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 صالحيت/ واک

دغه کلنې  راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندويه 

پالوي )يوناما( د بشري حقونو څانګي له خوا په وسله واله جګړه 

کال د  ۲۱۰۲کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه برابر شوې دي چې د 

جنوري د لومړۍ ورځې څخه د دسمبر تر يوديرشمې نيټې پورې موده 

رانغاړي. دا راپور د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ د د فتر  لخوا 

 د تخنيکي مرستي او  کتنې وروسته چمتو شوې.

دغه راپور د يوناما د هغه صالحيت له مخې چمتو شوې دي چې د 

( پريکړه ليک ۲۱۰۲) ۲۱۰۰خوا د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا له 

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 کيدو کې مرسته 

نو برخه وکړي چې د افغانستان اساسي قانون او د نړيوالو تړونو

ده چې افغانستان يې 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 يې په ملکي وګړو د 

جګړې د اغيزو راکمول دي لکه: په خپلواک او بې پلوه ډول د داسې 

و د وژنې يا ژوبلې المل ګرځي، د وسله پېښو څارنه چې د ملکي خلک

والو نښتو څخه د اغيزمنو ملکي کسانو د ساتنې په اړه د مالتړ 

فعاليتونه او نور نوښتونه چې په نښتو کې ښکېلي خواوې د 

بشرپالنې او بشري حقونو د نړيوالو قوانينو او د افغانستان د 

 اساسي قانون له احکامو سره مطابقت ته رابولي.

 

 

 

 

 



 

  

 ېصطالح ګانا

له الوتکې څخه ويشتونکي مهمات چې په هغه کې نږدي  هوايي بريد:

هوايي مالتړ )د الوتکې لخوا بريد( او نږدي جنګي بريد چې د 

چورلکي په مرسته ترسره کيږي راځي. همدارنګه په هوايې بريدونو 

جنګي الوتکې يا  کې هغه هوايې بريدونه هم شامل دي چې بې پيلوټه

 سره کوي.ډرون يې تر 

ABP: افغان سرحدي پوليس 

ALP:  افغان سيمه ايز پوليس 

ANA: افغان ملي اردو 

ANP : افغان ملي پوليس 

ANSF:  افغان ملي امنيتي ځواکونه، يوه ټوليزه اصطالح چې افغان

سرحدي پوليس، ملي اردو، ملي پوليس او د ملي امنيت اداره په کې 

 شامليږي.

ې ټول هغه اشخاص او ډلې راځي چې د په دې ډله ک دولت ضد عناصر :

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 

اځي لکه ډلې چې بيال بيل هدفونه لري او تر مختلفو نومونو الندې ر

د حقاني شبکه، حزب اسالمي او د القاعده متحدين لکه د ازبکستان 

او   اسالمي حرکت، د اسالمي جهاد اتحاد، لشکر طيبه او جيش محمد

نور مليشې او وسله والې ډلې چې سياسي ، ايدولوژيکي او اقتصادي 

اهداف تعقيبوي يا نوري جرايم پيشه ډلې چې په جګړه کې ديوې 

 استازيوب ګډون کوي. ښکېلې خوا په

نا دولتي وسلوالې ډلي چې شخړه کې ښکېل وي او  وسلوالې ډلې : 

په څرګند ډول د دو لت څخه بېلې  وي چې د جوړښت پر اساس د 

مليشو څخه واخله تر ياغي جنايي مجريمونو ډلو پوري رسيږي. 

نادولتي وسلوالي ډلي دا وړتيا لري چې د وسلې او ځواک په 

سي ، ايډيالوژيکي يا اقتصادي اهداف تر السه کړي کارولو سره سيا

؛ خو دا د ولت په رسمي نظامي چوکاټ ، دولتي ايتالف يا د دولت 

خپل منځي ارګانو برخه نه وي او د فعاليت سيمه يي د دولت د 

ولکې د باندي وي.  وسلواله ډلې کيداي شي د دولت د رسمي ولکي 

شي د کوربه يا نورو  او کنترول  د سيمې د باندې وي خو کيداي

هيوادونو مستقيم يا غير مستقيم مالتړ ولري. .دغه تعريف عبارت 

له الندې ډلو څخه  دي خو يوازي تر  دوي محدود نه دي :ياغي ډلې 

، سيمه يزي ملېشي ) توکميز، قبيلې يا په بل اساس( ياغيان ، 

 ترهګر ، ګوريال او نور مدني دفاعي ځواکونه او نيمه 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. 

غېر  ‘دولت ضد وسلوال عناصر  ’يوناما  په دي راپور کې بيان شوي 

قانوني وسلواله ډلي بولي ليکن د دولت سره  د مخالفت په اساس 

 يې توپير کاندي.

AXO: ودل شوي چاوديدونکي توکيپريښ 

 وژل شوي او ژوبل شوي ملکي کسانتلفات:

 په دوه ډوله ډله بندي شي:

 هغه تلفات دي چې په مستقيم ډول د وسله والې جګړې مستقيم :

له امله راپيدا کيږي. لکه داسې تلفات چې د نظامي عملياتو د 

تر سره کيدو  په ترڅ کې رامنځ ته کيږي )افغان او نړيوال 

ځواکونه( د ځان ژغورلو عمليات، هوايي بريدونه، د  نظامي

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، 

ځواکونو تعبيه شوي چاوديدونکي توکي او يا له حکومت پلوه 

 سره د مستقيمي ښکلتيا په پايله کې رامنځته کيږي.

