افغانستان
د  ۲۰۱۲کال کلنی راپور
په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه

د راپور لنډیز او سپارښتنی

دبشری حقونو لپاره دمګرو ملتونوعالی کمیشنری دفتر

کابل – افغانستان
 ۲۰۱۳فبروری

دافغانستان لپاره دملګرو ملتونومرستندویه پالوی

صالحیت /واک
دغه کلنې راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندويه پالوي )يوناما( د بشري حقونو څانګي له خوا په وسله واله جګړه
کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه برابر شوې دی چې د  ۲۰۱۲کال د جنوري د لومړۍ ورځې څخه د دسمبر تر یوديرشمې نيټې
پورې موده رانغاړي .دا راپور د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ د د فتر لخوا د تخنیکي مرستي او کـتنې وروسته چمتو شوې.
دغه راپور د يوناما د هغه صالحيت له مخې چمتو شوې دي چې د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا له خوا د (۲۰۱۲) ۲۰۴۱
پريکړه ليک په اساس ورته ورکړې شوې؛ څو د ملکي کسانو وضعيت وڅاري  ،د دوي د ساتنې په موخه هڅې همغږې کړي،
حساب ورکوونه تقويه کړي ،او د اساسي ازاديو او بشري حقونو په بشپړ ډول پلي کیدو کې مرسته وکړي چې د افغانستان اساسي
قانون او د نړيوالو تړونونو برخه ده چې افغانستان يــې غړيتوب لري ،په ځانګړي ډول د ښځو د ټولو بشري حقونو څخه د
برخمن کيدلو په اړه هڅې وکړي.
يوناما يو لړ فعاليتونه تر سره کوي چې هدف يــې په ملکي وګړو د جګړې د اغيزو راکمول دي لکه :په خپلواک او بې پلوه ډول د
داسې پٻښو څارنه چې د ملکي خلکو د وژنې يا ژوبلې المل ګرځي ،د وسله والو نښتو څخه د اغيزمنو ملکي کسانو د ساتنې په اړه
د مالتړ فعاليتونه او نور نوښتونه چې په نښتو کې ښکٻلی خواوې د بشرپالنې او بشري حقونو د نړيوالو قوانينو او د افغانستان د
اساسي قانون له احکامو سره مطابقت ته رابولي.
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اصطالح ګاني
هوايــي بريد :له الوتکې څخه ويشتونکي مهمات چې په هغه کې نږدي هوايــي مالتړ )د الوتکې لخوا بريد( او نږدي جنګي بريد چې
د چورلکي په مرسته ترسره کيږي راځي .همدارنګه په هوايــې بريدونو کې هغه هوايــې بريدونه هم شامل دي چې بې پيلوټه جنګي
الوتکې يا ډرون يــې تر سره کوي.
 :ABPافغان سرحدي پوليس
 :ALPافغان سيمه ايز پوليس
 :ANAافغان ملي اردو
 :ANPافغان ملي پوليس
 :ANSFافغان ملي امنيتي ځواکونه ،يوه ټوليزه اصطالح چې افغان سرحدي پوليس ،ملي اردو ،ملي پوليس او د ملي امنيت
اداره په کې شامليږي.
دولت ضد عناصر  :په دې ډله کې ټول هغه اشخاص او ډلې راځي چې د افغانستان د دولت او نړيوالو نظامي ځواکونو په ضد په
وسله واله جګړه کې همدا اوس ښکيل دي .په دې عناصرو کې هغه کسان راځي چې د طالبانو په نامه پيژندل شوي او دغه راز
اشخاص او ډلې چې بيال بيل هدفونه لري او تر مختلفو نومونو الندې راځي لکه د حقاني شبکه ،حزب اسالمي او د القاعده
متحدين لکه د ازبکستان اسالمي حرکت ،د اسالمي جهاد اتحاد ،لشکر طيبه او جيش محمد او نور ملیشې او وسله والې ډلې
چې سیاسي  ،ایدولوژیکي او اقتصادي اهداف تعقیبوي یا نوری جرایم پیشه ډلې چې په جګړه کې دیوې ښکٻلې خوا په
استازیوب ګډون کوي.
وسلوالې ډلې  :نا دولتي وسلوالې ډلي چې شخړه کې ښکٻل وي او په څرګند ډول د دو لت څخه بٻلې وي چې د جوړښت پر
اساس د ملیشو څخه واخله تر یاغي جنايــي مجریمونو ډلو پوری رسیږي .نادولتي وسلوالی ډلی دا وړتیا لري چې د وسلې او ځواک
په کارولو سره سیاسي  ،ایډیالوژیکي یا اقتصادی اهداف تر السه کړي ؛ خو دا د ولت په رسمي نظامي چوکاټ  ،دولتي ایتالف یا
د دولت خپل منځي ارګانو برخه نه وي او د فعالیت سیمه یــی د دولت د ولکې د باندي وي .وسلواله ډلې کیدای شی د دولت د
رسمي ولکی او کنترول د سیمې د باندې وي خو کیدای شي د کوربه یا نورو هیوادونو مستقیم یا غیر مستقیم مالتړ ولري. .دغه
تعریف عبارت له الندې ډلو څخه دی خو یوازی تر دوی محدود نه دی :یاغي ډلې  ،سیمه یزی ملٻشي ) توکمیز ،قبیلې یا په بل
اساس( یاغیان  ،ترهګر  ،ګوریال او نور مدني دفاعي ځواکونه او نیمه نظامي ډلې ) چې په څرګند ډول د دولت په ولکه کې نه
وي( 1.دغه وسلواله ډلې د افغانستان د قانون له مخي کوم قانوني بنسټ نه لري.
یوناما په دی راپور کې بیان شوي ’ دولت ضد وسلوال عناصر ‘ غٻر قانوني وسلواله ډلي بولي لیکن د دولت سره د مخالفت په
اساس یــې توپیر کاندي.
 :AXOپريښودل شوي چاوديدونکي توکي
تلفات:وژل شوي او ژوبل شوي ملکي کسان
 1د ملګرو ملتونو د وسله والو ډلو سره د بشري مرستو اړوند خبرې اترې  .د ګیرارد مک او مینویل بیسلر د فعالینو لپاره الرښود  ،د ملګرو ملتونو لپاره د بشري چارو د
همغږۍ دفتر ،نیویارک ،جنوي .۲۰۰۶
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په دوه ډوله ډله بندي شي:
• مستقيم :هغه تلفات دي چې په مستقيم ډول د وسله والې جګړې له امله راپيدا کيږي .لکه داسې تلفات چې د نظامي
عملياتو د تر سره کيدو په ترڅ کې رامنځ ته کيږي )افغان او نړيوال نظامي ځواکونه( د ځان ژغورلو عمليات ،هوايــي
بريدونه ،د نيولو او تالشۍ عمليات ،د ياغيتوب ضد يا ترهګري ضد عمليات .دغه راز په دې کې هغه تلفات هم شامليږي
چې د نا دولتي وسلوالو ډلو دفعاليتونو له امله لکه په نښه شوې وژنې ،تعبيه شوي چاوديدونکي توکي او يا له حکومت
پلوه ځواکونو سره د مستقيمي ښکلتيا په پايله کې رامنځته کيږي.
• غيرمستقيم  /نور تلفات :هغه تلفات چې په غير مستقيم ډول له وسله والې جګړې څخه راپيدا کيږي لکه د جنګې پاتې
شويو چاودیدونکي توکو  ،په محبسونو کې مړينه ،د کافي طبي شرايطو د نشتوالي له امله مړينې چې د نظامي عملياتو په
ترڅ کې پيښږي او په داسې ځايونو کې چې طبي پاملرنې ته د الس رسي مخنيوي شوي وي او يا موجود نه وي .په دې تلفاتو
کې هغه مړينه هم شامل ده چې د مرګانيو پيښو مسووليت په پوره اطمينان سره نه شي په ګوته کيداي لکه هغه مرګ ژوبله
چې د ډزو د تبادلې په پايله کې رامنځ ته کيږي.
ماشومان :د ماشوم د حقونو د کنوانسيون له مخې ماشوم داسي يوه شخص په حيث تعريف شوي چې عمر يــې له  ۱۸کلونو څخه
کم وي ) ۱۷کلن هم ماشوم دي( .د دي تر څنګ د روم د نړيوالي جزايــي محکمي اساسنامي له مخي چې د افغانستان دولت هم
په  ۲۰۰۳کې تصويب کړی ،د  ۱۵کلونو څخه کم عمر ماشومان په دولتي عسکري ليکو کې او يا غير دولتي ډلو کې شاملول ا و
ګمارل ،چې په فعال ډول په جنګ کې برخه واخلي جنګي جرم ګڼل کيږي د  ۸مادي )) (۲ب() ( xxviاو  ۸مادي )) (۲ت(
).(vii
ملکي /خوندي جنګيالي :د بشرپالنې د نړيوال قانون له مخې "ملکي کسان" هغه افراد دي چې په جنګ کې شامل نه وي
)نظامي/نيمه نظامي قوتونه نه وي( يا په جنګ کې د يوې خوا په منظمو وسله والو ډلو کې غړيتوب ونه لري يا هغه کسان دي
چې د )عمومي پاڅون( 2غړي نه وي .ملکي کسان کيداي شي چې د بريدونو په وړاندې د خونديتوب تضمين له السه ورکړي که
چٻرې دوي په نښتو کې کې نيغ په نيغه برخه واخلي .د ملکي کسانو په څٻر ،يو جنګي فرد چې  hors de combatوي )ژوبل
شوي ،ناروغ ،د ويجاړي شوي کښتۍ عمله ،توقيف شوي يا اوهم تسليم شوي( يا هغه څوک چې د وسله والو قوتونو په طبي
يا مذهبي پرسونل پورې اړه ولري ،هم دبريد څخه د خونديتوب حق لري.
 COMISAFکام ایساف :افغانستان کې د نړيوال امنيتي مرستندويه ځواکونو قوماندان.
د  EOFپيښې :د عکس العمل ښودلو پيښٻې  ،چې د ځواک د ساتني پيښي ورته هم وايــي .په دې کې داسې حاالت شامل دي
چې کله ملکي کسان نظامي قطارونو ته د نږدې کيدو يا له هغو څخه د مخکې کيدو په وخت کې د نظامي پرسونل اخطارونو ته
پاملرنه و نه کړي او يا د تالشۍ په پوستو کې الرښوونو ته توجه و نه کړي او تر بريد الندي راشي.
 :ERWله جګړي څخه چاوديدونکي پاتې شوني په دي مانا ،چې ناچاودل شوي توکي ،او پرٻښودل شوي چاودٻدونکي توکي
وي.
 :IDPداخلي بې ځايه شوي کسان
 2عمومي پاڅون ته د ژنيو په دريم تړون کې اشاره شوې ’’ د يوې ازادې خاورې اوسيدونکي ،چې د دښمن په نږدې کٻدو سره په يو ناڅاپـي ډول وسلې ته الس کوي چې
د تيري کوونکو مخنيوې وکړي ،بې له دې چې ددې لپاره وخت ولري چې په منظمو نظامي واحدونو کې تنظيم شي ،په دې شرط چې خپلې وسلې په ښکاره وګرځوي او د
جنګ قانون او دودونه مراعات کړي۴) ".ماده ).“(۶)(۱
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 :IEDځاي پر ځاي شوي چاوديدونکي توکي يو بم چې د دوديزې نظامي طريقې په خالف په نورو طريقو جوړٻږي او کارول
کٻږي .نوموړي چاودٻدونکي توکي کيداي شي د ځانمرګي بم په شکل استعمال شي لکه په ځان پورې تړلې ځاي پر ځاي شوي
چاويدونکي توکي ) ،(BBIEDsدغه راز له لٻرې څخه کنترول شوي ځاي پرځاي شوي چاودٻدونکي توکي ) ،(RCIEDsپه موټر
کې ځاي په ځاي شوي او تعبيه شوي چاوديدونکي توکي ) (VBIEDsاو د فشار په ذريعه چاودٻدونکي وسيلې ) (PPIEDsهم
په دې ډله کې راځي.
د ځاي پر ځاي شويو چاوديدنکو توکو استثمار :د ځاي پر ځاي شويو چاودٻدنکو توکو استثمار د هغو معلوماتو او موادو د
تشخيص،راټولولو ،پروسس او خپرولو پروسه ده چې د ځاي پر ځاي شويو چاويدنکو توکو د پيښې له ځاي څخه راټول شوي دي
تر څو د عمل وړ استخباراتي معلومات تر السه شي ،د ځاي پرځاي شويو چاودٻدنکو ضد پروسيجرونه او ميتودنه غښتليــي او د
ارپکو منابع کمزوري او د دوي د عدلي تعقيب مالتړ وشي .په دي کې د ځاي پر ځاي شويو چاودٻدنکو توکو ساتنه ،د مختلفو
برخو تشخيصونه د تخنيکي ،عدلي طب او بايومتريک ازمويني او تحليل راځي چې د واک لرونکي کارپوهانو له لوري تر سره
کٻږي .د چاوديدنکو توکو استثمار د اغیزمن او دوامداره چاودیدونکو پر ضد د اقداماتو يوه اساسي برخه ده .
پٻښي :هغه پيښې دي چې په وسله والو جګړو کې ملکي کسانو ته تلفات اړوي .د يوناما په راپورونو کې هغه تلفات نه دي شامل
چې د جنايــي پٻښو په پايله کې پٻښٻږي.
 :IHLد بشر پالنې نړيوال قانون
نړيوال نظامي ځواکونه :په دې ځواکونو کې ټول بهرني عسکر شامليږي چې د ايساف او په افغانستان کې د امريکا د ځواکونو )د
ازادۍ د پايښت د عملياتو په شمول( يوه برخه وي او د ايساف د قوماندان  COMISAFتر امر الندې کار کوي .دغه اصطالح
دغه راز په هغو ځواکونو باندې هم د تطبيق وړ ده چې د ايساف د قوماندان تر امر الندې نه دي ،لکه ځينې ځانګړې ځواکونه
او خاصو عملیاتو ځواکونه.
ټپونه :د جسماني سختو ژوبلو يا ټپـي کيدنو مختلف ډولونه په کې شامليږي .د يوناما په ډيتابيس کې د جسماني ژوبلې درجه نه
ده شامله .اروايــي يا روحي صدمه يا دماغي جړک پيښې په ژوبلو کې نه دي شاملې.
ٓ
ايساف :په افغانستان کې مرستندويه امنيتي سوله ساتي ځواکونه  :ايساف د ملګرو ملتونو د منشور د  VIIفصل له مخې د سولې
د پياده کولو ماموريت يا دنده لري .ايساف د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا په امر او صالحيت ځاي په ځاي کٻږي .د ۲۰۰۳
کال په اګست کې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو په غوښتنه د ناټو سازمان د ايساف مشرتابه په غاړه واخيسته .د
ايساف قواوې اوس مهال د  ۳دسامبر ۲۰۱۲،پوري ) (۱۰۲،۰۵۲تنه سرتيري لري ،چې له  ۵۰هيوادونو څخه راغلي او د مرکزی
دفتر کابل سربیره په شپږو سيمه ييزو برخو کې تنظيم شوي دي  .د  ۲۰۰۸د نوومبر څخه د ايساف قوماندان په افغانستان کې
د امريکايــي ځواکونو قوماندان هم دي ،که څه هم د مراتبو سلسله بٻله پاتې شوې .د امنيت د شورا  (۲۰۱۲) ۲۰۶۹شميره
پريکړه ليک د ايساف په اړه مخکيني پريکړه ليکونه تایدوی او د  ۲۰۱۳د اکـتوبر تر  ۳۱نټې پورې د نورو  ۱۲مياشتو لپاره د
ايساف ماموريت غزوي.
 :MOIد کورنيو چارو وزارت
 NATOناټو :د شمالي اتالنتيک د تړون سازمان .د ناټو د سازمان غړي هيوادونه د ايساف اساسي مرستندويه هيوادونه دي.
ايساف وګورئ.
 :NDSد ملي امنيت رياست .د افغانستان د دولتي استخباراتو اداره
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 :NGOنادولتي سازمان/اداره.
دولت پلوه ځواکونه
افغان دولتي ځواکونه :ټول هغه ځواکونه دي چې په نظامي او نيمه نظامي عملياتو يا د بغاوت ضد عملياتو کې برخه اخلي او په
مستقيمه يا غير مستقيمه توګه د افغانستان د دولت تر ولکې او ادارې الندې دي .په دې ځواکونو کې افغان ملي اردو ،افغان
ملي پوليس ،افغان سرحدي پوليس ،ملي امنيت په شمول نور سيمه ييز امنيتي ځواکونه هم شامل دي.دغه اصطالح نړيوال
نظامي ځواکونه او نور خارجي استخبارات او امنیتي ځواکونه رانغاړي.
 :SOPمعياري عملياتي کړنالره
په نښه شوي وژني  :هغه وژني دي چې په ارادي  ،د مخه سنجول شوي او قصدي ډول د دولت او يا د دولت کارکونکو چې د
قانون په چوکاټ کې دنده لري ،او يا په وسلواله شخړه کې د منظمو وسلوالو ډلو ،لخوا د يو په نښه شوي شخص پر ضد وژونکي
ځواک وکاروي ،او هغه شخص د مرتکبينو د فزيکي ساتني او نظارت الندي نه وي .سربيره پردي چې په ډير وختونو کې په نښه
3
شوي وژنه د ژوند د حق څخه سرغړونه ده خو په استثنايــي ډول په وسلواله شخړه کي ځيني وخت کيداي شي مشروعيت ولري.
ٓ
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلي ،د بشري حقونو شورا څوارلسمي ناستي د اجنډا دريم ټکي ،او د محکمي څخه بهر په خپل سر
ٓ
اعدامونو لپاره د ځانګړي راپورټر رپورټ ،او د فليپ السټون مکمل رپورټ د "د هدفمنو وژنو څيړنه" تر عنوان الندي وګورئ.
 A/HRC/14/24/Add.6د  ۲۰۱۰کال د مي مياشت.
 :UNDSSد ملګرو مليتونو د مصؤنيت او امنيت څانګه
 :UNAMAپه افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندويه پالوي
 :UNHCRد کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري
 :USSOFد متحده اياالتو د ځانګړو عملياتو ځواکونه
 :UXOنا چاودل شوي توکي

