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  اجرائيوی لنډيز

  
 کال د افغانستان په وسله واله جگړه 2008د ) يوناما(په افغانستان کی د ملگرو ملتونو مرستندويه پالوی   .١

اختياراتو چی د ملگرو ملتونو د امنيت د شورا ر په تعقيب سره د يوناما د وظيفوی وکی د ملکی کسانو د ساتنی راپ
 په د هغو واقعاتو چی   يوناما .وی دی دغه راپور ترتيب شوی دیل شړ پريکړی پر اساس ورک)2008 (1806د 

  خپلخپلواکه او بی پلوه څارنه کوی او مړينه، ژوبلنه او يا ملکی ودانيو ته زيان رسيدلی وی يو ملکی کسانو تهکی 
د .  ټه کړید وسله والی جگړی د اغيزو کچه راټي کسانو باندی ملکیتر څو په ر سره کوی تفعاليتونه په دی موخه 

په چی د يوناما په  ټولو ساحوی او بعضی واليتی دفترونو کی ) داخلی او خارجی(يوناما د بشر د حقوقو کارمندان 
 .  تر السه کوی  معلومات د پراخه تخنيکو څخه په کار اخيستلو سره د خاصو قضيو په هکلهگمارل شوی دی وظيفو

 کی ښکيل دی و تحقيقات په چیکارمندانبشری حقونو ت شی د  په ديتابيس کی ثبمعلومات دی د مخه چی دغه د
البته بعضی   .یو تر سره ک د مختلفو ذرايعو له خواپه موخه دغه معلوماتو تحليل او بيا کتنه خپل د باور او ډاډ

محدوديتونه چی د عملياتی چاپيريال څخه پاڅون کوی لکه گډ عمليات او په بعضی مواردو کی د اولين ذرايعو د 
  .وکړیبی کفايتی له امله چی نه شی کوالی په څرگنډ ډول د مختلفو نظامی کارکوونکو او يا باغيانو تر منځ  توپير 

نو يوناما دغه پړه د پيښی په اساس نه جال کوی البته په عمده ډول يی حکومت پلوه ځواکونو او يا د حکومت ضد 
 ولی ه دی راپور کی ذکر شوی تکميل دیه ارقام چی پيوناما د دی ادعا نه لری چی دغ.  عناصرو ته منسوبوی

يوناما د .  چی د کاری چاپيريال د محدوديتونو په نظر کی نيولو سره د يوناما د ملکی تلفاتو راپورونه نيمگړی وی
 کال د جنوری په مياشت کی د معلوماتو د راټولولو او تحليلولو د اسانتيا په موخه چی عمر او جنسيت هم 2009
  .ی يو الکترونيکی ديتابيس معرفی کړیبيلو

  
 د ملگرو ملتونو د امنيت د شورا د  چی بنسټروی اختياراتو پفوظيد خپلو د يوناما د بشر د حقوقو څانگه   .٢

 ملکی کسانو باندی د جنگ د اغيزو د کموالی په موخه پرالندی منل شوی دی ) g(د پاراگراف ) 2008 (1806
خاص  ، د ملگری ملتونو د سرمنشیسرمنشیولی دی چی په کی د ملگری ملتونو بيل فعاليتونه په نظر کی ني

 او د  د ملگرو ملتونو د بشری حقونو د کمشنری دفتر، د ملگرو ملتونو د اضطراری کومکونو کورديناتور،استازی
څانگه د افغان  د يوناما د بشری حقونو.  له خوا د امنيت شورا ته راپور ورکول دی ملگرو ملتونو د ميکانيزمونو

ژمنو د ال قانون او نړيوالو بشری حقونو د قانون د و د نړيوال بشری ، او نورچارواکو، بين المللی نظامی ځواکونو
 په موخه د ی او ملکی ساتند وسله والو جگړودوی   . او بحث ته ادامه ورکړیفعاليتونو هکله خپل پياوړتيا په
هم ، د بشری ټولنی او مدنی ټولنی د غړو سره يو ځای خپل فعاليتونه  خپلواک کميسيون بشری حقونوافغانستان د

  . کویغږی
  
 کلونو کی ښخړی په څرگنډ ډول په ټول افعانستان کی زياتی شوی چی ملکی تلفاتو 2008 او 2007په   .٣