 :هغه تلفات چې په غير مستقيم ډول له  غيرمستقيم / نور تلفات

وسله والې جګړې څخه راپيدا کيږي لکه د جنګې پاتې شويو 

چاوديدونکي توکو ، په محبسونو کې مړينه، د کافي طبي شرايطو 

عملياتو په ترڅ کې د نشتوالي له امله مړينې چې د نظامي 

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 

 رامنځ ته کيږي. ډزو د تبادلې په پايله کې

د ماشوم د حقونو د کنوانسيون له مخې ماشوم داسي يوه  ماشومان:

کلن  ۰۱کلونو څخه کم وي ) ۰۱شخص په حيث تعريف شوي چې عمر يې له 

هم ماشوم دي(. د دي تر څنګ د روم د نړيوالي جزايي محکمي 

کې تصويب کړي،  ۲۱۱۲اساسنامي له مخي چې د افغانستان دولت هم په 

کلونو څخه کم عمر ماشومان په دولتي عسکري ليکو کې او يا  ۰۱د 

غير دولتي ډلو کې شاملول ا و ګمارل، چې په فعال ډول په جنګ کې 

مادي  ۱( او  xxvi( )ب()۲مادي ) ۱برخه واخلي جنګي جرم ګڼل کيږي د 

 (.vii( )ت( )۲)

د بشرپالنې د نړيوال قانون له مخې ملکي/ خوندي جنګيالي :

" هغه افراد دي چې په جنګ کې شامل نه وي "ملکي کسان

)نظامي/نيمه نظامي قوتونه نه وي( يا په جنګ کې د يوې خوا په 

                                                 
د ملګرو ملتونو  د وسله والو ډلو سره د بشري مرستو اړوند خبرې اترې . د ګيرارد مک   1

فعالينو  لپاره الرښود ، د ملګرو ملتونو لپاره د بشري چارو د  او مينويل بيسلر د

 برخه  وګورئ ۲.۲د وسله والو ډلو اوصاف   .۲۱۱۲همغږۍ دفتر ،نيويارک، جنوي 



 

  

منظمو وسله والو ډلو کې غړيتوب ونه لري يا هغه کسان دي چې د 

)عمومي پاڅون(
2

غړي نه وي. ملکي کسان کيداي شي چې د بريدونو  

چېرې دوي په  په وړاندې د خونديتوب تضمين له السه ورکړي که

نښتو کې کې نيغ په نيغه برخه واخلي. د ملکي کسانو په څېر، يو 

وي )ژوبل شوي، ناروغ، د ويجاړي شوي  hors de combatجنګي فرد چې 

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 

 د خونديتوب حق لري. دبريد څخه

COMISAF :افغانستان کې د نړيوال امنيتي مرستندويه  کام ايساف

 ځواکونو قوماندان.

د عکس العمل ښودلو پيښېې ، چې د ځواک د ساتني  پيښې: EOFد 

پيښي ورته هم وايي. په دې کې داسې حاالت شامل دي چې کله ملکي 

خه د مخکې کيدو کسان نظامي قطارونو ته د نږدې کيدو يا له هغو څ

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.

ERW له جګړي څخه چاوديدونکي پاتې شوني په دي مانا ،چې :

 ناچاودل شوي توکي ،او پرېښودل شوي چاودېدونکي توکي وي.  

IDP: داخلي بې ځايه شوي کسان 

IED : ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکي توکي يو بم چې د دوديزې نظامي

طريقې په خالف په نورو طريقو جوړېږي او کارول کېږي. نوموړي 

چاودېدونکي توکي کيداي شي د ځانمرګي بم په شکل استعمال شي لکه 

، دغه (BBIEDs)په ځان پورې تړلې ځاي پر ځاي  شوي چاويدونکي توکي 

راز له لېرې څخه کنترول شوي ځاي پرځاي  شوي چاودېدونکي توکي 

(RCIEDs) په موټر کې ځاي په ځاي شوي او تعبيه شوي چاوديدونکي ،

هم  (PPIEDs) او د فشار په ذريعه چاودېدونکي وسيلې  (VBIEDs)توکي 

 په دې ډله کې راځي.

ر ځاي شويو : د ځاي پد ځاي پر ځاي شويو چاوديدنکو توکو استثمار

چاودېدنکو 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 

ميتودنه غښتليي او د ارپکو منابع  چاودېدنکو ضد پروسيجرونه او

کمزوري او د دوي د عدلي تعقيب مالتړ وشي. په دي کې د ځاي پر 

ځاي شويو چاودېدنکو توکو ساتنه، د مختلفو برخو تشخيصونه د 

تخنيکي، عدلي طب او بايومتريک ازمويني او تحليل راځي چې د واک 

توکو   لرونکي کارپوهانو له لوري تر سره کېږي. د چاوديدنکو

                                                 
د يوې ازادې خاورې  ’’عمومي پاڅون ته د ژنيو په دريم تړون کې اشاره شوې   2

ل وسلې ته الس  کوي  چې د اوسيدونکي، چې د دښمن په نږدې کېدو سره په يو ناڅاپي ډو

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 

 .“(۲()۰ماده  )۰دودونه مراعات کړي." )



 

  

استثمار د اغيزمن او دوامداره چاوديدونکو پر ضد د اقداماتو 

 يوه اساسي برخه ده .

هغه پيښې دي چې په وسله والو جګړو کې ملکي کسانو ته  پېښي:

تلفات اړوي. د يوناما په راپورونو کې هغه تلفات نه دي شامل چې 

 د جنايي پېښو په پايله کې پېښېږي.

IHL: قانون د بشر پالنې نړيوال 

په دې ځواکونو کې ټول بهرني عسکر نړيوال نظامي ځواکونه: 

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 

تر امر الندې کار کوي. دغه اصطالح دغه راز په  COMISAFقوماندان 

ې هم د تطبيق وړ ده چې د ايساف د قوماندان تر هغو ځواکونو باند

امر الندې نه دي، لکه ځينې ځانګړې ځواکونه او خاصو عملياتو 

 ځواکونه.

د جسماني سختو ژوبلو يا ټپي کيدنو مختلف ډولونه په کې  ټپونه:

شامليږي. د يوناما په ډيتابيس کې د جسماني ژوبلې درجه نه ده 

دماغي جړک پيښې په ژوبلو کې نه  شامله. اروايي يا روحي صدمه يا

 دي شاملې.

په افغانستان کې مرستندويه امنيتي سوله ساتي ځواکونه :  آيساف:

فصل له مخې د سولې د پياده  VIIايساف د ملګرو ملتونو د منشور د 

کولو ماموريت يا دنده لري. ايساف د ملګرو ملتونو د امنيت د 

کال په اګست کې  ۲۱۱۲. د شورا په امر او صالحيت ځاي په ځاي کېږي

د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو په غوښتنه د ناټو سازمان 

 ۲د ايساف مشرتابه په غاړه واخيسته. د ايساف قواوې اوس مهال د 

هيوادونو  ۱۱( تنه سرتيري لري، چې له ۰۱۲،۱۱۲پوري ) ۲۱۰۲دسامبر،

ييزو څخه راغلي او د مرکزي دفتر کابل سربيره په شپږو سيمه 

د نوومبر څخه د ايساف قوماندان  ۲۱۱۱برخو کې تنظيم شوي دي . د 

په افغانستان کې د امريکايي ځواکونو قوماندان هم دي، که څه هم 

( ۲۱۰۲) ۲۱۲۲د مراتبو سلسله بېله پاتې شوې. د امنيت د شورا 

شميره پريکړه ليک د ايساف په اړه مخکيني پريکړه ليکونه تايدوي 

مياشتو لپاره د  ۰۲نټې پورې د نورو  ۲۰توبر تر د اک ۲۱۰۲او د 

 ايساف ماموريت غزوي. 