ٓ
 3د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلي ،د بشري حقونو شورا څوارلسمي ناستي د اجنډا دريم ټکي ،او د محکمي څخه بهر په خپل سر اعدامونو لپاره د ځانګړي راپورټر رپورټ،
ٓ
او د فليپ السټون مکمل رپورټ د "د هدفمنو وژنو څيړنه" تر عنوان الندي وګورئ A/HRC/14/24/Add.6 .د  ۲۰۱۰کال د مي مياشت وګورئ.
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ميتودولوژي
يوناما د ملکي خلکو د مرګ ژوبلي راپورونه تر هغه ځايه چې ممکن وي د مرګ ژوبلي په سيمه کې څيړې ؛له ډٻرو سرچٻنو سره
سال مشوره کوي او د معلوماتو بيال بيل ډولونه راغونډوي چې د اعتبار او رښتينتوب له مخې ارزول شوي وي .د هرې پيښې په
څيړنه او تحليل کې ،يوناما زياته هڅه کوي چې د امکان تر حده پورې له مختلفو منابعو څخه راټول شوي معلومات او نظريات
کره او کنترول کړي .په دې لړ کې د عيني شاهدانو او په مستقيم ډول د زيانمن شويو کسانو بيانونو ،نظامي برخه والو )د
افغانستان د حکومت او نړيوال نظامي ځواکونو په ګډون( محلي کلي/د ولسوالۍ او واليت چارواکو ،مذهبي او د ټولنې د
مشرانو او هغه معلومات شامل دي چې په مستقيم ډول د ساحې له کـتنې څخه او د پيښې له ځاي څخه الس ته راغلي
اجناس/مدارک او شواهد او د هغوي فزيکي ازمايښت ،له روغتونونو او روغتيايــي اسانتياوو څخه کـتنه ،ويډيوګانې او تصويرونه،
د ملګرو ملتونو د امنيت او مصوونيت د څانګې او د دې سازمان د نورو ادارو راپورونه ،د دويم الس سرچٻنو بيانونه ،د خبري
رسينو راپورنه او له نا دولتي موسسو او دريم ګړي له خوا راټول شوي معلومات په کې شامليږي.
ترهغه ځايه چې ممکن وي ،تحقيقات د قربانيانو او /يا د حادثې د عيني شاهدانو په مستقيم شهادت او د پيښې د ځاي په پلټنو والړ
وي .په ځينو وختونو کې ،د امنيتي ستونزو له امله الس رسي محدود وي ،او دغه ډول تحقيقات ممکن نه وي ،په داسې وختونو کې
يوناما يو لړ تخنيکونه کاروي چې دامکان تر بريده د پراخه معتبرو شبکو څخه معلومات تر السه کړي اوداعتبار اوباور له مخې يــې کره
کړي.
کله چې يوناما د يوې پيښې په اړه د معلوماتو د کره والې څخه ډاډمنه نه وي ،د هغې پٻښي په اړه راپور نه ورکوي .په ځينو قضيو
کې تحقيقات ښايــي څواونۍ وخت ونيسي ،مخکې له هغه چې نتيجې ته ورسيږي .دا پدي معني ده چې د ملکي تلفاتو په اړه
نتيجې ښايــي چې بيا نوې شي ځکه چې نوي معلومات را رسيږي او په تحليل کې ورڅخه کار اخستل کيږي  .په کوم ځاي کې چې
معلومات ښه څرګند نه وي،تر څو چې معتبراو قناعت بخښونکي شواهد الس ته نه وي راغلي نو نتيجه ګيري نه کيږي او له دې
څخه پرته قضيه تړل کيږي او احصايوي راپور کې د هغې خبر نه شاميليږي.
د ځينو پٻښو په راپور کې قربانيانو ملکي هويت )موقف( په بشپړ ډول نه شي ثابتيدالې او يا النجه من ټکي وي ،په داسې قضيو کې،
يوناما د بشرپالنې د نړيوال قانون معيارونه په پام کې نيسي او داسې نه ګڼي چې د جنګ لپاره د عمر په لحاظ برابر نارينه جنګي يا
ملکي کس دي .بلکه دا ډول ادعاءګانې په پيښې پورې د اړوندو حقايقو پر بنياد ارزول کيږي .که چٻرې د يوه يا څو قربانيانو هويت
څرګند نه وي ،د وژني دغه ډول پيښې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلي په عمومي شمير کې نه شامليږي.
په وسله والو شخړوکې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د راپور ورکولو او تحليل لپاره يوناما په  ۲۰۰۹کال کې يو بريښنايــي
ډيټابيس پرانيست .ډيتابيس داسې طرح شوي دي چې د معلوماتو سيستماتيکه ،يوشان او اغيزمنه ټولونه او تحليل اسانه
کوي؛ چې د جنس ،عمر ،مرتکب ،تاکـتيک ،او نورو اړخونو په لحاظ د معلوماتو ويشل او تحليل هم په کې شامل دي.
يوناما تر ممکنه بريده هڅه کوي چې د ملکي مرګ ژوبلي پيښې کره او مسؤل لوري په مشخصه توګه په ګوته کړي .د عملياتو په
ډګر کې د ستونزو له امله لکه د ځينو نظامي عملياتو ګډ ماهيت ،او د لومړنيو سرچٻنو ناتواني چې په ډيرو قضيو کې نه شي
کوالي د بيال بيلو نظامي برخه والو /دولت ضد وسلوالو په منځ کې توپير وکړي ،او کله چې هيڅ يوه خوا د يوې پيښې مسووليت
نه وي منلي ،يوناما د يوې خاصې پيښې مسووليت يا خو دولت پلوه او يا دولت ضد عناصرو ته منسوبوي .يوناما ادعا نکوي چې
په دغه راپور کې شميري بشپړي دي؛ د کار په چاپيريال کې د محدويت په نظر کې نيولو سره کيدايشي يوناما د ملکي خلکو د
مرګ ژوبلي پوره راپور نه وي ورکړې.
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په نښته کې د ښکيلو خواوو قانوني مسووليتونه
يوناما په دې باور ده چې په افغانستان کې وسله واله جګړه يوه غيري نړيواله وسله واله جګړه ده چې د افغانستان د دولت ،او
د هغه د وسله وال فوځ چې د نړيوالو نظامي ځواکونو مالتړ ورسره دي )په دې راپور کې او په افغانستان کې "دولت پلوه"
ځواکونه بلل شوي دي( او د غير دولتي وسله والو ډلو )په دې راپور او په افغانستان کې "د دولت ضد عناصر" بلل شوي ترمنځ
روانه ده.
دولت پلوه ځواکونه
دولت پلوه ځواکونه هغو وسلوالو ځواکونو غړو ته ویل کیږي چې د ملي ارد او مالتړ کونکي ځواکونه ،په شمول د نړیواله
نظامي ځواکونو ) د ایساف او ځانګړي ځواکونو قطعات( افغانستان ،د ازادی د پایښت عملیاتو غړي ،او ځانګړو عملیاتو
ځواکونه چې د دی کـتار د باندې دی( او نور افغان امنیتي ځواکونو څخه عبارت دي.په جګړه کې د ښکٻلو خواو فوځي ځواکونو
ټول غړي جنګیالي دي ،لیکن طبي او مذهبي پرسونل يــې جنګیالي نه ګڼل کیږي .افغان ملی امنیتي ځواکونه  ،لکه افغان ملي
پولیس  ،افغان سیمه یز پولیس  ،ملي امنیت  ،او سرحدي پولیس هغه مهال خپل ملکي هویت له السه ورکوي چې په وسلواله
شخړه کې نیغ په نیغه برخه اخلي نود دولت پلوه ځواکونو په کـتار کې شمیرل کیږي.
د دولت پلوه ځواکونو په ډله کې کیدای شی هغه وسلواله ډلي هم شامل شی چې په وسلواله شخړه کې ښکیل وي او په شخړه
کې د ښکیلې خواو مهمه برخه تشکیل کړي  ،او د جګړی د یولوری د وسلوال ځواک یوه برخه وګرزي ،د بیلګې په څیر که د یو
دولتي مسؤل شخص د غیر رسمي قوماندې الندی د امنیت او یا یاغیتوب پر ضد عملیات تر سره کوی ،لکه امني قوماندان ،د
ملی امنیت افسر  ،او یا ولسوال.
دولت ضد عناصر
دولت ضد عناصر ټول هغه افراد او وسلواله ډلې له ځان سره رانغاړي چې اوس مهال په وسلواله جګړه یا وسلوال مخالفت کې
د افغانستان د دولت یا نړیواله ځواکونو سره ښکیل دي ،او هغه څوک هم په دی کـتار کې شمیرل کیږ لکه طالبان او نور هغه
افراد اونادولتي منظم وسلواله ډلې چې په جګړه کې فعاله ونډه اخلي او د مختلف نومونو الندې چې عبارت دی له ؛ حقاني
شبکه ،دګلبدین حکمتیار حزب اسالمي  ،د ازبکستان اسالمي تحریک  ،اتحاد جهاد اسالمي ،لشکری طیبه او جیش محمد
شامل دي.
د دولت ضد وسلوالو ډله بندي په وسلواله جنایــي ډلو د تطبیق وړ نه ده لیکن که دغه ډله په شخړه کې د ښکٻل لوري د یوې
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مخالفې ډلي په استازیتوب مخصمانه فعالتیونوکې ښکیل وي.
په وسلواله شخړه کې ښکٻلې خواې ـ افغان امنیتي ځواکونه  ،نړیوال فوځي ځواکونه او غیر دولتي وسلواله ډلی ـ د نړیوال قانون
په رڼا کې د ملکي خلکود خوندي ساتنې ښکاره مکلفیت لري.
) (iد بشرپالنې د نړيوال قانون له مخې مکلفيتونه
4د تعریفونو په اړه دغه برخه هغه حقوقی چوکاټ تعقیبوی کوم چی په الندی منابعو کی راغلی دی :د جنګیالی تعریف ۲-۴ ،او  ۳-۴فصلونه ،د انګلستان د دفاع وزارت له
ٓ
ٓ
خوا ترتیب شوی ،د وسله والو نښتو د حقوقو په اړه الرښود ،د اکسفورد د پوهنتون نشر ،اکسفورد  ،۲۰۰۴او د سره صلیب نړیواله کمیته )ای سی ار سی( ،د نړیوالی
بشرپالنی عرفی حقونه ۳ ،مه قاعده .د وسله والو نښتو ټول ښکیل غړی ،د طبی او مذهبی کارکوونکو څخه پرته ،جنګیالی ګڼل کیږی.
7

