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ً یتقر پُر    بیوتخر  یجهان  سمیاز ترور  یزبانیمصروف م  ک یدئولوژیسال قبل حکومت طالبان که با جنون ا  ستیب   با
  ۵۲ب    اراتی، به زور ط۲۰۰۱سپتمبر    ۱۱حادثهٔ    بیافغانستان بود، به تعق  یو معنو  ی خیتار  یداشته ها  نیارزش تر

 ضیساله را در کارنامه داشتند، تعو ۵  یداخل نگکابل و ج بیکه تخر یجهاد یمهایمرکب از تنظ میبا رژ یکائیامر
تحر اما  حام  کیشد.  به  تجد  ی.اس.آیآ  یعنیخود    یشگ یهم  یطالبان  از  وبعد  برد    ه یعل  یک یقوا جنگ چر  دیپناه 

 رانگر یمهلک و و  یرا با بم ها  ۵۲ب    اراتیسال بعد دوباره ط  ۲۰  یعنیکه  اکنون،   یافغانستان را آغاز کرد، جنگ 
 فرا خواند.     نآن به افغانستا

قدرت بودند، استخبارات   یبند  هیسهم  یباال  یشگ یشامل درحکومت افغانستان مصروف جدال هم  ی  مهایتنظ  کهیحال  در
  ی سرتاسر افغانستان، بخصوص در شمال بستر فکر  ردریبودجهٔ حزب التحر  هٔ یدرسه و ته هزاران م  لیبا تمو   یخارج
نقشهٔ دراز   کیشان با   ی خارج انی. طالبان و حامداز نفوس آماده ساختن ینزد قسمت یبازگشت امارت اسالم ی را برا

کردند. به مشکل   ادهیطرح نموده در عمل پ  جیها را به تدر  یکسب قدرت  در ولسوال  ی و استخبارات  ینظام  نهٔ یمدت زم
  ه بوده باشد.  موافقتنامهٔ  دوحه ک ینقشه ا نیچن قیوتطب لیقادر به طرح، تمو یبه تنهائ ی .اس.آی که آ رفتیپذ توانیم

پالن را    ن یشدن ا  یعمل  ی است، موانع خارج  دیآنرا »موافقتنامهٔ فاسد« نام  ایتان یسابق بر  زیدرست  ی جنرال واالس لو
 ی ریوسهمگ   ی.اس.آیآ  غیدر یب  یبانیپشت  یگرفته و به اتکا  یرا به باز  یغرب  یپلماسیبرداشت و آنگاه، طالبان د  انیاز م

ها امرآ  یستیترور  یگروه  حما  ی.اس.آ یتحت  کمپا  قاچاقبران  تیو  مخدره  نظام  نیمواد  که   یغاتیتبل -یبزرگ  را 
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نشان    یقدرت و حتم  ش یآنها را قبالً در دست داشتتند، وارد نما  یها   هیکه قر  یمراکز ده ها ولسوال  ی تصرف برق آسا
ها با   یدر سطح ولسوال  یکوشش تا حد  نیشدند. ا  یمسلح دولت   یروهایمورال ن  فی خود جهت تضع  یروزیدادن پ

  نیا  یروح  راتیتوانسته اند تأث  مت،یدربرابرتجاوز به هر ق  یداریهمراه بود. اما دولتمداران ارشد با شعارپا  تیمؤفق
ً یبکاهند و تقر   یادیرا تا حد ز  یغاتیطلسم تبل  ی مقاومت برا  یدولت  تیتحت حاکم  یها  یدر همه شهر ها و ولسوال  با

  زند یو دفع حمالت حرف م  یریافغانستان از پالن باز پس گ  تطالبان براه افتاده است. دول  نیمتوقف ساختن جنگ خون
 اما با تأسف در عمل سقوط شهر ها آغاز شده و دولت هنوز هم دچار عدم تحرک الزمه است. 