MOI: د کورنيو چارو وزارت 

NATO :د شمالي اتالنتيک د تړون سازمان. د ناټو د سازمان  ناټو

غړي هيوادونه د ايساف اساسي مرستندويه هيوادونه دي. ايساف 

 وګورئ. 

NDS: ي استخباراتو د ملي امنيت رياست. د افغانستان د دولت

 اداره

NGO :.نادولتي سازمان/اداره 

 دولت پلوه ځواکونه



 

  

ټول هغه ځواکونه دي چې په نظامي او نيمه  افغان دولتي ځواکونه:

نظامي عملياتو يا د بغاوت ضد عملياتو کې برخه اخلي او په 

مستقيمه يا غير مستقيمه توګه د افغانستان د دولت تر ولکې او 

دې ځواکونو کې افغان ملي اردو، افغان ملي ادارې الندې دي. په 

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 امنيتي ځواکونه رانغاړي. 

SOP: معياري عملياتي کړنالره 

ه وژني دي چې په ارادي ، د مخه سنجول شوي : هغ په نښه شوي وژني

د دولت کارکونکو چې د قانون په چوکاټ  او قصدي ډول د دولت او يا

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 

الندي نه وي. سربيره شخص د مرتکبينو د فزيکي ساتني او نظارت 

پردي چې په ډير وختونو کې په نښه شوي وژنه د ژوند د حق څخه 

سرغړونه ده خو په استثنايي ډول په وسلواله شخړه کي ځيني وخت 

کيداي شي مشروعيت ولري.
3
  

UNDSS د ملګرو مليتونو د مصؤنيت او امنيت څانګه : 

UNAMA:  پالويپه افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندويه  

UNHCR: د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري 

USSOF:   د متحده اياالتو د ځانګړو عملياتو ځواکونه 

UXO: نا چاودل شوي توکي 

 

                                                 
قونو شورا څوارلسمي ناستي د آجنډا دريم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلي، د بشري ح   3

ټکي، او د محکمي څخه بهر په خپل سر اعدامونو لپاره د ځانګړي راپورټر رپورټ، او د 

تر عنوان الندي وګورئ.  "د هدفمنو وژنو څيړنه"فليپ آلسټون مکمل رپورټ د 

A/HRC/14/24/Add.6  کال د مي مياشت وګورئ.  ۲۱۰۱د 
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 ميتودولوژي

يوناما د ملکي خلکو د مرګ ژوبلي راپورونه تر هغه ځايه چې ممکن 

څيړې ؛له ډېرو سرچېنو سره سال مشوره وي د مرګ ژوبلي په سيمه کې 

معلوماتو بيال بيل ډولونه راغونډوي چې د اعتبار او  کوي او د

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 

کنترول کړي. منابعو څخه راټول شوي معلومات او نظريات کره او 

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 

ل د ساحې له کتنې څخه او د پيښې له ځاي څخه الس چې په مستقيم ډو

ته راغلي اجناس/مدارک او شواهد او د هغوي فزيکي ازمايښت، له 

روغتونونو او روغتيايي اسانتياوو څخه کتنه، ويډيوګانې او 

تصويرونه، د ملګرو ملتونو د امنيت او مصوونيت د څانګې او د دې 

الس سرچېنو بيانونه، د سازمان د نورو ادارو راپورونه، د دويم 

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. 

وي، او  د امنيتي ستونزو له امله الس رسي محدود په ځينو وختونو کې،

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 يې کره کړي.

وماتو د کره والې څخه کله چې يوناما د يوې پيښې په اړه د معل

ډاډمنه نه وي، د هغې پېښي په اړه راپور نه ورکوي. په ځينو 

قضيو کې تحقيقات ښايي څواونۍ وخت ونيسي، مخکې له هغه چې نتيجې 

ته ورسيږي. دا پدي معني ده چې د ملکي تلفاتو په اړه نتيجې 

ښايي چې بيا نوې شي ځکه چې نوي معلومات را رسيږي او په تحليل 

رڅخه کار اخستل کيږي . په کوم ځاي کې چې معلومات ښه څرګند کې و

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. 

ويت )موقف( په بشپړ د ځينو پېښو په راپور کې قربانيانو ملکي ه

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 چېرې 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 

ريښنايي کال کې يو ب ۲۱۱۲ورکولو او تحليل لپاره يوناما په 
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ii 

ډيټابيس پرانيست. ډيتابيس داسې طرح شوي دي چې د معلوماتو 

سيستماتيکه، يوشان او اغيزمنه ټولونه او تحليل اسانه کوي؛ چې 

د جنس، عمر، مرتکب، تاکتيک، او نورو اړخونو په لحاظ د 

 معلوماتو ويشل او تحليل هم په کې شامل دي.

رګ ژوبلي پيښې کره يوناما تر ممکنه بريده هڅه کوي چې د ملکي م

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 سرچېنو 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 

خلکو د مرګ ژوبلي  پوره   نيولو سره کيدايشي يوناما د ملکي

 راپور نه وي ورکړې.

  ليتونهؤنښته کې د ښکيلو خواوو قانوني مسپه 
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 

ورسره دي  هغه د وسله وال فوځ چې د نړيوالو نظامي ځواکونو مالتړ

)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 

ې  د دولت پلوه ځواکونه هغو وسلوالو ځواکونو غړو ته ويل کيږي چ

ملي ارد او مالتړ کونکي ځواکونه، په شمول د نړيواله نظامي 

ځواکونو ) د ايساف او ځانګړي ځواکونو قطعات( افغانستان، د 

ازادي د پايښت عملياتو غړي، او ځانګړو عملياتو ځواکونه چې د دي 

کتار د باندې دي( او نور افغان امنيتي ځواکونو څخه عبارت دي.په 

خواو فوځي ځواکونو ټول غړي جنګيالي دي ،ليکن جګړه کې  د ښکېلو 

طبي او مذهبي پرسونل يې جنګيالي نه ګڼل کيږي. افغان ملي امنيتي 

ځواکونه ، لکه افغان ملي پوليس، افغان سيمه يز پوليس ، ملي 

امنيت ، او سرحدي پوليس هغه مهال خپل ملکي هويت له السه ورکوي 

رخه اخلي نود دولت پلوه چې په وسلواله شخړه کې نيغ په نيغه ب

 ځواکونو په کتار کې شميرل کيږي.  
 