افغانستان د ژنيو د  ۱۹۴۹کال د څلورګونو تړونونو او د  5۱۹۷۷کال د ژنيو د مل دويم پروتوکول غړي هيواد دي ،دغه تړونونه
او دوهم پروتوکول په غيري نړيواله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه کوي .دغه پروتوکول د ملکي کسانو په وړاندې او د هغو اجناسو
په ضد بریدونه منع کوي ،چې د ملکي کسانو د بقاء لپاره ضروري ګڼل کيږي.
د  ۱۹۴۹کال د ژنيو د څلور ګونو تړونونو ګډه دريمه ماده حد اقل معيارونه ټاکي چې دولتي او غير دولتي وسله والې ډلې يــې
بايد په داخلي وسله واله نښته کې مراعات کړي.
د  ۱۹۴۹کال د ژنيو د څلورګونو تړونونو او د مل پروتوکولونو څو اصول د نړيوال دوديز قانون 6برخه ګرځيدلې ده او تر ټولو زيات
اړونده اصول چې افغان نظامي ځواکونه  ،نړيوال نظامي ځواکونو او غير دولتي وسله والې ډلې يــې د داخلي وسله والې نښتې د
ښکيلو خواوو په څير بايد مراعات کړي دا دي:
تشخيص :ملکي وګړي په عمومي ډول او ملکي انفرادي اشخاص بايد تر بريد الندې رانه شي]" 7.ښکيلې خواوې[ بايد
·
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په هر وخت کې د ملکي خلکو او جنګياليو او د ملکي او نظامي هدفونو ترمنځ توپير وکړي".
تناسب" :هغه بريد منع دي چې کيدايشي په تصادفي ډول د ملکي کسانو د وژنې ،ژوبلې ،د دې دواړو سبب وګرځي او
·
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ښايــي د هغو مشخصو او مستقيمو نظامي برياوو په پرتله ډيرې زياتې وي چې له بريد څخه يــې تمه کيږي".
په بريد کې احتياط" :ملکي کسان بايد په عمومي ډول د نښتې له خطرونو څخه په امن کې وساتل شي 10 ".په نظامي
·
عملياتو کې په پرلپسې ډول بايد دې ته پاملرنه وشي چې ملکي خلک تلف نه شي او ملکي شيانوته زيان ونه رسيږي .او په پوره
ډول ممکن احتياط وشي چې " د ملکي کسانو د تصادفي تلف کيدلو ،ملکي شيانو ته د زيان رسيدلو او د ملکي وګړو د ژوبل
11
کيدلو څخه مخنيوي کيږي".
ټول هيوادونه چې اوس مهال په افغانستان کې له نړيوالو نظامي ځواکونو سره مرسته کوي ،لکه په افغانستان کې نړيوال سوله ساتي
ځواکونه )ايساف( د امريکا ځانګړې قواوې ،د ازادۍ د پايښت د عملياتو غړي ځواکونه يا هغه ځانګړي ځواکونه چې د قوماندې د
دغو جوړښتونو له حدودو څخه بهر فعاليت کوي د ژنيو د  ۱۹۴۹کال د څلورګونو تړونونو غړي هيوادونه دي .که څه هم ټول هغه
هيوادونه چې افغانستان ته يــې نظامي ځواکونه استولي دي د  ۱۹۷۷کال مل لومړي اودوهم پروتوکولونو غړي نه دي ،خو د دي سره
د هغو اصولو په مراعت کولو مکلف دي چې د نړيوال دوديز قانون برخه ده.
) (iiد بشري حقونو د نړيوال قانون له مخي مکلفيتونه
د بشري حقونو نړيوال قانون هم د وسله والې نښتې او هم د سولې په وخت کې د تطبيق وړ ګڼل کيږي .د بشري حقونو نړيوال
قانون د بشر پالنې د نړيوال قانون سره متممي او يو د بل پياوړي کوونکي توګه د تطبيق وړ دي.
5دویم الحاقی پروتوکول  ۱۹۷۷د افغانستان له خوا د  ۲۰۰۹کال د نومبر په  ۱۰تصویب شو ،دغه پروتوکول د  ۲۰۰۹کال د دسمبر په  ۲۴نافده شو.
ٓ
ٓ
6دغه مرجع ته مراجعه وکړئ :د سره صلیب نړیواله کمیته )ای سی ار سی( ،د نړیوالی بشرپالنی عرفی حقونه ،لیکوال :جان ماری هینکارتز تو لویس دوسوالد بک ) CU
ٓ
 (P/ICRC, Cambridge 2005د ای سی ار سی څیړنی.مطالعه کمیته.
 7دویم الحاقی پروتوکول (۲)۱۳ .ماده.
 8لومړی الحاقی پروتوکول ۴۸ ،ماده (۲) ۵۱ .ماده هم وګوئ چی وایــی :مکلی "وګړی نباید تر هدف الندی راشی" او همدارنګه  (۲) ۵۲ماده هم وګورئ چی وایــی "بریدونه
باید یوازی پوځی هدوفونو پوری محدود وی ".
 9لومړی الحاقی پروتوکول) (۱) ۵۱ ،ب( ماده .د برید په وخت د احتیاط په هکله  ۵۷ماده هم وګورئ.
 10دویم الحاقی پروتوکول (۱) ۱۳ .ماده.
 11لومړی الحاقی پروتوکول (۱) ۵۷ ،او ) ۲الف( ) (iiمادی.
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ٓ
افغانستان د بشري حقونو څو نړيوال تړونونه السليک کړي دي 12،چې په هغو کې د مدني او سياسي حقونو نړيوال تړون )اي
ٓ
سي سي پـي ار( شامل دي او د افغانستان دولت په دې مکلف کوي چې په خپل قلمرو يا د دولت د حاکميت په سیمه کې ټولو
اوسيدونکو د بنسټيزو بشري حقونو ساتنه وکړي
سره لدي چې په افغانستان کې نا دولتي ډلي ،د وسله والو ډلو په ګډون ،نه شي کوالي په رسمي ډول د بشري حقونو دنړيوالو
ْ
تړونونو غړي شي؛ خو کوم ځاي نادولتي ډلې ،لکه طالبان عمال سیمه په ولکه کې لري ،نو طالبان په دي اړه ډیر مکلف ګڼل
13
کیږی ،چې د نړيوال بشري حقونو مکلفیتونه مراعات کړي.
د امنیت شورا  ۱۳۲۵پریکړه لیک
څرنګه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په  ۱۳۲۵پریکړه لیک کې ویلي ،چې د ټولو هیوادونو لپاره خورا مهمه ده چې د ښځو
او نجونو په اړه د نړیوال بشردوستانه او د بشر حقونو اړوند ټول نورمونه پیاده کړي او د وسلواله شخړي په مهال د جنس په
14
بنیاد د تاو تریخوالي د مخنیوي په موخه د ښځو او نجونو د خوندي ساتنې لپاره ځانګړي اړین ګامونه واخلي.
) (iiiد نړيوال جنايــې قانون په وړاندې مکلفيتونه
افغانستان په  ۲۰۰۳کال کې د روم نړيوالي جنايــي محکمې اساسنامه تصويب او له هغې سره يو ځاي شو .له دې امله
افغانستان لومړنی مسووليت لري چې د نړيوالو جرمونو په اړه تحقيق وکړي؛ لکه جنګي جرمونه ،د بشريت ضد جرمونه او نسل
وژنه ،او د خپلو محاکمو په صالحيت کې هغه تر عدلي تعقيب الندي ونيسي .که افغانستان ونه شي کوالي او يا و نه غواړي چې
دغه کار وکړي ،نړيواله جنايــي محکمه کوالي شي په افغانستان کې خپل صالحيتونه عملي کړي.
هغه دولتونه چې نظامي ځواکونه يــې په افغانستان کې د نړيوالو نظامي ځواکونو په ليکه کې شامل دي او د افغانستان د شخړې
يوه خوا ده  ،مسووليت لري چې هغه نړیوال جرمونه تحقيق او تعقيب کړي چې د دوي اتباع په افغانستان کې ددغو جرمونو
15
په ارتکاب تورن وي.
ٓ
په ځانګړي توګه دولتونه مکلف دي چې د نړيوالي جنايــي محکمې د اساسنامې ) (۲) ۸اي( )اي( مادي څخه سرغړونه تر عدلي
تعقيب الندي ونيسي .دغه ماده وايــې "په قصدي ډول په عام ولس يا انفرادي اشخاصو باندې چې په مستقيم ډول په شخړو کې
ښکيل نه وي مخامخ بريد کول" په داخلي وسله والو شخړو کې جنګي جرم ګڼل کيږي".

 12افغانستان د بشري حقونو د بين المللي الندنيو تړونو او معاهدو يو غړي هيواد دي :د مدني او سياسي حقونو نړيوال تړون په  ۲۴اپريل ۱۹۸۳؛ د اقتصادي اجتماعي
او کلتوري حقونو تړون  ۲۴اپريل ۱۹۸۳؛ د نژادي تبعيض د ټولو شکلونو د له منځه وړلو بين امللي تړون ۵ ،اګست ۱۹۸۳؛ د ښځو په وړاندې د تبعيض د ټولو شکلونو
د له منځه وړلو تړون ۵ ،مارچ ۱۹۸۳؛ د شکنجې او نورو توهينوونکو او غير انساني جزا او چلند د منع کولو تړون ۲۶ ،جون ۱۹۸۷؛ د ماشوم د حقونو تړون ۲۷ ،اپريل،
۱۹۹۴؛ او دماشومانو د حقونو  ،دماشومانو د پلورلو ،د ماشومانو د فحاشۍ او د پورنوګرافۍ د منع دکنوانسيونو اختياري بروتوکول ۱۹ ،اکـتوبر کال ۲۰۰۲؛ او په وسله
واله جګړه ګې د ماشوم ګډون په باب د تړون اختياري پروتوکول چې د  ۲۰۰۳کال د سپتمبر په  ۲۴تصويب شوي دي .منبع :
http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html
 13د ملګرو ملتونو عمومي سر منشي ،په سريالنکا کې د حساب ورکونې په اړه د عمومي منشي د کارپوهانو د پالوي راپور  ۳۱ ،۲۰۱۱مارچ پاراګراف  .۱۸۸دغه راز وګورئ
د ليبيا په عربي جمهوريت کې د بشرپالنې د بين المللي قانون د نقض په اړه د څيړنو د بين المللي کميسيون د تحقيقاتو راپور  ۱ A/HRC/17/44جون .۲۰۱۱
 14دغه مراجعو ته مراجعه وکړئS/RES/1325 (2000); :او همدارنګه S/RES/1820. (2008), S/RES/1888 (2009), S/RES/1889 (2009), and S/RES/1960
(2010).
بشري
لري
غړي
حقونو او دبشر پالني نړيوال قانون څخه
 15پرته له دی نظر نیولو کې چې دولتونه د نړيوالي جنايــې محکمي دي او که نه دي ،دوي بيا هم مکلفيت چې د
سختي سرغړوني تحقيق وکړي.
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) (ivد ملي قوانينو په وړاندې مکلفيتونه
دولت ضد عناصرو غړي د افغانستان د جنايــي قوانينو له مخې د عدلي تعقيب وړ دي.د نړيوال فوځي ځواکونو غړي د دوي د
خپلو دولتونو د ملي قوانينو د نقض له امله پر حساب ورکولو مسؤل دي.
د ملکيانو تعریف /خوندي جنګیالي
يوناما د ملکي وګړو لپاره يو تعريف کاروي او تطبيقوي چې د نړيوال قانون سره سمون خوري .په افغانستان کې د وسله والي
شخړي نورې خواوي او فعاالن د ملکي وګړو لپاره خپل خپل تعريفونه جوړوي چې په الندي برخه کې به توضيح شي.
يوناما
يوناما د ملکي کسانو لپاره هغه تعريف کاروي چې د بشرپالنې د نړيوال قانون په معيارونو برابر دي .د بشرپالنې د نړيوال قانون
له مخې "ملکي" هغه څوک دي چې جګړه مار نه وي) ،د نظامي /نيمه نظامي ځواکونو غړي( يا د منظمو وسله والو ډلو غړي چې
د شخړې يوه خوا وي ،او هغه کسان چې د عمومي پاڅون 16برخه نه وي .يو ملکي کس هغه وخت او دهغې مودي په ترڅ کې
خپل موقف له السه ورکوي چې په وسلواله شخړه کې په مستقيم ډول برخه واخلي.
د بشرپالنې نړيوال قانون په شخړه کې له ښکيلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې د نظامي عملياتو په ترڅ کې تل د ملکي کسانو او
جګړه مارو ترمنځ تشخيص وکړي .هغه کسان چې په شخړه کې برخه نه اخلي يا له دې وروسته په شخړه کې برخه نه اخلي
خوندي دي او بايد بريد ور باندې ونه شي .لکه د ملکي کسانو په څير ،هغه جګړه مار چې )ژوبل شوي ،ناروغه  ،ويجاړه شوي
کښتي عمله ،توقيف شوي يا تسليم شوي وي( يا هغه کسان چې د وسله والو ځواکونو د روغتيايــي يا مذهبي پرسونل برخه وي د
بشرپالنې د نړيوال قانون الندې له بريدونو څخه خوندي دي.
د افغانستان په وسلواله شخړه کې دغه راپور د خلکو د بيال بيلو کـتګوريو په وړاندې بريدونه مستند کوي چې په جګړو کې په
مستقيم ډول برخه نه اخلي لکه د عامه خدمتونو کارکونکي ،ښوونکي ،د روغتيايــي کلنيکونو کارکارکونکي او په عامه خدمتونو
کې شامل کسان ،سياسي مشران او د دفترونو خاوندان ،د نا دولتي موسسو کارمندان او د ملکي پوليسو پرسونل چې د جنګیالو
17
په څير وظيفي نه تر سره کوي او دولت ضد عناصرو پر ضد عملياتو کې برخه نه اخلي.