 تونومخالف  عالوه په دغه فاجعه چی د وسله وال . کومکی خالء د له منځه وړلو باعث شوی دی دکی د زياتوالی او
ول، بی ځايه کيدل، د جايداد ورانيدل او د تعليم، نخمونو، د معشيت د ورازپه نتيجه کی رامنځ ته شوی ملکيان د 

  . دیکړيدلیصحت او نور ضروری خدمات ته د نه رسيدلو څخه 
  
د  ملکی تلفات ثبت کړی دی، دغه ارقام 2118 پوری جمله 2008 ډسمبر 31ر ت جنوری څحه 1يوناما د   .٤

 1523 کال کی دغه شميره 2007 ښودلی دی ځکه په 40ملکی کسانو د تلفاتو په شمير کی زياتوالی، په سلو کی 
ټولو تر څخه وروسته ) 2001( د طالبانو د رژيم د سقوط  کال د ملکی کسانو شميره2008د .  تنه ثبت شوی وه

 55%په سلو کی .  ال کی راپور شوی دی ک2008 تلفاتو له جملی څخه په 2118د .  لوړترين ارقام دیکلونو 
مړينی د حکومت ) 39 (%828مړينو شميره د دولتی ضد عناصرو لخوا تر سره شوی دی او د عمومی ) 1160(

يو د بيلگی په توگه .  د جگړو هيڅ خوا ته منسوبيدالی نه شی) 6 (%130پاتی .  پلوی ځواکونو له خوا شوی دی
ډير ملکی تلفات .  ډزو د تبادلی په نتيجه کی مړه شوی دیو موادو او يا د اودويدونکچتعداد ملکی وگړی د نه 

د .  رامنځته شوی دی چی د دغی سيمی په زياتو واليتونو کی درنی جگړی شوی دیکی په جنوب  د هيواد %41
 ، په مرکزی سيمو13%په ختيځ کی .   همدارنگه په جنوب ختيځ کی ثبت شوی ده20%ملکی تلفاتو زيات شمير 

  .9% او د هيواد په لويديځو سيمو کی 13%کی 
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 کال کی د افغان امنيتی ځواکونه او بين المللی نظامی ځواکونه چی د افغانستان د حکومت حمايه 2007په   .٥

 کال کی د 2008په .  ملکی تلفاتو مسؤوليت يی درلودلی) 41 (%629کوی د جمله ثبت شوو تلفاتو د جملی څخه د 
په کال  2007دی د ه سره ل.   ده39په سلو کی يږی ، چی حکومت پلوه ځواکونو ته منسوبهشميرملکی تلفاتو دغه 

 زياتوالی 31% غير نظامی مرگ ژوبله چی د حکومت پلو ځواکونو لخوا تر سره شوی ده په کی بيا هم  دپرتله
 د راټيټولو په ی اغيزو د کچد شخړو دباندی  ملکی کسانو پرخوا ه د بين المللی ځواکونو لکه څه هم .  ليدل کيږی

  . بيا هم دغه زياتوالی ليدل کيږیهکله مختلف اقدامات معرفی شوی دی
  
و په نتيجه کی چی د حکومت پلوه ځواکونو لخوا تر سره شوی بريدونزياته سلنه د ملکی تلفاتو د هوايی   .٦

 828دغه ارقام د .   کړی دی ملکی تلفات ثبت552 کال يوناما د دغه فطرت 2008په .  دی رامنځ ته شوی دی
 26% کال کی د حکومت پلوه ځواکونو ته منسوب دی او 2008 تاسيسوی چی په 64%ملکی تلفاتو د جملی څخه 

د شپی .  وسله واله جگړو په نتيجه کی رامنځ ته شوی دی ترتيبوی   کال2008د ټولو ملکی مرگ ژوبلو چی د 
 او پگان وړ دیخی د زياتی انديښنی او ځگر مرگ او ټپی کيدو باعث لخوا يرغلونه چی کله نا کله د ملکی کسانو د

 او ړونوالی طرزالعمل  داتوق حکومت او خارجی ځواکونو د ملکی تلفاتو د تحقيهم د انديښنی وړ دی د افغان
 و قربانياتو ته د جبرانی پيسو صادرول په دی نظر چی مختلف نظامی مرسته کوونکی هيوادونه بيل:  استقالليت