د دولت پلوه ځواکونو په ډله کې کيداي شي هغه وسلواله ډلي هم 

شامل شي چې په وسلواله شخړه کې ښکيل وي او په شخړه کې د ښکيلې 

خواو مهمه برخه تشکيل کړي ، او د جګړي د يولوري د وسلوال ځواک 

ګې په څير که د يو دولتي  مسؤل شخص د غير يوه برخه وګرزي، د بيل

رسمي قوماندې الندي د امنيت او يا ياغيتوب پر ضد عمليات تر سره 

 کوي، لکه امني قوماندان، د ملي امنيت افسر ، او يا ولسوال.   

 
 دولت ضد عناصر 

دولت ضد عناصر ټول هغه افراد او وسلواله ډلې له ځان سره 

لواله جګړه يا وسلوال مخالفت کې  د رانغاړي چې اوس مهال په وس
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افغانستان د دولت يا نړيواله ځواکونو سره ښکيل دي، او هغه څوک 

هم په دي کتار کې شميرل کيږ لکه طالبان او نور هغه افراد 

اونادولتي منظم وسلواله ډلې چې په جګړه کې فعاله ونډه اخلي او 

ه، دګلبدين د مختلف نومونو الندې چې عبارت دي له ؛ حقاني شبک

حکمتيار حزب اسالمي، د ازبکستان اسالمي تحريک ، اتحاد جهاد 

 اسالمي، لشکري طيبه او جيش محمد شامل دي.  

 

د دولت ضد وسلوالو ډله بندي په وسلواله جنايي ډلو د تطبيق وړ 

نه ده ليکن که دغه ډله په شخړه کې د ښکېل لوري  د يوې  مخالفې 

عالتيونوکې ښکيل وي.ډلي په استازيتوب مخصمانه ف
4

   

په وسلواله شخړه کې ښکېلې خواې ــ افغان امنيتي ځواکونه ، 

نړيوال فوځي ځواکونه او غير دولتي وسلواله ډلي ــ د نړيوال 

 قانون په رڼا کې د ملکي خلکود خوندي ساتنې ښکاره مکلفيت لري.

(i) د بشرپالنې د نړيوال قانون له مخې مکلفيتونه 

۰۲۱۱کال د څلورګونو تړونونو او د  ۰۲۰۲ افغانستان د ژنيو د
5

کال  

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 

ء لپاره ضروري ګڼل بريدونه منع کوي، چې د ملکي کسانو د بقا

 کيږي. 

کال د ژنيو د څلور ګونو تړونونو ګډه دريمه ماده حد اقل  ۰۲۰۲د 

معيارونه ټاکي چې دولتي او غير دولتي وسله والې ډلې يې بايد 

 په داخلي وسله واله نښته کې مراعات کړي.
 

کال د ژنيو د څلورګونو تړونونو او د مل پروتوکولونو څو  ۰۲۰۲د 

دوديز قانون اصول د نړيوال
6

برخه ګرځيدلې ده او تر ټولو زيات  

اړونده اصول چې افغان نظامي ځواکونه ، نړيوال نظامي ځواکونو او 

غير دولتي وسله والې ډلې يې 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  ·

د تر بريد الندې رانه شي.باي
 7

"]ښکيلې خواوې[ بايد په هر وخت  

                                                 
 

غه برخه هغه حقوقي چوکاټ تعقيبوي کوم چي په الندي منابعو کي تعريفونو په اړه د د  4

فصلونه، د انګلستان د دفاع وزارت له خوا  ۲-۰او  ۲-۰راغلي دي: د جنګيالي تعريف، 

ترتيب شوي، د وسله والو نښتو د حقوقو په اړه الرښود، د اکسفورد د پوهنتون نشر، 

ي سي آر سي(، د نړيوالي بشرپالني ، او د سره صليب نړيواله کميته  )آ۲۱۱۰اکسفورد 

مه قاعده. د وسله والو نښتو ټول ښکيل غړي، د طبي او مذهبي کارکوونکو  ۲عرفي حقونه، 

 څخه پرته، جنګيالي ګڼل کيږي.
تصويب شو،  ۰۱کال د نومبر په  ۲۱۱۲د افغانستان له خوا د  ۰۲۱۱دويم الحاقي پروتوکول   5

 نافده شو. ۲۰ه کال د دسمبر پ ۲۱۱۲دغه پروتوکول د 
6

د سره صليب نړيواله کميته  )آي سي آر سي(، د نړيوالي دغه مرجع ته مراجعه وکړئ: 

 ,CU P/ICRCو لويس دوسوالد بک )تجان ماري هينکارتز بشرپالني عرفي حقونه، ليکوال: 

Cambridge 2005 ).مطالعه کميتهد اي سي آر سي څيړني. 
7
 ( ماده.۲)۰۲دويم الحاقي پروتوکول.  
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iv 

کې د ملکي خلکو او جنګياليو او د ملکي او نظامي هدفونو ترمنځ 

توپير وکړي."
 8

  

تناسب: "هغه بريد منع دي چې کيدايشي په تصادفي ډول د  ·

ملکي کسانو د وژنې، ژوبلې، د دې دواړو سبب وګرځي او ښايي د 

قيمو نظامي برياوو په پرتله ډيرې زياتې وي هغو مشخصو او مست

چې له بريد څخه يې تمه کيږي."
 9

 

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 

وته زيان ونه رسيږي. او په پوره ډول ممکن احتياط وشي ملکي شيان

چې " د ملکي کسانو د تصادفي تلف کيدلو، ملکي شيانو ته د زيان 

رسيدلو او د ملکي وګړو د ژوبل کيدلو څخه مخنيوي کيږي."
 11

 

ټول هيوادونه چې اوس مهال په افغانستان کې له نړيوالو نظامي 

انستان کې نړيوال سوله ساتي ځواکونو سره مرسته کوي، لکه په افغ

ځواکونه )ايساف( د امريکا ځانګړې قواوې، د ازادۍ د پايښت د 

عملياتو غړي ځواکونه يا هغه ځانګړي ځواکونه چې د قوماندې د دغو 

کال د  ۰۲۰۲جوړښتونو له حدودو څخه بهر فعاليت کوي د ژنيو د 

ادونه څلورګونو تړونونو غړي هيوادونه دي. که څه هم ټول هغه هيو

کال مل لومړي  ۰۲۱۱چې افغانستان ته يې نظامي ځواکونه استولي دي د 

خو د دي سره د هغو اصولو په  اودوهم پروتوکولونو غړي نه دي،

 مراعت کولو مکلف دي چې د نړيوال  دوديز قانون برخه ده. 