 16د  ۵۰مادي لومړي پاراګراف د لومړي پروتوکول د ژنيو د کنوانسونونو لومړي پراګراف سره مقايسه کړئ .وګورئ :نايلز ميلځر" ،د بشرپالنې د بين المللي قانون الندې په دښمنيو کې
د مستقيمي برخې اخيستنې په اړه الرښوونې ،۲۰۰۹ ".ا جوالي.
 17يوناما هغه پوليس افسران جنګي افراد ګڼي چې په مستقيم ډول په نښتو کې برخه اخلي .په دې کې د افغانستان ملي پوليس ،محلي پوليس ،سرحدي پوليس شامل
دي چې په معمول ډول د ياغيانو ضد فعاليتونو کې برخه اخلي ،خو که داسې شواهد پيدا شي چې د هغې په خالف وي .يوناما د افغانستان ترافيک پوليسو او نور پوليس
افسران ،چې يوازې د ملکي پوليس وظيفې اجراء کوي د جنګي افرادو په توګه نه پيژني.
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لنډیز
د میدان ښار په مرکز کې چاودنه رامنځ ته شوه .دا یو غیر انساني کړنه وه .ګڼ شمیر بي ګناه ملکي وګړي مړه او ټپیان
شول .په ټولیز ډول  ۱۷۱تلفات رامنځ ته شول چې له دی جملې څخه څلور تنه مړه وو .ګڼ شمیر ملکي کورونه او
دولتي ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې یا سختې زیانمنې شوې .زه په خپل کور کې د خپل کورنۍ غړو سره یو ځای وم
چې د درندی چاودنې غږ مې واورٻد .د دی اغٻز زښت زورور و او ما لومړی فکرکاوه چې چاودنه زما د کور دننه وشوه.
ما ټکان وخوړ او ټول وبٻریدو -دا مې په ژوند کې تر ټولو ډارونکي ورځ وه .زما پالر  ،دری ورونه او خور مې ټپیان
شول .کله چې مې د فامیل غړي په وینو او ټپـی حالت کې ولیدل نو ځان مې کابو نه کړای شو او چغی مې پیل کړی .ما
فکر کاوه چې ګوندې ټول فامیل مې له السه ورکړ .کله چې په دی پوه شوم چې دوی ژوندي دی نو ډیر خوښ شوم.
 -د ملکي کس کیسه چې د  ۲۰۱۲کال د نومبر په  ۲۳مه د میدان وردګ والیت په میدان ښار 18کې د ځاي پرځايشوی چاودیدونکي وسیلي په پایله کې يــې د فامیل پنځه غړي ټپیان شو چې دغه چاودنې ټول څلور وژلي او  ۱۶۷نور
19
یــې ټپیان کړي.
د افغانستان وسلواله شخړې په دوامدار ډول په  ۲۰۱۲کال کې خورا ډیر شمیر ملکي افغانانو ته تلفات واړول .د افغاناستان
لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه هٻئت )یوناما( په  ۲۰۱۲کال کې د ۲،۷۵۴ملکي افغانانو مړینه او نور  ۴،۸۰۵ملکي کسانو
ژبله ) ۷،۵۵۹ملکي تلفات ( ثبت کړي دی .دغه شمیرنه د  ۲۰۱۱20کال پرتله ملکي مړینه کې  ۱۲سلنه کمښت او ژوبله کې
کم اندازه ډیروالي راغلې چې د افغانستان په دی روانه النجه کې پرله پسې انساني زیان په جګړه کې د ښکیلو خواو ډیر ژمنتیا او
هڅو غوښتنه کوي چې د ملکي خلکو تلفات راټیټ او خوندی ساتنې ته يــې پاملرنه وکړي.
یوناما په  ۲۰۱۲کال کې د دولت ضد وسلوالو لخوا  ۲۱۷۹ملکي کسانو مړینه او  ۳،۹۵۲کسانو ژوبله )  ۶،۱۳۱ملکي تلفات(
ثبت کړي چې د  ۲۰۱۱کال پر تله ۹سلنه لوړوالي ښي .په  ۲۰۱۲کال کې د ټول ملکي تلفاتو  ۸۱سلنه دولت ضد عناصرو ته
21
منسوب شوې.

18طالبانو په خپله ویب پاڼه د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخستې او خبری رسنیو ته یــې بریښنالیک استولی چې دغه برید کې دوی د یو موتر کې ځای پرځاي شوی
چاودیدونکې توکې کارولي چې دولت نه د وسلواله جګړي کې د نیول شوی اعدام شویو بندیانو) مظنون طالبانو غړي( غچ واخلي چې د افغانستان دولت د کابل پل چرخي
زندان کې د نومبر په  ۲۰او  ۲۱اعدام کړ.
2012-jihadi-achievements-part- http://shahamat-english.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20416:quick-glance-at. 1&catid=3:articles&Itemid=5
 19د ۲۰۱۲کال د دسمبر په  ۱۹نیټه د یوناما په میدان وردګ میدان ښار کې مصاحبه
20یوناما په  ۲۰۱۱کال کې ټول  ۷،۸۳۷ملکي تلفات )  ۳،۱۳۱مړه او  ۴،۷۰۶ټپیان ( مستند کړي .د  ۲۰۱۱کال په وسلواله شخړه کې د یوناما د ملکي تلفاتو کلنې راپور
په الندې اړیکه وګورئ:
 . http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf.په ۲۰۱۲
کال کې ټول  ۷،۵۵۹ملکي تلفات چې د  ۲۰۱۱کال ملکي تلفاتو پر تله  ۴سلنه ټیټوالې ښي.
 21په  ۲۰۱۱کال کې یوناما د دولت ضد عناصرو ته منسوب د  ۲،۲۰۸کسانو مړینه او  ۳،۴۲۸کسانو ژوبله)  ۵،۶۳۶ملکي تلفات( ثبت کړی.د  ۲۰۱۱کال په وسلواله
شخړه کې د یوناما د ملکي تلفاتو کلنې راپور په الندې اړیکه وګورئ:
 . http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdfپه ۲۰۱۲
کال کې دولت ضد عناصرو ته منسوب نهه سلنه ډیر والې ،د ملکي کسانو په مړینه کې د  ۲۰۱۱کال پر تله یو سلنه کمښت او  ۱۵سلنه ژوبله کې ډیر والي څخه عبارت
دی.
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د کال په اساس دملکی وګړو وژنه۲۰۱۲-۲۰۰۷ :

د  ۶،۱۳۱ملکي تلفاتو د جملي څخه چې د دولت ضد عناصرو لخوا اړول شوی  ،یوناما هدفی وژنو  22کې  ۱۰۸سلنه ډیر والې
ثبت کړې او د ځای پر ځاي شوی چاودیدونکوتوکو د بی تفکیکه استمال له امله تلفاتو کچه لوړه شوي په ځانګړی توګه دغیر
قانوني دفشار په ذریعه چاودیدونکي توکي چې د قرباني د تماس سره فعالیږی ډیروالي راغلي .دا ډیر زیان اړونکي چاودیدونکي
توکي د ماشومانو په ګډون په هر هغه چا چوی چې قدم پری کیږدی یا هره واسطه لکه د ملکي مني بوس د پاسه تیریدو سره
سم چوي .جګړه زپلې سیمه کې افغان ښځی ،ماشومان او سړي د د ولت ضد عناصرو لخوا د مخ په ډیریدونکي ګواښ ،ډار،
خوزښت حق ،د زده کړی او روغتیايــې خدمتونو ته السی حق کې د مخنیوې سره مخ دي.
په  ۲۰۱۲کال کې د ملکی تلفاتو اته سلنه مرګ ژوبله دولت پلوه ځواکونو ته منسوب شوی )  ۳۱۶مړه  ۲۷۱ټپیان( چې د
 ۲۰۱۱کال پر تله  ۴۶سلنه کمښت ښي ) ملکي مړینه کې  ۳۹سلنه کمښت او  ۵۳سلنه ژوبله کې ټیټوالې راغلی( 23.په ۲۰۱۲
کال کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د فعالیتونو په پایله کې اوښتې تلفات  ۲۰۱۱کال ته ورته وو ،چې  ۳۳ملکي کسانو مړینه
24
او د  ۶۳کسانو ژوبله ثبت شوی وه  ،چې ډیرې یــې د ځمکنې نښتې په پایله کې رامنځ ته شوي.
پاتي نور  ۸۴۱ملکي تلفات )  ۲۵۹مړه او  ۵۸۲ټپیان ( له دی امله کوم لوري ته منسوب نه کړای شو ،چې یا د نښتې پر مهال په
متقابل ډزو کې  ،د پولې پوری غاړی بمبارۍ یا د جګړی چاودیدونکو پاتې شونو له امله رامنځ ته شوي.
د یوناما موندنې ښي چې د  ۲۰۱۲کال په لومړۍ نیمايــې کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله کمه شوې خو د کال په وروستۍ نیمایــې
کې دتلفاتو کچه بیا لوړه شوې .د  ۲۰۱۲کال په لومړيو پنځه میاشتو کې د ملکي تلفاتود کمښت عمده الملونه د وخت د مخه د
سخت ژمی موسم چې د مخالف وسلوالو فعالیتونو په مخ کې خنډ ګرزٻدلې  ،او هم د دولت ضد عناصرو پرضد نظامی عملیاتو
 22دغه شمیره د یو هدفمند برید پیښی د ټپیانو او وژل شوی کسانو تعداد ښیــی .د بیلګی په توګه ،د یو شخص په وړاندی د چاودیدونکو توکو کارول چی د څو تنو د تلف
کیدو المل وګرځید.
 23یوناما په  ۲۰۱۱کال کې دولت پلوه ځواکونو عملیاتو ته منسوب د  ۵۱۷کسانو مړینه او  ۵۷۱ژوبله )  ۱،۰۸۸تلفات ( ثبت کړي و .د  ۲۰۱۱کال په وسلواله شخړه کې
د یوناما د ملکي تلفاتو کلنې راپور په الندې اړیکه وګورئ.
.http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
 24د ملکی وګړو د تلفاتو په هغه مجموعی شمیر کی چی افغان ملی امنیت ځواکونو ته منسوب دی دولت پلوه ځواکونه هم بکښی شامل دی.
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اغیزی دي .یوناما د  ۲۰۱۲کال د جوالی د لومړۍ نیټې څخه تر  ۳۱دسمبر پورې د  ۲۰۱۱کال د ورته مودې پر تله ملکې تلفاتو
کې  ۱۳سلنه ډیروالې ثبت کړی ،او د هیواد په ځینې برخو کې د سختې جګړې او ملکې ځاینو کې د چاودیدونکو توکو د ځای پر
25
ځای کیدو له امله ملکې مرګ ژوبله کې  ۱۷سنله ډیروالې راغلې.
د جګری د ښکیلو خواوو په اساس دملکی وګړو مرګ ژوبله
۲۰۱۲-۲۰۱۰

د دولت ضد عناصر او ملکي خلکو خوندي ساتنه
د  ۲۰۱۲کال په اوږدو کې یوناما د بې توپیره تعبیه شوي چاودیدونکو توکو ،په ځانګړی توګه د فشار په ذریعه چاودیدونکي
توکي او نور داسی تاکـتیکونه چې تعبیه شوي چاودیدونکې وسٻلي چې ځان مرګو اوپیچلو بریدونوکې هم کارول کیږی او د ملکي
ګڼې ګوڼې سیمه کې په دوامدار ډول استمالیږی ثبت کړي.
په  ۲۰۱۲کال کې تعبیه شوی چاودیدونکي توکې د ملکي خلکو لپاره تر ټولو ستر ګواښ و  ،چې په  ۷۸۲بیال بیل پٻښو کې يــې
 ۸۶۸ملکي خلک مړه او  ۱،۶۶۳نور ژوبل کړي چې د  ۲۰۱۱کال پر تله دری سلنه ډیر والې ښي 26.هر هغه ځای چې نظامي
هدف پکې نښه ګرزول کیږي نود چاودیدونکې وسیلي ایخودونکې یا انفجار ورکونکې مسؤل کس د ملکي خلکو خوندی ساتنې

 25یوناما په  ۲۰۱۱کال کې د  ۹۴۹کسانو مړینه او  ۱۵۱۱کسانو ژوبله) ۲،۴۶۰ملکي تلفات( د تعبیه شوی چاودیدونکو توکو له امله ثبت کړی .د  ۲۰۱۱کال په وسلواله
شخړه کې د یوناما د ملکي تلفاتو کلنې راپور په الندې اړیکه وګورئ.
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
 26په  ۲۰۱۱کال کی د یوناما د موندنو پر اساس  ۹۴۹تنه ملکی وګړی د تعبیه شوی چاودیدونکو توکو له امله وژل شوی او  ۱۵۱۱ټپیان شوی دی .په نتیجه کی د دغه
چاودیدونکو توکو له امله د تلفاتو مجموعی شمیر  ۲۴۶۰تنو ته رسیږی .په وسله واله نښتو کی د ملکی وګړو د ساتنی په هکله د یوناما د  ۲۰۱۱کال راپور ته مراجعه وکړی:
.http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
13