 په کليو او اطرافو کی چيرته چی ملکيان گڼه جوړولشرايط د دغه پيسو لپاره وضع کړی او د نظامی مرکزونو 
  . گرځیهغه د باغيانو د بريدونو هدفگوڼه لری او 

  
انديښنو سره  بعضی دغه  د خپلی هلی ځلی کوی تر څو بين المللی نظامی قواوید دغه راپور پر مهال  .٧

 د يو روښانه او شفافه نظامی ساختار رامنځ ته کيدل د ائتالفی قواوو او د امريکايی قواوو تر په کډون کړیمقابله و
منځ چی په نتيجه کی امريکايی قواوی تر ډيره حده د ائتالفی قواوو د قوماندان تر قوماندی الندی عمليات کوی 

اوسه د ده تر البته بعضی فعالين تر .  څوک چی په عين زمان کی د امريکايی قواوو د افغانستان قوماندن هم دی
، د تحفظ قوا کال کی پرمختللی او ماهرانه هدايتونه 2008دا هم د يادونی وړ ده چی په اخر د .  امر الندی نه دی

واکونو د ملکی تلفات د څرک د ائتالف ځ.  هوايی بريدونه او د شپی له خوا يرغلونو په هلکه صادر شوی دی
 ه معرفی کړی ده چی عين شان څانگه د امريکايی قواوو افغانستان په چوکاټ کیمعلومولو يو مرکزی څانگ

 پدی هدف سره چی د ټولو هغو ادعاگانو تحقيقات وکړی کوم چی د ائتالف او امريکايی ځواکونو ښکارنده ده
يقاتو ته ډير  منظم او ړون تحقپيښو و د پخوا په پرتله د خاصبين المللی نظامی قواوی.  افغانستان ته منسوب دی

  )که څه هم د دغو تحقيقاتو استقالليت تر سوال الندی دی(چمتو والی ښودلی دی 
  
ملکی تلفات چی د حکومت ضد .  د ډيرو زياتو ملکی تلفاتو مسؤوليت لری وسله وال ضدد حکومت   .٨

ورسيدل چی  کال کی 2008 کسو ته په 1160 و، 700 کی چی 2007وسله والو ډلو له خوا منځ ته شوی دی په 
 د هری 2008بعضی تمايالت په عمده ډول سره مستحکم پاتی دی په خاص ډول د البته .   زياتوالی جوتوی%65

 کال د مياشتو په نسبت ډيره 2007مياشتی مرگ ژوبله چی د حکومت ضد وسله والو ډلو له خوا رامنځ ته شوی د 
زيات تعداد کسان چی .  امنځ ته شوی وروسته پريښودلزياته ده او هغه تلفات چی د حکومت پلو ځواکونو له خوا ر

او  مړه 725 په نتيجه کی چی د ځان مرگو بريدونو او چاوديدونکو موادود مخالفينو وسله والو له خوا وژل شوی 
 زياتی غير نظامی مرگ ژوبله د دولت ضد عناصرو ته منسوب دی چی د دوی 85%د .  ترور شوی دیهم  271

 پاتی تلفات د حکومت د ضد عناصرو د راکټی حملو او ځمکنی عملياتو په  .ه امله شوی دید دغو تکتيکونو ل
  .نتيجه کی رامنځ ته شوی

  
 د جمله 34%ا  غيرنظامی مړينه ي725 ډير تعداد ملکی افغانانو ته مرگ ژوبله يعنی  کال کی2008په   .٩

 په نتيجه کی رامنځ شوی کيدو ادو ځای پر ځای څخه د ځان مرگو بريدونو او چاوديدونکو موملکی تلفاتو له جملی
 کال 2008  په .او دغه تکتيکونو تر نورو چی د جگړی ټولی خواوی استفاده تری کړی زيات تلفات رامنځ ته کړی

ی ثبت کړی او ن چاود1297 ځان مرگی بريدونه او UNDSS( 146(کی د ملگروملتونو د ساتنی او امنيتی څانگه 
که څه هم اکثريت د دغو بريدونو .   چاوديدونکی مواد د چاودنی له مخه موندلی دی843 او  ځان مرگی بريدونه93