 (iiد بشري حقونو د نړيوال قانون له مخي مکلفيتونه ) 

هم د وسله والې نښتې او هم د سولې  د بشري حقونو نړيوال قانون

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. 

افغانستان د بشري حقونو څو نړيوال تړونونه السليک کړي دي،
12

چې  

اسي حقونو نړيوال تړون )آي سي سي پي په هغو کې د مدني او سي

آر( شامل دي او د افغانستان دولت په دې مکلف کوي چې په خپل 

                                                 
8

 نبايدوګړي "( ماده هم وګوئ چي وايي: مکلي ۲) ۱۰ماده.  ۰۱لومړي الحاقي پروتوکول،  

بريدونه بايد يوازي "( ماده هم وګورئ چي وايي ۲) ۱۲او همدارنګه  "تر هدف الندي راشي

 ". پوځي هدوفونو پوري محدود وي
9

ماده  ۱۱ه هکله ( )ب( ماده. د بريد په وخت د احتياط پ۰) ۱۰لومړي الحاقي پروتوکول،  

 هم وګورئ.
10
 ( ماده.۰) ۰۲دويم الحاقي پروتوکول.  

11
 ( مادي.ii)الف( ) ۲( او ۰) ۱۱لومړي الحاقي پروتوکول،  

افغانستان د بشري حقونو د بين المللي الندنيو تړونو او معاهدو يو غړي هيواد دي:   12

دي اجتماعي او کلتوري ؛ د اقتصا۰۲۱۲اپريل  ۲۰د مدني  او سياسي حقونو نړيوال تړون په 

؛ د نژادي تبعيض د ټولو شکلونو د له منځه وړلو بين امللي ۰۲۱۲اپريل  ۲۰حقونو تړون 

 ۱؛ د ښځو په وړاندې د تبعيض د ټولو شکلونو د له منځه وړلو تړون، ۰۲۱۲اګست  ۱تړون،  

تړون، ؛ د شکنجې او نورو توهينوونکو او غير انساني جزا او چلند د منع کولو ۰۲۱۲مارچ 

؛ او دماشومانو د حقونو ، ۰۲۲۰اپريل،  ۲۱؛ د ماشوم د حقونو تړون، ۰۲۱۱جون  ۲۲

دماشومانو د پلورلو، د ماشومانو د فحاشۍ او د پورنوګرافۍ د منع   دکنوانسيونو 

؛ او په وسله واله جګړه ګې د ماشوم ګډون په ۲۱۱۲اکتوبر کال  ۰۲اختياري بروتوکول، 

 تصويب شوي دي. منبع : ۲۰کال د سپتمبر په  ۲۱۱۲وکول  چې د باب د تړون اختياري پروت

 http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html 
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v 

قلمرو يا د دولت د حاکميت په سيمه کې ټولو اوسيدونکو د 

 بنسټيزو بشري حقونو ساتنه وکړي

سره لدي  چې په افغانستان کې نا دولتي ډلي، د وسله والو ډلو په 

رسمي ډول د بشري حقونو دنړيوالو تړونونو  ګډون، نه شي کوالي په

غړي شي؛ خو کوم ځاي نادولتي ډلې، لکه طالبان عمالْ  سيمه په ولکه 

کې لري، نو طالبان په دي اړه ډير مکلف ګڼل کيږي ،چې د نړيوال  

بشري حقونو  مکلفيتونه  مراعات کړي.
13
 

 پريکړه ليک ۲۲۱۱د امنيت  شورا   

پريکړه ليک کې  ۰۲۲۱امنيت شورا په  څرنګه چې د ملګرو ملتونو د

ويلي ،چې د ټولو هيوادونو لپاره خورا مهمه ده چې د ښځو او 

نجونو په اړه د نړيوال بشردوستانه او د بشر حقونو اړوند ټول 

نورمونه پياده کړي او د وسلواله شخړي په مهال د جنس په بنياد 

خوندي د تاو تريخوالي د مخنيوي په موخه د ښځو او نجونو د 

ساتنې لپاره  ځانګړي اړين ګامونه واخلي.
 14

    

 (iiiد نړيوال جنايې قانون په وړاندې مکلفيتونه ) 

کال کې د روم نړيوالي جنايي محکمې اساسنامه  ۲۱۱۲افغانستان په 

تصويب او له هغې سره يو ځاي شو. له دې امله افغانستان لومړني 

تحقيق وکړي؛ لکه جنګي مسووليت لري چې د نړيوالو جرمونو په اړه 

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 جنايي محکمه 

 کوالي شي په افغانستان کې خپل صالحيتونه عملي کړي.

لتونه چې نظامي ځواکونه يې په افغانستان کې د نړيوالو هغه دو

نظامي ځواکونو په ليکه کې شامل دي او د افغانستان د شخړې يوه 

خوا ده ، مسووليت لري چې هغه  نړيوال جرمونه تحقيق او تعقيب 

کړي چې  د دوي اتباع په افغانستان کې ددغو جرمونو په ارتکاب 

تورن وي.
 15

 

لتونه مکلف دي چې د نړيوالي جنايي محکمې د په ځانګړي توګه دو 

( )اي( )آي( مادي څخه سرغړونه تر عدلي تعقيب الندي ۲) ۱اساسنامې 

ونيسي. دغه ماده وايې "په قصدي ډول په عام ولس يا انفرادي 

اشخاصو باندې چې په مستقيم ډول په شخړو کې ښکيل نه وي مخامخ 

 ګي جرم ګڼل کيږي."بريد کول" په داخلي وسله والو شخړو کې جن

 

 