 شمار یب  یجنگ   اتیو جنا  یزیبا خونر  کند،یم  لیطالبان بر مردم افغانستان تحم  قیکه پاکستان از طر  یجنگ   انیم  نیا  در
مستقل حقوق بشردر گزارش شش    ونیسی. کمدهدیم  لیافغانستان تشک   یآنرا مردم ملک   ی اصل  یهمراه است و قربان

  ۀجیدر نت  یفرد ملک   ۶۷۷هزار و   ۱کم  دست  یالدیمشش ماه نخست سال روان    انیماههٔ خود اعالم کرده که در جر
تلفات   ۀاش درباردهم اسد( با نشر گزارش تازه  شنبه،کی)   خیبتار  ونیسیکم  نیاند. اجنگ در افغانستان کشته شده

اند. البته تلفات شده  یشش ماه زخم  نیا  انیدر جر  گر ید  یرنظامیغ  ۶۴۴هزار و    ۳که    سدینویدر کشور م  یملک 
مستقل   ونیآن دامنهٔ جنگ به شهر ها کشانده شد، شامل گزارش کمس  یو اگست که ط  یجوال  نیخون  یهاماه    یملک 

 .  ستیحقوق بشرن 
امارت   ایطالبان شود    یبه همه خواستها  میتسل  یدولت غن  ایکه    کندیمفهوم را احتوا م  نیمطمع نظر طالبان ا  صلح
  ی شدن جنگ افغانستان را در پ یشدن و طوالن یا هیموضع خطر سور  نی. امیکن یم  ایزور اح قیرا از طر یاسالم

به   گرید  کباری  یکائی امر  ۵۲ب  اراتیط   البان،دارد. در عکس العمل به کشاندن دامنهٔ جنگ به شهر ها توسط ط
ا درمناطق مسکون  نیبمبارد مواضع    ی م  کنند،ی مردم خود را ستر و اخفا م  یو داخل خانه ها  یگروه که معموالً 

ط مجدد  شدن  ظاهر  حر  ۵۲ب    اراتیپردازند.  منف  کیکشور  ی فضائ  م یبر  مسؤل  یتحول  که  آن    تیاست  عواقب 
دول منطقه را به   ریسا  کا،یوسط امرت  ۵۲طالبان وکاربرد ب    یدنده گ  کی.   بانطال  کیتحر  یبه رهبر  گرددی برم

و منطقه خود   هیدول همسا  ی. برخکندیم  کیشان تحر  رهٔ یذخ  یروهابین  حیتسل  قیداخل شدن در صحنهٔ جنگ از طر
جنگ و حل    ی ورساختن جنگ افغانستان آماده ساخته اند. اما مردم افغانستان  خواستار توقف ف  ی ا  ه یسور  ی را برا

. ستینزد طالبان ن  یاسیحل س  دی. کلباشندیگردد، م  نیشان در آن تضم   یاسیو س  یکه حقوق مدن  یبشکل  هیقض  یاسیس
آ  یاصل  رندگانیگ   میتصم از طر  ی.اس.آیجنراالن  تعز  قیاند. صرف  ساختن    هیعل  راتیوضع  شامل  و  پاکستان 

به   تیامن  یرشورایاخ  یها  هیپاکستان وارد کرد. توص  برفشار الزم را    توانیملل متحد م  اهیس  ستیدر ل  ی.اس.آ یآ
پاکستان و شامل    هیعل  راتیآورد.  نپرداختن به وضع تعز  ینم  انیدر وضع مردم افغانستان بم  یریتغ  چیطالبان ه
 خواهد داد.     یم یملل متحد به وخامت اوضاع در افغانستان و منطقه شکل دا اهیس ستیدر ل ی .اس.آینساختن آ

 افغانستان:  یدرجنگ جار یجنگ  اتیمشخص جنا موارد
حق   نیتر یکه اساس اتیحق ح م،یاست، نظر انداز اضیف ادیبن ی که ساحهٔ کار یحقوق بشر دیاز د لیذ عیبه وقا اگر

