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بیشتر از 300 تن را مجروح ساخت. گروه خودخوانده ی دولت اسالمی که به نام داعش نیز شناخته می شود، انجام این حمله را به 
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مأموریت سازمان

مأموریت مرکز غیرنظامیان در جنگ )CIVIC( را بهتر ساختن شرایط حفاظت از غیرنظامیان گرفتار در جنگ در سراسر جهان تشکل می دهد. 
ما سازمان های بین المللی، حکومت ها، سازمان های نظامی و دیگر گروه های مسلح غیردولتی را به پذیرش و تطبیق پالیسی هایی فرامی خوانیم 
و به آنان مشوره می دهیم که بتواند از رسیدن آسیب به افراد ملکی جلوگیری کند و هنگامی که به افراد ملکی آسیب برسد، ما برای دل جویی 
از آسیب دیدگان، مسئولیت پذیری در برابر آنان، تغییر و اصالح تاکتیک و پالیسی و فراهم آوری کمک های پس از حادثه دادخواهی می کنیم. 

ما صداهای افراد ملکی را به کسانی انتقال می دهیم که تصمیم های شان بر زندگی غیرنظامیان تأثیر می گذارد. 

سپاس گزاری 

این گزارش توسط هادی معرفت، مسئول پروگرام این سازمان برای افغانستان، تحقیق و تألیف گردیده است و سحر محمدعلی، مسئول ارشد 
پروگرام برای خاور میانه، شمال افریقا و جنوب آسیا، آن را ویرایش کرده است. مارال کینان، رییس پروگرام، فدریکو بوریلو، رییس اجرایی، 
و کریستوفر آلبریتون، مسئول ارتباطات، آن را بازخوانی کرده اند. کارآموزان مرکز غیرنظامیان در منازعه، هر یک شانون کاالهان، در تحقیق و 

بندیکت ابوالنصر، در تولید آن همکاری نموده اند. جواد زاولستانی این گزارش را از انگلیسی به فارسی برگردانده است.

بدین وسیله، مرکز غیرنظامیان در جنگ از تمامی افراد و سازمان های که در جریان این تحقیق در والیت های قندهار، قندوز، بغالن و ننگرهار با 
ما همکاری کردند و نیز از کسانی که در این والیت ها داستان ها و دیدگاه های شان را با شریک ساختند، سپاسگزاری می نماید. در هنگامه ای که 
مردم افغانستان می خواهند این جنگ را پشت سر بگذارند، شجاعت و ایستادگی آنها در برابر خشونت های جاری دلیلی ست برای خوش بینی. 



http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/afghanis.pdf
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فهرست واژگان 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان     AIHRC
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رییس اجرایی دولت افغانستان      CEO

ضد مواد انفجاری دست ساز     C-IED

مواد انفجاری باقی  مانده از جنگ      ERW

دولت جمهوری اسالمی افغانستان     GIRoA

مواد انفجاری دست ساز      IEDs

نیروهای نظامی بین المللی      IMF

سازمان حفاظت از سازمان های غیردولتی بین المللی      INSO

نیروهای بین المللی کمک به امنیت      ISAF

دولت اسالمی خراسان )داعش والیت خراسان(     IS-K

دولت اسالمی عراق و شام )داعش(     ISIS

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین     MoLSAMD

سازمان پیمان اتالنتیک شمالی )ناتو(    NATO

سازمان غیردولتی      NGO

مأموریت حمایت قاطع      RS

هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان     UNAMA

کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان     UNHCR



رستم بدل  بای در جریان آتش باری های متقابل نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان و طالبان در قریه ی سه درک، شهر کندز، به تاریخ 10 
اکتوبر 2015، زخمی گردید. عکاس: خاطره صفی/سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان
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خالصه ی اجرایی 

ما نمی توانیم از طرف های درگیر توقع داشته باشیم که در جنگ حلوا تقسیم کنند. آنچه ما می خواهیم  این است که زندگی افراد 
از ولسوالی  از قریه ها و شهرهای ما جنگ کنند. ملک خیرالدین،  بزرگ قومی  بیرون  باشد و در  اهمیت داشته  برای شان  ملکی 

میانشین، قندهار، نوامبر 2015 

است،  گردیده  جسورتر   2014 دسامبر  ماه  در  بین المللی  رزمی  نیروهای  خروج  از  پس  که  سرسختانه  شورش  یک  بحبوحه ی  در 
غیرنظامیان در افغانستان با خشونت مواجه اند. طالبان از اطراف به سمت مراکز والیات رویکرد تهاجمی دارند و مراکز والیات در 

تهدید تصرف طالبان قرار دارند و حمله هایی را در کابل نیز راه اندازی می کنند. 

غیرنظامیان با متحمل شدن مرگ و جراحت قربانیان اصلی جنگ هستند و هزارها تن آنان بیجا شده اند. هیئت معاونت ملل متحد در 
افغانستان )یوناما(،  گزارش داد که در شش ماه اول سال 2016، بیشتر از 5.000 فرد ملکی کشته و زخمی شدند.1 یونما در سال قبل 
بیشتر از 11.000 کشته و زخمی را ثبت کرده بود که باالترین رقم در یک سال از سال 2009 به این طرف بود. شمار بیجاشدگان از 

500.000 در سال 2013 تا 1.2 ملیون در سال در سال 2016 افزایش یافت. 324.000 نفر تنها در سال 2016 بیجا گردیدند. 

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان )ANDSF(2 متحمل تلفات زیاد می شود که تداوم آن برای این نیروها غیرقابل تحمل خواهد 
بود. بر اساس گفته های مقام های ارشد دولت افغانستان، از ماه مارچ تا آگست 2016، در حدود 4.500 سرباز پولیس و اردو کشته  شدند 

و بیشتر از 8.000 دیگر زخمی گردیدند.3

گروه های مسلح مخالف دولت به شمول گروه طالبان و از 2015 بدین سو، گروه داعش والیت خراسان که خود را شاخه ای از گروه 
موسوم به داعش یا دولت اسالمی عراق و شام می خواند- مسئول بخش اعظم کشته  و زخمی شدن مردم در افغانستان هستند. در سال 
2016، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، 60 درصد تلفات را به گروه های مسلح مخالف دولت، 20 درصد را به نیروهای ملی 
دفاعی و امنیتی افغانستان ، 2 درصد را به گروه های مسلح طرفدار دولت4 و 1 درصد را به نیروهای نظامی بین المللی نسبت داد. 13 
درصد تلفات افراد ملکی به طور مشترک به گروه های مسلح مخالف دولت و نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان و 4 درصد به 
انفجار مواد انفجاری باقی مانده از جنگ )ERW(5 نسبت داده شد. درگیری های زمینی بین گروه های مسلح مخالف دولت و نیروهای 
ملی دفاعی و امنیتی افغانستان سبب اصلی آسیب به افراد ملکی دانسته شده است و به دنبال آن، حمله های انتحاری و حمالت پیچیده6 
در مناطق شهری، کشتارهای هدف مند و استفاده از مواد انفجاری دست ساز  )IEDs(7 عوامل دیگر آسیب به غیرنظامیان دانسته شده 

است. 

خشونت رو به افزایش در افغانستان مرکز غیرنظامیان در جنگ  را واداشت تا به منظور ارزیابی پیامدهای انتقال مسئولیت های امنیتی بر افراد 
ملکی، تحقیقی را در چهار والیت- بغالن، قندهار، کندز و ننگرهار- روی دست گیرد. این تحقیق عمل کرد طرف های گوناگون درگیر جنگ 
را که بر غیرنظامیان تأثیر می گذارد، اینکه غیرنظامیان تالش های نیروهای امنیتی را برای حفاظت از خود )افراد ملکی( چگونه می یابند، با 
وضعیت امنیتی رو به خرابی چگونه می سازند و از خود حفاظت می کنند و اینکه چه توصیه هایی برای دولت دارند تا نیازهای آنان برای 

1 هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان )یونما( و کمیساریای عالی ملل متحد برای حقوق بشر )OHCHR(، »گزارش ساالنه 2015: حفاظت از افراد ملکی در جنگ  
مسلحانه،« فبروری 2016، 

http://unama.unmissions.org/sites/default/files/poc_annual_report_2015_final_14_feb_2016.pdf؛ یونما، کمیساریای عالی ملل متحد برای 
حقوق بشر، »گزارش نیمه ی اول سال 2016، افغانستان: حفاظت از افراد ملکی در جنگ،« فبروری 2016، 

 .http://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2016_final.pdf
2 نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان شامل پولیس سرحدی افغان، پولیس محلی افغان، اردوی ملی افغانستان، پولیس امن و نظم عامه ی افغانستان، پولیس ملی 

افغان، نیروهای خاص امنیت افغانستان و ریاست امنیت ملی می گردد.
3 فهیم عابد، مجیب مشعل، »نیروهای افغان که به شدت در حال کاهش است،  با خیزش مجدد طالبان روبرواند،« نیویورک تایمز، 12 اکتوبر 2016،

.http://www.nytimes.com/2016/10/13/world/asia/afghanistan-kabul-taliban-massacre.html?_r=0 
4 نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان تحت ساختار قانونی کار می کنند در حالیکه، گروه های مسلح طرفدار دولت و ملیشه ها تحت ساختار های رسمی حکومت 

کار نمی کنند.
5 یونما، گزارش نیمه ی سال 2016، صص. 3-2.

6 طبق گزارش یونما، حمله های پیچیده شامل حمله های انتحاری طالبان می شود که به دنبال انجام حمله ی انتحاری، افراد مسلح وارد می شوند.
7 یونما، گزارش نیمه ی اول سال 2016، صص. 3-2.
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حفاظت از خود رفع گردد، به بررسی می گیرد. 

بعد از انتقال کامل مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی کمک به امنیت )آیساف( سازمان پیمان اتالنتیک شمالی )ناتو( در سال  2015، 
جنگ در افغانستان هر روز خشن تر  گردیده و نیروهای افغان در تقالی تأمین امنیت و حفاظت از غیرنظامیان قرار دارند. مأموریت حمایت 
قاطع )RS( پیمان انالنتیک شمالی )NATO( که از سال 2015 آغاز گردید، متمرکز به آموزش، کمک و مشوره دهی به نیروهای ملی دفاعی 
و امنیتی افغانستان و نهادهای حکومتی می باشد. مأموریت رزمی نیروهای ایاال متحده که محدود به حفاظت از نیروهای خود و راه اندازی 
عملیات های ضدتروریزم علیه القاعده بود، گسترش داده شد تا انجام عملیات های ضدتروریزم علیه گروه داعش والیت خراسان نیز شامل 

آن گردد. 

به استثنای جرایم،  خشونت عمدتا در مناطق مورد نزاع افزایش یافته است نه در مناطقی که کامال در اختیار گروه های مسلح مخالفت دولت 
قرار داشت.8 بر اساس اطالعات نیروهای امریکایی در افغانستان )USFOR-A(، تعداد ولسوالی های تحت کنترل دولت در 34 والیت از 
70.5 درصد در 29 جنوری 2016،  به 65.6 درصد در 28 ماه می 2016 سقوط کرد.9 در ماه سپتامبر 2016، سازمان حفاظت از سازمان های 
غیردولتی بین المللی )INSO(، گزارش داد که 57 درصد ولسوالی ها تا حدودی در زیر تهدید از سوی گروه های مسلح مخالف دولت قرار 

دارند.10

مراکز ولسوالی ها و والیات زیر حمالت مکرر از جانب گروه های مسلح مخالف دولت قرار دارند. این کار در زمان اوج حضور نیروهای 
بین المللی کمک به امنیت به خاطر گزمه ها،  ظرفیت برتر پیگرد استخباراتی برای زیر نظر داشتن تحرکات گروه های مسلح مخالف دولت و 
توانایی برای انجام عملیات های تهاجمی ممکن نبود. تصرف دوهفته ای کندز توسط طالبان در ماه سپتامبر 2015 و تداوم درگیری ها در 2016، 
سقوط چندین ولسوالی در بغالن و هلمند در 2016 و زدوخوردهای شدید در ولسوالی های کوت و اچین در ننگرهار در جریان سال 2016 
اعتماد به حکومت برای حفاظت از غیرنظامیان را تضعیف کرده است. دیدگاه مردم درباره ی امنیت این است که »تقریبا همیشه خراب« است. 
بر اساس یک سروی ناتو که در ماه مارچ 2016 انجام شد،  فقط 20 درصد شهروندان افغانستان گفتند که امنیت محل زندگی شان خوب است. 

این رقم در ماه مارچ 2015 ، 39 درصد بود. 42 درصد شهروندان افغانستان گفتند که اکنون امنیت بدتر از دوران طالبان است.11

برعالوه، زدوخوردها میان گروه های مسلح مخالف دولت و نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان، این گزارش دریافت که زمانی که نیروهای 
دولتی جوامع محلی را که مؤظف به حفظ امنیت شان هستند، از خود رانده و بیگانه  کرده اند، امنیت نیز ضعیف شده است. افراد ملکی ای که 
برای تهیه ی این گزارش با آنان مصاحبه گردید، رویدادهایی را بازگو کردند که نشان می دادند که نیروهای حکومتی چگونه در امتداد خطوط 
فاصل قوم و قبیله مردم را آزار و اذیت کرده و به باج گیری و اخاذی دست زده اند. پولیس محلی افغان )ALP(، به ویژه، در بغالن و کندز 
به عنوان چپاول گر دانسته می شود و مردم محل را بر اساس قوم آزار و اذیت می کنند. ازار و اذیت مردم توسط پولیس محلی شامل آنهایی 
نیز می گردید که از سوی طالبان مجبور شده بودند به آنان پناه یا غذا دهند. این رفتارها از سوی پولیس محلی در مقابل جوامع محلی سبب 
رنجش و خشم مردم گردیده و در بعضی مناطق منجر به حمایت از طالبان گردیده است. نزاع های قبیله ای و جنگ بر سر منابع نیز باعث 

گردیده که مردم یا به طرف حکومت و با جانب گروه های مسلخ مخالف دولت کشانیده شوند.12

با توجه به خشونت فزاینده، ما دریافتیم که جوامع محلی استراتژی هایی را ایجاد کرده اند تا با طرف های درگیر به شیوه ای تعامل کنند که امنیت 
و مصئونیت شان را باال ببرد. در قدم نخست، آنان تالش می کنند که روابط خود با گروه های مسلح فعال در مناطقی را که دولت در آن ها 
حضور ندارد یا حضور دولت ضعیف است، عادی بسازند. دوم، آنان خود را، کم یا زیاد، بی طرف می گیرند و همکاری شان با حکومت را 
کاهش می  دهند تا از حمله های انتقام جویانه ی گروه های مسلح مخالف دولت، بر حذر بمانند. سوم، آنان با طالبان به توافق های سری ای دست 
می یابند تا طالبان از راه اندازی عملیات  در مناطق شان خودداری کنند و موجب ضدحمله ی نیروهای دولتی در آن مناطق نشوند. و سرانجام، 

جوامع محلی ترک اختیاری مناطق جنگی را بر ماندن در آن، ترجیح می دهند. 

نگاه غیرنظامیان به نیروهای حکومتی بستگی به نوعیت تعامل نیروهای امنیتی با جوامع محلی داشته است. چگونگی برخورد اردوی ملی 
با  مردم محلی پیش از انجام عملیات ها و برای پاک سازی مواد انفجاری دست ساز، همواره مورد استقبال قرار گرفته است. اما افراد ملکی از 

8 سازمان حفاظت از سازمان های غیردولتی بین المللی )INSO(، گزارش ربع وار معلوماتی افغانستان، ربع 2. 2016 )فایل مؤلف(.
https://www.sigar.mil/ .86 .گزارش ربع وار به گانگرس ایاالت متحده امریکا،« 30 جوالی 2016، ص« ،)SIGAR( 9 اداره ی سرمفتش ویژه برای افغانستان
30qr.pdf-07-2016/pdf/quarterlyreports. حمایت قاطع اوضاع ولسوالی را با ارزیابی شاخص  های ثبات: حکومت داری، امنیت، زیربنا و ارتباطات تعیین 

می کند.
10 سازمان حفاظت از سازمان های غیردولتی بین المللی )INSO(، گزارش ربع وار معلوماتی افغانستان، ربع 3. )2016(، ص. 5. فایل همراه مؤلف.

11 سروری تحقیق ارزیابی سراسری ربع وار افغانستان )ANQAR(،  وف 31 )Wave 31( مارچ 2016 نقل وقول در گزارش وزارت دفاع ایاالت متحده، »بهبود 
Documents/Enhancing_Security_and_Stability_in_/1/http://www.defense.gov/Portals ،26 .امنیت و ثبات در افغانستان،« جون 2016، ص

.pdf.2016_Afghanistan-June
12 مصاحبه با داکتر شفیق همدرد، رییس دفتر شبکه ی جامعه ی مدنی و حقوق بشر در جالل آباد، مصاحبه شماره 77. شهر جالل آباد، دسامبر 2015.
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نیروهای امنیتی می خواهند که با جوامع محلی به شکل منظم تر وارد گفت وگو شوند- نه تنها در وقت راه اندازی عملیات ها- چون هر روز یا 
از طرف گروه های مسلح مخالف دولت یا نیروهای طرفدار دولت، نگرانی هایی در مورد حفاظت از غیرنظامیان و امنیت آنان به جود می آید. 
برخی از غیرنظامیان، از جنگ داوام دار در مناطق شان و دست به دست شدن مکرر کنترل مناطق بین حکومت ناراحت بودند و آنان را بیشتر 
در معرض آسیب قرار می دهد. بسیاری از آنان، نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را پس از وقوع آسیب به افراد ملکی در جریان عملیات، 
پاسخ  گو نیافتند و متوجه شدند که نگرانی های شان درباره ی اعتراف ]به آسیب هایی که به غیرنظامیان وارد می شود و مسئولیت پذیری در آن 

رابطه[ و کمک به دلیل کشته شدن ]غیرنظامیان[، جراحت یا تخریب ملکیت شان نادیده گرفته می شود. 