                                                 
د ملګرو ملتونو عمومي سر منشي، په سريالنکا کې د حساب ورکونې په اړه د عمومي   13

. دغه راز وګورئ د ليبيا ۰۱۱پاراګراف  مارچ ۲۰، ۲۱۰۰منشي د کارپوهانو د پالوي راپور 

په عربي جمهوريت کې د بشرپالنې د بين المللي قانون د نقض په اړه د څيړنو د بين 

 .۲۱۰۰جون  A/HRC/17/44 ۰المللي کميسيون د تحقيقاتو راپور 
14

 S/RES/1820. (2008), S/RES/1888 او همدارنګه ;S/RES/1325 (2000)دغه مراجعو ته مراجعه وکړئ:  

(2009), S/RES/1889 (2009), and S/RES/1960 (2010). 
پرته له دي نظر نيولو کې چې دولتونه د نړيوالي جنايې محکمي غړي دي او که نه دي،   15

دوي بيا هم مکلفيت لري چې د بشري حقونو او دبشر پالني نړيوال قانون څخه سختي 

 سرغړوني تحقيق وکړي.
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vi 

(ivد ملي قوانينو په وړاندې مکلفيتونه ) 

دولت ضد عناصرو غړي د افغانستان د جنايي 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. 

 نګياليد ملکيانو تعريف /خوندي ج

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

تعريف کاروي چې د بشرپالنې د يوناما د ملکي کسانو لپاره هغه 

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
16

وي. برخه نه  

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 

. هغه کسان چې په شخړه کې برخه نه جګړه مارو ترمنځ تشخيص وکړي

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 

اکونو د شوي يا تسليم شوي وي( يا هغه کسان چې د وسله والو ځو

روغتيايي 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 

کتګوريو په وړاندې بريدونه مستند کوي چې په جګړو کې په مستقيم 

ارکونکي، ښوونکي، د ډول برخه نه اخلي لکه د عامه خدمتونو ک

روغتيايي 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 جنګيالو په څير وظيفي 

نه تر سره کوي او دولت ضد عناصرو پر ضد عملياتو کې برخه نه 

اخلي.
17 

                                                 
ف د لومړي پروتوکول   د ژنيو د کنوانسونونو لومړي پراګراف مادي  لومړي پاراګرا ۱۱د    16

سره مقايسه کړئ. وګورئ: نايلز ميلځر، "د بشرپالنې د بين المللي قانون الندې په دښمنيو 

 ،  ا جوالي.۲۱۱۲کې د مستقيمي برخې اخيستنې په اړه الرښوونې."  
ډول په نښتو کې برخه  يوناما هغه پوليس افسران جنګي افراد ګڼي چې په مستقيم    17

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 

 .لکي پوليس وظيفې اجراء کوي د جنګي افرادو په توګه  نه پيژنيم
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 لنډيز
د ميدان ښار په مرکز کې چاودنه رامنځ ته شوه. دا يو 

غير انساني کړنه وه. ګڼ شمير بي ګناه ملکي وګړي مړه او 

تلفات رامنځ ته شول چې له  ۰۱۰ټپيان شول. په ټوليز ډول 

دي جملې څخه څلور تنه مړه وو. ګڼ شمير ملکي کورونه او 

يانمنې شوې. دولتي ودانۍ په بشپړ ډول ويجاړې يا سختې ز

غړو سره يو ځاي وم چې د  کورنۍزه په خپل کور کې د خپل 

درندي چاودنې غږ مې واورېد. د دي اغېز زښت زورور و او 

ما لومړي فکرکاوه چې چاودنه زما د کور دننه وشوه. ما 

دا مې په ژوند کې تر ټولو  -ټکان وخوړ او ټول وبېريدو

و خور مې ټپيان ډارونکي ورځ وه. زما پالر ، دري ورونه ا

شول. کله چې مې د فاميل غړي په وينو او ټپي حالت کې 

وليدل نو ځان مې کابو نه کړاي شو او چغي مې پيل کړي. 

ما فکر کاوه چې ګوندې ټول فاميل مې له السه ورکړ. کله 

 چې په دي پوه شوم چې دوي ژوندي دي نو ډير خوښ شوم.  

مه د  ۲۲مبر په کال د نو ۲۱۰۲د ملکي کس کيسه چې د  -- 

ميدان وردګ  واليت په ميدان ښار
18

کې د ځاي پرځاي شوي  

چاوديدونکي وسيلي په پايله کې يې د فاميل پنځه غړي 

نور يې  ۰۲۱ټپيان شو چې دغه چاودنې ټول څلور وژلي او 

ټپيان کړي. 
19

 

کال کې خورا  ۲۱۰۲د افغانستان وسلواله شخړې په دوامدار ډول په 

انانو ته تلفات واړول. د افغاناستان لپاره د ډير شمير ملکي افغ

کال کې د  ۲۱۰۲ملګرو ملتونو مرستندويه هېئت )يوناما( په 

  ۱،۱۱۲ملکي  کسانو ژبله ) ۰،۱۱۱ رملکي افغانانو مړينه او نو۲،۱۱۰

ملکي تلفات ( ثبت کړي دي. دغه شميرنه د 
20

کال پرتله  ملکي   ۲۱۰۰

کم اندازه ډيروالي راغلې سلنه کمښت او ژوبله کې  ۰۲مړينه  کې 

چې د افغانستان په دي روانه  النجه کې پرله پسې انساني زيان  

په جګړه کې د ښکيلو خواو ډير ژمنتيا او  هڅو غوښتنه کوي چې د 

 ملکي خلکو تلفات راټيټ او خوندي ساتنې ته يې پاملرنه وکړي.  

ي ملک  ۲۰۱۲کال کې د دولت ضد وسلوالو لخوا   ۲۱۰۲يوناما په 

ملکي تلفات( ثبت کړي  ۲،۰۲۰کسانو ژوبله )  ۲،۲۱۲کسانو مړينه او 

                                                 
طالبانو په خپله ويب پاڼه د دغه بريد مسؤليت په غاړه اخستې او خبري رسنيو ته يې  18

بريښناليک استولي چې دغه بريد کې دوي د يو موتر کې ځاي پرځاي شوي چاوديدونکې توکې 

يول شوي اعدام شويو بنديانو)  مظنون کارولي چې دولت نه د وسلواله جګړي کې د ن

 ۲۱طالبانو غړي( غچ واخلي چې د افغانستان دولت د کابل پل چرخي زندان کې د نومبر په 

 اعدام کړ.  ۲۰او 

http://shahamat-english.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20416:quick-glance-at-  2012-jihadi-

achievements-part-1&catid=3:articles&Itemid=5  . 
19
 ان وردګ ميدان ښار کې مصاحبه نيټه د يوناما په  ميد ۰۲کال د دسمبر په  ۲۱۰۲د 

