رهبران بخش تاکتیک اردوی م

ارتباط مستقیم بین قومندان قوای زمینی و خلبان هنگامی که هدف متحرک باشد، یونیفورم نداشته  41قوای هوایی افغانستان از طریق رادیو صحبت می کنند.

 2019ی همچنین در گزارش ساالنه یوناما در سال . این نگرانپذیر است، بسیار آسیبباشد و در مناطقی که افراد غیرنظامی در آن حضور دارند فعالیت کند

عدم وجود هماهنگ کننده های آموزش دیده تخنیکی هوایی افغانستان در زمین به منظور همکاری "مورد توجه قرار گرفته است، و در آن آمده است که: 

"منجر به تلفات غیرنظامی خواهد شد.در هدف گذاری، همچنان دقت عمل و اقدامات پیشگیرانه را متاثر ساخته و به همین دلیل، 
42

 

در زمانی که حمالت هوایی انجام می شود هیچ ارتباطی در سطح تولی )و پایین تر( "گفت،  مرکز غیر نظامیان در جنگیک افسر اردوی ملی در هرات به 

"و بین زمین و هوا وجود ندارد.
اعی و امنیتی افغانستان را در شناسایی مثبت هدف و حرکت این عدم ارتباط بین افراد نزدیک در درگیری، توانایی قوای دف 43

گزارش دادند که افراد ملکی متاثر می سازد. مصاحبه شوندگان همچنین نگرانی شان را از عدم وجود رادیو برای برقراری ارتباط با مقامات را ذکر کردند و 

هیچ دستگاه رادیویی حمایت قاطع در سطح "تان از والیت هرات اظهار داشت، در هر کندک تقریبا فقط دو رادیو وجود دارد. افسر اردوی ملی افغانس

                                                 
 2019دسامبر  1کندز، مزار، مصاحبه شماره.  محل درجنگ با بزرگان غیر نظامیان در مصاحبه مرکز  40

 "عملیات آزادی عمل: گزارش بازرس کل به کنگره ایاالت متحده. "، زرس ویژهبا 41

 61، صفحه. 2019یوناما، گزارش ساالنه  42

 .2019اکتبر  23، 3مصاحبه مرکز غیر نظامیان در جنگ با افسر اردوی ملی، هرات، مصاحبه شماره.  43

 ضعیف “
ی

هماهنگ
ن قطعه ها، یگ از  بی 
چالش های اسایس ما 

 ”است
 افسر اردوی ملی افغانستان در هرات - 
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وی افزود:  " تولی، دلگی و پیاده نظام وجود ندارد که بتواند ارتباط مستقیم با خلبان برقرار کند. فقدان چنین دستگاه ها برای ما یک مشکل جدی است.

 44 ".ارتباط ضعیف بین قطعه یکی از چالش های اساسی ما است"

مطرح کردند و اظهار داشتند که از زمان اکثر حمالت هوایی توسط قوای  مرکز غیر نظامیان در جنگافسران اردوی ملی در قندهار نگرانی های مشابه را با 

کننده تخنیکی هوایی افغانستان بین المللی یا قوای هوایی افغانستان اطالع ندارند. یک افسر اردوی ملی گفته است که آنها درخواست کرده اند که هماهنگ 

یک افسر دیگر درخواست یک سیستم رادیویی مدرن را داشت زیرا  45ها در سطح لوا اعزام شوند ولی درخواست شان بدون هیچ گونه پاسخی باقی ماند.

46دستگاه فعلی با امکانات ارتباط مستقیم با نیروی هوایی مجهز نیست.
 

مستقیم بین قوای زمینی و خلبانان را ترجیح می دهند، نه اینکه از طریق هماهنگ کننده تخنیکی هوایی افغانستان انجام برخی قومندانان قوای زمینی، ارتباط 

است و باعث می شود دشمن تغییر موقعیت داده و مختصات به سرعت حال تغییر کند، و در نتیجه منجر به آسیب های  "وقت گیر"شود. زیرا به گفته آنها 

امیان شود. یک افسر هماهنگ کننده تخنیکی هوایی افغانستان دیدگاه دیگری را ارائه داد و گفت که قومندانان قوای زمینی حفاظت از قوا احتمالی غیرنظ

ت. میان اسو نابود کردن هدف را در اولویت قرار می دهند، در حالی که نقش هماهنگ کننده تخنیکی هوایی افغانستان در نظر گرفتن سالمت جانی غیرنظا

ل تلفات افراد هماهنگ کننده تخنیکی هوایی افغانستان موارد مختلفی را یادآوری کرد که در آن یک قومندان قوای زمینی خواستار حمله هوایی شده و احتما

ن که غیر نظامی هستند ملکی را نادیده گرفته بود. وی خواستار حمله به خانه ای شده بود که ممکن در آن غیرنظامیان یا اعضای خانواده مبارزان دشم

  47حضور داشت.