بسیاری از کسانی که با مرکز غیرنظامیان در جنگ مصاحبه کردند، گفتند که به ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان برای حفاظت از آنان در برابر 
خشونت باور ندارند. احمد شاه سپار، تحلیل گر سیاسی در قندهار، گفت: 

حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان شاید نیت آن را که داشته باشند که مردم را از ذبح شدن گوسفندوار هرروزه  جلوگیری کنند، 
اما، بدون شک، آنان منابع ضروری نظامی برای جنگ در برابر یک شورش کینه جویانه را ندارند.13

اما آشکار است که عدم اعتماد به ظرفیت حکومت برای حفاظت از جوامع محلی و یا غیرفعال بودن دولت در ولسوالی های معین، به این معنا 
نیست که جوامع محلی طالبان را به حیث گزینه ی مناسب و ماندنی به جای دولت بپندارند. بسیاری از مردم، از عمل کرد سؤاستفاده جویانه ی 
طالبان متنفر هستند. تحقیق ما دریافت که حمایت از نظم سیاسی کنونی و از تالش نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان، هم چنان، قویا 

پابرجاست. 

ناامنی کنونی و تالش افراد ملکی برای در پیش گرفتن شیوه  های محلی محافظت از خود یا عالقه ی آنان برای گفت وگوی بیشتر با حکومت، 
نشان دهنده ی این است که دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای رفع نگرانی های افراد ملکی به این مسئله از دید وسیع تر نگاه کند. این 
مسئله شامل به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان در جریان عملیات ها، پاسخ و اقدام مناسب پس از وقوع آسیب، اطمینان دادن از نظارت 

دقیق بر تمام نیروهای طرفدار حکومت و روی دست گرفتن اقدامات جدی و فعاالنه برای حفاظت از جمعیت غیرنظامی می گردد. 

 به اعبتار خودش، حکومت افغانستان متعهد گردیده است که آسیب به غیرنظامیان را در جریان عملیات هایش به حد اقل برساند. در ماه 
جوالی 2016، یک پالیسی ملی جلوگیری از تلفات غیرنظامیان به منظور پر کردن خالها در گزارش دهی و تحقیق درباره ی آسیب های ملکی 
افغانستان  توسط حکومت  قربانیان جنگ  به  برخورد و کمک  قواعد  نیروها،  این  آموزش   افغانستان،  امنیتی  و  دفاعی  ملی  نیروهای  توسط 
تصویب گردید. یک گروه کاری به منظور تطبیق این پالیسی ایجاد گردیده است. حکومت کاهش تهدیدهای مواد انفجاری دست ساز را از 
طریق راه اندازی ابتکارهای متعدد که سبب کاهش آسیب به افراد ملکی گردیده اند، روی دست گرفته است. اما کارهای زیادی برای حکومت 
و نیز حمایت قاطع )RS( وجود دارد که برای رفع کاستی ها- مانند ضعف در پالن گذاری و تدارکات )لوجیستیک(، نواقص استخباراتی و 
امکانات اندک مانند تیم های تخلیه ی صحی و قابلیت های هوایی- در نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان انجام داده شود. همه ی این 
کاستی ها مانع نیروهای امنیتی برای حفاظت غیرنظامیان می گردد. الزم است که حمایت قاطع نیز توسعه ی قابلیت های نیروهای ملی دفاعی و 
امنیتی افغانستان را برای تأمین امنیت و حفظ کنترل مناطق تداوم بخشد و با گزمه های بیشتر امنیت را تأمین نماید. مهم تر از همه، حکومت 
باید نارضایتی های جوامع محلی را رفع سازد و نیروهای حکومتی را غیرسیاسی بسازد تا امنیت برای تمام شهروندان تأمین گردد و اعتماد به 

نهادهای دولتی را بازسازی نماید. 

توافق و مصالحه ی همه  شمول راهی پایدار برای پایان دادن به دهه ها خشونت و جنگ است.14 تا رسیدن به چنین توافق، تغییرات دینامیک های 
درباره ی  نگرانی ها  آن  در  که  است  استراتژی های حکومت  بر  تمرکز مجدد  نیازمند  یابند،  ملکی مصئونیت  افراد  آن  نتیجه ی  در  که  جنگ 
مصئونیت غیرنظامیان از طریق وارد گفت وگو شدن با جوامع محلی، ساختن پالیسی ها و آموزش هایی برای کاهش و جلوگیری از آسیب  به 
افراد ملکی و نظارت از نیروها در محور عملیات های نظامی قرار گیرد. بدون تمرکز مجدد استراتژیک، جوامع محلی در دو سوی خط جنگ 

تقسیم خواهند شد و افراد ملکی بازندگان نهایی جنگ خواهند بود.

13 مصاحبه با احمد شاه سپار، تحلیل گر سیاسی و رییس صدای کاروان صلح، مصاحبه شماره 5، شهر قندهار، نومبر 2015.
http://www.nytimes. ،2016 14 راد نورالند، »دولت افغانستان با گروه گلبدین حکمتیار توافق صلح امضا می کند،« نیویورک تایمز، 22 سپتامبر

world/asia/afghanistan-peace-deal-hezb-i-islami.html/23/09/2016/com. این توافق نامه ی صلح میان حکومت وحدت ملی افغانستان و گروه 
کوچک شورشی حزب اسالمی گلبدین امضا گردید.
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توصیه ها

حکومت افغانستان 

از . 1 بعد  به غیرنظامیان  ارزیابی آسیب  برای روی دست گرفتن  افغانستان  امنیتی  نیروهای ملی دفاعی و  تمام  به  صادر کردن فرمان 
عملیات ها و گزارش دهی آن به سلسله مراتب فرماندهی برای بازبینی و بررسی مناسب. 

بازبینی، اصالح و تغییر اتاق پیگیری تلفات افراد ملکی در دفتر شورای امنیت ملی تا بتواند نقش یک تیم کاهش تلفات افراد ملکی . 2
)CCMT( را به عهده بگیرد، شبیه آنچه زیر نظر نیروهای بین المللی کمک به امنیت )ISAF( وجود داشت.آن گاه، یک تیم ملکی 
کاهش تلفات افراد ملکی با منابع کافی قادر خواهد بود تا آسیب ها به افراد ملکی را تحلیل نماید و بتواند توصیه هایی برای آموزش ها 

و ساختن رهنمودهای جدید ارائه نماید. 

تحقیق و بررسی تمام ادعاهای نقض حقوق بین المللی بشردوستانه و حقوق بشر توسط نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان و . 3
گروه های مسلح طرفدار دولت. 

آموزش دادن پولیس محلی افغان )ALP( درباره ی چگونگی شناسایی مؤثر و دقیق تر مخالفان مسلح و صادر کردن فرمانی به پولیس . 4
محلی افغان برای پرهیز از آزار و اذیت جوامع محلی ای که مجبور به غذا و پناه دادن به طالبان می گردند. 

حمایت از واحد نظارت ریاست پولیس محلی افغان در سطوح ولسوالی ها و والیات برای تحقیق و بررسی ادعاهای سؤاستفاده و . 5
آزار و اذیت. آنانی که تحت تحقیق و بررسی قرار دارند به طور موقت تبدیل وظیفه شوند و آنانی که مرتکب سؤاستفاده شده اند، 

فورا از صفوف پولیس محلی اخراج گردند. 

روی دست گرفتن پالن گذاری استراتژیک و در نظر گرفتن آموزش درباره ی پاک سازی و حفظ مناطق مورد نزاع. تالش های فعاالنه ی . 6
حفاظت از غیرنظامیان در این زمینه، مستلزم هماهنگی محتاطانه میان نهادهای مختلف حکومتی و نیز نهادهای امنیتی می باشد. پیش 
از راه اندازی عملیات های پاک سازی در سطح بزرگ، باید پالن ها و منابع- به شمول داشتن قوای مناسب با حمایت مردم محل برای 
حفظ مناطق پاک سازی شده- به صورت محتاطانه در نظر گرفته شود. باید از نظارت دقیق و در نظر گرفتن میکانیزم های حساب دهی 

برای نیروهای امنیتی که به مناطق جدید وارد می شوند، اطمینان حاصل گردد. 

آغاز مجدد برنامه های لغوشده ی حکومت برای کمک به آسیب دیدگان جنگ و طراحی منصفانه و متوازن آن هم برای مردان و هم . 7
برای زنان. 

ایجاد و گسترش یک روی کرد محلی به حفاظت از غیرنظامیان. هماهنگی امنیتی کنونی میان ولسوال ها، نیروهای ملی دفاعی و امنیتی . 8
افغانستان و مردم  باید گسترش داده شود تا مشورت درباره ی نگرانی های حفاظت از افراد ملکی در آن شامل گردد و زنان در کنار 
مردان در آن دخیل باشند و تالش کنند که خطرات امنیتی را از سوی طرف های مسلح به شمول نیروهای طرفدار حکومت رفع 
سازند. دخیل کردن مردم محل نباید آنان را در معرض خطر قرار دهد یا سبب آسیب رسیدن به آنان گردد و باید این هماهنگی ها 
و مشورت ها به صورت ماهوار صورت گیرد. با این حال، غیرنظامیان باید تشویق گردند که نگرانی های شان در مورد حفاظت از 

غیرنظامیان را بدون هیچ  ترسی از انتقام و تالفی با مقام های محلی مطرح سازند. 

ایجاد یک کمیته ی ملکی نظارت در سطح والیت مرکب از شورای والیتی، جامعه ی مدنی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان . 9
و والی هر والیت تا آنان به صورت منظم شکایت ها و نارضایتی های قومی و قبیله ای را زیر نظر داشته و رفع سازند. این گونه 
و  کند  تهیه  گزارش  منظم  به صورت  ملکی  افراد  از  متشکل  کمیته  ی  این  است.  گردیده  بحران  نارضایتی ها سبب وخیم تر شدن 

توصیه هایش را برای رفع مشکالت در هر والیت متأثر از جنگ، با حکومت مرکزی شریک سازد. 

 )RS and USFOR-A( مأموریت حمایت قاطع و نیروهای ایاالت متحده در افغانستان

تداوم آموزش، مشوره دهی و کمک به نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان به منظور باال بردن قابلیت های این نیروها تا بتوانند در . 1
جریان عملیات ها از غیرنظامیان حفاظت کنند، به شمول افزایش گزمه ها و عمل کرد خوب برای کاهش دادن و جلوگیری از آسیب 

به افراد ملکی در جریان عملیات ها. 

با توجه به قوانین مشرح برای چگونگی برخورد با هدف ها، نیروهای ایاالت متحده در افغانستان باید اطمینان دهند که از پالیسی های . 2
ارزیابی شرایط پیش و بعد از انجام حمله  پیروی می گردد و این شرایط بعد از انجام حمله مرور می گردد تا درس هایی از آن آموخته 
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شود و رهنمودها طوری ترتیب داده شوند که آسیب به غیرنظامیان به حد اقل برسد. 

گروه های مسلح مخالف دولت 

توقف هدف قرار دادن افراد ملکی، مکان های غیرنظامی، کارمندان ملکی دولت، سازمان های غیردولتی )NGOs(، خبرنگاران و . 1
کارمندان صحی را. 

پایان دادن به استفاده ی کورکورانه از حمله ی انتحاری و مواد انفجاری دست ساز  در تمام جاهای که در آن افراد ملکی رفت وآمد . 2
می کنند. 

پایان دادن فوری به اختطاف، شکنجه، آزار و اذیت و کشتار بدون محاکمه ی غیرنظامیان. . 3

پایان دادن به آزار و اذیت و کشتن اسیران نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان. . 4

بزرگان محلی 

دخیل شدن در گفت وگو با نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان و مخالفان مسلح دولت به منظور تشویق آنان برای پرهیز از جنگ . 1
در مناطق مسکونی و پایین آوردن سطح خشونت در محل زندگی شان. 

تشویق نمودن جمع آوری معلومات درباره ی کشته و زخمی شدن افراد و صدمه های وارده به دارایی های  مردم در مناطق شان در . 2
جریان عملیات ها و شریک ساختن آن با حکومت، رسانه ها، سازمان های ملی و بین المللی به منظور رفع نگرانی ها. 

نهادهای رسانه ای و جامعه ی مدنی

تقویت تحقیق و گزارش دهی درباره ی آسیب به غیرنظامیان در مناطق روستایی.. 1

تا نگرانی های مردم . 2 برنامه های تلویزیونی و رادیویی  افراد ملکی در  به  راه اندازی گفت وگو و بحث های متمرکز درباره ی آسیب 
بازتاب یابد و آگاهی آنان از موضوع باال برده شود و بحث و گفت وگو در این مورد در مناطق متأثر از جنگ تقویت یابد. 

تشکیل گروه های کاری حفاظت از افراد ملکی در سراسر کشور به منظور ایجاد هماهنگی و بازتاب نگرانی های مردم محل و ارائه ی . 3
توصیه ها و پیشنهادات در رابطه به حفاظت از افراد ملکی به مقام های حکومتی. این گروه ها به تدریج زیر رهبری کمیسیون مستقل 

حقوق بشر افغانستان با هم ادغام گردند. 

روش تحقیق 
این گزارش عمدتا بر اساس تحقیق میدانی از ماه نوامبر 2015 تا ماه مارچ 2016 در چهار والیت افغانستان تهیه گردیده است. والیات ننگرهار، 
قندهار، کندز و بغالن به دلیلی انتخاب شدند که می توانند از حوزه ی بزرگ تر شمال، جنوب و شرق کشور نمایندگی کنند و این والیات مراکز 
اصلی منازعه ی رو به افزایش مسلحانه است. این گزارش ادامه ی کار قبلی مرکز غیرنظامیان در جنگ در رابطه به حفاظت از افراد ملکی در 
این کشور است و بازتاب دهنده ی دیدگاه های غیرنظامیان برای طرف های درگیر جنگ در این کشور و در رابطه به حفاظت از غیرنظامیان پس 

از انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی کمک به امنیت )ISAF( به نیروهای افغان می باشد. 

برای تهیه ی این گزارش، مرکز غیرنظامیان در جنگ 78 مصاحبه ی رو-در-رو  به دو زبان دری و پشتو انجام داد. این مصاحبه ها با بزرگان 
محل، مالها،  فرماندهان اردوی ملی، پولیس ملی و پولیس محلی، اعضای نهادهای مدنی، زنان و مردان ملکی، خبرنگاران، اعضای شوراهای 
محلی و شورای والیتی و ولسوال های پیشین و کنونی صورت گرفت. این مصاحبه ها نیمه ساختار یافته بودند تا قابلیت انعطاف پذیری برای 
جمع آوری معلومات بیشتر باشد. بحث های گروهی مختلط )Focus Group( به منظور پیش گیری و کاهش از ارائه ی اطالعات جانب دارانه 

و معلوم کردن صحت و سقم ادعاها در جریان مصاحبه ها نیز دایر گردید. 

رویدادهای تلفات و آسیب به غیرنظامیان که در این گزارش ذکرگردیده، با معلومات در دسترس هئیت معاونت ملل متحد برای افغانستان 
)یونما( و کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )دو نهاد بیرون از حکومت که رویدادهای آسیب به غیرنظامیان را ثبت می کنند( نیز مطابق 

داده شده است. هردوی این نهادها می پذیرند که به دلیل کمتر گزارش داده شدن رویدادها،ممکن است آمار آنان نیز نامکمل باشد. 

محدودیت های امنیتی باعث شد که دسترسی ما به روستاها محدودتر باشد اما با افراد بیجاشده از جاهای مختلف و شرکت کنندگان اصلی در 
مراکز والیات هم مستقیم و هم از طریق تلفن مصاحبه گردید. برعالوه ی مطابقت دادن اطالعات مربوط به رویدادهای تلفات افراد ملکی با 
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یونما و کمیسیون مستقل حقوق بشر، منابع دیگر مانند حکومت افغانستان،  سازمان های غیردولتی ملی و بین المللی و گزارش های رسانه های 
افغانستان نیز مرور گردید. 

به خاطر مصئونیت و محفوظ نگهداشتن هویت مصاحبه شوندگان، مرکز غیرنظامیان در جنگ برای بعضی از آنان از نام مستعار استفاده کرده 
است و به مستعار بودن نام های آنان، در گزارش اشاره شده است. 

این گزارش سروی آماری در رابطه به حفاظت از غیرنظامیان در افغانستان نمی باشد. مرکز غیرنظامیان در جنگ در پی تهیه ی تحقیق کیفی 
درباره ی دریافت ها در رابطه به امنیت پس از انتقال مسئولیت به نیروهای افغان، روندهای جاری خشونت و اینکه افراد ملکی چگونه خود را 
حفظ می کنند می باشد. هدف این است که برای حکومت استراتژ ی ای مبتنی بر حفاظت ]از افراد ملکی[ توصیه نماید. بنابراین، این گزارش 
بر بازتاب دیدگاه های افراد ملکی از آسیب دیدن توسط طرف های مختلف جنگ و اینکه این ادعاها تا چه حد می تواند اعتماد افراد ملکی به 

توانایی های حکومت در حفاظت از آنان را صدمه بزند، تمرکز دارد. هم چنان این گزارش به راه های رفع این نگرانی ها می پردازد. 

وضعیت جنگ 
مأموریت پیمان اتالنتیک شمالی )NATO( در افغانستان در قالب نیروی بین المللی کمک به امنیت )ISAF(، در ماه دسامبر 2014 
پایان یافت و مأموریت حمایت قاطع از روز اول ماه جنوری 2015 آغاز شد. مأموریت حمایت قاطع متمرکز بر آموزش، کمک و 
مشوره دهی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان و نهادهای حکومتی ست.15 در ماه جون 2016، نیروهای ایاالت متحده در افغانستان 
)USFOR-A(، به شمول آنانی که به عنوان بخشی از مأموریت حمایت قاطع فعالیت دارند، گفتند که آنان »از طریق حمایت هوایی...« 

و »با همراهی با آنان و مشوره دهی به نیروهای رسمی در زمین و هوا، ]از[ نیروهای رسمی افغان فعاالنه تر حمایت خواهند کرد.«16

در سال 2015، یونما 11.002 مورد آسیب به افراد ملکی )کشته و زخمی( را ثبت کرد که باالترین رقم در یک سال از آغاز ثبت 
تلفات افراد ملکی در سال 2009 بود.17 در نیمه ی اول 2016، یونما 5.166 کشته و زخمی را ثبت کرد که از جمله ی آن، قربانیان 509 
مورد زنان و قربانیان 1.509 مورد دیگر کودکان بودند. تقریبا یک سوم قربانیان آسیب به افراد ملکی کودکان هستند.18 در سال 2016، 
درگیری های زمینی بین طرف های درگیر جنگ تا کنون 38 درصد، مواد انفجاری دست ساز  17 درصد، حمله های انتحاری 20 درصد، 
کشتارهای هدف مند 11 درصد، عملیات هوایی 3 درصد، و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ )ERW( 6 درصد آسیب به غیرنظامیان را 
سبب گردیده است.19 یونما 60 درصد آسیب به افراد ملکی را به گروه های مسلح مخالفت دولت، 20 درصد را به نیروهای ملی دفاعی 
و امنیتی افغانستان، 2 درصد را به گروه های مسلح طرفدار دولت20 و 1 درصد دیگر را به نیروهای نظامی بین المللی نسبت داده است.21 

از آنجایی که جمع آوری کامل معلومات از مناطق تحت کنترل طالبان دشوار است، این ارقام نمی تواند جامع و کامل باشد. 