په اړه احتیاط نه کوی  ،اود دی سربیره د ملکی او نظامي هدف تر منځ توپیر نه کوي او یا هم د ملکي خلکو شتون او بوختیا ته
هیڅ پاملرنه نه کوي چې د نړیوال بشردوستانه قانون الندي مکلفیت څخه سرغړونه ده.
یوناما په ګوته کوي چې د افغان ماشومانو ،ښځواوسړیو پر ژوند د تعبیه شوی چاودیدونکو وسیلو اغیزې د ژوند حق سمالسی
ګواښ تر کچې اوړي .پاتې شوی تعبیه شوی چاودیدونکې توکي 27ـ چې ځای پر ځای شوی وي خو نا چاودي وي ـ په ټولنه کې د
روغیتا او زده کړی ته الس رسې په مخ کې خنډ ګرزي  ،او په ټولنه کې د بد امنې چاپیریال رامنځته کولو سره په دوامدار ډول د
ملکي خلکو ژوند د مرګ او ژوبلې ګواښ تر څنګ شتمنې هم ویجاړوي .د ولسوالیو ټولنې په پراخه کچه د ځای پر ځای شوی
ماینونو په اړه چې کله دوی د راپور په لټه کې شي او یا ملی امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي ،هغه مهال د دولت ضد وسلوالو د
غچ اخستلو سره مخ کیږي.
د ملکي خلکو قصدي وژنه  ،دولتي چارواکي ،مذهبي ،قومی مشران ،رخصت پولیس او هغه خلک چې د سولی د پروسې
مالتړی کونکي و په دی ګمان چې هغه ګنې د دولت مالتړي دی ،له دي جملي څخه یــې  ۶۹۸مړه او  ۳۷۹نور یــې ټپیان کړي )
د  ۲۰۱۱کال پرتله ډیروالې ښي( .د ملکي تلفاتو د دی جملي څخه د دولت ملکي مامورینو تلفات په بی ساری توګه  ۷۰۰سلنه
ډیروالې ښي .
یوناما په پرله پسې توګه د دولت ضد عناصرو لخوا د قضايــې پریکړو پر اساس د وژنې ،دبدن دغړو پریکول ،وهل ډبول او د
بشر حقونو څخه د سرغړاوی پیښې ثبت کړي .دغه پریکړي هغه مهال پلې کیږي چې اکـثرا د اعدام د لیاری هغه ملکي خلک
مجازات ګوری چې دولت لپاره په جاسوسۍ یا نور جرمونو تورن وي .یوناما په  ۱۷بیالبیلو پٻښو کې د  ۳۳ملکي کسانو د وژلو
داسې پیښې ثبت کړي چې د دولت ضد عناصرو لخوا د قضایــې ناستې وروسته پری سزا تطبیق شوي  .دغه رنګ قضايــې ناستې
28
د نړیوال بشردوستانه قانون څخه سر غړونه ده .
یوناما د دولت ضد عناصرو لخوا ملکې خلکو ته د ګواښ ویری او ډار د کورنو د سوځولو په شمول د  ۱۲۱پٻښو پخلې کړي  ،چې
دا د  ۲۰۱۱کال پر تله  ۱۷سلنه لوړوالي په ګوته کوي .يوناما دی احتمال ته په پام سره چې ممکن داسي پٻښې کم راپور شوي
وي چې ډیري نامنۍ او لیري پرتو ټولنو ته الس رسی او د ناوړه چلند په راپور کولو کې د ټولني پرمخ ستونزی يــې عمده المل
29
دی.
د ملکي تلفاتو په اړه د طالبانو عمومي اعالمي
د  ۲۰۱۲کال په اوږدو کې طالبانو  ۵۳اعالمي خپرې کړي چې له دی جملې  ۲۵اعالمي د ملکي تلفاتو او بشري حقونو مسالو
اړوند وي 30.په دی اعالمیو کې د ملکي کسانو د خوندي ساتنې په اړه ښکاره ژمنې شوی وي او په افغانستان کې د ملکي کسانو
27ایښودل شوی تعبیه شوی چاودیدونکي توکي عبارت دی له فشار په ذریعه چاودیدونکي وسیلي ،د تارپه وسیله چاودیدونکي  ،دلیري کنترول چاودیدونکي توکي چې
کیدای شی فعاله یا غيرفعاله اوسي .په میراث کې پاتې شوی چاودیدونکي توکي هغه دي چې د تیر جګړی په مهال خښ شوی  ،چې کیدای شی فعاله یا غیرفعاله اوسي ،د
بیلګي په ډول د چاودیدونکي وسیلی بتری کیدای شی تاریخ تیر یا فعاله شوی نه وي .که څه هم د ایساف او ملي امنیتي ځواکونو د تعبیه شوي چاودیدونکو کشفولو،
پاکولو ،لمنځه وړل د  ۲۰۱۲کال په اوږدو کې دوام درلود،خود پاکولو شته منابع د اړتیا یوه برخه ترسره کړه.
28د ژنیو کنوانسیونو 3مه مشترکه ماده د وسله والو شخرو ټول غړی ،د طالبانو په شمول ،په دی مکلف کوی چی پر ملکی خلکو باندی د حکمونو د صادرولو او د هغوی
د اعدامولو څخه چی جنګی جرمونه دی ،هرځای هر وخت ډه ډه وکړی .د  ۳یمې ګډی مادی مطابق د اسي محکمو د مخه د خلکوه محاکمه جنګي جرم ګڼل کیدای شي.
29په  ۲۰۱۲کال ،د هغو مصاحبو په جریان کی چی د یوناما له خوا د خلکو سره د دوی د ولسوالی څخه بهر ترسره شو ،د دولت ضد عناصرو له خو د سرغړونو او
تهدیدونو په مکرر ډول راپور ورکړ شو.
30په  ۲۰۱۱کال کی طالبانو  ۵۷اعالمیــی خپور کړل چی په زیاترو کی یــی د پیښو مسؤولیت په غاړه اخیستی وو یا د یو عمل د ترسره کولو د تهدید په شکل او یا یوناما
راپورونو ته د ځواب په شکل وو .د یوناما د  ۲۰۱۱کال راپور ته مراجعه وکړئ ،د  ۲۰۱۱کال کلنی راپور ،په وسله واله جګړه کی د ملکی وګړو ساتنه ،د مکلی وګړو د
تلفاتو په هکله د طالبانو بیانونه ۱۲ ،پاڼه.
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د مرګ ژوبلي ډیره پړه د دولت پلوه ځواکونو د عملیاتو د غیر قانونې کړنو ته منسوب شوی ده 31.په بل لور په عین وخت کې
طالبانو اعالمي خپرې کړي چې د رسنیو د الری يــې د ځانمرګو ،پیچلو بریدونو ،په نښه شوی وژنو یا تعبیه شوی چاودیدونکو
توکو پٻښې چې په پایله کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوختي د مسؤلیت ادعا کړي 32.په دی اعالمیو کې طالبان په برید کې نښه
شوې هدف په ګوته کوي او ځیني وخت د هغوی د تعریف له مخي هغه هدف ملکي نه ګڼل کیږي ،او د اړول شوي تلفاتو نوم
لړخپروي او ځینې وخت وايــې چې د ملکي خلکود خوندي ساتنې په موخه يــې ګامونه اخستلی وو 33.په ځینې اعالمیو کې د فشار
په پایله کې چاودیدونکې تعبیه شوي وسیلو استمال ردوي.
یوناما د کال په دویمه نیمايــې کې په دولتي چارواکو د برید په هکله د طالبانو په اعالمیوکې نازک بدلون لیدلې ،چې تاکید یــې
په نظامي اهدافو راڅرخي او د ادارو په داخل کې یــې بریدونوباندی زور ورکړی 34.په اعالمیو کې په ښکاره دغه بدلون ددی
ښکاروندوي کوي چې د طالبانو مشرتابه دا اړینه ګڼلي چې د ملکي افغانانو د خوندی ساتنې په هکله خپله اندیښنه څرګنده
کړي چې د سولی د پروسی مالتړ د پراخه سیاسی هدف او د افغانانو د ”زړونواو ذهنونو“ د ګـټلو لپاره وي.
د طالبانو اعالميــي چې په خپلو غړو د ملکي خلکو د خوندي ساتنې غږ کوی هرکلې وایو ،خو په عملی میدان کې هیڅ بدلون تر
سترګو شوی ندی .طالبانو په مستقیم ډول د ملکي وګړو هدف ګرزول په ځانګړی ډول په نښه شوی وژنې او تعبیه شوي
چاودیدونکو توکو په بی توپيره استمال چې په دی کې د فشار سره فعالیدونکې چاودیدونکې وسیلي هم شامل دي ادامه ورکړي.
یوناما د طالبانو په مشرتابه غږ کاندي چې د نړیوال قانون سره موافق خپل مکلفیت ته پام سره په ملکي خلکو خپل بریدونه
ودروي ،اود ملکي خلکود خوندی ساتلو په اړه دی خپلي څرګنده ژمنې د جنګیالو ترمنځ پلې کړي او د” ملکي خلکو“ تعریف ته
بیا د سره کـتنه وکړی چې د نړیوال بشردوستانه قانون سره سمون ولري اوغیر قانوني او فشار سره چاودیدونکو او نور بي توپيره
چاودیدونکو توکو استمال ودروي.
د ټولني لید لورې  :د دولت ضدعناصرو د ولکې الندی سیمې
که څه هم ملکي خلکو تلفات او د جګړی اړوند د دولت ضد وسلوالو اودولت پلوه ځواکونو ترمنځ تاوترخوالي کچه په ۲۰۱۲
کال  35,کې یوڅه ټیټه شوي ،خو المل يــې د په ځینې سیمو کې دولت پیاوړی شتون یا د ملکي خلکو خوندي ساتنه کې پرمختګ
نه دی .د  ۲۰۱۲کال په اوږدو کې ټولنو یوناما ته ویلي چې د دولت ضدعناصرومخ په ډیریدونکي ډول د ولکي سیمه پراخیږي او
فکرکوی چې ځینې سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د محدود شتون او په سیمه باندې د ولکي وړتیا نه لرلو له امله دي .په
ګڼ شمیر ولسوالیو کې د یوناما تحقیقات دا څرګندوي چې د افغان امنیتي ځواکونو محدود شتون او دولت ضد عناصرو بشپړ یا
36
د یوی برخي ولکی له امله په پراخه کچه د بشر حقونو سرغړونه کیږي.
 31د بیلګی په توګه ،د طالبانو په یو اعالمیه کی چی د کوچنی اختر په ویاړ د  ۲۰۱۲کال د اګست په  ۱۶صادر شو په دی ټینګار شوی و چی د ملکی وګړو ساتنه یو
اسالمی مکلفیت دی.
32په  ۲۰۱۲کال کی یوناما  ۴۶بیالبیلی پیښی ثبتی ګړی چی مسؤولیت یــی طالبانو په غاړه اخیستی وو .په دغو پیښو کی  ۵۱۳وملکی خلک تلف شوی چی پکښی ۱۵
هدفمن بریدونه ۱۲ ،ځان مرګ او ډله ییز بریدونه ۹ ،تعبیه شوی چاودیدونکی توکی چاودنی او  ۷ځمکنی نښتی شامل وو.
33د  ۲۰۱۱کال د جون د ۲۷می په یوه اعالمیه کی طالبانو ادعا کړی چی د دوی جنګیالی تر اخره حده کوښښ کړی چی د ملکی خلکو څخه ساتنه وکړی او ملکی خلکو ته
الرښوونه کړی د جګړی تر پایه پوری خپلو کورونو کی پاتی شی .د دغی اعالمیــی څخه وروسته د  ۲۰۱۲کال د جون په  ۲۱نیټه په کابل کی د قرغی بند په سپوژمی
رستورانت کی یوه ډله ییزه برید ترسره شوه چی زیات شمیر ملکی وګړی ټپیان او ووژل شول.
34د بیلګی په توګه ،د لوی اختر په ویاړ د ښاغلی امیرالمومنین د  ۲۰۱۲کال د اکـتوبر  ۲۴نیټی پیام په الندی ویب سایت کی:
http://shahamat-english.com/.
35د ایسف مرکز  ،ایساف میاشتنې مالومات د  ۲۰۱۲کال تر نومبر بدلونونه ۲۰۱۲،کال دسمبر کې چاپ شو.
36په وسلواله جګړه کې د ملکي تلفاتو  ،د یوناما شپږ میاشتنې راپور په الندي اړیکه اړیکه وګورئ .
.http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
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په نورو ځاینو کې بیا د دولت شتون او امنیتي ځواکونو د ملکي خلکو خوندي ساتنه ټینګه کړي.

دولت پلوه ځواکونه او د ملکي خلکو ساتنه
په  ۲۰۱۲کال کې دولت پلوه ځواکونو ) افغان ملي امنيتي اونړیواله نظامي ځواکونو( د ملکي کسانو د تلفاتو د کمښت په موخه
ګامونه اخستلي .یوناما د دولت پلوه ځواکونو د نظامي عملیاتو هواي بریدونو ،د تالشي عملیات ،ځمکنې نښتې او زیات
ځواک کارونو پٻښو په پایله کې د ملکي مرګ ژوبله کې څرګند کمښت ثبت کړي.
د  ۲۰۱۲کال د جنوری د لومړۍ څخه تر  ۳۱دسمبر پوری ،یوناما دولت پلوه ځواکونو ته منسوب د  ۵۸۷ملکي تلفات ) ۳۱۶
مړه او  ۲۷۱ټپیان ( ثبت کړي  ،چې د  ۲۰۱۱کال 37پر تله د ټول تلفاتو کې  ۴۶سلنه ټیټ والي ښي .یوناما د ټول ملکي تلفاتو
څخه  ۸سلنه دولت پلوه ځواکونو ته منسوب کړي.
د نړیوال فوځي ځواکونو هواي بریدونه د ټولو ډیر د ملکي کسانو مرګ ژوبلې المل شوی چې دولت پلوه ځواکونو ته منسوب
شوي .یوناما د نړیوال امنیتي ځواکونو 38د هوایــی بریدونو په پایله کې د  ۲۰۴ملکي تلفات )  ۱۲۶تنه ملکي کسانو مړینه او ۷۸
کسانو ژوبله( ثبت کړي ،چې دا د  ۲۰۱۱کال پر تله ورته عملیاتو کې د ملکي تلفاتو  ۴۲سلنه کموالې ښي .دولت پلوه ځواکونو
ته منسوب تلفاتو کې  ۲۷سلنه تلفات د هوایــی بریدونو له امله رامنځ ته شوي چې د ټول ملکي تلفاتو دری سلنه تشکیلوي .د
هوایــی عملیاتو په پایله کې د  ۱۲۶وژل شویو له جملې نه  ۵۱یــې ماشومان دي.
د هوایــې بریدونو د هدف ټاکلو معیار کې دوامداره بیا کـتنې ته له دی امله ډیره اړتیا ده  ،چې د سپتمبر په  ۱۶د لغمان والیت د
علینګار ولسوالۍ کې یو لړ هوایــي بریدونه تر سره شو 39.د ایساف مطابق د لومړنې برید هدف یاغیان ووچې د ایساف او افغان
امنیتي ځواکونو د ګڼو سرچینو لخوا تصدیق شوی وو ،خو په دی کې یوازی ملکي خلکو ته تلفات اوښتي  ،چې  ۸ملکیان چې
ډيرې يــې ښځې او ماشومان وو مړه  ،او نوری  ۸نجونې ټپیانې وي 40.د لومړنې هوايــي برید د مخه د برید امر ورکول چې
خطايــې سره يــې مخالف جنګیالي ګڼلي و ) یو مشروع هدف ( خو د ښځو او ماشومانو یوه ډله هدف ګرزیدل په کلکه غوښتنه
کوي چې هوايــي برید تر سره کیدو د مخه هدف ټاکلو اړوند د بشپړې پالیسۍ بیا کـتنې ته ډیره اړتیا لیدل کیږي .یوناما یادونه
کوي چې د علینګار د هوایــې برید په هکله د پلټنو موندنې علني نه شوې او نه اړوند پالیسۍ کې بدلون راڅرګند شو .دا د ایساف
د لوګر د ورته هوايــې برید پٻښې چې د  ۲۰۱۲کال  41د جون په میاشت کې تر سره شو د هغه څخه یو بیل غبرګون و ،چې
هغه مهال ایساف یو نوې متممه کړنالره تعدیل کړه چې پراساس یــې په ملکي استوګن ځایونو باندی بمباري مخنیوې وکړ.
په پرله پسې ډول په  ۲۰۱۱ ،۲۰۱۰او  ۲۰۱۲کې مخ ځوړ میالن په مستند کولو سره  ،یوناما د دولت پلوه ځواکونو 42لخوا
ترسره شوي چاڼیزوعملیاتو په پایله کې د  ۵۴ملکي کسانو مړینه او  ۲۱کسانو ژوبله ثبت کړي )  ۷۵ملکي تلفات( چې د ۲۰۱۱