را به  گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت ممکن است تشکیالت هماهنگ کننده تخنیکی هوایی افغانستان را از بین ببرد و مسئولیت های شان

نی به اندازه کافی در زمینه کاهش آسیب به غیر نظامیان، این امر خطرات بیشتری را برای افراد ملکی ایجاد می کند زیرا قوای زمی 48قوای زمینی واگذار کند.

 انجام فعالیت های تخمین خسارات غیر عمدی و همچنین استفاده صحیح از نقشه ها برای تثبیت مکان های هدف، آموزش ندیده اند. 

 مشکالت در استفاده از نقشه ها برای هماهنگی هدف 

می نامند،  "خریطه"ی دهد که افسران اردوی ملی افغانستان در استفاده از سیستم نقشه کاغذی یا آنچه آنها نشان م مرکز غیر نظامیان در جنگمصاحبه های 

دارند. اکثر افسران اردوی ملی که در هرات و قندهار مصاحبه شده اند، گفتند که آنها نمی دانند چگونه از مشکل برای ارائه مختصات دقیق به قوای هوایی 

ستفاده کنند و به همین دلیل مختصات اشتباه را برای سیستم موقعیت یابی جهانی در خصوص ساحات مورد نظر فراهم کرده اند، که سیستم نقشه کاغذی ا

تصات را می این امر منجر به تلفات افراد ملکی بر اثر حمالت هوایی شد. یک افسر اردوی ملی در قندهار اعتراف کرد که افسران اردوی ملی که نقاط مخ
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ما فقط با سپری یک دوره آموزشی شش "یک افسر اردوی ملی در هرات اظهار داشت،  49مسلکی نیستند و این منجر به تلفات غیرنظامی می شود. دهند،

"ماهه قادر به یادگیری سیستم نقشه و راهنمایی های آن نمی شویم. این عدم درک نقشه ما را در جهت نادرست و به هدف اشتباه سوق می دهد.
 عالوه 50

51هستند. 1980بر این، سربازان در هرات از این که نقشه ها قدیمی شده اند، شکایت دارند و گفته اند که نقشه ها مربوط به دهه 
 

مصاحبه شده اند به خوبی در خصوص استفاده از  مرکز غیر نظامیان در جنگدر مقابل، افسران موظف اردوی ملی افغانستان در کابل و ننگرهار که توسط 

مسلکی قوت های عملیات خاص  مکتب م های مختلف )مانند نقشه های آفالین و سیستم موقعیت یابی جهانی( آموزش دیده بودند. به عنوان مثال، سیست

آموزش می  اردوی ملی افغانستان به سربازان جدید شان هماهنگی هوا به زمین و استفاده بیش از یک سیستم ارائه مختصات به قوای هوایی افغانستان را

هد تا مختصات سیستم های موقعیت یابی مربیان مرکز تعلیمات مسلکی معتقدند که سیستم نقشه کاغذی مفید است. این امکان را به آنها می د 52دهد.

بی جهانی جهانی دیجیتال را با نقشه های کاغذی که حاوی جزئیات جغرافیایی یک مکان هستند و فقط محدود به ارقام تولید شده توسط سیستم موقعیت یا

53نمی شوند، مطابقت دهند. 
 

اردوی ملی افغانستان و ماموریت حمایت قاطع است. افسران اردوی ملی  مشکل دیگری که شناسایی شده است، تفاوت بین نقشه های مورد استفاده

های متفاوت  افغانستان که از سوی قوای بین المللی آموزش دیده اند، از نقشه های جدید استفاده می کنند، اما وقتی در ساحه اعزام می شوند، از نقشه

 ان ها برای هدف گذاری را سر راه آن ها می گذارد. استفاده می کنند، امری که چالش هایی در مورد صحت و دقت مک

 اعتماد به اطالعات استخباراتی 

 هامالمچنین قوای دفاعی و امنیتی افغانستان برای شناسایی موقعیت دشمن و افراد ملکی طی عملیات شان به اطالعات استخباراتی که از طریق مخبرین و ه

ارزیابی اطالعات به منظور کاهش تعصبات قبیله ای، خانوادگی، و انواع دیگر تبعیض ها، در حصول  54د.و بزرگان محل به دست می آیند، اتکا می کنن

ودیت اطمینان از تعیین هدف درست و عدم موجودیت افراد ملکی در ساحه جنگ، امری ضروری می باشد. استفاده از مخبرین محلی با توجه به عدم موج

ی، قابل درک است. با این حال، آنها باید قبل از اقدام عملی، این اطالعات را با منابع مختلف بررسی کنند. در ظرفیت کشف و نظارت استخباراتی تخنیک

 عملیات مشترک با قوای ایاالت متحده، از امکانات کشفی و نظارت استخباراتی ناتو استفاده می شود. 

هماهنگ کننده های تخنیکی هوایی افغانستان از خلبانان در مورد مشاهدات شان از مشاهده و دیدبانی خلبانان نیز یک منبع خوب برای تثبیت هدف است. 