افزایش وارد شدن آسیب به افراد ملکی در جریان درگیری های زمینی، این را نیز خاطر نشان می سازد که گروه های مسلح مخالف دولت 
که علیه نیروهای افغان بیشتر اقدام به حمالت زمینی در مناطق مسکونی می نمایند، تاکتیک شان را تغییر دهند. زمانی که این رویدادها 
در مناطق پرجمعیت اتفاق بیفتد، آسیب ملکی، به شمول تخریب دارایی ها و زبربناها، افزایش می یابد. حمله های هوایی توسط نیروهای 
ایاالت متحده در افغانستان )USFOR-A( که زیر قواعد برخورد بازتری برای حمایت از نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان 
و هدف قراردادن دولت اسالمی والیت خراسان )داعش در افغانستان و پاکستان( عمل می کنند، نیز افزایش یافته است. در ماه نوامبر 
در جریان برخوردها با طالبان در کندز یک حمله ی منحرف از هدف توسط نیروهای ائتالف بیشتر از 30 غیرنظامی را به قتل رساند؛ 

نظامیان ایاالت متحده می گویند که ]این حمله[ زیر تحقیق قرار دارد.22

15 مأموریت حمایت قاطع ناتو، http://www.rs.nato.int/mission.html. 12.000 کارمند از 39 کشور با حمایت قاطع کار می کنند. مأموریت حمایت قاطع در 
چهار حوزه  )زون( افغانستان به آموزش، مشوره دهی و کمک )TACC( و آموزش، مشوره دهی و کمک به نیروهای هوایی افغانستان تقسیم گردیده است.

16 کنفرانس خبری با اشتون کارتر، وزیر دفاع ایاالت متحده، در مقر ناتو در بروکسل، بلجیم، 15 جون 2016، 
press-conference-with-secretary-carter-at-/800230/http://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article

 .natoheadquarters-brussels-belgium
نیروهای عملیات های خاص ایاالت متحده از قبل با نیروهای امنیتی خاص افغانستان از نزدیک کار می کرد. 

17 یونما، گزارش ساالنه ی 2015. در سال 2009، 5968 کشته و زخمی ثبت گردیده بود.
18 یونما، گزارش نیمه ی اول سال 2016، صص. 3-2.

19 همان.
20 نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان تحت ساختار قانونی حکومت کار می کنند، در حالیکه، گروه های مسلح طرفدار دولت و ملیشه ها تحت ساختار های رسمی 

حکومت کار نمی کنند.
21 یونما، گزارش نیمه ی اول سال 2016، صص. 3-2.

22 سید صالح الدین و پامیال کانستابل، »دو سرباز امریکایی در جنگ با طالبان در افغانستان کشته شدند؛ غیرنظامیان هدف حمله ی هوایی قرار گرفتند،« نیویورک 
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از آغاز انتقال مسئولیت های امنیتی در 2015، حکومت افغانستان در تقالی تأمین امنیت مناسب و حفاظت از غیرنظامیان قرار دارد. کاهش 
نیروهای بین المللی کمک به امنیت  و نبود ظرفیت در نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان »برای تقعیب گروه های مسلح مخالف دولت«، 
به ویژه، در مناطق روستایی سبب شده است که دسترسی گروه های مسلح مخالف دولت عمال در مناطق گسترش یابد.23 بر اساس اطالعات 

نیروهای ایاالت متحده در افغانستان در 28 ماه می 24:2016

• در 34 والیت کشور، 268 ولسوالی از 407 ولسوالی زیر کنترل یا نفوذ حکومت قرار داشت.	

• 36 ولسوالی )8.8 درصد( زیر کنترل یا نفوذ شورشیان قرداشت.	

• 104 ولسوالی )25.6 درصد( »در معرض خطر« پنداشته می شد. 	

• شورشیان بر قلمروی با جمعیت 524.072 نفر کنترل مستقیم داشتند و 1.98 ملیون نفر در قلمروی زیر نفوذ شورشیان به 	
سر می بردند. 

تهدید  زیر  تا حدودی  ولسوالی ها  درصد   57 که  داد  گزارش  بین المللی  غیردولتی  سازمان های  از  سازمان حفاظت   ،2016 سپتامبر   30 در 
گروه های مسلح مخالف دولت قرار دارد.25

کشف مواد انفجاری دست ساز، ضبط اسلحه و انبارها/بسته های مواد مخدر به جای 
در سال 2015، یونما 11.002 مورد 

آسیب به افراد ملکی )کشته و زخمی( 
را ثبت کرد که باالترین رقم در یک 

سال از آغاز ثبت تلفات افراد ملکی در 
سال 2009 بود.

گزمه ی بیشتر در مناطق متأثر از جنگ، باالتر از 50 درصد فعالیت های نیروهای 
ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را تشکیل می دهد.26 مأموریت حمایت قاطع گزارش 
داد که نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان در پیشبرد عملیات  های تهاجمی در 
مناطق  امنیت  تأمین  و  طالبان  فعاالنه ی  تعقیب  در  اما  هستند  پیشرفت  حال 
پس گرفته شده مشکل دارند.27 پولیس ملی افغان در حال کاهش دادن ایستگاه های 
بازرسی ای )پسته( هستند که آنان را در معرض حمله ی شورشیان قرار می دهند، اما 
مأموریت حمایت قاطع یادآوری می نماید که افرادی که برای پرکردن ایستگاه های 
بازرسی )پسته ها( فرستاده می شوند برای تأمین امنیت مناطق آمادگی ندارند چون آنان برای راه اندازی عملیات های تهاجمی و استخباراتی 
آموزش داده نشده اند.28 مشاوران حمایت قاطع به افغان ها آموزش می دهند که ایستگاه های بازرسی سیار )پسته ی سیار( و گزمه را جاگزین 
پسته های ثابت بسازند.29 توجه مجدد بر بهبود تدارکات )لوجیستیک( و برنامه ریزی عملیات ها نیز مبذول گردیده است. اما ایجاد و پرورش 
افغانستان برای فراهم کردن  اتکا به نیروی هوایی  افغان بسیار محدود است و  این قابلیت ها وقت زیاد می گیرد. امکانات هوایی نیروهای 
حمایت هوایی، لوجیستیکی و تخلیه ی صحی سریع، سبب پراکنده شدن منابع آنان خواهد شد.30 بسیاری از این نواقص مانع توانایی نیروهای 

تایمز، 
ussoldiers-killed-in--2-https://www.washingtonpost.com/world/afghan-civilians-killed-in-errant-airstrikes-in-kunduz

.story.html_a44d-cc2898cfab06-11e6-a1ae-4c9a76a6/03/11/2016/clashes
در ماه اکتوبر 2015، نیروهای نظامی ایاالت متحده بر اساس معلومات اشتباه بر شفاخانه ی داکتران بدون مرز در شهر کندز حمله کردند که در نتیجه ی آن 42 تن 
کشته شدند. یک تحقیق نظامیان ایاالت متحده به این نتیجه رسید که کسانی که در انجام حمله دست داشتند، نمی دانستند که آنان بر یک شفاخانه حمله می کنند و 

بنابراین، این واقعه یک تصادف بود که در نتیجه ی عمل نکردن به رهنمایی ها، مشکالت تجهیزاتی و تصمیم بد از سوی بخش چرخ بال های آتش بار و نیز قوای خاص 
امریکایی به میان آمد. شش پرسنل نظامی امریکا، به شمول یک جنرال، به دلیل نقش داشتن در این حمله مجازات گردیدند. این مجازات ها »اقدامات اداری« بودند که 
شامل تعلیق وظیفه و حذف از فرماندهی و نامه های توبیخی پایان خدمت می شد. ماتیو روزنبرگ،  »پنتاگون جزئیات زنجیره ی اشتباهات در حمله  به شفاخانه را ارائه 

کرد،« نیویورک تایمز، 29 اپریل 2016، 

.world/asia/afghanistan-doctors-without-borders-hospital-strike.html/30/04/2016/http://www.nytimes.com

23 سازمان حفاظت از سازمان های غیردولتی بین المللی )INSO(، گزارش ربع وار معلوماتی افغانستان، ربع 3، 2016 )فایل مؤلف(.
https://www.sigar.mil/ .86 .گزارش ربع وار به گانگرس ایاالت متحده امریکا،« 30 جوالی 2016، ص« ،)SIGAR( 24 اداره ی سرمفتش ویژه برای افغانستان

30qr.pdf-07-2016/pdf/quarterlyreports. حمایت قاطع اوضاع ولسوالی را با ارزیابی شاخص  های ثبات: حکومت داری، امنیت، زیربنا و ارتباطات تعیین 
می کند.

25 سازمان حفاظت از سازمان های غیردولتی بین المللی )INSO(، گزارش ربع وار معلوماتی افغانستان، ربع 3 )2016(، ص. 5، فایل مؤلف.
26 مصاحبه های مرکز غیرنظامیان در جنگ با مقام های حمایت قاطع و حکومت افغانستان.

27 وزارت دفاع ایاالت متحده، »بهبود امنیت و ثبات در افغانستان،« ص. 34.
28 همان، ص. 38.

29 همان.
30 مصاحبه های مرکز غیرنظامیان در جنگ با مقام های افغان و حمایت قاطع، جنوری 2016. جنرال کمپبل در کانگرس ایاالت متحده اعتراف کرد که تجهیز و قادر 
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ملی دفاعی و امنیتی افغانستان برای حفاظت مؤثر از غیرنظامیان می گردد. 

نکته ی قابل ذکر این است که مشاوران حمایت قاطع در سطح وزارت کار می کنند و در لواها و قطعات ارتش و مراکز حوزه های )زون ( 
آموزش پولیس به کار گماشته نمی شوند. ردپای کمرنگ 
]مشاوران حمایت قاطع[ به معنای این نیز است که مشاوران 
]نیروهای  عملیاتی  آمادگی  ارزیابی  برای  قاطع  حمایت 
افغان[ و همین طور، آسیب به افراد ملکی به گزارش های 
همکاران افغان شان اتکا می کنند. این کار با آنچه نیروهای 
است.  تضاد  در  می داد  انجام  امنیت  به  کمک  بین المللی 
مشاوران آیساف که در درون واحدهای تاکتیکی نیروهای 
ملی دفاعی و امنیتی افغانستان گماشته شده بودند، بدون 
درنگی مشوره ارائه می کردند و عمل کرد نیروهای افغان را 
قاطع[ در سطح  نبود مشاوران ]حمایت  داشتند.  نظر  زیر 
تاکتیکی عمل کرد ]نیروهای افغان[ را از لحاظ لوجیستیک، 
پالن گذاری و هماهنگی بین اردوی ملی و پولیس ملی متأثر 
مخالف  مسلح  گروه های  علیه  مؤثر  مانع جنگ  و  ساخته 
پولیس  میان  هماهنگی  واقع،  در  است.31  گردیده  دولت 
امتداد خطوط  در  می تواند  نیز  بعضی والیات  در  اردو  و 
قومیت و قیمومت سیاسی شکل گیرد که عملیات ها را در 
سطح تاکتیکی و بنابراین، غیرنظامیان را متأثر سازد.32 میزان 
بلند تلفات نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان –بیشتر 
تضعیف  باعث    -2016 در  زخمی  و  کشته   8.000 از 
نیروهای  بر  اتکا  است.  گردیده  نیز  نیروها  این  روحیه ی 
ملی  نیروهای  از  برای حمایت  هوایی  منابع  و  بین المللی 
دفاعی و امنیتی افغانستان به منظور دفاع از مراکز جمعیت 
در کندوز، هلمند و ارزگان نشان دهنده ی ضرورت تداوم 
و  دفاعی  ملی  نیروهای  آموزش  در  کمک  و  مشوره دهی 
امنیتی افغانستان است تا آنان با پرورش  قابلیت های شان 

از وابستگی کنونی بیرون شوند.33
با این مصاحبه ها ما دریافتیم که افزایش متداوم خشونت 
اعتماد مردم به توانایی حکومت در حفاظت از افراد ملکی 
مارچ  ماه  در  که  ناتو  سروی  یک  است.  آورده  پایین  را 
شهروندان  درصد   20 فقط  که  دریافت  شد  انجام   2016
افغانستان گفته بودند که امنیت مناطق شان خوب است، 
در حالیکه، در ماه مارچ سال 2015 این رقم 39 درصد 
که  گفتند  افغانستان  شهروندان  درصد  دو  و  چهل  بود. 

اکنون امنیت خراب تر از دوران طالبان است.34 

ساختن نیروی هوایی افغانستان برای حمایت هوایی سریع سه سال وقت خواهد گرفت. متن سخن رانی های کانگرس، استماعیه ی کمیته ی خدمات تسلیحاتی سنا 
درباره ی وضعیت افغانستان، 4 فبروری 2016، 

.pdf.16-04-2_11-16/http://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc
31 به انتو جیوستیزی و علی محمد علی، »اردوی ملی افغانستان پس از آیساف،« واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان )AREU(، سلسله ی گزارش ها، مارچ 2016.

32 همان.
33 از لحاظ مالی، نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان کامال وابسته به کمک های ایاالت متحده و بین المللی ست. ایاالت متحده 68 میلیارد دالر را مصرف کرده 

است تا نیروهای افغان روی پای خود ایستاد شوند. این مبلغ 61 درصد کمک 113 میلیارد دالری امریکا برای بازسازی افغانستان است. جان سپگو،  سرمفتش خاص 
https://www. ،2016 ،برای بازسازی افغانستان، »بیانیه  در حضور کمیته ی فرعی درباره ی نظارت و مؤثریت نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان،« 12 فبروری

 .TY.pdf-17-16-sigar.mil/pdf/testimony/SIGAR
34 سروری تحقیق ارزیابی سراسری ربع وار افغانستان )ANQAR(،  وف 31 )Wave 31( مارچ 2016 نقل وقول در گزارش وزارت دفاع ایاالت متحده، »بهبود 
امنیت و ثبات در افغانستان،« جون 2016، ص. 26. سروی ANQAR که به حمایت ناتو )NATO( صورت می گیرد، یک سروی دیدگاه های مردم است که در 

کبل شاه در بر اثر انفجار قوی یک موتر پر از مواد انفجاری در نزدیکی یک 
قرارگاه اردوی ملی در ساحه ی شاه شهید کابل به تاریخ 7 آگست 2015 زخمی 

شد. عکاس: فرهاد رضایی/سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان 
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اعتراض ها به تاریخ 11 نوامبر 2015 علیه کشتار هفت غیرنظامی در والیت زابل، و به تاریخ 22 جون 2016 علیه اختطاف و کشتار مسافران 
ملکی یک ملی بس در والیت کندز، نشان دهنده ی روحیه ی مردم در کشوری بود که خواستار تأمین امنیت خود از حکومت شان بودند. با 
آنکه نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان در شهرها بیشتر حضور دارند، حمله ی دولت اسالمی والیت خراسان )داعش( بر تظاهرات 
صلح آمیز هزاره ها در کابل در ماه جوالی 2016 که منجر به کشته شدن بیشتر از 80 غیرنظامی گردید، چالش های حفاظت از غیرنظامیان را حتا 

در مناطقی با نگهبانی سنگین برجسته می سازد. 

نگرانی های حفاظت از غیرنظامیان 
شوهرم، مهر علی، در حمله ی دوم اسد در دهمزنگ کابل کشته شد. من اکنون حامله هستم و چهار فرزند دارم. مهر علی تنها نان آور 

و سرپرست خانواده بود. من نه سواد دارم و نه می توانم کاری پیدا کنم. منتظر معجزه ای هستم.