جنگ در قندوز، لشکرگاه،   دیبا تشد  یرنظامی. صدها هزار غستیباشندگان افغانستان مصؤن ن  یبشراست، اکنون برا
از هر دو طرف    یالمللنیسرخ ب  بیصل  تهیهستند.کم   خطرافغانستان در    یشهرها  گریقندهار، تخار، سمنگان، فراه و د 

مانند شفاخانه ها    یاتی ح  یها  ربنایو ز  انیرنظامیو حفاظت از غ  یفور  یدارشتنیدر افغانستان خو استار خو  ریدرگ
 افته یانتشار  یها  ویدی شده است. اخبار و و   تیاز جنگ در مناطق پرجمع   یدر برابر حمالت و هرگونه خسارت ناش

دارند. ادامه    تیو بخصوص زنان حکا  انیشهر  یحقوق مدن  رپاگذاشتنیز  یاز نقض و حت  یاجتماع  یها  نهدر رسا
 ت یگروه محروم کرده است. فعال  نیمناطق تحت تسلط ا  ریو تحص  میجنگ توسط طالبان اطفال وجوانان را از حق تعل

. گرددینقض م  یاز حقوق مهم مدن  یک ی  ثیبح  انیب  ی. آزاد   گرددیرسانه ها در مناطق تحت تصرف طالبان متوقف م
شده است. سنگر گرفتن    یده ها هزا خانواده ازمناطق جنگ   یاز حمالت طالبان باعث آوارگ  یترس و وحشت ناش

  دن یجنگ است و با کشان  ی الملل نیب  نینقض قوان  یسپردفاع  ثیو استفاده از آنها بح  یمردم ملک   ی ر خانه هاطالبان د
 یجنگ   تیجنا  یدولت  یو کارمندان ملک   نیهدفمند مامور  ی . قتل هاشودیم  یتلفات ملک   اد یجنگ به خانه ها باعث ازد

شود.  در سطور   یجنگ   تیباعث برائت فرد متهم به جنا  تواندینم   کی دئولوژیا  ای  یمذهب  هیتوج  چی. هگرددیمحسوب م 
ها  میکوشیم  لیذ در شهر  مستند  بطور  را  طالبان ط  یفاکتها  حملهٔ  ب  ۴۸  ی مورد  گذشته  نمونهٔ   گونهٔ ساعت  ُمشت 

 :   میکن یعامهٔ مردم درج م یآنرا برا یخروارمرور و عواقب حقوق
 : هرات

که دامنه جنگ   ریاخ  یروزها  یروز شد. ط  نیر هرات وارد دهمصبح:  نبردها در حومه شه  ۸گزارش روزنامهٔ    به
انتظار کاهش که مردم هرات چشم  یاست.  در اوضاع  دهیبه مرکز شهر رس  کیبه حومه شهر هرات و مناطق نزد

زنده به  بازگشت  و  افز  یعاد  یگنبردها  و  گرفته  شدت  نبردها  اما  هرات،    ون هستند،  غرب  و  جنوب  مناطق  بر 
اند. مردم با آن شده  یقربان  انیرنظام یغ  ترشیکه ب  ییآغاز شده است؛ نبردها  زیپراکنده در شرق هرات ن  یهایریدرگ

  ی ک یجنگ هستند.    انیخوش از پا   یخبرها  دنیو منتظر شن  کنندی و ترس اخبار مربوط به جنگ را دنبال م  ینگران
 داشرف یهزاران خانواده از حومه به مرکز شهر بوده است. س  یگآواره  ان،یبر هرات  گجن   راتیتأث   نیتراز بزرگ

در هرات،   ریروز اخ  ۱۰  یو فعال ضد جنگ در هرات، باور دارد که با شدت گرفتن جنگ ط  یسادات، فعال مدن
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مجبور    افت،ی  تکه جنگ در آن شد  یشهر و مناطق  کی نزد  یروستاها  ل،یگذره، انج  یهای هزاران خانواده از ولسوال
  نیگذره آواره شدند. به گفته او، افزون بر ا  یافراد از مرکز ولسوال  یخود را ترک کنند و حتا برخ  یهاشدند خانه