دغه بريدونه عمومًا په هغه ځايونو کی تر سره شوی دی چيرته  البته  خو قواوی او حکومت ووهدف په اصل کی
د   .يانو ته روسوی او دغه اصليت د پام اچول شوی چی دغه بريدونه څومره زيان ملکچی ملکی گڼه گوڼه وو

راپورونه .  ډيره زياته بی تفاوتی ملکی کسانو ته د زيان اوښتلو په هکله وښودله کال په جريان کی باغيانو 2008
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استعمالول او په ملکی ساحاتو کی ځانونه  چی باغيان ملکی کسان د سپر په څير د عملياتو په جريان کی یڅرگنډو

باغيانو هغه کسان .  ی شی د دوی دغه کار زيات ملکی تلفات باعث وگرځیپټول بدون د دغه حقيقت څخه چی کيدا
نښه کړی دی چی د ی بلل شوی په ونکهم چی گمان پری کيدل د دولت او يا د هغه د پلويانو سره اړوند مالتړ کو

د هغه جمله نه ښوونکی، زده کوونکی، ډاکټران، طبی کارکوونکی، قومی مشران، د حکومت ملکی کارکوونکی، 
د ملگروملتونو .  پوليسو او پوځ پخوانی پرسونل او د عامه گټو د بيارغونی په کارونو کی کارگرانو برخه درلودله

سازمانونو کارکوونکی هم د تيری قربانيان او وژل شوی، په مرگ تهديد شوی يا اختطاف شوی او غير حکومتی 
الندی راغلی، چی په پايله کی يی زرگونه زده ښوونځی په خاص ډول د نجونو ښوونځی د زياتو بريدونو .  دی

 د ید کوچنيانو د حماي.  کوونکی، په ځانگړی ډول نجونی د هغو ښوونی او روزنی له حق څخه محرومی کړی دی
 زياتوالی د مکاتبو او تعليمی اداراو پر ضد په بريدونو کی ليدل شوی چی 24% په مطابق )UNICEF(صندوق 

  1. کی ليدل شوی دی2008  په 293و  کی ا2007 واقعات په 236
  

د افغان  د دی المل گرځيدلی چی د امنيتی شرايطو خرابوالی او بشری مرستو ته د الس رسی محدودوالی  .١٠
 د د بشری مرستو خال  کال په پای کی2008د .  رامنځ کړی په الر کی غټ گواښ زيانمنيدونکو د اړتياوو

 ملتونو د ساتنی او امنيتی واو مرکزی زونونه اوس د ملگرلويديځ، ختيځ ، جنوب  زياتره سيمیجنوبافغانستان د 
 په کال کی 2008د .  پيژندل شولو نامه په" مخالفت د ډير زياتو خطرناکو ساحو" له خوا د )UNDSS (څانگی

 برابره،  په پرتله دوه2007ووژل شول، د )  څخهوتقريبًا ټول له غير حکومتی سازمانون( تنه د امداد رسوونکی 38
 څخه زيات مستقيمه حملی، تهديدونه او 198د  کال کی 2008په  UNDSS  .  تنه نور تښتول شوی دی147او 
  .ونی چی مرستندويه ټولنه تر هدف الندی نيولی دی ثبت کړی دیرډا
  

 ډلی ژوبله، زيانمنونکیپر زياتيدو ده افغانان زوريږی عالوه پر زياتو مرگونو او ه څرنگه چی جگړه لک  .١١
هم د هغوی د حياتی جوړښتونو د خرابيدو، د عايداتو او فرصتونو د ترالسه کولو د له منځه وړلو او اساسی 

يوناما د ملکی کسانو د زياتو تلفاتو .  خدمتونو ته د نه الس رسی المل گرځی او هغوی د ستونزو سره مخامخ کوی
 کوی چی د نړيوال بشری قانون او نړيوال بشری په هکله انديښمن دی او د جگړی په ټولو ښکيلو اړخونو غږ

حقونو د قانون د ژمنو څخه د ډاډ او رعايت کولو په موخه په عمل الس پوری کړی او هر ممکنه کار چی د دوی 
  .په توان کی وی وکړی تر څو په ملکی کسانو باندی د شخړو د اغيزو کچه راټيټه کړی
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