فرشته محمدی، کابل، سپتامبر 2016  

در این بخش با تحلیل نگرانی ها درباره ی حفاظت از افراد ملکی در چهار والیت تالش می گردد تا خالهای موجود در حفاظت از 
غیرنظامیان نشان داده شود. غیرنظامیان گرفتار گروه های جدید مانند دولت اسالمی والیت خراسان )داعش در افغانستان و پاکستان( 
و بازخیزش طالبان هستند که از حمله ی انتحاری، مواد انفجاری دست ساز و کشتار هدف مند علیه غیرنظامیانی که هم نوا با دولت 
می پندارند، استفاده می کنند. غیرنظامیان در معرض اختطاف و باج گیری، بیشتر، توسط گروه های مسلح مخالفت دولت نیز قرار دارند. 
بعضی از نیروهای طرفدار حکومت نیز در بدرفتاری با غیرنظامیان دخیل دانسته شده اند و به موجب آن، پشتیبانی ]مردم[ از حکومت 
بی جاشدن ها  و  ملکیت ها  تخریب  زخمیان،  و  کشته ها  افزایش  با  افغانستان  ملکی  افراد  بر  آن  از  ناشی  هزینه ی  است.  یافته  کاهش 

ویران کننده بوده است.35

دولت اسالمی والیت خراسان )شاخه ی داعش در پاکستان و افغانستان(

اسالمی  دولت  پیدایش   ،)ISAF-RS( قاطع  حمایت  امنیت-  به  کمک  بین المللی  نیروهای  از  امنیتی  مسئولیت های  انتقال  پی  در 
والیت خراسان در سال 2015، چشم انداز امنیت را متحول ساخت. از ماه جون همان سال، سلسله ای از درگیری های دولت اسالمی 
والیت خراسان با طالبان و حکومت افغانستان، سبب بی جایی قابل توجه و قتل بزرگان مردمی، مالها، معلمان و ]دیگر[ غیرنظامیان 
گردیده است.36 دولت اسالمی والیت خراسان با قطبی ساختن جوامع محلی و سقاوت خود، وضعیت امنیتی در ننگرهار، به ویژه در 
ولسوالی های اچین و کوت، را پیچیده ساخته است.37 بر اساس گفته های حاجی غالب، ولسوال اچین، بین ماه آگست 2015 و می 
2016، دولت اسالمی والیت خراسان 45 غیرنظامی را که متهم به جاسوسی برای دولت کرده بود، به قتل رساند. 35 غیرنظامی دیگر 
به شمول پنج زن، در درگیری ها بین دولت اسالمی والیت خراسان و نیروهای حکومتی و بین طالبان و دولت اسالمی والیت خراسان 
زخمی گردیدند. قربانیان شامل بزرگ ساالن و دیگر افراد بین سنین 16 و 25 می گردید که پنداشته می شد مربوط به پولیس ملی و 
پولیس محلی بودند. زمانی که دولت اسالمی والیت خراسان آنان را دست گیر کرد، کافر توصیف شده و اعدام گردیدند.38 جمال خان 

)نام مستعار(، باشنده ی روستای لغورجی ولسوالی کوت،  به مرکز غیرنظامیان در جنگ گفت: 

در اوایل ماه نومبر 2015،  داعش یک دکان دار 19 ساله به نام گل حبیب را به اتهام همکاری با دولت سربرید. گل حبیب ساختمان 
ولسوالی را ندیده بود، چه برسد به اینکه با دولت کار کرده باشد.39

دولت اسالمی والیت خراسان به عنوان یک استراتژی برای مرعوب ساختن جوامع محلی، عمدتا افراد را به دلیل پیروی نکردن از 
قواعد خود یا داشتن ارتباط با دولت هدف قرار می دهد. هر یک از این  افراد متهم به ارتباط با دولت یا بازیگران امنیتی از بقیه جدا و 
به منظور درس عبرت دادن به همه، مجازات می گردند. عبدالجلیل گفت که پسرکاکای 24 ساله ی او به یکی از دوستانش در پولیس 

هر فصل انجام می شود. تیم های ساحوی در 34 والیت با مردم مصاحبه می کند. اما در جاهایی  که موضعیت امنیتی مانع انتخاب آزادانه ی مصاحبه شوندگان می گردد، 
مصاحبه با کسانی که به بیرون از مناطق شان سفر می کنند، انجام می شود. ناتو یادآوری می کند که در هر سروی دیدگاه های مردم، اعتبار آن متأثر از حجم نمونه، میزان 

ارائه ی پاسخ و احتمال خطای آماری می باشد.
35 به یونما، گزارش ساالنه ی 2015 مراجعه شود.

36 مصاحبه با محمد علی، بزرگ قومی از ولسوالی کوت ننگرهار، مصاحبه شماره 4، شهر جالل آباد، والیت ننگرهار، دسامبر 2015.
37 مصاحبه با داکتر شفیق همدرد،  رییس دفتر شبکه ی جامعه ی مدنی و حقوق بشر در شهر جالل آباد، مصاحبه شماره 77، شهر جالل آباد، دسامبر 2015.

38 مصاحبه ی تلفنی با حاجی غالب، ولسوال ولسوالی اچین، می 2016.
39 مصاحبه با جمال خان، قبال معلم در کمیته ی سویدن، مصاحبه شماره 41، شهر جالل آباد، والیت ننگرهار، دسامبر 2015.



حفاظت از خود: انتقال مسئولیت های امنیتی و پیامدهای آن بر حفاظت از غیرنظامیان در افغانستان 20civiliansinconflict.org

محلی زنگ زده بود و داعش به خاطر این کارش او را در ماه سپتامبر 2015 در یک بازار عمومی به اتهام همکاری با دولت سربرید.40 

دولت اسالمی والیت خراسان دارایی های کسانی را که مخالف خود می پندارند، نیز غارت می کند. برای نمونه، عبدالجلیل می گوید: 

ما سه برادر هستیم. یکی از برادرانم مدیر یک مدرسه است، دومی، دهقان است و من معلم هستم. وقتی داعش به منطقه ی ما حمله 
کرد، مدرسه ی برادرم را بستند و لیلیه ی آن را غارت کردند. من به سختی توانستم به شهر جالل آباد فرار کنم و فقط توانستم با خود 
یک پتو ]شال مردانه[ و چند دست لباس بردارم و باقی همه چیز را سر جایش بگذارم. داعش دارایی هایی ما را نیز غارت کرد و 
تقریبا همه چیز را با خودشان بردند، حتا لباس زنان را. حاال من در خانه ی پسرم 

در شهر جالل آباد زندگی می کنم.41

برخالف طالبان که تالش می کند برای به دست آوردن مشروعیت حمایت بزرگان 
محلی را جلب کنند،  داعش بزرگان محل و رییسان قبایل را هدف حمله قرار 
داده است. پس از شکست دادن طالبان در ولسوالی اچین در سال 2015، داعش 
موجی از دهشت را در جامعه مستولی ساخت. محمد ولی، یک چهره ی سرشناش 
قبیله ای توسط  قبیله ای در ولسوالی کوت، در ماه جون 2015 در یک جلسه ی 
داعش بازداشت و به منطقه ی پیخی تخته در نزدیکی مناطق قبایلی پاکستان انتقال داده شد. ولی در سال 2012 هویت کسانی را که جذب 
پولیس محلی می شدند، تأیید کرده بود و امضای او در یک قراردگاه پولیس محلی که در کنترل داعش قرار گرفته بود، پیدا شده بود. ولی 
به مرکز غیرنظامیان در جنگ گفت که او 35 روز در توقیف داعش شکنجه گردید و سرانجام، او را در بدل بیشتر از 15.000 دالر امریکایی 

آزاد کردند.42
سربازان و فرماندهان داعش شیوه ی جدیدی از خشونت را به نمایش می گذارند. اکثر آنان در دهه ی 20 سالگی شان قرار دارند و ساختارهای 
محلی قدرت را نادیده می گیرند.43 بزرگان قبیله  که بین طالبان و حکومت میان جی گری می کنند، برای آنها بی اهمیت هستند.44 داعش هرگونه 
دخالت از جانب ]بزرگان[ قبیله یا مردم محل را حمایت از دولت می دانند و به این دلیل، آن عناصر را هدف قرار می دهند. در نتیجه، 25 تا 
30 بزرگ قبیله در ولسوالی های کوت، اچین و شینواری کشته شده اند. متباقی به شهر جالل آباد پناه برده اند، جایی که داعش حمایت محلی 

ندارد.45 

بر اساس گزارش های کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان )UNHCR( رسیدن داعش سبب بیجاشدن ]مردم[ در ننگرهار گردیده 
است.46 با رسیدن داعش تمام مردم محلی طرفدار طالبان از ولسوالی های اچین و کوت به جالل آباد گریختند. به صورت تخمینی پس از 
درگیری های داعش و طالبان در حدود 10.000 نفر از اچین و دیگر مناطق فرار کردند.47 خوشال، یکی از باشندگان ولسوالی چپرهار، به مرکز 
غیرنظامیان در جنگ گفت که فقط در چپرهار از 6.000 خانواده 4.000 آنان به ولسوالی های دیگر مانند بهسود، سرخ رود و جالل آباد، جایی 

که داعش حضور ندارد، رفته اند.48
]حضور[ داعش، به ویژه، بر زنان تأثیر منفی داشته است. پس از سرنگونی حکومت طالبان در 2001، زنان اجازه داشت که در کشت زارهای شان 
کار کنند اما اکنون به آنان گفته می شود که بدون همراهی یک مرد از خانه بیرون نشوند. این اقدام بر شمار چشم گیری از زنان در ولسوالی های 

40 همان؛ »داعش مسئولیت منفجر ساختن 10 مرد به جرم برنامه ریزی حمله  هواپیماهای بدون سرنشین را به عهده گرفت،« خامه پرس، 21 آگست 2015. دسترسی به 
این گزارش: 31 اکتوبر 2016، 

 .1413-men-in-nangarhar-for-planning-drone-attack-10-http://www.khaama.com/ISIS-claims-it-blew-up
41 مصاحبه با جمال خان، قبال معلم در کمیته ی سویدن، مصاحبه شماره 41، شهر جالل آباد، والیت ننگرهار، دسامبر 2015.

42 مصاحبه با محمد ولی، بزرگ قومی از ولسوالی کوت، مصاحبه شماره 40، شهر جالل آباد، دسامبر 2015.

43 مصاحبه با داکتر شفیق همدرد، رییس دفتر شبکه ی جامعه ی مدنی و حقوق بشر در شهر جالل آباد، مصاحبه شماره 77، شهر جالل 
آباد، دسامبر 2015.

44 مصاحبه با ملک امین عظیمی، بزرگ قومی قریه ی قره باغ، ولسوالی امین، والیت ننگرهار، مصاحبه شماره 45، شهر جالل آباد، والیت 
ننگرهار، دسامبر 2015.

45 همان.
46 کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان، معلومات تازه درباره ی وضعیت بیجاشدگی ناشی از جنگ با توجه خاص به اوضاع در 

منطقه ی شرقی، دسامبر 2015.
47 مصاحبه با ملک اولیا خان، بزرگ قومی از قریه ی مومند سرکمار، ولسوالی اچین، والیت ننگرهار، مصاحبه شماره 49، شهر جالل آباد، 

والیت ننگرهار، دسامبر 2015.
48 مصاحبه با حاجی شیر احمد، بزرگ قومی در کندی  باغ،  ولسوالی چپرهار، والیت ننگرهار، مصاحبه شماره 42، شهر جالل آباد، والیت 

ننگرهار، دسامبر 2015.

‘داعشی ها مردمان خوب 
نیستند و نمی گذارند که زنان 
از خانه های شان خارج شوند.’
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روستایی که قسمت اعظم کار زراعتی و دام پروری توسط زنان به پیش برده می شود، تأثیر منفی داشته است. ماللی )نام مستعار( از روستای 
مهمند ولسوالی اچین به مرکز غیرنظامیان در جنگ گفت: 

کنار  در  آزادانه  من  داعش،  توسط  ما  روستای  تصرف  از  پیش 
جمع  بته  کوه ها  از  و  کار  مان  زراعتی  زمین  سر  بر  شوهرم 
که  نمی گذارند  و  نیستند  مردمان خوب  داعشی ها  اما  می کردم. 

زنان از خانه های شان خارج شوند.49

از خانه و حجاب  بیرون  زنان در  ازدواج، حضور  برای  داعش 
شان دستورهای رهنمودی صادر کرده است. داعش از زنان بیوه و 
دختران ازدواج ناکرده خواسته است که با جنگجویان آنان ازدواج 
کنند. بر اساس اظهارات ماللی، در روستای تنگیل چهار زن در 
2015 مجبور به ازدواج شدند. در ولسوالی های اچین و کوت، 
داعش دستور داد که زنان بیوه باید با جنگجویان داعش ازدواج کنند و دختران جوان نباید بدون اجازه ی آنان ازدواج کنند. به زنان بیوه دستور 

داده شد که بر بام خانه ی شان بیرق سبز و دختران جوان بیرق سفید نصب کنند.50

رفتار داعش جامعه ی محافظه کار ولسوالی های ننگرهار را تکان داده است. ماللی به مرکز غیرنظامیان در جنگ گفت که او برای محافظت از 
دختر 15 ساله اش، خود تفنگ به دست گرفته است.51 بر اساس اظهارات ملک امین عظیمی، یک بزرگ قومی از ولسوالی اچین، شماری به 
دلیل قدم زدن »غیرضروری در بیرون«52 لت وکوب یا با گلوله بسته شده اند. تهمینه انصاف )نام مستعار(، فعال حقوق زنان و عضو شبکه ی 

زنان افغان، گفت که حتا زنان شوهردار یا حامله، به زور به ازدواج جنگ جویان داعش درآمده اند: 

ما گزارش هایی دریافت کرده ایم که داعش شمار زیادی از زنان شوهردار، به شمول زنان حامله، را به به ازدواج خود درآورده  اند. 
من شخصا با یک دختر 17 ساله که توسط روستاییان به یک کلینیک در شهر جالل ّآباد آورده شده بود، مالقات کردم. داعشیان به 

او تجاوز جنسی کرده بوند.53

طالبان

با وجود سقاوت داعش، در والیت های که ما تحقیق کردیم طالبان، هم چنان، مسئول بخش اعظم آسیب ها به غیرنظامیان در افغانستان هستند. 
گزارش ساالنه ی 2015 یونما و گزارش شش ماهه  نیمه ی اول 2016 نشان می دهد که حمله های انتحاری و مواد انفجاری دست ساز که به 

گروه های مسلح مخالف دولت نسبت داده می شود، سبب 37 درصد آسیب ها به افراد ملکی در سراسر افغانستان می باشد. 

مصاحبه های که مرکز غیرنظامیان در جنگ انجام داده، رنج های غیرنظامیان بر اثر مواد انفجاری دست ساز را آشکار می سازد. در اوایل ماه 
می 2015، در روستای آدینه ی ولسوالی ارغستان والیت قندهار، انفجار مواد انفجاری دست ساز که به منظور هدف قراردادن نیروهای ملی 
دفاعی و امنیتی افغانستان جاگذاری شده بود، سبب کشته  شدن یک پسر 9 ساله و یک دختر 13 ساله گردید. در همان سال، انفجار یک 
ماین جاگذاری شده توسط طالبان چهار عضو یک خانواده را که سوار بر یک تراکتور به مرکز ولسوالی ارغستان می رفتند، به قتل رساند.54 
غیرنظامیان در بغالن نیز از آسیب های مواد انفجاری تعبیه شده، خاصتا، در امتداد جاده ی شهر نو شکایت داشتند. ماین ها در تاریکی شب 

جاگذاری می شود تا کشف نگردد.55
طالبان خیلی وقت ها از خانه ها، مزارع و جوی های آب غیرنظامیان برای مقاصد نظامی استفاده می کنند. آنان یا در میان مردم محل پنهان 
می شوند یا برای حمله بر نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان در مناطق مسکونی موضع می گیرند. این ]کار آنان[ سبب واکنش نیروهای 

49 مصاحبه با ماللی، خانم خانه از قریه ی مومند، ولسوالی اچین، والیت ننگرهار،  مصاحبه شماره 51، شهر جالل آباد، والیت ننگرهار، دسامبر 2015.
50 مصاحبه با حاجی خوشحال، بزرگ قومی در قریه ی چهل گزی، ولسوالی اچین، والیت ننگرهار، مصاحبه شماره 51، شهر جالل آباد، والیت ننگرهار، دسامبر 

.2015
51 مصاحبه با ماللی، خانم خانه از قریه ی مومند، ولسوالی اچین، والیت ننگرهار، مصاحبه شماره 51، جالل آباد، والیت ننگرهار، دسامبر 2015.

52 همان.
53 مصاحبه با تهمینه انصاف، هماهنگی کننده ی فرهنگی ریاست امور زنان و عضو شبکه ی زنان افغان در والیت ننگرهار، مصاحبه شماره 54، شهر جالل آباد، والیت 

ننگرهار، دسامبر 2015.
54 مصاحبه با عبدالخالق، معلم در مکتب قریه ی آدینه، ولسوالی ارغستان، والیت قندهار، مصاحبه شماره 2، شهر قندهار، والیت قندهار، نومبر 2015.

55 فوکس گروپ 1، شهر پل خمری، والیت بغالن، نومبر 2015.

‘طالبان برادرم را اختطاف کردند 
تا بر من فشار وارد کنند که پولیس محلی 

را ترک کنم.  من برای نجات زندگی 
برادرم، غیر از آن ]ترک پولیس محلی[، 

راه دیگری نداشتم.’