  ی ادیاند. افراد زهخود را به اثر جنگ ترک کرد یهاغرب شهر هرات خانه  یها از روستاهااز خانواده  یادیشمار ز
در غرب شهر هرات، با شدت گرفتن نبردها   گریساحات د  یو برخ  ثاریا  لبرده، گنج، محآب  بتان،یاز مناطق غ

که از اثر جنگ   ییهانامناسب خانواده  تیاند. فعاالن ضد جنگ در هرات، از وضعشده  شانیهامجبور به ترک خانه
ممکن است    ندهیآ  یروزها  ی در هرات، ط  دیشد  یکرده و باور دارند که تداوم نبردها  ید، ابراز نگرانانآواره شده 

 را ترک و آواره شوند.    شانی هامجبور شوند با گسترش دامنه نبرد، خانه یترشیرا بدتر کند و افراد ب تیوضع
 : لشکرکاه

  ی ان در محاصره قرار گرفت. با ورود طالبان به نواحبدست طالب  کیژیاسترات  یها  یبعد افتادن ولسوال   شهرلشکرگاه
مبادا   نکهیها از ترس ا  یباال رفت. مردم ولسوال  یمردم تعداد تلفات ملک   یداخل شهر و سنگر گرفتن آنها در خانه ها

اال آنها شده بودند. ح جا یآنها بمبارد نکنند، به شهر لشکرگاه ب بر یدولت یآنها سنگرنسازند و قوا یطالبان از خانه ها 
شوند.    جایو مجبور اند بازهم ب  رندیگ یهر دو طرف جنگ قرار م  یشان مورد اصابت آوان و راکت ها  ی ها  مهیدر خ

 جا شده اند.   یخانواده در هلمند ب  ۹۴۵ ریدر دو هفتهٔ اخ نیبه  اساس ارقام وزارت امور مهاجر
 (:   ۱۴۰۰اسد   ۱۶کندهار) 

 د ییقندهار در جنوب کشور تأ  تیوال   یطالبان بر شهر کندهار حمله ور شده اند. مسووالن محل  نسویدو هفته بد  از
 اند.  در مربوطات شهر قندهار کشته شده ریاخ یهایریدرگ یدر پ ینظام ریغ ۱۸کم که دست کنندیم

که جسد   دیگویانه منش  یقندهار امروز )شنبه، شانزدهم اسد( به خبرگزار  یمرکز  ۀشفاخان   بیفرهاد، سر طب  داوود
اسد تعداد تلفات   ۱۷  خیشفاخانه منتقل شده است. بتار  نیجان باخته به ا  تیوال  نیدر ا  ریتن که در سه روز اخ  ۱۸
خود را به   یها  یزخم  یحت  یدارد. مردم ملک   انیجر  یوده تن بوده است. جنگ در مناطق مسکون  کصدی  یملک 

 .   تواندی شفاخانه رسانده نم
و طالبان در ساحات مختلف  یتیامن  یروهاین  انیم  ریاخ  یروزها  یهای ریافراد در درگ  نیکه ا  دیافزای فرهاد، م  یآقا

 شامل هستند.  انیقربان  نیاو زنان و کودکان در جمع ا ۀاند. به گفتشهر قندهار جان خود را از دست داده
 : کندز
از شهر کندز،    ییهاحمله طالبان به بخش  یاند که در پکندز اعالم کرده  تیدر وال  یصح  یهامقام :  ۱۴۰۰اسد    ۱۶

  کندز، به روزنامه   تیصحت عامه وال  سییر  ،ی اند.احسان فضلشده  یزخم  گریتن د  ۴۱کشته و    یرنظامیغ  ۱۱کم  دست
 به شفاخانه  یزخم ۴۱اد چهار کودک و  اجس شمول جسد به  ۱۱شب، پانزدهم اسد،  جمعه ی صبح گفت که از نبردها۸