یوناما په  ۲۰۱۱کال کې  ۱،۰۸۸ملکي تلفات )  ۵۱۷مړه او  ۵۷۱نور ټپیان( ثبت کړي .د  ۲۰۱۱کال په وسلواله شخړه کې د یوناما د ملکي تلفاتو کلنې راپور په الندې
اړیکه وګورئ.http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf .
38یوناما د هوايــي بریدونونو په پایله کې په  ۲۰۱۱کال کې د  ۲۳۵کسانو مړینه او  ۱۱۸ژوبله ثبت کړي  .مخکې یادونه شوي.
39برید کونکي هوايــي عملیات د مخه سنجول شوي هوایــی عملیات دی چې د دفاعي هوايــی برید څخه بیل وي.
40د ایساف په مرکز کې د ایساف دغړو سره د یوناما ناسته ،سپتمبر او اکـتوبر  ۲۰۱۲کابل.
41د  ۲۰۱۲کال د جون په  ۱۶نيټه ،ایساف د ملکي خلکو په استوګن ځاي هوايــي برید تر سره کړ ،چې د اوه ښځو،پنځه ځوانې انجونو ،او یو لس میاشتنې ماشوم په
ګډون  ۱۸ملکي وګړي ووژل .ایسف ددی په غبرګون کې یو متمه ماده ) فراګو ( صادرکړه چې په دفاعي حالت کې د استوګنې ځایونو باندی هوایــي بریدونه ودروي.
42په شمیرنو کې د افغان امنیتي او نړیواله ځواکونو مستقل او ګډ عملیات شامل دی.
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کال پر تله  ۳۳سلنه ټیټ والي ښي 43.د راپور له مخی د  ۲۰۱۲کال د جوالی میاشت څخه تر  ۲۰۱۳کال تر جنورۍ پورې
ډيرې پوځي عملیاتو کې افغان امنیتي خواکونه مخکښ رول لري  ،چې له مخي یــې  ۸۰سلنه عملیات افغان امنیتي ځواکونه تر
44
سره کوي.
د تیرو کلنو سره سم چې په تٻرو دوه کلنو کې چې کوم میالن تر سترګو شوې  ،یوناما د زیات ځواک د کارونې د پٻښو 45په پایله
کې ملکي تلفاتو کې  ۲۶سلنه ټیټوالې ثبت کړی ،چې په  ۳۳بیال بیلو پٻښوکې د دولت پلوه ځواکونو لخوا  ۴۹ملکي تلفات ) ۱۴
مړه او  ۳۵ټپیان و( رامنځ ته شو .ډیرې پٻښې يــې افغان امنیتې ځواکونو ته منسوب شوي .د ایساف لخوا د زیات ځواک کارونې
په پایله کې د اوښتي ملکې تلفاتو پٻښې د  ۲۰۱۱کال د  ۱۵پٻښو څخه په  ۲۰۱۲کال کې پنځه ته راکښته شوي .د  ۲۰۱۲کال
سپتمبر په میاشت کې ایساف  ۳۷۳نمبر معیاري عملیاتي کړنالره صادرکړه چې د زیات ځواک د کارونې په اړه الرښونه ده ،او له
مخې یــې د ځواکونو خوندی ساتنې ته د تهد ید عمل اود دی په غبرګون کې اقدامات يــې په څرګند ډول تعریف کړی .
افغان امنیتي ځواکونه او د ملکي وګړو خوندي ساتنه
د انتقال پروسه چې د نړیوال امنیتي ځواکونو څخه امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته لیږدوی په  ۲۰۱۲کې ادامه درلوده ،چې
یوناما د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې اوښتونکي ملکي تلفات په ډیرغور نظارت ترسره کړی  .د  ۲۰۱۲کال پر
مهال افغان امنیتي ځواکونو ته د  ۳۳ملکي وګړو مړینه او  ۶۳کسانو ژوبله منسوب شوې .د دی جملې څخه ډیرې يــې د مخالف
وسلوالو سره د ځمکنۍ نښتې وروسته هغه مهال رامنځ ته شوي  ،چې د افغان امنیتي ځواکونو پوسته یا کاروان د برید الندې
راغلې وي.
یوناما د افغانستان دولت د داسې اقداماتو او دایساف لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیت لوړوني ګامونه ستایــې چې له امله
یــې افغان ټولنې خوندي او ملکي تلفات تعقیب او راکم شی .د  ۲۰۱۲کال د مۍ په میاشت کې افغان دولت د جمهوری ریا ست
د مالوماتو دهم غږی مرکزکې د ملکې تلفاتو د تعقیب هيئت وټاکه اود اداري چارو ریئس ډاکـټر مدبر یــې د ملکي وګړود خوندي
ساتنې په اړه دجمهورریئس سالکارګمارلې .یوناما د دافغان امنیتي ځواکونو د مشرتابه ) دفاع  ،کورنیوچارو وزارت ،ملی امنیت
ریاست( لخوا ګډه ژمنتیا مشاهده کړی  ،چې ملکي تلفات تعقیب او راکم کړي اوامنیتې اداري همغږې کړي.د  ۲۰۱۲کال د مارچ
په میاشت کې د افغانستان دولت د جمهور رئیس  ۲۹-۴نمبر فرمان صادر کړ چې ټول امنیتي ادارو ته یــې الرښونه کړي چې د
افغانستان قانون ،پالیسې او طرزالعمل سره سم ځانګړي عملیات تر سره کړي .د دی سره یوناما دا هم مشاهده کړی چې د
افغان امنیتي ځواکونود رهبری یوه برخه کې بی عالقه ګي ښودلې چې د افغان امنتي ځواکونو د عمیلیاتو په پایله کې ملکي تلفات
ومني او یا دهغه پیښو پلټنه تر سره کړي .دا حاالت ښي چې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو له امله رامنځ ته شوي ملکي
تلفات کم راپور کیږي.
د ملکي تلفاتو د کموالې په اړه د افغان امنیتي ځواکونواو ایساف تر منځ په ګډه هلو ځلوپه پایله کې د ملکي تلفاتود کمښت ګډ
کاري ګروپ چې د مالوماتو د شریکولو ناست ځای دی  ،او دملکي تلفاتو ګډ بورډ  ،دافغان امنیتي ځواکونو او ایساف په ګډه د
43د شپنیزوچاڼیزوعملیاتو) چاپو( د شمیراوملکي تلفاتو په اړه دقیق مالوما ت تر السه کول د محرمتیا له امله ستونزمن کار دی .د شپنیزو عملیاتو د بشپړ شمیرو په اړه
مالومات چې د افغان  ،نړیواله ځواکونو ،ځانګړو قواو  ،ځانګړو عملیاتو ځواکونو او خارجي استخباراتي شبکو تر سره کړی او ددی په پایله کي رامنځ ته شوی ملکي تلفات
په عام ډول نه اعالنیږي .د دواړه محدویتونو ترڅنګ یانی د عملیاتو چاپیریال او مالوماتو ته محدود الس رسې ته په نظر یوناما د دی احتمال نه ردوی چې شاید د شپـی
لخوا چاڼیزو عملیاتو له امله بشپړ تلفات نوی راپورشوي.
44د جمهور رئیس اوباما او جمهور رئیس کرزي د  ۲۰۱۳کال د جنوری په ۱۱مه ګډه اعالمیه .الس رسی اړیکه
 ۲۰۱۳ ,http://www.whitehouse.gov/blog/2013/01/11/president-obama-hosts-president-karzai.کال د جنوری  ۱۹نیټه
45د زیات ځواک د کارونې پیښې یا د ”ځواکونو د خوندي ساتل “ هغه پیښې شامل دی چې پوځیان وژونکي یا غیر مهلکه وسله هغه مهال وکاروی چې ملکي وګړی
نظامي پرسونل لخوا اشارو ته د نظامي کاروان ته په نږدی کیدو ،رسیدو یا تر مخکیدو او فوځي پوستي ته په رسیدو پر وخت پاملرنه ونه کړي.
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وګړو د خوندي ساتنې کانفرانس جوړول نوری هڅې وی .یوناما داسې هڅې تشویقوي چې افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په
تخنیکي عملي بحثونو کې راګډ شی او په عملي ډول د  ۲۰۱۳کال پوځي عملیاتو کې د ملکي خلکو خوندي ساتنې اړینه پالیسي
په سمه توګه پلي کړي.
په  ۲۰۱۲کال کې د تعبیه شوي چاودیدونکو مخ په ډیریدو بریدونو چې دغه میراث کې پاتي شوی توکو یو ستر ګواښ متوجه
کړی  ،دولت په دی اړه ظرفیت او منابعو ته اړتیا لری چې تعبیه شوي چاودیدونکو توکو پرضد مبارزه ،د دی کشفول ،لیری
کول  ،او استثمار يــې په خپله تر سره کړی چې اوس مهال يــې په بنیادی ډول ایساف تر سره کوي .د  ۲۰۱۲کال د چاودیدونکي
توکو پر ضد ملي ستراتیجي چې همدې کال د جون په  ۲۴نیټه د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا پریکړه وشوه یو مهم ګام دي
چې د افغان امنیتي ځواکونوظرفیت لوړکړي اود تعبیه شوی چاودیدونکو توکو مخ په زیاتیدونکې ګواښ مخنیوي او حل ومومي .
یوناما په ایساف او نورو اړوند غړو غږکوي چې د افغان امنیتي ځواکونو پوره مالتړ وکړی چې د قوماندی او کنترول وړتیا ولری اود
چاودیدونکو توکو پر ضد عملیات ،د لمنځه وړل او استثمار يــې په اغیزمن ډول سره تر سره کړای شي .د  ۲۰۱۳ـ ۱۴پوری ایساف
او نړیواله ټولنه د افغان امنیتي ځواکونو مرسته او مالتړ باید په خپل لومړیتوبونو کې ونیسې  ،تر څو د چاویدونکو توکو پرضد
ستراتیجي پلي کړای شي.
ځمکنۍ نښتې او ملکي وګړو خوندي ساتنه
د  ۲۰۱۲کال په اوږدو کې د دولت ضد عناصرو او دولت پلوه ځواکونو د ځمنکنۍ نښتو پر مهال  ۴۳۶ملکیان مړه او ۱،۱۷۸
نور ژوبل شوي  ،چې د  ۲۰۱۱کال پرتله  ۲۲سلنه ټیټ والې ښي .د ځمکنۍ نښتو په پایله کې اوختي تلفات د ټول ملکي تلفاتو
 ۲۱سلنه جوړوی چې د تعبیه شوي چاودیدونکو توکو وروسته تر ټولو لوړ تلفات دي.
سره له دی چې په مرکزی  ،مرکزی لوړه سطحه ،شمال ختیځ  ،شمال او لودیځو سیمو کې يــې ډیروالې تر سترګو شوې چې په
دغه سیمو کې د ناقانونه وسلوالو ډلو د ډیریدوسره تړاو لري .د بیلګې په ډول د شمال سیمه کې فاریاب څلورم ځای لری چیرته
چې ډیرې نښتې رامنځ ته شوي 46.په سویل  ،سویل ختیځ او ختیځ سیمو کې د ځمکنۍ نښتو له امله کمښت تر سترګو شوې
چې د افغان او ایساف ځواکونو د ولسوالیو د مرکزونو د باندي عملیات ترسره کولو او دولت پلوه او مخالف وسلوال تر منځ کم
شمیر ښکیلتیا سره ارتباط لري.
د افغانستان سیمه ايیزو پولیسو پروګرام
یوناما د سیمه ایٻزو پولیسو دوامداره نظارت تر سره کړي چې د سیمه اٻیزو پولیسو سلوک ،د دی پروګرام د ملکی خلکو خوندي
ساتنې د اغیزو په اړه مختلف راپورونه تر السه شوي .ډیرې ټولنو د سیمه ایٻزو پولیسو د شتون په سیمه کې د امنیتې چاپیریال د
ښه کیدو راپور ورکړی چې  ۲۰۱۲کال کې په ټول افغانستا ن کې د سیمه ایٻزو پولیسو د پراخیدو سره مطابقت لري.
یوناما د سیمه ایٻزو پولیسو د ناوړه چلند په هکله د دولت غبرګون کې پرمختګ مشاهده کړی چې د کورنیوچارو وزارت او کابل
کې د سیمه ایٻزو پولیسو ریاست  ،په سرغړونو تورن سیمه ایٻزو پولیسو غړود پلټنې او محاکمي په هکله ګامونه اخستي .د بیلګي
په توګه کورنیو چارو وزارت د  ۲۰۱۲کال په نیمايــې کې د سیمه ایٻزو پولیسو د نظارت او تحقیق څانګه رامنځ ته کړه چې په هره
څانګه کې د افغان امنیتي ځواکونو اضافي غړی ځای کړل .د دی هلو ځلو سره سره بیا هم  ،سیمه ایٻزو پولیسو په ځینې
ولسوالیو کې د معافیت تر څنګ د بشری حقونو څخه سرغړونې ته ادامه ورکړي.
46د ملګرو ملتونو د امنیت او مسؤنیت څانګې راپور د  ۲۰۱۲کال د جنوری  ۹مه نيټه.
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له دی سره یوناما په څو ولسوالیو کې د بشر د حقونو څخه د جدي سرغړونې د سیمه ایٻزو پولیسو د پالٻسی او طرزالعمل پرته
ګمارنې او ارزیابي پیښې ثبت کړي .یوناما د سیمه ایٻزو دفاعي ګروپونو څخه سیمه ایٻزو پولیسو ته اړولو او یوځای کیدلو پر مهال
د ټینګې ارزیابۍ او چاڼ نشتوالي مشاهده کړی .د بیلګي په ډول د کندوزوالیت د ایساف په نوښت د سیمه ایٻزی دفاع ځواکونو
څوکسان چې د بشر حقونو څخه د سرغړوني سابقه یــې درلوده  ،د کوم خاص ارزیابي او چاڼ پرته سیمه ایٻزو پولیسوکې ځای په
47
پرځای شول  ،چې د سیمه ایٻز پولیسو د غړي په ډول یــې د ملکي خلکو پر ضد ناوړه چلند ته تر اوسه ادامه ورکړي.
د ټولني خلک په پرله پسې ډول د سیمه ایٻزو پولیسو ګروپونو باندې د ملي پولیسو کمزوري کنترول او د ضرورت پر مهال عارضي
او کمزورې نظارت او د سیمه ایٻزو پولیسو د تیر او اوس مهال د بشرحقونو څخه د سرغړونې له امله حساب نه ورکړې د اندیښنو
راپورنه ورکړي.
یوناما سیمه ایٻزو پولیسو ته منسوب  ۵۵پیښې ثبت کړي ،چې په پایله کې  ۲۴ملکي وګړ ي مړه او  ۳۸نور ټپیان شوي ) ټول ۶۲
ملکی تلفات( .د دی څخه  ۱۳پيښې د ځمکنۍ نښتو په پایله کې رامنځ ته شوي ،خود ملکي تلفاتو ډیرې پیښې د سیمه ایٻزو
پولیسو د ملکي خلکو پر وړاندي د بشری حقونو څخه د سرغړونې له امله په ځانګړی ډول په شمال ختیځ او شمالي سیمو کې
رامنځ ته شوي.
د راپور له مخي چې راتلونکي کې د سیمه ایٻزو پولیسو پروګرام شمیره  ۴۵،۰۰۰غړو ته لوړیږي  ،نو له دی امله د کورنیو چارو
وزارت نه په ځانګړی او سمالسي ډول غوښتنه ده چې د سیمه یزو پولیسو د نظارت او حساب ورکړه پیاوړی شي.
د دولت ضد عناضرو پرضد سیمه ایٻز پاڅون
د  ۲۰۱۲کال پر مهال یوناما د طالبانو او نورو دولت ضد عناصرو پر ضد  ،په مرکزی ،شمالي  ،سویل ختیځ او ختیځو سیمو کې
د راپور له مخي سیمه ایٻز پاڅونونه ثبت کړي .ډیرې داسي پاڅونونه لنډ مهاله یا دعام الریون کونکو څخه جوړوو .سیمه ایٻزه
ناقانونه وسلواله ډلې چې د دولت مالتړي وو تل یــې داسي پاڅونونه رهبری کړي او د دولت ضد وسلوالو پر ضد يــې د وسلوال
مقاومت لپاره خلک تشویق کړی  ،خپل مالتړ کونکي یــې منظم او دولت ضد وسلوالو پر ضد يــې سیمه ایٻز افغان امنیتي
ځواکونو سره وسلواله مالتړي اومرسته کړي 48 .د  ۲۰۱۲کال د اپریل په میاشت کې د پام وړ پاڅون د غزني والیت په اندړ
49
ولسوالي پیل شو .یوناما د دی پاڅون څخه راوالړ په مستقیم یا غیر مستقیم ډول  ۴۵ملکي تلفات ثبت کړي دي.
وسلوالې ډلې اود ملکي وګړو خوندي ساتنه
په  ۲۰۱۲کال کې یوناما د ناقانونه وسلواله ډلو لخوا د ملکي وګړو د بشری حقونو نه د سرغړاوی مخ په ډیریدونکې پیښې ثبت
کړی  ،چې  ۲۸پیښې د  ۶۲ملکي تلفاتو المل شوی .دغه پیښې عبارت دی له هدفي وژنو ،اختطاف ،ګواښ ،ډار اچونې ،د
ټیکس شوکونه ،د ښوونځیو نیول ،ښوونکو ته ګواښ  ،جنسي تجاوز او وژلو پٻښې شامل دي .يوناما ډيرې د ناوړه چلند رامنځ
ته شوې پیښې په فاریاب او کندوز والیتونو کې ثبت کړي.
47په کندوز والیت کې دوه ولسوالۍ دشت ارچي او چاردره دي .د دی راپور د سیمه یزو پولیسو برخه وګورئ.
48د نړیوال قانون له مخې ملکي وګړي د نیغ په نیغه بریدونو څخه خوندي دي ،لیکن هغه مهال خوندیتوب له السه ورکوي چې په جګړه کې مستقیم ګډون وکړي .په
غیردولتي ډله پوری تړلي منظم وسلواله غړي په جګړه کې ملکي حیثیت له السه ورکوي او تر کومه چې جګړه کې د جنګیالي په څیر ګډون کوی ترهغه مهال د برید هدف
ګرزیدی شي.
49دغه تلفات د  ۲۰۱۲کال کې د اپریل او دسمبر تر منځ موده کې ثبت شوي  ،او هغه کسان په دی کې ندي شامل چې په جګړه کې په مستقیم ډول داخل وو.
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د غیر قانوني وسلواله ډلو دویم ځلي څرګند والې او شتون چې یوشمٻر يــې دولتي لیکو کې ځاي شوي او نور په خپلواکه توګه
عملیات ترسره کوي ،بیا په ځانګړي ډول د شمال اوشمال ختیځوسیمولیری پرتو ولسوالیو کې د دولت ضد عناصروډیریدونکي
شتون سره تړاو لري چې سیمه ایٻز وسلواله ډلې راڅرګندیږي  ،د مخالف وسلوالو پر ضد جنګیدل  ،ټولنه خوندي ساتل ،
نظامي ځواکونو د لیږد له امله امنیتي تشه  ،سیاسی ناکراری او عمومي ناامني پوری تړاو لري .ډیرې ناقانونه ډلي د معافیت سره
فعالیت کوي او هیڅ یو مقام ته مسؤلې ندي او ملکي خلک جدي ګواښ سره مخ کوي.