55متفاوت از اطالعات به دست آمده از ساحه می باشد. "بیشتر اوقات"فضا سؤال می کنند، امری که طبق گفته افسر ارتباطات هوایی 
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عدم موجودیت اطالعات کافی در خصوص حضور افراد غیرنظامی )مانند در  از احتمال خطا هنگام تصمیم گیری فوری و در مرکز غیر نظامیان در جنگ

 موتر یا خانه( یا وضعیت ملکی افراد موجود در مکان مورد هدف، ابراز نگرانی می کند. 

 تسهیالت هوایی افغانستان موثریت

و مناسب بودن آن برای حمایت هوایی نزدیک ابراز کرده اند . طیاره های  MD-530برخی افسران اردوی ملی نگرانی هایی را در مورد هلیکوپتر جنگی 

530-MD  17برای انتقال ازs-Mi  افسران  56به دلیل استفاده بیش از حد سقوط کردند. 2018در نظر گرفته شده است که چندین مورد از آنها در سال

کوهستانی افغانستان بسیار سبک هستند و برای اسلحه های سنگین مانند داشکه برای اراضی  MD-530چرخبال های که اردوی ملی افغانستان معتقدند 

می تواند منجر به تلفات افراد ملکی شود زیرا با امکانات موشک هایی لیزری مجهز  MD-350عالوه بر این، افسران بر این باورند که  57.مناسب نیستند 

58نیستند.
 

گفتند که آنها مشاهده  مرکز غیر نظامیان در جنگدر والیت لغمان، به  201توسط قول اردوی  MD-530افسران اردوی ملی در مورد عملیات های 

همیشه نمی توانست اهداف را به دقت مورد اصابت قرار دهد. به دلیل وزن سبک هلیکوپتر، می تواند هنگام هدف قرار دادن  MD-530کرده اند که 

مصاحبه شده است  مرکز غیر نظامیان در جنگتوسط ماشیندار یا راکت، تکان بخورد یا بلرزد. با این حال، یک افسر قوای هوایی افغانستان که توسط 

به دلیل هزینه و موثریتش در خصوص افغانستان به خوبی مجهز و مناسب است.  MD-530اردوی ملی افغانستان را نپذیرفته و گفت که  اظهارات افسران

59
 

 این 60تیر برای هر کدام( داشتند. 400)ظرفیت  50/0به افغانستان ارسال شدند فقط دو میل ماشیندار با کالیبر  2015هلیکوپترهایی که در ابتدا در سال 

مورد انتقاد اسلحه بعداً افزایش یافت، و دو غالف راکت که هرکدام هفت راکت هیدرا داشتند به ان اضافه شد. هلیکوپترها توسط قوای هوایی افغانستان 

هلیکوپترها از  61اشتند.شدید قرار گرفتند، زیرا به باور آنان قدرت پایین داشتند و برای اراضی و کوه های مرتفع افغانستان مناسب نبوده و برد کمتری د

کنند. با  سالح های بدون کنترل استفاده می کنند که هنگام رسیدن به هدف، منفجر می شوند و در نتیجه خسارات تا ده ها متر مربع ساحه را تخریب می

زیرا آنها به راحتی  "قوای هوایی افغانستان استراه حل سریع و واقع بینانه برای نیازهای "این حال، مقامات آمریکایی تأکید کرده اند که این هلیکوپتر ها 

62پرواز می کنند، به راحتی قابل تعمیر هستند و می توانند به سرعت آماده عمل شوند. 
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 نتیجه گیری

منجر به افزایش شدید ، و اندچالش های مهمی را بر می شمارد که قوای دفاعی و امنیتی افغانستان در طول عملیات هوایی با آن روبرو  یاد داشت پالیسیاین 

همه اقدامات پیشگیرانه ممکن را به منظور به حداقل رساندن آسیب های افراد ملکی  تا تلفات ملکی می شود. دولت افغانستان و نیروهای آن موظف هستند

که عدم آگاهی افسران اردوی ملی از پالیسی جلوگیری و کاهش  ه استدریافت مرکز غیر نظامیان در جنگدر طول عملیات نظامی شان روی دست بگیرند. 

غرضانه مخبرین تلفات غیرنظامی و تطبیق آن، اتکا به نقشه های قدیمی برای هدف گذاری، هماهنگی ناکافی بین قوای زمینی و هوایی، استفاده از اطالعات م

ک کرده اند. اگر دولت افغانستان و قوای دفاعی و امنیتی افغانستان این خال ها را و عبرت پذیری ناکافی از اشتباهات قبلی، به افزایش تلفات ملکی کم

ها باشند، بسیاری از این خال ها بهبود می یابند. دولت افغانستان با حمایت متحدان بین المللی اش می تواند و باید این  آناولویت قرار داده و متعهد به رفع 

 . نمایندی و خالصی رنج دیرینه شهروندان افغان حل خال ها را برای حفظ جان افراد ملک

 

 