زن و مرد شامل    ۳۱کودک و    ۱۰  انی  زخمانیگان چهار کودک و در مکشته  انیافزود که در م  یاند. فضلآورده شده
ها خواند و افزود که ممکن در آمار کشته   م یرا وخ  انی تن از زخم  ۱۰  یصح  تیصحت عامه کندز وضع  سییهستند. ر

از   یاز شهر کندز ادامه دارد و ممکن است شمار  ی جنگ هنوز در ساحات  رایرونما شود؛ ز  یراتییتغ  انیو زخم
 یهانشر شده صحنه  ی اجتماع  یهاکه در شبکه  ییوهایدیباشند. و  رماندهیشدت جنگ گ  لیها به دلدر خانه  انیزخم
 . سوزندی ها در آتش مو مغازه هان که ساختما شودیم  دهید نیو همچن دهد یدر شهر را نشان م از فرار مردم  یاآشفته

 ها رد کرده است.  مغازه یطالبان دست داشتن طالبان در آتش سوز یسخنگو
  

 :(  ۱۴۰۰اسد   ۱۶) یغزن
همانند هاوان    نیسنگ   یسالحها  کیها و شلرگبار مسلسل  یصدا  قهی: »پس از هرچند دقیس  یب  یگزارش خبرنگارب  به

 مهیها ن مغازه  یهاکه دروازه  دمیداران را دمغازه  ی. در شهر برخچدیپیشهر م  ی)خمپاره( و راکت)موشک( در فضا
مردم از    ثیحرف و حد  یفرار کنند. در تمام شهر غزن  دتر بتواننخاطر که با آغاز جنگ زود   نیبه ا  دیباز بود، شا

دوکان معطل بودم. مغازه دار گفت: "در کوچه ما دو نفر   کی  نیتریپشت و  قهیجنگ. دو دق  انیجنگ است از قربان
در    ستیمعلوم ن  میشدند ما تا هنوز خوب  یزخم  گریشان دختر هشت ساله بود کشته شدند، چهار و پنج نفر د  یک یکه  

 جای ب  یاده در غزنخانو  ۷۶۵   ریدو هفتهٔ اخ  یط  نی." به اساس ارقام وزارت امور مهاجردیآی بر سر ما م  یچ  ندهیآ
  ر یکه همه غ یزخم ۳۵کشته و  ۱۳شده  دهیجنگ به حومه شهر کش کهیگفته از زمان یاند. مسوالن بهداشت غزنشده

 هستند «.  ینظام
  کم یوستیگروه طالبان در ب  انیجو و جنگ  یتیامن  یروها ین  نیپس از سه روز نبرد ب  یغزن  تیمالستان وال  یولسوال

 یگزنده  یتلخ  یولسوال  نیو مردم ا  گذردیماه م  کیبه    ک یسرطان به دست طالبان افتاد. از آن زمان تا کنون نزد
م  تی حاکم  ریز را  براساس  چشندیطالبان  ا  ون یس یکم  یهاافتهی.  در  طالبان  گروه  بشر،  حقوق    ی ولسوال  نیمستقل 

با    ،یمردم  یهازشیو افراد وابسته به خ   یرمندان دولتکا  ییکرده و به منظور شناسا  رفعال یرا غ  یمخابرات  یهاشبکه
رعب و وحشت    جادی دانه به او آب  قولین  نه،یرادیم   ،یپش  رداغ،یزردک، ش  یمردم در روستاها  یهاخانه  یتالش

صورت اند، به نداشته  هایریدر درگ  ینقش  چیرا که ه  انینظامریغ  ،یرفتارکوب، خشونت و بدوپرداخته و افزون بر  لت 
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ت یعملکرد طالبان، جنا  ن یکرده است که ا  حیمستقل حقوق بشر تصر  ونیس یاست. کم  به قتل رسانده  رحمانه«ی»ب
 خانواده را جبراً آواره ساخته اند.    ۲۵۰۰مستقل حقوق بشر، طالبان  ونیاست. به اساس گزارش کمس یجنگ 