حفاظت از خود: انتقال مسئولیت های امنیتی و پیامدهای آن بر حفاظت از غیرنظامیان در افغانستان 22civiliansinconflict.org

ملی دفاعی و امنیتی افغانستان می گردد که در نتیجه، به غیرنظامیان آسیب می رسد.56 نور اکبر، باشنده ی ولسوالی چپرهار ننگرهار، به مرکز 
غیرنظامیان در جنگ گفت: 

خانه ام در چپرهار در سال 2013 ویران شد. دو سال پیش، در حالیکه طالبان در نزدیک خانه ی من موضع گرفته بودند، حکومت 
آمد و خانه ی مرا بمباران کرد. طالبان بیرون رانده شدند اما خانه ی مرا ویران کردند.57

رفتار مشابه در جاهایی مانند کندز و دند غوری بغالن که در آن طالبان خانواده ی اختر محمد عمری را از خانه شان بیرون کردند و از آن 
»سنگر جنگ« ساختند، نیز وجود داشته است.58 در واکنش به حمله های طالبان، نیروهای افغان خانه ای را که از آن بر آنها آتش گشوده شده 

بود، زیر آتش توپ می گیرند و خانه ویران می گردد.59

در شمال شرق، طالبان با مسدود کردن جاده ها، تالشی وسایط نقلیه و اختطاف مردم، افراد ملکی محل را مرعوب می سازند. در ماه سپتامبر 
2015، طالبان 20 مسافر را از یک ملی بس در شهر نو دند غوری توقیف کردند. هفت روز وقت گرفت تا بزرگان محل موفق به آزاد کردن 
آنان شدند. در ماه جون 2016، طالبان در ولسوالی علی آباد والیت کندز، نزدیک به 200 فرد ملکی را که از شمال شرق کشور به طرف کابل 
می رفتند  از وسایط نقلیه ی شان پایین کرده و با خود بردند. دوازده نفر از آن مسافران به اتهام ارتباط با پولیس محلی اعدام و متباقی در همان 

روز آزاد گردیدند.60

اقلیت های قومی مانند هزاره ها، از میان دیگران جدا گردیده و آزار و اذیت می شوند و از مناطق روستایی مانند ولسوالی تاله و برفک والیت 
بغالن مجبور به فرار می گردند.61 در سال 2015، حدود 60 تا 70 خانواده از بغالن به کابل فرار کردند و وقتی که آنان به خاطر کارهای 
اضطراری مجبور به بیرون شدن یا وارد شدن به این ولسوالی می گردند و کسانی که در روستا باقی می مانند،  با تغییر لباس، پوشیدن کاله و 

گذاشتن ریش تالش می کنند که مانند غیرهزاره ها معلوم شوند و هویت واقعی شان را پنهان کنند.62

طالبان افراد را به خاطر ارتباط واقعی و فرضی با حکومت یا همکاری با سربازان بین المللی در گذشته، نیز هدف قرار می دهند. طالبان در 
رابطه به بزرگان و جمعیت محل معلومات جمع آوری می کنند. سپس آنان را در یک جا جمع می کنند و در مورد اعضای خانواده و بستگان شان 
که با حکومت و نیروهای امنیتی کار می کنند، اخطار می دهند. طالبان اخطاریه صادر می کنند که اگر آنان از کار شان در دولت استعفا ندهند، 
بستگان شان با پیامدهای سخت روبرو خواهند شد.63 طالبان اعضای خانواده ی پولیس محلی و دیگر مقامات امنیتی را در سه والیت بغالن، 
مرکز  به  قندهار  والیت  ارغستان  ولسوالی  از  محلی  پولیس  پیشین  سرباز  مستعار(،  )نام  عبدالمنان  داده اند.  قرار  هدف  ننگرهار  و  قندهار 

غیرنظامیان در جنگ گفت: 

در روستای ما، خوگیانی، فرمانده پولیس محلی به نام عبدالجبار از هر خانواده خواسته بود که یک نفر را برای شامل شدن در پولیس 
محلی تازه تشکیل در محل شان معرفی کنند. از آن رو که من مصروف تحصیل بودم، برادری کوچکترم داوطلبانه حاضر شد که به 
پولیس محلی بپیوندد تا من بتوانم درس هایم را تمام کنم. اما چون او خیلی جوان بود، من نگذاشتم که شامل پولیس محلی شود. 
به جای او، من به پولیس محلی پیوستم. بعدها، طالبان برادرم را اختطاف کردند تا بر من فشار وارد کنند که پولیس محلی را ترک 

کنم.  من برای نجات زندگی برادرم، غیر از آن ]ترک پولیس محلی[، راه دیگری نداشتم.64

در ماه می 2015، یک قضیه ی خیلی جدی و تکان دهنده در دند غوری بغالن اتفاق افتاد. طالبان هشت برادر حسین فرمانده پولیس محلی را 
ربودند. این فرمانده پولیس محلی گفت که اگر طالبان قول دهند که برادرانش را سالم آزاد می کنند، او تسلیم آنان خواهد شد. اما طالبان همه ی 

هشت برادر حسین را کشتند. این فرمانده و خانواده اش مجبور شدند که دند غوری را ترک کرده و در پل خمری زندگی کنند.65

طالبان در والیت های بغالن، ننگرهار و قندهار بزرگان محلی را که طرفدار حکومت می پندارند، مجازات کرده و کشته اند. طالبان خانه ی یک 
بزرگ قومی از ولسوالی اچین، زمان جان )نام مستعار(، را به دلیل اشتراکش در یک جرگه  که از طرف دولت برگزار شده بود، با بمب ویران 

56 مصاحبه با فهیم اهلل، دانشجو از قریه ی کندی باغ، ولسوالی چپرهار، والیت ننگرهار،  مصاحبه شماره 53، شهر جالل آباد، والیت ننگرهار، دسامبر 2015.
57 نور اکبر ملیار، بزرگ قومی در قریه ی کندی باغ، ولسوالی چپرهار، والیت ننگرهار، مصاحبه شماره 43، شهر جالل آباد، والیت ننگرهار، دسامبر 2015.

58 مصاحبه با اختر محمد عمری، فعال سیاسی و اجتماعی، مصاحبه شماره 24، شهر پل خمری، والیت بغالن، نومبر 2015. 
59 همان.

60 سید شریف امیری، »طالبان در جریان آدم ربایی در کندز از سیستم بایومتریک استفاده کردند،« طلوع نیوز، 5 جون 2016، 
 .taliban-used-biometric-system-during-kunduz-kidnapping-25653/http://www.tolonews.com/en/afghanistan

61 همان.
62 عبدالرحیم آریا، دانشجو از ولسوالی تاله و برفک، والیت بغالن، مصاحبه شماره 27، شهر پل خمری، والیت بغالن، دسامبر 2015.

63 مصاحبه با حاجی خوشحال، بزرگ قومی از قریه ی چهل گزی، ولسوالی اچین، والیت ننگرهار، مصاحبه شماره 48،  شهر جالل آباد، والیت ننگرهار، دسامبر 2015.
64 مصاحبه با عبدالمنان، قبال پولیس محلی از ولسوالی ارغستان، شهر قندهار، نومبر 2015.

65 مصاحبه با نوریه حمیدی، عضو پیشین شورای والیتی، مصاحبه شماره 35، پل خمری، والیت بغالن، نومبر 2015.
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کردند. عموزادگان او »شهید« و حیواناتش کشته شدند. او به مرکز غیرنظامیان در جنگ گفت: »من مجبور شدم که به جالل آباد فرار کنم. آنان 
در جالل آباد هم چنان مرا تهدید می کنند. تمام بزرگان تهدید شده اند.«66

بعضی وقت ها، طالبان برای اعمال اراده ی شان نیاز ندارند حتا آدم بکشند. به دلیل حضور طالبان،یک تهدید علیه آنانی که با حکومت همکاری 
می کنند در مناطق روستایی قندهار نیز وجود دارد. رحمت اهلل باشنده ی ولسوالی میانشین و رییس شورای انکشافی در قندهار به ما گفت 
که طالبان خیلی وقت ها سربازان دست گیر شده ی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را با پادرمیانی بزرگان قومی رها می کنند و آنان 

)سربازان( تعهد می کنند که دیگر با دولت کار نکنند.67

این تهدیدها یکی از عوامل بی جا شدن جمعیت است. کسانی که قبال یا فعال با دولت یا نهادهای که خوش طالبان نمی آید، ارتباطی داشته اند، 
برای مصئونیت خود خانه ی روستایی شان را ترک کرده و به شهر می گریزند.68

اخاذی های بی مورد یکی از منابع مهم درآمد طالبان است. جمع آوری عشر )یک دهم حاصل تولیدات زراعتی به شمول انار، گندم، تریاک 
و غیره( به دلیل رقابت با دولت اسالمی خراسان معمول است. این مالیات ها با توجیه مذهبی جمع آوری می گردد. طالبان روستاییان را به 
تهیه ی غذا و پوشاک برای شان نیز مجبور می سازند،  حتا در ناوقت های شب. به دلیل ترس از زندگی شان، مردم محل مجبور به پیروی از 

آنان هستند.69 

هر کس که از پرداخت ]مالیات ها[ سر باز زند، در معرض خشونت ]طالبان[ قرار دارند. نور اکبر باشنده ی ولسوالی چپرهار به مرکز غیرنظامیان 
در جنگ گفت: 

آنان ببریم. اگر کسی عشر نمی پرداخت،  آنها از ما عشر جمع کردند؛ از گندم و از هر محصولی که داشتیم. آنها از ما خواستند که عشر را نزد 
را  ما  به هر شکلی،  آنها  نپردازد.  را  ندارد که عشرش  ترس جان خود جرأت  آنها از او می پرسیدند که چرا عشرش را نمی پردازد. کسی از 

مجبور به پرداخت عشر می کردند.70

نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان 

بر اساس گزارش های هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان )یونما(، تلفات ملکی منسوب به نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان عمدتا 
به دلیل استفاده از سالح های انفجاری مانند توپ، خمپاره انداز )هاوان( و راکت در مناطق مسکونی و در بعضی موارد، کشتارهای خودسرانه 
به وقوع پیوسته است.71 عدم اعتراف به آسیب ملکی از سوی نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان باعث تشدید تنش ها میان افراد ملکی 
و نیروهای امنیتی گردیده است. آزار و اذیت و اخاذی توسط بعضی عناصر نیروهای امنیتی نه تنها امنیت را تضعیف می کند بلکه مردم را از 

حکومت که مسئول حفاظت از آنان است، بیگانه می سازد. 

اردوی ملی افغان 

مصاحبه  کنندگان در بغالن، ننگرهار و قندهار اردوی ملی را در برخوردهای شان با غیرنظامیان نسبت پولیس ملی و پولیس محلی »مسلکی« تر 
می دیدند. )در رابطه به برخورد با مردم بخش پایین را ببینید(. با این حال، در رابطه  به »استفاده ی نامتناسب از قوا،« به ویژه، استفاده از توپ 
و هاوان در مناطق پرجمعیت از اردوی ملی چندین شکایت وجود داشت.72 طالبان خیلی وقت ها در مناطق مسکونی سنگر می گیرند و وقتی 

نیروهای اردوی ملی از توپ و هاوان کار می گیرند، افراد ملکی متضرر می شوند.73

عبدالرئوف، از ولسوالی چاردره ی والیت کندز،  جنگ های اوایل بهار )مارچ( سال 2016 را چنین توصیف کرد: 

نیروهای دولتی بر قریه ی عیساخیل توپ می انداختند. آن هاوان ها باعث کشته شدن یک مرد جوان و زخمی شدن مادر و دو خواهر او گردید. 
تا ما زخمی ها را به شهر انتقال دادیم، دو ساعت وقت گرفت. یک طرف طالبان جاده را ماین فرش کرده بود و در طرف دیگر، حکومت ما 

66 مصاحبه با زمان جان، متنفذ قریه ی مالی، ولسوالی اچین، والیت ننگرهار، مصاحبه شماره 47، شهر جالل آباد، دسامبر 2015.
67 مصاحبه با رحمت اهلل، متنفذ قومی و رییس شورای انکشافی قریه ی سنگ  نگار، ولسوالی میانشین، والیت قندهار، مصاحبه شماره 13، شهر قندهار، والیت قندهار، 

نومبر 2015.

68 مصاحبه با مولوی خیرمحمد،  مال اما مسجد در قریه ی باری، ولسوالی معروف، والیت قندهار، مصاحبه شماره 12، شهر قندهار، والیت قندهار، نومبر 2015.
69 مصاحبه با عبدالمنان،  قبال پولیس محلی، ولسوالی ارغستان،  والیت قندهار، مصاحبه شماره 3، شهر قندهار، والیت قندهار، نومبر 2015.

70 مصاحبه با نوراکبر ملیار، بزرگ قومی در قریه ی کندی باغ، ولسوالی چپرهار، والیت ننگرهار، مصاحبه شماره 43، شهر جالل آباد، والیت ننگرهار، دسامبر 2015.
71 یونما، گزارش ساالنه ی 2015.

72 مصاحبه با رحمت اهلل، بزرگ قومی و رییس شورای انکشافی قریه ی سنگ نگار، ولسوالی میانشین، والیت قندهار، مصاحبه شماره 13، شهر قندهار، والیت قندهار، 
نومبر 2015.

73 سالح های سنگین معموال شامل خمپاره و هاوان، توپ و سیستم های راکت می گردد.
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را از ]وقوع[ آن حمله  باخبر نکرده بود. اگر ما مطلع می شدیم، قریه را تخلیه می کردیم.74

همین  طور، در والیت بغالن همزمان با پیشروی طالبان و آغاز تصرف مناطق بیشتر، درگیری های زمینی که به دنبال آن رخ داد باعث وارد 
شدن آسیب به غیرنظامیان و بی جا شدن آنان گردید. جمعیت هالل احمر افغانی در بغالن به آژانس خبری باختر گفت که در نتیجه ی استفاده ی 

طالبان و نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان از سالح های سنگین در سال 2015، در دند غوری 300 خانه ویران گردید.75

جنگ مداوم بر فعالیت های زراعتی که ستون فقرات اقتصاد محلی بغالن را تشکیل می دهد تأثیر منفی وارد کرده و دند غوری، دهنه ی غوری 
و دند شهاب الدین )مناطق عمده ی زراعتی این الیت( بیشتر از دیگر جاها، متأثر گردیده است. به دلیل جنگ، دهقانان نتوانستند حاصالت 

زراعتی شان را جمع کنند.76  

پولیس ملی افغان 

پولیس ملی افغان هم آشکارترین نماینده ی حکومت در جوامع محلی ست و هم یک نیروی پراگنده با تعداد کم در یک جنگ پیچیده. این 
نیروها در معرض حمالت مداوم طالبان قرار دارند. 

پولیس ملی ]در نزد مردم[ به اندازه ی اردوی ملی از احترام برخوردار نیست. پولیس ملی در ارتباط و وفادار به زورمندان محلی دانسته می شود 
و آموزش، سواد و معاش کمتر دارد. بعضی از غیرنظامیان که برای این گزارش مصاحبه شدند گفتند که آنان پولیس ملی را سؤاستفاده گر، 
غیرقابل اعتماد و فراتر از حساب دهی می دانند.77 چنین پنداری نگاه غیرنظامیان نسبت به حکومت را و اینکه آنان چه کسی را قادر به رفع 

نارضایتی های شان می بینند، چه کسی باید مسئول دانسته شود و امنیت را تأمین کند  تحت تأثیر قرار می دهد. 

باشندگان ولسوالی ارغستان والیت کندهار رویدادهایی را بازگو کردند که در آن تعدادی از سربازان پولیس ملی »مردم را لت وکوب و شکنجه« 
کرده بودند، به زور پول گرفته و از مردم محل عشر جمع کرده بودند. عبدالخالق، یکی از باشندگان ارغستان و معلم، به مرکز غیرنظامیان در 
جنگ گفت که یک افسر پولیس ملی که فرمانده یک ایستگاه بازرسی )پسته( پولیس در قریه شکرین ولسوالی ارغستان می باشد، بدون هیچ 

توضیحی از یک دهفان در این قریه به زور دو بوجی گندم گرفت.78

همین  طور، در ننگرهار غیرنظامیان بعضی از اعضای پولیس محلی را فاسد و سؤاستفاده گر می دانند. زمان جان )نام مستعار( از ولسوالی اچین 
به مرکز غیرنظامیان گفت:»پولیس مردم را آزار و اذیت  می کند. در قسمت های باالیی ولسوالی، داعش مردم را آزار و اذیت می کند و در 

قسمت های پایینی، پولیس ملی.«79

در سال 2015 در دند غوری بغالن پس از آن که طالبان بعضی مناطق زیر کنترل دولت را تصرف کردند، نیروهای دولتی برای تصرف دوباره ی 
آن مناطق عملیات راه اندازی کردند. باشندگان آنجا به مرکز غیرنظامیان در جنگ گفتند که در جریان عملیات ها، پولیس ملی خیلی وقت ها 
مردم محل را به خاطر تهیه ی آب و دیگر مواد غذایی برای طالبان، اذیت و لت وکوب می کردند. در حالیکه، افراد ملکی نمی توانستند در برابر 

خواست طالبان بایستند چون می توانست زندگی آنان را به خطر اندازد.

پولیس محلی افغان

پولیس محلی افغان در سال 2010 در پاسخ به شورش فزاینده ایجاد و در مناطق روستایی که حضور نظامیان یا پولیس ملی محدود بود، به 
خدمت گماشته شدند.80 دیدگاه مردم نسبت به پولیس محلی افغان از یک ولسوالی و والیت تا ولسوالی و والیت دیگر تفاوت داشت. موفقیت 
آن پیچیده است و قسما بستگی به این دارد که آیا آن افراد از همان جایی که هستند، در همان جا اجرای وظیفه و گزمه می کنند و اینکه آیا 
آنان به مردم خود احترام می گذارند یا نه. در تمام ولسوالی ها اوضاع این گونه نیست. در بعضی موارد و در بعضی قسمت های کشور پولیس 

74 مصاحبه با عبدالرئوف، قبال کارمند دولت و فعال دهقان در قریه ی عیساخیل، ولسوالی چاردره، والیت کندز،  مصاحبه شماره 75، شهر کندز،  والیت کندز، مارچ 
.2016

75 »قربانیان اصلی جنگ در بغالن غیرنظامیان هستند،« آژانس خبری باختر، 8 اکتوبر 2015، 

 .54995/http://www.bakhtarnews.com.af/dari/security/item

76 مصاحبه با اختر محمد عمری، فعال سیاسی و اجتماعی، مصاحبه شماره 24، شهر پل خمری، والیت بغالن، نومبر 2015.
77 مصاحبه با احمد شاه سپار، تحلیل گر سیاسی و رییس صدای کاروان صلح، مصاحبه شماره 5، شهر قندهار، نومبر 2015.

78 مصاحبه با عبدالخالق، معلم در مکتب قریه ی آدبنه، ولسوالی ارغستان، والیت قندهار، مصاحبه شماره 2، شهر قندهار، والیت قندهار، نومبر 2015.
79 مصاحبه با زمان جان، بزرگ قومی قریه ی چهل گزی، ولسوالی اچین، والیت ننگرهار، مصاحبه شماره 47، شهر جالل آباد، والیت ننگرهار، دسامبر 2015.