20
ټپيان ( مستند  ۰،۱۱۲مړه او  ۲،۰۲۰ملکي تلفات )  ۱،۱۲۱کال کې ټول  ۲۱۰۰يوناما په  

کال په وسلواله شخړه کې  د يوناما د ملکي تلفاتو کلنې راپور په الندې  ۲۱۰۰کړي. د 

 اړيکه وګورئ:

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012

.pdf.    سلنه  ۰کال ملکي تلفاتو پر تله  ۲۱۰۰ملکي تلفات چې د   ۱،۱۱۲کال کې ټول  ۲۱۰۲په

 ټيټوالې ښي.  

http://shahamat-english.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20416:quick-glance-at-%20%202012-jihadi-achievements-part-1&catid=3:articles&Itemid=5
http://shahamat-english.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20416:quick-glance-at-%20%202012-jihadi-achievements-part-1&catid=3:articles&Itemid=5
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
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کال کې د ټول  ۲۱۰۲سلنه لوړوالي ښي.  په ۲کال پر تله  ۲۱۰۰چې د 

سلنه دولت ضد عناصرو ته منسوب شوې.  ۱۰ملکي تلفاتو 
21

 

 

ملکي تلفاتو د جملي څخه چې د دولت ضد عناصرو لخوا   ۲،۰۲۰د 

ي وژنو اړول شوي ، يوناما هدف
22

سلنه ډير والې ثبت کړې  ۰۱۱کې  

او د  ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکوتوکو د  بي تفکيکه استمال له 

امله تلفاتو کچه لوړه شوي په ځانګړي توګه  دغير قانوني دفشار 

په ذريعه چاوديدونکي  توکي چې د قرباني د تماس سره فعاليږي 

ي توکي  د ډيروالي راغلي. دا ډير زيان اړونکي چاوديدونک

ماشومانو په ګډون په هر هغه چا چوي چې قدم پري کيږدي يا هره 

واسطه لکه د ملکي مني بوس د پاسه  تيريدو سره سم چوي.  جګړه 

زپلې سيمه کې افغان ښځي، ماشومان او سړي د د ولت ضد عناصرو 

لخوا د مخ په ډيريدونکي ګواښ،  ډار، خوزښت حق، د زده کړي او 

 و ته  السي حق کې د مخنيوې سره مخ دي.   روغتيايې خدمتون

کال کې د ملکي تلفاتو اته سلنه مرګ ژوبله دولت پلوه  ۲۱۰۲په 

کال پر  ۲۱۰۰ټپيان( چې د  ۲۱۰مړه  ۲۰۲ځواکونو ته منسوب شوي ) 

سلنه  ۱۲سلنه کمښت او  ۲۲سلنه کمښت ښي ) ملکي مړينه کې  ۰۲تله 

                                                 
 

21
 ۲،۰۲۱کسانو مړينه او  ۲،۲۱۱کال کې يوناما د دولت ضد عناصرو ته منسوب د  ۲۱۰۰په   

کال په وسلواله شخړه کې  د يوناما د  ۲۱۰۰ملکي تلفات( ثبت کړي.د  ۱،۲۲۲کسانو ژوبله) 

 ملکي تلفاتو کلنې راپور په الندې اړيکه وګورئ:

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012

.pdf.   کال کې دولت ضد عناصرو ته منسوب نهه سلنه ډير والې، د ملکي کسانو په  ۲۱۰۲په

سلنه ژوبله کې ډير والي څخه عبارت  ۰۱کال پر تله  يو سلنه کمښت او  ۲۱۰۰ مړينه کې د

 دي. 
22

دغه شميره د يو هدفمند بريد پيښي د ټپيانو او وژل شوي کسانو تعداد ښيي. د بيلګي  

په توګه، د يو شخص په وړاندي د چاوديدونکو توکو کارول چي د څو تنو د تلف کيدو المل 

 وګرځيد.

 ۳۱۰۳-۳۱۱۲وژنه:  ملکي وګړو په اساس دد کال 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
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ژوبله کې ټيټوالې راغلي(.
23

کې د افغان ملي امنيتي کال  ۲۱۰۲په   

کال ته ورته  ۲۱۰۰ځواکونو د فعاليتونو په پايله کې اوښتې تلفات 

کسانو ژوبله ثبت شوي وه ،  ۲۲ملکي کسانو مړينه او د  ۲۲وو، چې 

چې ډيرې يې د ځمکنې نښتې په پايله کې رامنځ ته شوي.
24
  

ټپيان ( له دي امله  ۱۱۲مړه او  ۲۱۲ملکي تلفات )  ۱۰۰پاتي نور 

وم لوري ته منسوب نه کړاي شو، چې يا د  نښتې پر مهال په ک

متقابل ډزو کې ،  د پولې  پوري غاړي  بمبارۍ يا د جګړي 

 چاوديدونکو پاتې شونو له امله رامنځ ته شوي. 

کال په لومړۍ نيمايې کې د ملکي  ۲۱۰۲ي چې د يد يوناما موندنې ښ

ايې کې  خلکو مرګ ژوبله کمه شوې خو د کال په وروستۍ نيم

کال په لومړيو پنځه مياشتو  ۲۱۰۲دتلفاتو کچه بيا لوړه شوې. د 

کې د ملکي تلفاتود کمښت عمده الملونه د وخت د مخه د سخت ژمي 

موسم چې د مخالف وسلوالو فعاليتونو په مخ کې خنډ ګرزېدلې ، او 

هم د دولت ضد عناصرو پرضد نظامي عملياتو اغيزي دي.  يوناما د 

کال  ۲۱۰۰دسمبر پورې د  ۲۰والي د لومړۍ نيټې څخه تر کال د ج ۲۱۰۲

سلنه ډيروالې ثبت کړي،  ۰۲د ورته مودې پر تله ملکې تلفاتو کې 

او د هيواد په ځينې برخو کې د سختې جګړې او ملکې ځاينو کې د 

چاوديدونکو توکو د ځاي پر ځاي کيدو له امله ملکې مرګ ژوبله کې 

سنله ډيروالې راغلې. ۰۱
 25 
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23

کسانو مړينه او  ۱۰۱کال کې دولت پلوه ځواکونو عملياتو ته منسوب د  ۲۱۰۰يوناما په   

کال په وسلواله شخړه کې  د يوناما د  ۲۱۰۰تلفات ( ثبت کړي و. د  ۰،۱۱۱ژوبله )  ۱۱۰

 ملکي تلفاتو کلنې راپور په الندې اړيکه وګورئ.