 (  ۱۴۰۰اسد  ۱۶) مروزین
که طالبان با شمار    دیبه نشر رس   ییهاشنبه، چهاردهم اسد، گزارش صبح : »چاشت روز پنج  ۸گزارش روزنامهٔ    به
انجام دهند. پس    مروزی ن  تیتصرف مرکز وال  ی گسترده را برا  ینظام  مسلح خود قصد دارند حمله   یروهایاز ن  یادیز

ا نشر  پنج   نیاز  ن  یشب شمارشنبهگزارش،  ساکنان  ا  مروزیاز  بتار  رانیبه خاک  کردند.  برخ  ۱۶  خیفرار    یاسد 
طالبان را    یتصرف شهر زرنج از سو  مروز،ین  یمعاون وال  رزاد،یگل خبه نقل از روح   یالمللنیمعتبر ب  یهارسانه

 یهاو مقام  یطالبان، وال  یروهاین  یپس از تصرف مرکز شهر از سو  ،یاند. به گفته منابع معتبر مردمکرده  دییتأ
کرده   میشده  و اسلحهٔ خود را تسل  میمقامات تسل  مروزکهیاند«. در نشهر زرنج را ترک کرده  ی نظام  و  یک ارشد مل
 است مفهوم صلح در نزد طالبان.     نی. استیدر دست ن یاطالعات یجهت جنگ واقع نشده و از تلفات ملک  نیاند. بهم

 (  ۱۴۰۰اسد   ۱۷) جوزجان
کشته شده و    یاز صد فرد ملک   شیدو روز گذشته ب  یجرگه  ط  یولسجوزجان در    ندگانیاساس اطالعات نما  بر
مردم محل    یکه مال شخص  یعروس  یعامه بعد از افتادن شبرغان بدست طالبان چپاول شده است. قصر ها  ساتیتأس

خانواده   ۸۲جابجا شده اند. دو هزار و    شهر  یاز نواح  یک یجنرال دوستم به    نیشده اند. مقامات و محافظ  قیاند حر
 شده اند.   جایدر جوزجان ب

 (  ۱۴۰۰اسد   ۱۴) کابل
افراد مورد نظر خود را با حمالت هدفمند ازپا در    کوشندی آغاز نشده است اما طالبان م  عیکابل هنوز جنگ وس   در

است.   یفرد ملک   کیخود هدف    موارد  یانجامد و در برخ  یهم  م  یافراد ملک   یزیبه خونر  یحمالت گاه  نیآورند. ا
. دوا خان   رندیگ  یمورد  حمله قرار م  یطب  داکتران  یمتقاعد، حت  ینظام  ست،یدولت، ژورنال  یبطور مثال مامور ملک 

ساعت در شهر   ۴۸ نیهم یط زین گریقتل هدفمند د ر یبود غ یافراد ملک   نیاز ا یک یپال مسؤل مرکز رسانه ها   نهیم
 ب یبه خودش آشس  یحمله برخانهٔ بسم هللا محمد  انیآنها بود. در جر  نیدر ب  ینظام  کیکابل صورت گرفته که صرف  

 .  رفتندیحمله را طالبان پذ نیا تیشدند. مسؤل  یزخم گریتن د ۲۰کشته و   یفرد ملک  ۸ اام دینرس
  ۶۷۰هزار و    کیخانواده در ننگرهار،    ۸۸۲هزار و    کیخانواده در ارزگان، ،    ۳۵۳: در ضمن دو هزار و  نوت

 خانواده در فراه..   ۹۴هزار و  کی کا،یخانواده در پکت ۴۰۰هزار و   کیخانواده در لغمان، 
 

 حقوق بشر در افغانستان« یبرا اضیف ادی»بن
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