ماشومان او وسلواله شخړه
د  ۲۰۱۲کال د وسلواله شخړې په تاو تریخوالې کې  ۱،۳۰۲افغان نجونو او هلکانو ته مرګ ژوبه اوښتې )  ۴۸۸ماشومان وژل
شوي او ۸۱۴نور ټپیان شوي(  .د ۲۰۱۱کال پرتله ډیرلږ کمښت ښي .د ټولو تاکـتیکونو په پایله کې د ماشومانو تلفات رامنځ ته
شوي خو ډیرې ماشومان د تعبیه شوی چاودیدونکو توکو او ځمکنۍ نښتو پر مهال زیانمن شوي .د  ۱،۳۰۲افغان نجونو او
هلکانو د مرګ ژوبلې څخه د ۲۸۳) ۷۸۸مړینه او  ۵۰۵کسانو ژوبله( د دولت ضد عناصرو د عملیاتو په پایله کې رامنځ ته شوي.
د دولت پلوه ځواکونو په عملیاتو کې  ۱۷۴تلفات) ۹۰ماشومان مړه او  ۸۴نور ټپیان شوي( .د پاتي نورو  ۱۱۵مړینه او ۲۲۵
ژوبله هيڅ یوه لوري ته نده منسوب شوې چې د دې څخه ډیر يــې د جنګې چاودیدونکو پاتې شونو له امله رامنځ ته شوي .د
جګړې چاودیدونکي پاتې شونو په مقابل کې ماشومان تر هرچا ډیر زیانمونکي پاتي شوې ; په ټولیز ډول د  ۲۰۸تلفاتو څخه ۱۶۰
تلفات ماشومان چې ډیر ځوانان وو ،د جګړي د چاودیدونکو پاتې شونو له امله رامنځ ته شوي او دا د همدغي وسلي په پایله کې
د ټولو تلفاتو  ۷۷سلنه تشکیلوي.
یوناما په وسلواله شخړه کې د ماشومانو د استمال او استخدام  ۳۹پیښو راپور تر السه کړي  ۱۱۶ ،ماشومان په کې شامل
دي 50.د دولت ضد عناصرو ماشومان په جګړه کې دځان مرګي بریدونو د ساتونکي د پوځی مالوماتو الس ته راوړنو او په ځینې
وختونو کې د جنسي ګـټي اخستنې په موخه استمال کړي .نړیوال قانون د ماشومانو نه جنسي ګـټه اخسته او په جګړه کې د
51
برخې اخستنې لپاره استخدام په څرګنده جنګي جرم ګڼل کیږي.
د ماشومانو جلبول دوه ځلي زیانمن کیدو المل ګرځي ،چې ماشومان چې استخدام شوی ماشومان هم برید تر سره کوی او هم
دبرید پر مهال وژل کیږي .یوناما دری داسې پیښې مستند کړی چې دری ماشومان د ځان وژونکې برید ترسره کولو پر مهال مړه او
 ۴۸نوری يــې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په دی تور نیول شوي چې ځان مرګې بریدونو ترسره کولو پالن یــې درلود .افغان
امنیتي ځواکونو داسي ډیر نور ماشومان د دولت ضد عناصرو سره د تړاو په تور نیولي.