80 پولیس محلی افغان وظیفه دارد تا امنیت محالت را تأمین و از نفوذ گروه های مسلح مخالف دولت جلوگیری نمایند. حکومت کرزی تشکیل یک نیروی 10.000 
نفری را تصویب کرد. اما شش سال بعد، حکومت اشرف غنی پالن هایی را در نظر دارد تا پولیس محلی را تا 45.000 نفر افزایش دهد.
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محلی توسط زورمندان محلی برای یک طرفه کردن دشمنی های خانوادگی، قبیله ای و قومی استفاده شده اند.81

در جالل آباد، والیت ننگرهار، پولیس محلی افغان کوچک ترین بازیگر امنیتی حکومت است و مکررا هم قربانی طالبان و هم قربانی داعش 
واقع می شود.82

در مناطقی که پولیس محلی کامال به حکومت وفادار است روحیه ی جنگی و مقاومت  آنها علیه طالبان در سطح محلی تحسین می گردد. برای 
مثال، در قسمت هایی از قندهار، بزرگان محلی به خاطر آوردن امنیت و ثبات در ولسوالی پنجوایی و قسمت هایی از ولسوالی ارغنداب از 
پولیس محلی تقدیر کردند و رفتار همراه با احترام آنان را با افراد ملکی تصدیق می کردند. اما ]مورد[ پنجوایی بی همتاست. این ولسوالی هفت 
روستای بزرگ دارد که پولیس محلی در تمام آنها فعال است. پولیس محلی آن مناطق را از وجود طالبان پاک کرده  و این مناطق را خالف 
هر گونه تجاوز و نفوذ طالبان نگهداشته است. مردم محل پولیس محلی را از لحاظ مالی پشتیبانی می کنند و پولیس محلی در عوض حمایت 
مردم، امنیت را تأمین می نماید. رضایت متقابل از هردو طرف )پولیس محلی و مردم محل( وجود دارد.83 این یک نمونه ی خوب است که در 

آن پولیس محلی به مردم حساب ده است و مردم از آنان حمایت کرده  اند. 

آنچه که سبب برخورد بهتر پولیس محلی در ولسوالی پنجوایی گردیده، این بوده است که این نیرو نماینده ی جامعه ی محلی و قبایل است. 
این باعث گردیده است که بزرگان محل بر کارکرد پولیس محلی نظارت داشته باشند. این نظارت محلی بر سربازان پولیس محلی سبب دفع 
سؤاستفاده در جوامع محلی گردیده است و بدین  ترتیب، تأثیر مثبت بر حفاظت از غیرنظامیان گذاشته است. حاجی جمعه گل، عضو شورای 

انکشافی پنجوایی به مرکز غیرنظامیان در جنگ گفت: 

هر پنجشنبه بزرگان محلی پنجوایی با ولسوال جلسه دارد که فرمانده پولیس محلی نیز در آن حاضر می گردد. یکی از موضوعاتی که 
ما روی آن بحث می کنیم پولیس محلی ست. اگر علیه پولیس محلی شکایتی وجود داشته باشد، ما آن را با ولسوال و فرمانده پولیس 

محلی مطرح می کنیم تا پولیس محلی پاسخ گو گردد.84

برخالف پنجوایی و بعضی نیروهای پولیس محلی در ارغنداب، افراد پولیس محلی که کمتر از یک محل و قبیله نمایندگی می کنند، بیشتر به 
مثابه یک مشکل در قندهار دیده می شوند تا راه حل مشکل. بزرگان محلی از ولسوالی های ارغستان، معروف، ارغنداب و ژیری در رابطه به 
اینکه پولیس محلی مناطق شان را بی ثبات ساخته، سبب ایجاد هم نوایی با طالبان گردیده و دشمنی های محلی را افزایش داده، دیدگاه یکسان 

داشتند. حمیداهلل )نام مستعار( باشنده ی ارغنداب به مرکز غیرنظامیان در جنگ گفت: 

در قریه ی ما، شاه توت، قومندان پولیس محلی مردم ضعیف را آزار و اذیت می کند، به زور گوسفندهای شان را می گیرد، اخاذی 
می کند و زمانی که ]حاصالت[ باغ ها قرارداد می شود، از هرصدهزار افغانی یک هزار افغانی پول می گیرد.85 و من فکر می کنم این 

یکی از دالیل اصلی ناامنی کنونی ست.86

آنان به مرعوب ساختن و اذیت کردن  بازرسی )پسته ها( هستند.  ایستگاه های  از مردم در  به اخاذی  از اعضای پولیس محلی متهم  بعضی 
رقیبان شان یا کسانی که از دید آنان با طالبان هم نوایی دارند، نیز، متهم هستند.87 خان شیرین، یکی از بزرگان بغالن مرکزی، می گوید که در 
ساحه ی شان 5 سرباز پولیس محلی حضور دارند؛ آنان جاده ها را مسدود می کنند و از هر موتر 100 افغانی ]1.44 دالر امریکایی[ پول می گیرند. 

خان می گوید که وقتی او رفت تا مانع آنان شود، سربازان پولیس محلی به خان گفتند که فرمانده شان به آنان چنان دستوری داده است.88

ابراز  پولیس محلی  از  اعضای جامعه ی مدنی،  دانشجویان و  زنان،  معلمان مکاتب و  بزرگان محل،  به شمول  بغالن، مصاحبه شوندگان  در 
نارضایتی کردند. آنان پولیس محلی را به سؤاستفاده و بدرفتاری به شمول قتل، اذیت و آزار،  تجاوز جنسی، اخاذی و بدرفتاری با مردم 
محل متهم می کنند. گرچند مرکز غیرنظامیان در جنگ،  درباره ی این اتهام ها تحقیق نکرد،  نظر مردم این است که پولیس محلی مسئول این 

بدرفتاری هاست و بدین روی، پشتیبانی از حکومت را تضعیف می کند. 

81 گزارش مرکز غیرنظامیان در جنگ درباره ی پولیس محلی. به صورت کلی، به گروه بین المللی بحران، »آینده ی افغانستان و پولیس محلی،« 4 جون 2015،
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/future-afghan-local-police.  مراجعه گردد.

82 مصاحبه با ملک اولیا خان، بزرگ قومی از قریه ی مومند سور کمر، ولسوالی اچین، والیت ننگرهار، مصاحبه شماره 49، شهر جالل آباد، والیت ننگرهار، دسامبر 
.2015

83 مصاحبه با مال نعمت اهلل، بزرگ قومی از قریه ی شاهین اوسط، ولسوالی ارغنداب،  والیت قندهار،  مصاحبه شماره 7، شهر قندهار، والیت قندهار، نومبر 2015.
84 مصاحبه با حاجی جمعه گل، عضوی شورای انکشافی ولسوالی پنجوایی، ولسوالی پنجوایی، مصاحبه شماره 15، شهر قندهار، نومبر 2015.

85 این مبالغ به دالر و یا مبلغ معادل آن به افغانی می باشد.
86 مصاحبه با حمیداهلل، قریه ی خواجه ملک، ولسوالی ارغنداب، والیت قندهار، مصاحبه شماره 9، شهر قندهار، والیت قندهار، نومبر 2015.

87 مصاحبه با عبداهلل، رییس شورای انکشافی در دهنه ی غوری، والیت بغالن، مصاحبه شماره 22، شهر پل خمری، والیت بغالن، نومبر 2015.

88 مصاحبه با عبداهلل، رییس شورای انکشافی در دهنه ی غوری، والیت بغالن، مصاحبه شماره 22، شهر پل خمری، والیت بغالن، نومبر 2015.
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در  پولیس  فرمانده  یک  مستعار(،  )نام  جان  احمد  مثال،  برای 
ارغستان را متهم به اختطاف کرد: 

اکبر، یک قومندان پولیس محلی، محمد جان 13 یا 14 ساله را 
اختطاف کرد تا او را بازیچه اش ]با او بچه بازی کند[ بسازد. او 
پسر سید آغا جان بود. او موبایل نداشت که با مادرش تماس 
بگیرد. وقتی که مادرش جایی را که او را برده بودند پیدا کرد، با 
قرآن پیش خانه ی آن قومندان رفت و از او خواست تا پسرش 
را آزاد کند. آن پسر سه ماه در نزد قومندان ماند. باآلخره، آن پسر 
قبیله ی اچکزی  از  با دخالت یک قومندان دیگر پولیس محلی 

آزاد گردید.89

ادعا  این  صحت  درباره ی  جنگ  در  غیرنظامیان  مرکز  آنکه  با 
ما  به  این در جریان تحقیق  مانند  اما داستان های  تحقیق نکرد، 
بازگو شد و نشان دهنده ی اتهام ها علیه فرماندهان پولیس محلی 

می باشد. 

این  باشندگان  گفته های  اساس  بر  دندغوری،  در  مثال  برای 
محلی  پولیس  توسط  محل  مردم  شدن  تهدید  و  اذیت   منطقه، 
یکی از دالیل کلیدی رانده شدن مردم به سوی طالبان بوده است. 
در  بسیاری ها  غوری،  دند  محلی  مقام های  گفته های  اساس  بر 
پس  اما  بودند  محلی  تجارت   صاحب  یا  مذهبی  رهبران  آنجا 
از اذیت شدن توسط پولیس محلی، سالح برداشتند و به صف 

طالبان پیوستند.90

شلیک  ملکی،  افراد  لت وکوب  به  کندز  در  محلی  پولیس 
در  آنها  رفتار  گردیده اند.  متهم  دارایی ها  تخریب  و  کورکورانه 
بیشتر  والیت  این  ارچی  دشت  ولسوالی  در  نصراهلل  قضیه ی 

واضح می گردد. 

به دلیل وقوع یک انفجار یک کیلومتر دورتر از قرارگاه پولیس  
شروع  را  فیر  کورکورانه  و  آمدند  ما  ساحه ی  به  آنها  محلی، 
کردند. همان طوری که از یک خانه به خانه ی دیگر می رفتند، 
آنها به طرف خانه ها فیر می کردند. من به طرف آنان فریاد زدم 
که لطفا فیر نکنید، من دروازه را به روی شما باز می کنم. همین که دروازه را باز کردم، یکی از آنان میله ی تفنگ را بر پیشانیم گذاشت و ماشه 
را کشید. تفنگ شلیک نکرد،  یا مرمی نداشت یا مشکل تخنیکی داشت. سپس آنان پاها و دست هایم را بستند و با تفنگ شروع به لت وکوب 
من کردند. در هنگام مقاومت در برابر آنان، من یک یا دوبار با مشتبه دهان یکی از آنان کوبیدم. دوست او که دو متر دورتر ایستاده بود، بر 

من شلیک کرد. من زخمی شدم و بر زمین افتادم.91

دیدگاه های غیرنظامیان درباره ی تدابیر حکومت برای حفاظت و کمک 
دخیل ساختن جوامع محلی 

کسانی که در قندهار و بغالن با ما مصاحبه کردند، تصدیق نمودند که آنان پیش از پیش درباره ی اکثر عملیات های تهاجمی که توسط 
اردوی ملی راه اندازی می گردد، اطالع داده می شوند. بنابراین، غیرنظامیان می توانند به جاهای امن تر تغییر مکان دهند. با این وجود، 

89 مصاحبه با احمد جان، معلم، ولسوالی ارغستان، والیت قندهار، مصاحبه شماره 1، شهر قندهار، والیت قندهار، نومبر 2015.
90 مصاحبه با یاسین، معاون شورای ولسوالی، ساحه ی جوی نو، دند غوری، والیت بغالن، مصاحبه شماره 23، شهر پل خمری، والیت بغالن، دسامبر 2015.
91 مصاحبه با نصراهلل، رییس شورای انکشافی قریه ی نهر کهنه، ولسوالی دشت ارچی، والیت کندز، مصاحبه شماره 76، شهر کندز، والیت کندز، مارچ 2016.

احمد بالل بر اثر انفجار مواد انفجاری دست ساز در قریه ی حاجی ارباب، 
ولسوالی دند، والیت قندهار به تاریخ 25 اکتوبر 2015 زخمی گردید. 

عکاس: فرهاد رضایی/سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان
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مردم محل درباره ی عملیات های شبانه و عملیات های خاص به دلیل ضرورت غافل گیرکننده بودن آنها، اطالع داده نمی شوند.92

امنیت  به  بین المللی کمک  نیروهای  ایاالت متحده و  نیروهای  این رویه توسط  از تالشی، صاحب خانه  را صدا می کند.  اردوی ملی پیش 
)آیساف( در سال 2012 آغاز شد. عبدالرئوف، باشنده ی ولسوالی چاردره ی والیت کندز، به مرکز غیرنظامیان در جنگ گفت: 

من هیچ شکایتی علیه اردوی ملی ندارم چون رفتار آنان با مردم قانونی و همراه با احترام است. آنان وقتی خانه های مردم را تالشی 
می کنند، اول صدا می کنند تا ما بدانیم که آنان می خواهند خانه ها را تالشی کنند.93

انفجاری  از موقعیت مواد  را  بزرگان یک روستا مردم  از طریق مساجد و  اردوی ملی  مثال هایی ذکر کردند که نشان می داد  بزرگان محل 
دست ساز و برداشتن و یا خنثاسازی آن توسط نیروهای ملی دفاعی و امنیتی هشدار داده اند و هنگامی که برای تأمین امنیت عامه و حفاظت 
از مردم کمربند امنیتی ایجاد گردیده، به مردم اطالع داده شده است.94 در واقع، تالش های نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان علیه مواد 
انفجاری تعبیه شده95 نتیجه داده و آسیب غیرنظامیان از مواد انفجاری دست سازکاهش یافته است. در سال 2015، مواد انفجاری دست ساز 
سبب 21 درصد آسیب  به افراد ملکی گزارش داده شد، در حالیکه، در شش ماه اول 2016، مواد انفجاری دست ساز  موجب 17 درصد آسیب 

به افراد ملکی گردیده است.96

افراد ملکی تالشی خانه ها توسط نیروهای ملی دفاعی و امنیتی زیر نظر سربازان و افسران زن را یک تغییر مثبت نسبت به رویه ی سربازان 
بین المللی توصیف می کنند.97 اردوی ملی و پولیس ملی برای عملیات های خاص و حمله های شبانه که شامل تالشی خانه ها و افراد می شود، 
سربازان و افسران زن را نیز گسیل می دارند. تالشی اعضای زن خانواده توسط افسران زن با رسوم فرهنگی افغانستان، به ویژه مناطق روستایی، 

مطابقت دارد. 

مصاحبه های مرکز غیرنظامیان در جنگ با مقام های ارشد نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان در سال 2015 وجود تدابیر برای دخیل 
ساختن اجتماع در عملیات ها، حمله های ناگهانی و از بین بردن مواد انفجاری دست ساز را که غیرنظامیان ذکر کرده بودند، تأیید می کند. 

اما غیرنظامیان از به بن بست رسیدن جنگ در نزدیکی و محل زندگی شان ابراز نارضایتی کردند. حمله ها و ضدحمله های مداوم، چنانکه در 
باال به بحث گرفته شد، نه تنها به غیرنظامیان آسیب رسانده، بلکه، معیشت آنان را نیز متأثر ساخته است.98

اختر محمد عمری، باشنده ی دند غوری والیت بغالن به مرکز غیرنظامیان در جنگ گفت: 

در سپتامبر 2015 زمانی که جنگ در دند غوری آغاز شد و بدون کدام پیشرفت واقعی تداوم یافت، ما با والی و قومندان امنیه بغالن 
دیدن کردیم و از آنان خواستیم که یا جنگ را به پایان ]پیروزی[ برسانند و یا توقف دهند. اما جنگ هم چنان ادامه یافت و باشندگان 

دند غوری متحمل آسیب های بزرگ گردیدند.99

مردم بعضی مناطق از بین بردن حضور طالبان را به مثابه استراتژی دایمی برای حفاظت از غیرنظامیان می دانند اما آنچه آنان نمی خواهند دست 
به دست شدن کنترل مناطق بین طالبان و دولت به شکل مداوم است که افراد ملکی را در معرض آسیب قرار می دهد.100

   

92 مصاحبه با مال نعمت اهلل، بزرگ قومی در قریه ی شاهین اوسط، ولسوالی ارغنداب؛ عبدالخالق، رییس قبیله در قریه ی دوراهی و بزرگ قومی در قریه ی شاه آغا، 
ولسوالی ارغنداب، والیت قندهار، نومبر 2015.

93 مصاحبه با عبدالرئوف، دهقان در قریه ی عیساخیل، ولسوالی چاردره، والیت کندز، مصاحبه شماره 75، شهر کندز، والیت کندز، مارچ 2016.
94 مصاحبه با آقای حبیبی، متنفذ مردمی و استاد در دانشگاه قندهار، شهر قندهار، والیت قندهار، مصاحبه شماره 6، شهر قندهار، والیت قندهار، نومبر 2015.

95 حکومت جمهوری اسالمی افغانستان در ماه جون 2012 یک استراتیژی مبارزه با مواد انفجاری دست ساز را تصویب کرد. شماره ی تماس 119 بخشی از این 
تالش ها بود که در بعضی والیات فعال می باشد تا افراد ملکی بتوانند فعالیت های خطرناک را به پولیس گزارش بدهند. حمایت قاطع نیز مصروف آموزش، تجهیز و 

مشوره دهی به نیروهای افغان برای مقابله با مواد انفجاری دست ساز می باشد.
96 یونما، گزارش ساالنه ی 2015 و گزارش نیمه ی اول سال 2016.

97 مصاحبه با ملک خیرالدین، بزرگ قومی در قریه ی پرلیز، ولسوالی میانشین، والیت قندهار، مصاحبه شماره 11، شهر قندهار، والیت قندهار، نومبر 2015.
98 مصاحبه با شریف اهلل، معلم در بغالن مرکزی، والیت بغالن، مصاحبه ی شماره 26، والیت بغالن، نومبر 2015.

99 مصاحبه با اختر محمد عمری، فعال سیاسی و اجتماعی، مصاحبه ی شماره 24، شهر پل خمری، والیت بغالن، نومبر 2015.
100 نوریه حمیدی، عضو پیشین شورای والیتی و رییس سازمان انکشافی بانو، والیت بغالن، مصاحبه شماره 35، شهر پل خمری، والیت بغالن، نومبر 2015.
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تدابیر دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای جلوگیری از تلفات 

در اداره ی توحید )قبال اتاق هماهنگی اطالعات ریاست جمهوری( دفتر شورای امنیت ملی یک اتاق پیگیری تلفات افراد ملکی 
وجود دارد. اما این بخش برای به عهده  گرفتن نقش یک تیم کاهش تلفات افراد ملکی شبیه آنچه در آیساف وجود داشت، 
نیاز به حمایت و منابع دارد. در 2015، مرکز غیرنظامیان در جنگ یک مطالعه ی مفصل را برای حکومت جمهوری اسالمی 
افغانستان و مأموریت حمایت قاطع انجام داد تا حوزه هایی را که نیاز به بهبود دارد شناسایی و توصیه های الزم را فراهم نماید. 
این حوزه ها شامل بهبود گزارش دهی آسیب های ملکی منسوب به نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان،  تحلیل اطالعات 
اولیه ی مرتبط به آسیب به غیرنظامیان به منظور شناسایی و توصیه  برای آوردن تغییرات در تاکتیک ها و آموزش ها، انکشاف 
 Civilian Casualties Avoidance and( قابلیت های تحقیق در حکومت و انتقال بورد اجتناب و کاهش تلفات ملکی

Mitigation Board(  از تحت رهبری ناتو به حکومت افغانستان می گردید.101 
انتقال بورد اجتناب و کاهش تلفات ملکی در ماه جنوری 2016 تکمیل شد و اکنون رهبری آن به عهده ی مقام های دفتر شورای 
امنیت ملی است. این بورد بعد از هر سه ماه )ربع وار( جلسه دایر می کند و وزارت های دفاع و داخله، ریاست امنیت ملی و 
ریاست مستقل ارگان های محلی را وظیفه می دهد تا در رابطه به ]تلفات افراد ملکی[ گزارش بدهد و اقدامات برای کاهش و 

اجتناب از آن را شناسایی نماید. 

در ماه جوالی 2016، حکومت جمهوری اسالمی افغانستان پالیسی جلوگیری از تلفات افراد ملکی را به نشر رساند که در آن 
حکومت اراده اش را برای حفاظت از افراد ملکی و به حد اقل رساندن آسیب ها به غیرنظامیان در جریان عملیات های نیروهای 
ملی دفاعی و امنیتی افغانستان اعالم می دارد. به تاریخ 30 جون، داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت افغانستان، نخستین 
نشست سطح عالی گروه کاری حفاظت از افراد ملکی را دایر کرد که هدف این گروه کاری تسهیل گفت وگوی معطوف به 
پالیسی در رابطه به تطبیق یک پالیسی ملی برای کاهش تلفات غیرنظامیان می باشد.102 به دنبال آن، جلسات گروه های کاری به 

رهبری دفتر شورای امنیت ملی برای تطبیق این پالیسی در ماه سپتامبر 2016 آغاز گردید. 

این تالش ها نشان دهنده ی عالقه ی حکومت جمهوری اسالمی افغانستان به کاهش و اجتناب از تلفات افراد ملکی ست و 
مأموریت حمایت قاطع از آن حمایت می کند. 

برنامه های کمک به قربانیان غیرنظامی 

بر اساس مصاحبه ها با قربانیان جنگ و تحقیق مرکز غیرنظامیان در جنگ در رابطه به این برنامه ها از سال 2012 بدین سو، برنامه های کمک 
به قربانیان غیرنظامی افغانستان نیازمند اصالحات جدی ست. 

دولت افغانستان برای کمک به غیرنظامیان آسیب دیده از طرف های جنگ در افغانستان دو میکانیزم داشته است. مهم ترین آن، کد اجرایی مالی 
99 ریاست جمهوری است که توسط دفتر رییس جمهوری ایجاد شد و نیز توسط این دفتر نظارت می گردید. غیرنظامیانی که در جنگ آسیب 
می دیدند، از طریق دفاتر والی های والیت مربوط شان کمک کوتاه مدت )اکرامیه( دریافت می کردند، از قبیل پرداخت صدهزار افغانی ]در 
حدود 1.435 دالر امریکای[ برای خانواده های کشته شده ها و پنجاه هزار افغانی ]در حدود 718 دالر امریکایی[ برای خانواده ی زخمیان.103 در 
بعضی موارد، یکی از اعضای خانواده به زیارت حج فرستاده می شد و یا از طرف دولت قطعه ای زمین دریافت می کرد. این پول اما در سال 

2015 دیگر وجود نداشت. 

برنامه ی دوم که توسط وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مدیریت می شود و تا هنوز عملی می گردد، به شکل یک سیستم اعانه ی 
معلولیت ساخته شده است. در اصول، افراد ملکی ای که توسط هر طرف درگیر جنگ آسیب ببینند،  واجد شرایط دریافت کمک از طریق دو 
برنامه ی مالی جداگانه ی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین می گردد. اعضای خانواده  ی کسانی که در جنگ کشته شده اند از وجه/
صندوق مالی برای شهدا ، ماهانه 1500 افغانی ]22 دالر امریکایی[ دریافت می کنند که مجموع آن ساالنه 18000 افغانی )258 دالر امریکایی( 
می گردد. افراد ملکی ای که در نتیجه ی جنگ دچار معلولیت می شوند، نظر به وخامت معلولیت شان که توسط زارت صحت عامه تعیین 

101 مرکز غیرنظامیان در جنگ، »حل مسئله ی تلفات غیرنظامیان: پالن تطبیقی برای تیم کاهش تلفات ملکی و توصیه ها به حکومت افغانستان،« اکتوبر 2015.
102 گفت وگوی مرکز غیرنظامیان در جنگ با دفتر شورای امنیت ملی، جوالی 2016.

103 نرخ صرف به تاریخ 1 نومبر 2016.
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می گردد، ماهانه بین 700- 1.500 )11-22 دالر امریکایی( افغانی دریافت می کنند.104 

این برنامه ها عمدتا متمرکز بر کسانی بوده اند که توسط گروه های شورشی مسلح و نیروهای بین المللی آسیب دیده اند. بسیاری از کسانی که 
توسط نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان زخمی گردیده اند، به مرکز غیرنظامیان در جنگ گفتند که آنان از طریق این میکانیزم های کمک 
]به قربانیان غیرنظامی جنگ[ کمک دریافت نکرده اند و مقام های افغان یا نتوانسته اند ادعای وارد شدن تلفات به غیرنظامیان توسط نیروهای 
ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را تصدیق  کنند و یا ادعاهای آنان را رد کرده اند.105 غیرنظامیان از روند پیچیده ی ارائه ی درخواست، عدم پیگیری 
از سوی مقام های حکومتی، عدم آگاهی افراد ملکی از این برنامه ها، تأخیر بیش از حد در پرداخت مبلغ کمک، عدم هماهنگی یا هماهنگی 

ناکافی بین تیم های تحقیق و مدیران برنامه ها و به حاشیه رانده شدن زنان خواهان کمک، شکایت داشتند.106

با آنکه زنان می توانند درخواست کمک کنند، اما معموال مردان این کار را به پیش می برند و به حیث نا ن آور بیوه و کودکان برادر خود مسئولیت 
می گیرند. با آنکه این رفتارها بازتاب دهنده ی نقش های جنسیتی محافظه کارانه در افغانستان است، اما به زنان اجازه نمی دهد که برای خود 
تصمیم های ]مستقل[ مالی بگیرند. سطح پایین سواد در میان زنان و نداشتن وابستگان مرد که برای شان دادخواهی کنند،  زنان را پس از از 
دست دادن نان آورشان، بیشتر از همه در برابر فقر آسیب پذیر می سازد.107 برعالوه، گزارش دهی کمتر و نامنظم آسیب به غیرنظامیان از سوی 
نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان و دسترسی ضعیف به مناطق زیر کنترل گروه های مسلح به این معناست که خیلی وقت ها غیرنظامیان 

کمک های حکومت را دریافت نمی کنند.108

104 برای معلومات بیشتر درباره ی کمک های مالی دولت افغانستان به مرکز غیرنظامیان در جنگ، »مراقبت از خود: پاسخ قوی تر در برابر آسیب به غیرنظامیان،« 2013 
و مرکز غیرنظامیان در جنگ، »از دست دادن مردم: هزینه ها و پیامدهای رنج کشیدن غیرنظامیان در افغانستان،« 2009، صص. 61-55.

105 همان، صص. 38-21.
106 همان.

107 همان، صص. 37-36.
108 همان.

راضیه نوری زاده بر اثر حمله ی یک موتر بمب گذار انتحاری بر موتر کارمندان تلویزیون طلوع به تاریخ 20 جنوری 2016 در کابل  
مجروح گردید. عکاس: خاطره صفی/سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان
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استراتژی های غیرنظامیان برای حفاظت از خود
فضای در حال کوچکتر شدن امنیت برای غیرنظامیان، سبب گردیده است که جوامع محلی به منظور حفاظت از خود دست به ابتکار 
اتاق های  یا  زیرزمینی  مردم در خانه های خود  بسیاری  مداوم،  از سال ها جنگ  قندهار پس  مثال، در  برای  بزنند.  راه حل های محلی 
پناه می برند.109 به مسجد روستا  نیستند،  برخوردار  امکانات  این  از  ببرند. دیگران که  پناه  آنجا  به  تا در هنگام جنگ   امن ساخته اند 
 در کندوز، بغالن و ننگرهار، برخی به بخش های امن تر آن والیت یا در خانه های بستگان شان در روستاهای همسایه که از جنگ متأتر 

نگردیده ، نقل مکان کرده اند. 

در مناطق جنگی در سراسر چهار والیت که این تحقیق انجام شد، اکثر کسانی که مصاحبه گردید، فهم اندک اما کاربردی از حفاظت 
ارائه کردند. برای مثال، مال نعمت اهلل بزرگ قبیله  از ولسوالی ارغنداب قندهار، به صورت ابتدایی حفاظت را محفوظ و در امنیت بودن 

مردم، محفوظ بودن دارایی شان و دسترسی مصئون به ابزارها و منابع معیشتی تعریف کرد.110

برخی از غیرنظامیان که از دهه ها جنگ متأثر گردیده اند از طالبان یا حکومت توقع ندارند که به اصول احترام بگذارند و به زندگی 
غیرنظامیان ارزش قایل شوند. ملک خیرالدین، بزرگ مردمی از ولسوالی میانشین، به مرکز غیرنظامیان در جنگ گفت: 

ما نمی توانیم از طرف های درگیر  توقع داشته باشیم که در جریان جنگ حلوا تقسیم کنند. آنچه ما از آنان می خواهیم این است که      
مالحظه ی زندگی غیرنظامیان را داشته باشند و علیه همدیگر خارج از روستاها و شهرهای ما جنگ کنند.111

با  توافق های صلح جمعی و خصوصی  تا  از یک طرف،  یا طرفداری  بی طرفی  از  در سطح محلی  استراتژی های حفاظت  بنابراین، 
طرف های درگیر جنگ، تا تخلیه ی داوطلبانه ی ]مناطق[ متفاوت است. نتایج واقعی حفاظت از هم متفاوت است اما تالش های مردمی 
اقدامات طراحی شده در سطح محلی است که با بازتاب شرایط خاص شان به منظور به حداکثر رساندن امنیت شان در نظر گرفته 

می شود.112

حفظ بی طرفی، جهت گیری 

مردم محلی به منظور باالبردن مصئونیت و امنیت و حفظ بی طرفی شان با طالبان به شکل متفاوت تعامل می کنند و از آنان می خواهند که با 
نیروهای حکومتی در جاهای دورتر از محل زندگی غیرنظامیان جنگ کنند. در قندهار،  بی طرفی مردم در برابر تمام طرف های درگیر جنگ در 
حال تقویت شدن و همراه با نتایج مثبت برای حفاظت از افراد ملکی می باشد. بزرگان مردمی در قندهار به مرکز غیرنظامیان در جنگ گفت 
که آنان به صورت مکرر به فرماندهان محلی طالبان مراجعه کرده اند تا آسیب های ناشی از استفاده ی مواد انفجاری دست ساز به غیرنظامیان را 
کاهش دهند. با آنکه طالبان منع کامل استفاده از مواد انفجاری دست ساز را رد کرده اند و موقعیت های جاگذاری مواد انفجاری دست ساز را 
سری نگه می دارند، در قریه ی شاهین ولسوالی ارغنداب در اوایل مارچ 2015، بعد از ماه ها رفت وآمد با طالبان و فشار مردمی، سرانجام، آنان 
توافق کردند که تعبیه ی مواد انفجاری دست ساز را به ساعت های بین 6 شام و 9 صبح محدود کنند و پس از آن مواد انفجاری جاگذاری شده 
را بردارند تا آسیب آن به غیرنظامیان به حد اقل برسد. این توافق تا هنوز پابرجاست.113 بزرگان محلی در دیگر ولسوالی های قندهار موفقیت 
شبیه آن نداشته اند، چون، طالبان محلی به مواد انفجاری دست ساز به مثابه یک تاکتیک نظامی مؤثر و »غیرقابل مذاکره« می نگرند.114 احمد جان 

)نام متسعار(، از ولسوالی ارغستان به مرکز غیرنظامیان در جنگ گفت: 

بزرگان در جریان یک جرگه با طالبان صحبت کردند و از آنان خواستند تا، به خاطر خدا، ماین ها را نزدیک خانه ی شان جاگذاری نکنند. 
اگر شما دوست دارید که ]با دولت[ جنگ کنید، باید در جاهای دورتر از مناطق ما،  نه در نزدیک خانه های افراد ملکی، جنگ کنید. جمعیت 

روستای ما کم است، با آن هم، طالبان و حکومت ما را مورد آزار و اذیت قرار میدهد.115

با وجود این، در ننگرهار،  قبایل و مردم از میان دولت اسالمی والیت خراسان )داعش(، طالبان، و نیروهای طرفدار حکومت، طرف یکی از 
آنان را گرفته اند. خصومت های قبیله ای بر سر زمین، منابع طبیعی و قدرت نظامی-سیاسی این جهت گیری ها را مستحکم ساخته است. برای 

109 مصاحبه با احمد شاه سپار، رییس صدای کاروان صلح، والیت قندهار،  مصاحبه شماره 5، شهر قندهار، والیت قندهار، نومبر 2015.
110 مصاحبه با مال نعمت اهلل،  بزرگ قومی قریه ی شاهین اوسط، ولسوالی ارغنداب، والیت قندهار، مصاحبه شماره 7، شهر قندهار، والیت قندهار، نومبر 2015.

111 مصاحبه با ملک خیرالدین، بزرگ قومی در قریه ی پرلیز، ولسوالی میانشین، والیت قندهار،  مصاحبه شماره 11، شهر قندهار، والیت قندهار، نومبر 2015.
112 مصاحبه با تنویر، معاون دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در قندهار، مصاحبه شماره 4، شهر قندهار، والیت قندهار، نومبر 2015.

113 مصاحبه با مال نعمت اهلل، بزرگ قومی در قریه ی شاه اوسط، ولسوالی ارغنداب، والیت قندهار، مصاحبه شماره 7، شهر قندهار، والیت قندهار، نومبر 2015.
114 مصاحبه با احمد جان، سر معلم در مکتب قریه ی باقلزی، ولسوالی ارغستان، والیت قندهار، مصاحبه شماره 1، شهر قندهار، والیت قندهار، نومبر 2015.
115 مصاحبه با احمد جان، سر معلم مکتب در قریه ی باقلزی،  ولسوالی ارغستان، والیت قندهار، مصاحبه شماره 1، شهر قندهار، والیت قندهار، نومبر 2015.
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مثال،قبیله ی علی شیر خیل در ننگرهار، با داعش یکجا شدند و همزمان با آن،  قبیله ی رقیب آنها، سیپی  او، با حکومت یکجا گردیدند.116 پیامد 
این گونه اختالف ها به دلیل حمله های انتقام جویانه از سوی حامیان هردو طرف، برای غیرنظامیان در ننگرهار مصیبت بار بوده است. 

یک نمونه ی مشابه در بغالن وجود دارد. مردم محلی در امتداد خطوط خطای قومی تقسیم شده اند که در آن بسیاری از پشتون ها طرف طالبان 
را گرفته اند و غیرپشتون ها عمدتا طرفدار حکومت شده اند.117 یکی از نقاط دردسرساز پولیس محلی است که آنان را پشتون ها سؤاستفاده گر و 
غیرپشتون ها برای حفظ امنیت شان در برابر تجاوز طالبان ضروری می بینند.118 حکومت تا اکنون در رفع این نارضایتی ها و تأمین امنیت برای 

تمام باشندگان ناکام بوده است که منجر به برخورد های مکرر در بخش هایی از بغالن گردیده است. 

در دیگر مناطق حضور اندک دولت و خیزش مجدد طالبان مردم را به طالبان نزدیک تر ساخته است. در بعضی موارد، ترس از خشونت طالبان 
اراده  و قاطعیت مردم برای ایستادن در برابر طالبان را از بین برده است. برخی جوامع محلی به منظور باالبردن اقبال شان برای زنده ماندن، 
از  با حکومت است. عبدالخالق  یا حتا مخالفت کامل  با حکومت  با طالبان همکاری کرده اند. معنای نخست آن همکاری محدود  آگاهانه 

ولسوالی ارغستان والیت قندهار به مرکز غیرنظامیان در جنگ گفت: 

از زمانی که نیروهای ملی و بین المللی قریه های ما را ترک کرده اند، طالبان پا پیش گذاشته اند. آنان تمام مردم قریه ها را می شناسند و می فهمند 
بدرفتاری  با مردم  آنان  بنابراین،  افتاد.  آنان در خطر خواهد  امنیتی همکاری نخواهند کرد، چون، زندگی  نیروهای  با حکومت و  که مردم 
نمی کنند یا آنان را به قتل نمی رسانند، چون، مردم این مناطق آنان را کمک می کنند. طالبان در این مناطق آزادانه رفت وآمد می کنند و زندگی 

عادی دارند.119

توافق های خصوصی و عمومی

شماری از مناطق با این فکر که حکومت دیگر نخواهد توانست در مناطق تحت کنترل طالبان تسلط بیابد، ترتیباتی را برای بقای شان ساخته 
اند. این نوع ترتیبات، در پیمان یا توافق نامه میان متنفذان محلی، مالها و طالبان صورت گرفته و بازتاب یافته اند. حتی پولیس محلی افغان با 
درک یا شناسایی آسیب پذیری شان در شماری از ولسوالی های والیت قندهار برای همزیستی با طالبان به توافقاتی دست یافته اند. این توافق ها 
اکثرا همکاری ضمنی با طالبان، توقف یا کاهش همکاری مردم محل با حکومت را شامل می شود. این توافقات در سطح محلی و محرم بوده 

و حکومت در مذاکرات آنها شامل نبوده است.