50د ماشومانو د حقونو کنوینسیون د تعریف له مخې ماشوم هغه څوک دی چې سن يــې د اتلس کلنې ټیټ وي ).(۱۷-۰
51سره له دی چې افغان امنیتي ځواکونود ملي عمل کړنالر ه چې  ۲۰۱۱کال د جنوري په میاشت امضاء کړی چې کم سن کسانو ګمارنې مخنیوې وکړی دهغي په پلي کولو
کې پرمختګ کړي ،خود هیواد په کچه د نظارت او راپور ورکړي د ماشومانو کاری ډله یادونه کوي د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړی ډول په ملي پولیسو کې د کم عمره
استخدام په بشپړ ډول پاي ته ندی رسیدلې  .د ملګرو ملتونوعمومي سر منشي په وسلواله جګړه کې د ماشومانو ۱۱م کلنې راپور د  ۲۰۱۱کې پرمختګونه رانغاړي چې په
 ۲۰۱۲کال کې چاپ شو  ،د راپور په ضمیمه کې افغان ملي پولیس د کم عمره کسانو د استخدام په نوم لړ کې راغلي چې سیمه یزو پولیسو ورسره اضافه یادونه شوي.
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ښځې او نجونې او سلواله شخړه
ښځې او نجونې په دوامدار ډول د وسلواله جګړی د اغیزو نه ډیرې زیانمنې شوي .52د وژل شوو او ټپـي شوو افغان ښځو اونجونو
شمیرې د  ۲۰۱۱کال پرتله  ۲۰سلنه لوړه شوي چې  ۸۶۴تلفاتو څخه يــې  )۳۰۱مړې او  ۵۶۳نورې ټپیانې دي( .ډیرې ښځینه
قربانیان هغه مهال وژل شوې یا ژوبل شوی چې د کور یا پټي ورځنې کار کې بوختې وی.
د  ۸۶۴افغان ښځو او جونو د مرګ ژوبلي څخه  ۱۷۱ ) ۵۰۴مړینه او ۳۳۴ژوبله( د دولت ضد عناصرو د عملیاتو په پایله کې
رامنځ ته شوي  ،او د  ۱۵۵تلفات )  ۶۷مړینه او  ۸۸ژوبله( دولت پلوه ځواکونو ته منسوب شوي .متباقي  ۶۳ ) ۲۰۴مړینه او
 ۱۴۱ژوبله( هیڅ لوري ته نده منسوب شوی  ،چې اکـثره يــې د جګړی د چاودیدونکو پاتي شونو له امله راپیښ شوي.
یوناما په  ۲۰۱۲کال کې د  ۵۱ښځو او انجونو په نښه شوې وژنې چې د  ۲۰۱۱کال کې  ۱۶تلفاتو پر تله دری برابره زیاتوالې
موندلې ژوره اندیښنه ښکاره کوي .په  ۲۰۱۲کال کې ښځو هدفي وژنو ادامه درلوده .په ځانګړی ډول د ډیرې ناوړه پیښه د دولت
ضد عناصرو لخوا د اګست او دسمبر په میاشت کې د لغمان والیت د ښځو چارو ریاست د دوه رئیسانو وژنه وه.
وسلواله شخړه او زدکړي ته الس رسې
د هیواد په ټولو سیمو کې د وسلواله شخړې تاو تریخوالې په مستقیم ډول زده کړی ته الس رسې اغیزمن کړې .د یوناما دفتر ۷۴
داسې پٻښې مستند کړ ي چې په کې ښوونځي سوځول شوی ،ښوونکي او نور پرسونل يــې ګواښل شوي او ډارول شوي ،
ښوونځي ته څیرمه تعبیه شوی چاودیدونکې توکې ایښودل  ،د راکټ بریدونه  ،ځمکنۍ نښتې ،تاالشي اود نظاميانو لخوا د
ښوونځیو نیول شامل دي.ښوونځي نیول شوی او د نظامي اهدافو لپاره کارول شوي ،چې د ښوونځیو خوندي حیثیت او
53
ماشومان د خطر سره مخ کوي .یوناما د ښوونځیو د نیونې  ۱۴پیښې ثبت کړي..
د طالبانو لخوا په  ۲۰۱۲کال کې څرګنده اعالمیو د لیارې په مکرر ډول دزده کړي مالتړ په اړه تاکید کړی او د ښوونځیو پر ضد
بریدونو مسؤلیت یــې رد کړي .ډیري مستند شوي بریدونه او د زده کړي په چارو کې د الس وهنې پیښې د طالبانو په ګډون د
دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي.
وسلواله شخړه او روغتیا حق ته الس رسې
یوناما روغیتایــې مرکزونو باندې د مستقیم بریدونو  ۲۱پٻښې ثبت کړي چې د ۱۲ملکي تلفاتو المل ګرزیدلي 54.په دی پٻښو کې
تعبیه شوی چاودیدونکي توکي  ،هدفي وژنې  ،اختطاف او روغیتیايــې مرکزونو او پرسونل باندي قصدي بریدونو په ګډون ګواښل
او ډارولو پٻښې شامل دي .په یو شمیر سیمو کې د امنیت خرابیدونکې وضعیت  ،د افغان امنیتي او ایساف ځواکونو په عملیاتو
کې ځانګړی بدلون او د دولت ضد عناصرو د اغیزاو ولکه روغیتایــې خدمتونو ته د محدود الس رسې څرګند الملونه دي.
یوناما د امریکا متحده ایاالتو ځانګړی ځواکونو او ملي اردو عملیاتو کې د یو بې نښه ملکي روغتیايــې کلینک د قبضې پیښه ثبت
کړی چې د میدان وردګ والیت ،چرخ ولسوالۍ کې د  ۲۰۱۲کال د اکـتوبر د  ۲۵ – ۲۳نٻټې پوری نیولې و .دغه کلینک تړل
 52د نجونو د تلفاتو شمیري د ښځو او نجونو او ماشومانو په حصه کې له دی امله شامل دی چې دوه ګونې ځل دوی زیانمنونکي دی ،خو د نجونو شمیری په ډاټابیس او
عمومي شمیرو کې یو ځل شمیرل شوی او مستند شوی دي.
کاری
53د  ۲۰۱۲کال په وسلواله جګړه کې د هیواد په کچه د ماشومانود ډلې راټوله شوی او تحلیل شوې مالومات.
54د  ۲۰۱۱کال پر تله داسي  ۱۰ورته بریدونه ثبت شوي ،چې په پایله کې یــې شپږ ملکې تلفات رامنځ ته شوي.
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شوی و چې د یو نظامي مرکز په څیریــې تری ګـټه اخسته  ،او له دی سره یو لنډ مهاله توقیف ځای په څٻر تری کار اخستې شو
چې ډیر شمیر ملکي خلک پکې توقیف شوي او بیا وروستو خوشې کړای شوی وو .دغه کار کیدای شي د نړیوال بشردوستانه
قانون څخه سرغړونه و بلل شي  ،چې دهغی له مخې روغیتايــې پرسونل او څانګې یــې یوازی د روغتیايــې خدمتونه لپاره ټاکل
55
شوي  ،باید هر مهال يــې درناوې او ساتنه وشي.
د دی پیښې وروسته ایساف د عامي روغتیا ریاست سره د دی هم غږی په موخه ولید چې د ټول کلنیکونه په خاص ډول نښه
56
کړي.
د شخړی له امله د ملکي خلکو بی ځای کٻدنه
د  ۲۰۱۲کال په مهال د وسلواله شخړی له امله د ملکي افغانانو بی ځایه کیدو دوام موندلې  .د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د
ٓ
اداری ) یو -ان –ایچ – سی – ار ( مطابق په  ۲۰۱۲کال کې  ۹۴،۲۹۹کسان نوي بي ځایه شوي .په افغانستان کې د وسلواله
شخړې له امله په  ۲۰۱۲کال کې په ټولیزډول  57 ۴۸۶،۲۹۸کسان داخلي بی ځایه شوي  ،چې ډیر تمرکز یــې د افغانستان په
سویل او ختیځو سیمو کې ثبت شوی .د  ۲۰۱۲کال پر مهال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونوادارې  ۱۰۹،۱۵۸نور داخلي بی
ځایه شوی خلک ثبت کړي چې هغوی د  ۲۰۱۲تر مخه بی ځایه شوي وو.
د پولې پورې غاړې ګولۍ ورول
یوناما د افغانستان په ختیځ کې د پولې پوری غاړې ګولۍ ورولو  ۲۰۶پٻښې ثبت کړي  58چې له امله يــې  ۱۲ملکیان مړه او ۶۳
نور ټپیان شوي .د کورونو او مسجدونو ویجاړیدل  ،د ځنګلنوسوځٻدل ،د څارویو د مړینې او کورنیو بی ځایه کیدو راپورونه هم
تر السه شوي .د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونوادارې په وینا  ۷۷۴کورنئ )  ۴،۶۲۵نفره( په ختیځه سیمه کې دننه او د باندې بي
کوره شوي .د کونړوالیت د دانګام ولسوالۍ څخه  ۷۶۰فامیله )  ۴،۵۵۳نفره( د پولې پورې غاړي ګولۍ ورولو له امله بي ځایه
کیدو راپور ورکړل شوی.
مشاهدات  /لیدنې
د پیل راهیسې  ۱۱کاله کیږي ،چې د افغانستان وسلواله جګړي کې ملکیانو ته دوامداره ډیرزیات تلفات اړولي .ملکي تلفاتو کې
لږ کمښت بیا هم د ډاډګیرنې خبره ده ،خو په لویه کچه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې دوام  ،په ځانګړي توګه مخ په ډیریدونکې
55اصول نمبر  ۲۸ ،۲۵؛ روغتیای او مذهبي پرسونل او شیان .عرفي نړیوال بشر دوستانه قانونو ،لومړی جلد ،د جن ماری هینکرتز او لویس دوسواک بیک  ،ای سی ار
سی  ،کامبرج .۲۰۰۵
 56د روم د اساسنامی ) (2)(b)(xxvi), (e)(viiماده په هر ډول وسله واله نښته کی د ماشوم عسکرو )د  ۱۵کلونو څخه کم عمر( ګمارل ،ثبتول او کارول جرم ګنی .د
جمهوری ریاست  ۲۳۱۲نمبر فرمان د ماشوم عسکرو ګمارل په کلکه منع کوی .که څه هم افغان امنیتی ځواکونه د ماشوم عسکرو د ګمارلو څخه د مخنیو ی لپاره د ۲۰۱۱
کال په جنوری میاشت کی د السلیک شوی عمل پالنون په تطبیق کی پرمختګ کړی ،خو بیا هم د هیواد په کچه د نظارت او راپور ورکونی کاری ګروپ دا موندلی چی د
افغان امنیتی ځواکونو ،په خاصه توګه د افغان ملی پولیسو ،له خوا د ماشوم عسکرو ګمارل په بشپړ ډول نه د دریدلی .د ماشومانو او وسله واله نښتو په هلکه د ملګرو
ملتونو د سرمنشی په ۱۱مه کلنی راپور کی چی  ۲۰۱۱کال پرمختګونه تر پوښښ الندی نیسی او د  ۲۰۱۲کال په اپریل کی خپور شو ،د افغان ملی پولیسو نوم د ماشوم
عسکرو د ګمارلو له کبله بیا هم د راپور په ضمیمه کی راغی او د افغان محلی پولیسو نوم هم پکښی اضافه شو .د  ۲۰۱۲کال په مارچ کی حکومت خپل لومړنی راپور
وړاندی کړ چی په عمل پالن کی د تطبیق وړ اقدامات هم پکښی راغلی و.
57د یو ان ایچ سی ار د  ۲۰۱۳کال د جنوری  ۱۷نیټي مکـتوب.
58یوناما د پولې پورې غاړی ګولۍ ورول نظارت کړی او د هری پیښې د پخلې په اړه ګڼ شمیر سرچینو سره اړیکې نیولې چې عبارت دی له  ،قرباني  ،مشران ،ډاکـټران ،ملي
پولیس ،سرحدي پولیس او ملي امنیت .یوناما د  ۱۲کسانون مړینه او  ۶۳نورو ژوبله د ملکي وګړو تلفات تائیدوي .یوناما په ډیرو پیښو کې د قرباني او دهغه د خپلوانو سره
مصاحبه کړي خو هغه مهال چې د تلفاتو د تاید لپاره لومړنې منابع موجود نه وي د سیمې د چارواکو سره د دویم الس سرچينو په حیث ورسره مالومات کره شوي.
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تاوتریخوالې او نیغ په نیغه د ملکي وګړو په نښه شوی وژنو د زرګونو افغان ماشومانو ،ښځو او سړیو ژوند  ،کاروبار او سوکالي د
ګواښ سره مخ کړي .د افغانانو د امنیت ،زده کړي ،روغتیايــې اسانتیاوې  ،انصاف ته الس رسې او د خوزښت حقونو څخه په
ناوړه توګه سرغړونه شوی چې په یو شمٻر جګړه زپلې سیموکې د جګړی له امله ملکي خلک مسؤن نه وو.
ټول هیواد کې د ناقانونه وسلواله ډلو د مخ په ډیرٻدو خپریدل او د دولت لږ حضور تر څنګ د مخالف وسلوالو په ځٻنو سیمو
زیاتیدونکې ولکه تل په دی مانا ده چې ملکي خلک د ګواښ سره مخ کیدو پر مهال خوندي ځاي نه لري .ملکي وګړي تل د
جګړي او تاوترخوالي په منځ کې بند پاتي دی .همدا حالت د ټولو اړوند سرچینو څخه په  ۲۰۱۳کال کې د ملکي خلکو خوندي
ساتنې په موخه د سمالسي ښه ګامونه اخستلو غوښتنه کوي .د کونړ والیت و ټه پور ولسوالۍ یو تن قومي مشر د ملکي خلکو
حالت داسي بیان کړه :
زه د ولسوالۍ د شورا غړی یم او د طالبانو مالتړ نه کوم  .که تلفون راته وکړي ورځم  .که یوناما او دولت راته تلفون وکړی هم
راځم .د دوه اورونو په منځ کې نښتي یو .که نن راغلي یو دا زموږ لپاره یو خطر دی .خلک به څخه پوښتنه کوي دلته څه لپاره
راغلي یاست؟ دوی څه کول غواړي؟ خو موږ د خلکو د غوښتنو سره سم وینا کو.
-

د کونړ والیت د وټپور ولسوالۍ د قومي مشر سره د یوناما مرکه ،چې د د طالبانو د محکمي لخوا د دری ملکي کسانو د وژلو په اړه یــې مالومات ورکړ.

دوامداره وړاندیزونواوخبرو اترو ته په پام سره چې په  ۲۰۱۳کې د سولې خبرو سره مرسته کوي  ،یوناما بیا ځل په دی اړه تاکید
کوي چې د دغه خبرو ترسره کیدو پر مهال چې د جګړی حل لیاری ته رسیږي په روانه شخړه کې د ملکي خلکو خوندي ساتنه په
لومړیتوب کې ونیسي  ،او هغه اغیزمنو اقداماتو ته دی بشپړه پاملرنه وکړي چې د ملکي خلکو مرګ ژوبله راکمه کړي .ملکي افغان
وګړو ته د داسی خبرو ارزښت او اعتبار یوازي هغه مهال ښکاري چې د هغوي د ورځنې ژوند امنیت او مسؤنیت کې پرمختګ
راڅرګند شي.

سپارښتنې
یوناما په  ۲۰۱۳کال کې بیا په ټینګار سره په جګړه کې ښکٻلو خواو ـ دولت ضد وسلوال  ،افغان ملی او نړیوال ځواکونه دی ته
رابولي چې د ملکي خلکو د خوندي ساتنې په اړه نور ګامونه واخلي او خپل قانوني مکلفیت سره سم د ملکي کسانو تلفات مرګ
ژوبله راکمه کړي .یوناما د ملکي خلکودخوندي ساتنې د ښه والي په موخه الندې سپارښتنو وړاندیز کوي.
د دولت ضد عناصر
• د بشرپالنې د نړيوال قانون د اوصولو سره سم د توپیر  ،تناسب او احتياطي تدابير په پام کې ونيسي او د ملکي خلکو
تعريف دي د بشرپالنې د نړٻوال قانون سره په مطابقت کې پلې کړي .
• هغه کړنالرې ،هدايات او الرښوونې دې په عمل کې پلې کړي چې د ملکي خلکو د وژنې څخه مخنيوې کوي او هغه
افراد چې ملکي کسان وژني یا یــې ټپیان کوي ورسره حساب وشې.
• د نړيوال قانون سره سم دې د ملکي خلکوقصدي هدفي وژني ودروي او هغه فرمانونه چې پرملکي خلکو د بریدونو اود
هغوی د وژنې جواز ورکوي ملغا اعالن کړي
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• د فشار په ذريعه چاوديدونکوتوکو کارونه ودروي او د ځاي پرځای شوي چاودیدونکو توکو بی توپیره استمال مخنیوی
وکړئ ،په ځانګړی توګه د ځان وژونکو بریدونو ،او په عامه اوملکي ځایونو کې دچاودیدونکو توکو ځای پر ځای کول
بند کړئ .دغير قانوني او بي تفکیکه وسلو پرکارونه لکه د فشار په ذربعه چاودیدونکي وسیلو د بندیز په اړه الرښود
صادر کړئ.
• د وژنو ،شکنجي ،ناوړه چلند او نور د بشری حقونو سر غړونه په ځانګړی توګه هغه موازي قضايــې جوړښتونه ودروي
چې د مرګ سزاګانې ټاکي.
د افغانستان دولت
• د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزني تمویل په موخه دی الډیری هڅی وکړي چې دوی لپاره اړتیا سره سم منابع او
مرسته برابره شی تر څو د دی جوګه شی چې په ډاډمنه توګه ملکي خلک خوندي وساتلې شي.
• د یو دولتي دایمي اداري په رامنځ ته کولو سره د حساب ورکونې پروسې ته د ودی تر څنګ مالتړ وکړئ ،چې د اړوند
ادارو استازی ولري او واک ولري چې د ملکي تلفاتو د پیښو پلټنه وکړي او ملکي تلفاتو پٻښو ته ځواب ویلي شي.
• د چاودیدونکو توکو پرضد د دولت ستراتیجي پلي کولو ته لومړیتوب ورکړئ اوهڅه دی وکړي چې دافغان امنیتي
ځواکونو ظرفیت ته وده او منابع ورکړی چې قومانده او کنترول الس کې واخلي او د چاودیدونکو توکو پر ضد عملیات،
د لمنځه وړل او استثمار يــې په اغیزمن ډول تر سره کړی.
• څرنګه چې د سمیه ایٻزو پولسو پروګرام پراختیا مومي ،د چاڼ او بیا ارزونې ،د ګمارنې ،نظارت او حساب ورکړی
میکانیزم دی د سیمه اییزو ټولنو په همکاري نورغښتلي شی ،بیا په ځانګړی ډول د ولسوالیو په کچه د بشری حقونو د
سرغړونې او ناوړه چلند څخه مخنیوې او ټولنه په ښه ډول خوندي شي .د سیمه ایٻزو پولیسو جنایاتو ته دنړیواله
نظامي ځواکونو او بسپنه ورکونکي هیوادونو په مالتړقانوني ځواب اوچلند ډاډ من شي .
• ټول غیر دولتي وسلوال دی بی وسلی او ترخیص شي او په دی اړوند دی اړین ګامونه واخستل شی چې د دغو ډلو په
الس د بشری حقونو څخه سرغړونو د حساب ورکړه ډاډمنه کړی.
نړیوال پوځي ځواکونه
• په دوامداره توګه دتاکـتيکي الرښودنواوعملياتي پروسيجرونواوهغه تاکـتيکي کړنالرو چې هوايــې بريدونه تنظميوي بيا
غور او کـتنه يــې تر سره کړي ،په خاص ډول د هغه معیار بیا کـتنې ته اړتیا ده چې د برید ترمخه د’ هويت /حیثیت‘ په
سمه توګه نښه او وپیژني .د عملياتو وروسته بايد د افغان حکومت په همکارۍ دهغوعملياتو چې د ملکي خلکودمرګ
ژوبلي المل شوي دي پلټنو ته ادامه ورکړي.
• د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزلو اوسنبالولو سره دوی ته کافي منابع ورکول چې د قوماندی او کنترول وړتیا ولری
اود چاودیدونکو توکو پرضد عملیات ،د لمنځه وړل او استثمار يــې په اغیزمن ډول سره تر سره کړای شي.
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• د ملکي تلفاتو کمښت ،تعقیب  ،پلټنې او حساب ورکړی په موخه د افغانستان دولت د هلوځلو مالتړ دی نورهم ډیر
شي.
• شفافيت او حساب ورکونې ته وده ورکول او د ملکي اغیزمنو افغانانواو ټولنو سره د ښه اړیکو جوړول ،او په هغو پيښو
کې چې د ملکي خلکو مرګ ژوبله را منځته کړي د ايساف د پلټنو د موندنو عمومي خپرول ،انظباطي او حساب ورکونې
په اړه ګامونه ترسره کړي او په منظمه توګه د اوښتي زيان جبيره او اصالح وشي.
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