تنویر، معاون دفتر کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در والیت قندهار به مرکز غیرنظامیان در جنگ گفت:

متنفذان و بزرگان قومی در شماری از مناطق در حال حاضر با طالبان توافقات محرمی دارند. یک تعداد از فرماندهان نیروهای امنیتی 
و دفاعی افغانستان شامل اردوی ملی،پولیس ملی و پولیس محلی در ولسوالی های مختلف قندهار با طالبان توافق کرده اند که باالی 
یکدیگر حمله نکنند. حکومت از آن بی خبر است. نتیجه ی آن مصئونیت بیشتر و امنیت بهتر برای مردم و ولسوالی ها بوده است. 
دلیل اینکه متنفذان و بزرگان قبیله ای چنین ترتیباتی را گرفته اند، این است که آنها به خوبی می دانند که حکومت نمی تواند امنیت 

و مصئونیت شان را تأمین کند.120

انگیزه و داینامیک های توافقات امنیت محلی از هم متفاوت هستند. تنها مناطق طرفدار دولت از آنجایی که از سوی کابل تعذیر نمی شوند، با 
طالبان توافقات محرم را اعمال کرده اند.عملی در مقابل، مناطق طرفدار طالبان  با نیروهای محلی حکومتی به توافق رسیده اند که دشمنی شان 
را متوقف کنند. در موارد دیگر، حکومت محلی تعهد کرده تا از مداخله امنیتی خودداری نموده و برای مردم محل پروژه های انکشافی و کمک 

مالی فراهم نماید. این مورد در ارغنداب والیت قندهار بسیار واضح است. 

حمیداهلل از قریه دالور ارغنداب به مرکز غیرنظامیان در جنگ گفت:

در قریه دالور، تمام مردم از قبیله کاکر غلزی هستند. آنها از زن و مرد گرفته تا جوان و پیر، همه طالب هستند. یک توافق میان امیر 
محمد، کالن این قبیله و ولسوال جدید ارغنداب صورت گرفته است. جزئیات این توافق نامه از این قرار است که هم نیروهای دولتی 

و هم نیروهای خارجی به این قریه نروند و در بدل آن، مردم این قریه جنگ را علیه حکومت متوقف می کنند.121

در ولسوالی معروف، متنفذان محلی قندهار در چهار قریه  لوی قلعه، پیرزو، بیال و چوده موفق شده اند تا ورود طالبان را هنگام شب به 

116 مصاحبه با آغا میر، واکسیناتور در ولسوالی اسپین غر، مصاحبه شماره 39، شهر جالل آباد، والیت ننگرهار، والیت ننگرهار، دسمبر 2015
117 مصاحبه با حاجی ارباب فرامرز، رییس شورای انکشافی و متنفذ قومی، مصاحبه شماره 30، شهر پل خمری، والیت بغالن، نومبر 2015.
118 مصاحبه با حاجی ارباب فرامرز، رییس شورای انکشافی و متنفذ قومی، مصاحبه شماره 30، شهر پل خمری، والیت بغالن، نومبر 2015.

119 مصاحبه با عبدالخالق، معلم در مکتب قریه ی آدینه، ولسوالی ارغستان، والیت قندهار، مصاحبه شماره 2، شهر قندهار، والیت قندهار، نومبر 2015.
120 مصاحبه با تنویر، معاون دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در قندهار، مصاحبه شماره 4، شهر قندهار، والیت قندهار، نومبر 2015.
121 مصاحبه با سمیع اهلل،  دهقان در قریه ی خواجه ملک، ولسوالی ارغنداب، والیت قندهار،  مصاحبه شماره 9،  شهر قندهار، والیت قندهار، نومبر 2015.



حفاظت از خود: انتقال مسئولیت های امنیتی و پیامدهای آن بر حفاظت از غیرنظامیان در افغانستان 32civiliansinconflict.org

مارچ  ماه  در  که  توافق نامه  این  سازند.  ممنوع  قریه های شان، عمال 
2015 انجام شد تصریح می دارد که اگر حمله یا عملیات شب هنگام 
طالبان در محالت آنها که باعث واکنش یا اقدام نیروهای ملی دفاعی 
هر  به  محل  مردم  شود،  بین المللی  نیروهای  یا  افغانستان  امنیتی  و 
شکل ممکن، با آنها مقابله خواهند کرد. به همین ترتیب، یک توافق 
مشابه با نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان با تأکید به مصئونیت 
قریه ی شان در برابر طالبان صورت گرفت.122 این دو توافق، هرگونه 
قریه ی  در  برای جنگیدن  را  درگیر جنگ  از سوی طرف های  دلیل 
قابل  پیشرفت  و  است  پابرجا  هنوز هم  توافق  این  برد.  بین  از  آنها 
مالحظه ای را  در حفاظت از غیرنظامیان و تأمین امنیت مردم محل 

تحقق بخشید. 

اما موفقیت یا ناکامی تعامل مردم محل با طالبان بستگی به این دارد که آنها با کی مذاکره می کنند. برای مثال، در روستای خواجه ملک ولسوالی 
ارغنداب از ماه مارچ 2015 تا ماه جوالی 2015، توافق با فرماندهان همان محل منتج به ممنوعیت موقتی کارگزاری ماین های کنار جاده  شد. 
اما با ورود فرمانده جدید طالبان که از جای دیگر بود، این توافق شکست. بزرگان و متنفذان محلی تالش کردند تا روی توافقات جدید با 
این فرمانده جدید دوباره مذاکره کنند اما این فرمانده برای استیال یافتن بر سلسله مراتب عسکری و مردم مناطق تحت فرماندهی اش، بیشتر 

از خشونت کار گرفت و از روش های خشنی برای اعمال استیالیش استفاده کرد.123
عین توافق در اوایل ماه سپتامبر 2015 در ولسوالی دند غوری والیت بغالن نیز میان مردم محل، طالبان و نیروهای ملی امنیتی و دفاعی 
افغانستان به امضا رسید. اما سر انجام، این توافق به دلیل داینامیک )سازوکار( قومی والیت بغالن دوام نیاورد. این توافق به کمک حکومت 
مرکزی صورت گرفته بود و به عنوان یک توافق صلح مردمی ثبت شده بود. این توافق نامه تصریح می کرد که نیروهای ملی دفاعی و امنیتی 

افغانستان و هم طالبان، در دند غوری عملیات های نظامی انجام نخواهند داد.

این توافق نامه برای مدت کوتاهی رفاه و امنیت را برای غیرنظامیان در این منطقه به وجود آورد اما زیاد دوام نکرد. اکثر پشتون های محل فکر 
کردند که مصالحه ی شان با طالبان آنان را در پی گیری نارضایتی شان از اداره ی آن والیت که زیر کنترل تاجیک ها است، تقویت خواهد کرد؛ 
در حالیکه اقوام غیر پشتون این والیت، این توافق را به مثابه زمینه سازی و ایجاد فرصت برای طالبان دانستند تا بتوانند آزادانه سربازگیری 
و بسیج کنند و با گسترش قلمرو شان حمالتی را باالی منطقه هم جوار آن، والیت کندز، راه اندازی نمایند. این دو برداشت متضاد از این 

توافق نامه تنش ها و بی اعتمادی در این منطقه را افزایش داد و خیلی زود باعث از سرگیری درگیری های شدید در آنجا گردید.124

در 28 سپتامبر 2015، طالبان کنترل شهر کندز را که شامل آتش بس بغالن نمی شد، به دست گرفتند. این فرصت بر بنیاد بعضی از گزارش ها، 
سبب گردید تا آنان اسلحه و مهمات را از مراکز یا قرارگاه های امنیتی اردو و پولیس به دند غوری و دند شهاب الدین انتقال دهند.125 در 
ماه جنوری 2016، نیروهای دولتی عملیات پاک سازی بزرگی را برای بازپس گیری دند غوری و دند شهاب الدین راه اندازی کردند. طالبان 
در یک اقدام تالفی جویانه با تخریب چندین پایه ی برق در دند شهاب الدین، برق کابل را برای مدت زیادی قطع کرد.126 نیروهای افغان دند 
غوری را در ماه مارچ 2016، پس از چندین هفته جنگ شدید، پس گرفتند. اما پس از اینکه سربازان ارتش از آنجا بیرون شدند و کنترل آن 
را به پولیس محلی- که چنان که در باال تذکر رفت در آنجا محبوبیت هم ندارد- سپردند، طالبان دست به ضدحمله زدند و دند غوری را 
دوباره در ماه اگست 2016 متصرف شدند. کمی بعدتر، در همان ماه اگست، نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان با راه اندازی یک عملیات 
نظامی دیگر در این منطقه، آن را بار دیگر از کنترل طالبان خارج کردند. از ماه سپتامبر سال 2016 بدین سو، این منطقه تحت کنترل حکومت 

افغانستان قرار دارد. 

اما از آنجایی که حکومت تالش کرده تا حکومت داری را در ولسوالی های ارغنداب و پنجوایی والیت قندهار تقویت کند و به شکایت های 
مردم محل رسیدگی نماید، این دو ولسوالی نسبتا آرام است. در ارغنداب، ولسوال در ماه مارچ 2015 با قبیله کاکر در قریه دالور توافق نامه ای 

122 مصاحبه با صدیق اهلل،  دهقان در قریه ی پیروز، ولسوالی معروف، والیت قندهار، مصاحبه شماره 14، شهر قندهار، والیت قندهار، نومبر 2015.
123 مصاحبه با حمیداهلل، دهقان در قریه ی خواجه ملک،  ولسوالی ارغنداب،  والیت قندهار،  مصاحبه شماره 9، شهر قندهار،  والیت قندهار، نومبر 2015. 

124 مصاحبه با نوریه حمیدی، عضو پیشین شورای والیتی، مصاحبه شماره 35، شهر پل خمری، والیت بغالن، نومبر 2015. مصاحبه با اختر محمد عمری، فعال 
سیاسی و اجتماعی،  مصاحبه شماره 24، شهر پل خمری، والیت بغالن، نومبر 2015. 

125 گران هیواد، »شورش 2015 در شمال )4(: محاصره ی شهرها در بغالن،« شبکه ی تحلیل گران افغانستان، 10 اکتوبر 2015، 
 ./https://www.afghanistan-analysts.org/insurgency-in-the-north-4-baghlan

126 مصاحبه ی تلفنی با فتیح عزیزی، خبرنگار در شهر پل خمری، مارچ 2016. دیوید جالی، »سبوتاژ طالبان منبع اصلی برق به پایتخت افغانستان را قطع کرده است،« 
نیویورک تایمز، 27 جنوری 2016، 

.http://www.nytimes.com/2016/01/28/world/asia/talibanelectricity-afghanistan-uzbekistan-kabul.html?_r=0

‘ما نمی توانیم از طرف های درگیر  
توقع داشته باشیم که در جریان جنگ 

حلوا تقسیم کنند. آنچه ما از آنان 
می خواهیم این است که مالحظه ی 
زندگی غیرنظامیان را داشته باشند 
و علیه همدیگر خارج از روستاها و 

شهرهای ما جنگ کنند.’



33حفاظت از خود: انتقال مسئولیت های امنیتی و پیامدهای آن بر حفاظت از غیرنظامیان در افغانستان civiliansinconflict.org

و  قبیله ای  محلی، ساختار های  پولیس  در ساختار  پنجوایی،  ولسوالی  در  بود.  انکشافی  پروژه های  و  امدادرسانی  با  که همراه  کرد  امضا  را 
تقویت حکومت داری و سیاست های  با  توام  اقدام  این  اطمینان حاصل کرد.  بابت  آن  از  و  نظر گرفت  در  را  داینامیک های سیاسی محلی 
نمایندگی محور- مثل برگزاری جلسه های منظم هفته وار با متنفذان محلی جهت رسیدگی به نگرانی های آنان- صورت گرفت.127 در هردو 

مورد، تقویت حکومت داری و  کار درست انکشافی در باثبات سازی اوضاع نسبت به یک توافق صلح محلی، مثمرتر واقع شدند.

این داینامیک ها– رسیدگی به شکایات و تقویت حکومت داری در این ولسوالی های قندهار – در بغالن وجود نداشت که منتج به ناامنی و 
افزایش خشونت ها گردید.

بی جاشدن اجباری یا تحمیلی

خشونت ها منجر به افزایش بی جاشدگان گردیده است. شمار بی جاشدگان از 500 هزار در سال 2013 به 1.2 میلیون در سال 2016، افزایش 
یافته است که از این میان، 324 هزار تنها در سال 2016 بی  جا شده اند. بسیاری از مردم ترجیح داده اند تا خانه های روستایی شان را ترک کرده 
و به مناطق امن تری در شهر ها نقل مکان کنند. اینها شامل کسانی که به دلیل ارتباط با حکومت، طالبان را در یک ولسوالی به چالش کشیده اند 

یا  مجبورساخته شده اند تا برای طالبان غذا و پناه گاه فراهم کنند، نیز، می گردد. 

احمد جان )نام مستعار( که در ولسوالی ارغستان معلم است به مرکز غیرنظامیان در جنگ گفت: 

 در وسط سال 2015، 20 خانواده منطقه را ترک کردند به خاطریکه از طالبان و حکومت می ترسیدند. آنها از حکومت به خاطری 
می ترسیدند که برای شان گفته شده بود به طالبان غذا یا آب و نان داده اند. آنها به پاکستان رفتند و کسان دیگری نیز هستند که از 

ترس طالبان فرار کردند، چون، طالبان آنها را متهم به همکاری با حکومت می کردند. آنان فعال در شهر قندهار زندگی می کنند.128

در منطقه ی دند غوری والیت بغالن، طالبان مردم محل را مجبور کرده تا خانواده های معین را که آنها فکر می کردند با نیروهای بین المللی129 
همکاری می کنند، از محل زندگی شان تبعید کنند؛ درحالیکه، در ننگرهار رفتار وحشیانه ی دولت اسالمی والیت خراسان، عامل اصلی بی جا 
شدن مردم بوده است. تقریبا تمام مردم محل و قبایل طرفدار حکومت که در اوایل علیه گروه دولت اسالمی والیت خراسان می ایستادند، 
مجبور به عقب نشینی در شهر جالل آباد، مرکز این والیت شده اند. آغا میر از ولسوالی اسپین غر والیت ننگرهار ادعا می کند که درسال 2015، 

بین 1200 تا 1300 تن به دلیل ترس از انتقام گروه دولت اسالمی والیت خراسان مجبور به ترک ولسوالی  شان گردیدند. 

127 مصاحبه با حاجی جمعه گل، عضو یک شورای مردمی در ولسوالی پنجوایی، والیت قندهار، مصاحبه شماره 15،  شهر قندهار، والیت قندهار، نومبر 2015. 

128 مصاحبه با احمد جان،  معلم در ولسوالی ارغستان، والیت قندهار، مصاحبه شماره 1، شهر قندهار، والیت قندهار،  نومبر 2015. 
129 فوکس گروپ 2، شهر پل خمری، والیت بغالن، نومبر 2015. 
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نتیجه
آسیب ها به غیرنظامیان در نتیجه ی بازخیزش شورشیان و خروج اکثر نیروهای نظامی بین المللی، افزایش یافته است. تالش های طالبان برای 
گرفتن مناطق تحت کنترل حکومت شامل تغییر روش جنگ از چریکی به تقابل جنگی متعارف زمینی می شود که در مناطق مسکونی و 

زراعتی نیز صورت می گیرد، و بر زندگی، خانه و معیشت غیرنظامیان هم تاثیر ]منفی[ گذاشته است.

گروه طالبان و گروه دولت اسالمی والیت خراسان مسئول اکثر آسیب ها به قربانیان ملکی هستند. اما افزایش درگیری زمینی نیروهای ملی 
دفاعی و امنیتی افغانستان هنوز مایه نگرانی است و باید با آموزش و رهنمایی های بهتر در محدودساختن استفاده از سالح های سنگین در 
مناطق مسکونی و پر جمعیت، این نگرانی ها رفع گردد. عدم نظارت از نیروهای دولتی که در بدرفتاری ها دست داشته اند، نیز بر حمایت از 

حکومت سایه افگنده و تأثیر منفی گذاشته است.

اوضاع رو به وخامت امنیتی اعتماد غیرنظامیان به حکومت را در راستای حفاظت از آنان، تضعیف کرده است. به همین دلیل، مردم محلی در 
حال سنجیدن و روی دست گرفتن تدابیر حفاظتی، از اتخاذ موضع بی طرفی در جنگ گرفته تا رسیدن به توافقات محرمانه با طالبان هستند تا 
جنگ را از مناطق شان دور نگهدارند. پیامدهای این گونه اقدامات، در خصوص حفاظت یا امنیت، متفاوت بوده است اما بیانگر نیازی است 

که حکومت باید نگرانی های مردم مناطق متأثر از جنگ را رفع سازد. 





درباره ی این گزارش
این گزارش تأثیر انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان را بررسی می کند. تحقیقات ما در والیات 
بغالن، قندهار، کندز و ننگرهار اعمال طرف های مختلف جنگ را که غیرنظامیان را متأثر می سازد؛ اینکه غیرنظامیان تالش های 
نیروهای امنیتی برای حفاظت شان  را چه برداشت کرده و نیز اینکه، چگونه غیر نظامیان با اوضاع رو به وخامت امنیتی کنار 
آمده و از خودشان محافظت می کنند- را به بررسی گرفته است. در پایان، این تحقیق راه های رفع نگرانی های غیرنظامیان برای 

حفاظت شان را به حکومت پیشنهاد کرده است. 

درباره ی این مرکز
مأموریت مرکز غیرنظامیان در جنگ )CIVIC( را بهتر ساختن شرایط حفاظت از غیرنظامیان گرفتار در جنگ در سراسر جهان 
تشکل می دهد. ما سازمان های بین المللی، حکومت ها، سازمان های نظامی و دیگر گروه های مسلح غیردولتی را به پذیرش و 
تطبیق پالیسی هایی فرامی خوانیم و به آنان مشوره می دهیم که بتواند از رسیدن آسیب به افراد ملکی جلوگیری کند و هنگامی که 
به افراد ملکی آسیب برسد، ما برای دل جویی از آسیب دیدگان، مسئولیت پذیری در برابر آنان، تغییر و اصالح تاکتیک و پالیسی و 
فراهم آوری کمک های پس از حادثه دادخواهی می کنیم. ما صداهای افراد ملکی را به کسانی انتقال می دهیم که تصمیم های شان 

بر زندگی غیرنظامیان تأثیر می گذارد. 
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