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf. 
د ملکي وګړو د تلفاتو په هغه مجموعي شمير کي چي افغان ملي امنيت ځواکونو ته منسوب    24

   ه هم بکښي شامل دي.دي دولت پلوه ځواکون
ملکي تلفات(   ۲،۰۲۱کسانو ژوبله) ۰۱۰۰کسانو مړينه او  ۲۰۲کال کې د  ۲۱۰۰يوناما په   25

کال په وسلواله شخړه کې د  ۲۱۰۰د تعبيه شوي چاوديدونکو توکو له امله ثبت کړي. د 

 يوناما د ملکي تلفاتو کلنې راپور په الندې اړيکه وګورئ.

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
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 د دولت ضد عناصر او ملکي خلکو خوندي ساتنه 

 يکال په اوږدو کې يوناما د بې توپيره تعبيه شو ۲۱۰۲د 

 يچاوديدونکو توکو، په ځانګړي توګه  د فشار په ذريعه چاوديدونک

چاوديدونکې وسېلي چې   يتوکي او نور داسي تاکتيکونه چې تعبيه شو

بريدونوکې هم کارول کيږي او د ملکي ګڼې ګوڼې  ځان مرګو اوپيچلو

 سيمه کې په دوامدار ډول استماليږي ثبت کړي. 

کال کې تعبيه شوي چاوديدونکي توکې د ملکي خلکو لپاره  ۲۱۰۲په  

ملکي  ۱۲۱بيال بيل پېښو کې  يې  ۱۱۲تر ټولو ستر ګواښ و ، چې په 

له دري سلنه کال پر ت ۲۱۰۰نور ژوبل کړي چې د  ۰،۲۲۲خلک مړه او 

ډير والې ښي.
26

هر هغه ځاي چې نظامي هدف پکې نښه ګرزول کيږي    

نود چاوديدونکې وسيلي  ايخودونکې يا  انفجار ورکونکې  مسؤل کس 

د ملکي خلکو خوندي ساتنې په اړه احتياط نه کوي ، اود دي 

سربيره  د ملکي او نظامي هدف تر منځ توپير نه کوي او يا هم د 

تون او بوختيا ته هيڅ پاملرنه نه کوي چې د نړيوال ملکي خلکو  ش

 بشردوستانه قانون الندي مکلفيت څخه سرغړونه ده.      

يوناما په ګوته کوي چې د افغان ماشومانو، ښځواوسړيو پر ژوند د 

تعبيه شوي چاوديدونکو وسيلو اغيزې د ژوند حق  سمالسي ګواښ تر 

کې توکيکچې اوړي. پاتې شوي تعبيه شوي چاوديدون
27

ــ چې ځاي پر  

ځاي شوي وي خو نا چاودي وي ــ په ټولنه کې د روغيتا او زده 

کړي ته الس رسې په مخ کې خنډ ګرزي ، او په ټولنه کې د بد امنې 

چاپيريال رامنځته کولو سره په دوامدار ډول د ملکي خلکو ژوند د 

مرګ  او ژوبلې ګواښ تر څنګ شتمنې هم ويجاړوي. د ولسواليو 

لنې په پراخه  کچه د ځاي پر ځاي شوي ماينونو په اړه چې کله ټو

تي ځواکونو ته خبر يدوي د راپور په لټه کې شي او يا ملي امن

 ورکړي ،هغه مهال  د دولت ضد وسلوالو د غچ اخستلو سره مخ کيږي. 

ژوبله ( د  ۲۱۲مړينه او  ۲۲۱ملکي تلفاتو ) د  ۰،۱۱۱يو ناما د 

هدفي وژنو ثبت کړي
28

سلنه ډير  ۰۱۱کال په پرتله يې  ۲۱۰۰د چې  

وژنه ، دولتي چارواکي،  يد ملکي خلکو قصدوالي په ګوته کوي. 

مذهبي، قومي مشران، رخصت پوليس او هغه خلک چې د سولي د پروسې 

  ، د په دي ګمان چې هغه ګنې د دولت مالتړي دي و،مالتړي  کونکي و

رينو تلفات په  بي جملي  څخه د دولت  ملکي ماموتلفاتو د  ۰،۱۱۱

                                                 
26

د تعبيه شوي  تنه ملکي وګړي ۲۰۲کال کي د يوناما د موندنو پر اساس  ۲۱۰۰په  

ټپيان شوي دي. په نتيجه کي د دغه  ۰۱۰۰چاوديدونکو توکو له امله وژل شوي او 

تنو ته رسيږي. په وسله واله  ۲۰۲۱چاوديدونکو توکو له امله د تلفاتو مجموعي شمير 

 : کال راپور ته مراجعه وکړي ۲۱۰۰نښتو کي د ملکي وګړو د ساتني په هکله د يوناما د 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf. 
27

شار په ذريعه چاوديدونکي ايښودل شوي تعبيه شوي چاوديدونکي توکي عبارت دي له ف 

وسيلي، د تارپه وسيله چاوديدونکي ، دليري کنترول چاوديدونکي توکي چې کيداي شي 

فعاله يا غيرفعاله اوسي. په ميراث کې پاتې شوي چاوديدونکي توکي هغه دي چې د تير 

جګړي په مهال خښ شوي ، چې کيداي شي فعاله يا غيرفعاله اوسي، د بيلګي په ډول د 

دونکي وسيلي بتري کيداي شي تاريخ تير يا فعاله شوي نه وي. که څه هم د ايساف چاودي

 ۲۱۰۲او ملي امنيتي ځواکونو د تعبيه شوي چاوديدونکو کشفولو،  پاکولو، لمنځه وړل د 

 کال په اوږدو کې دوام درلود،خود پاکولو شته منابع د اړتيا يوه برخه ترسره کړه.  
ژوبلي د  تلفاتو ټولي هغه شميري رانغاړي چې د ملکي خلکو دغه شميرني د ملکي مرګ    28

د هدفي وژني د هري پېښي راوالړ شوي وي، د بيلګي په ډول  د يو کس پر ضد د تعبيه شوي 

 چاوديدونکي توکي بريد چې په پايله کې ډير شمير ملکي خلکو ته تلفات واوړي. 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
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چې د ډير انديښنې  وړ يې د سلنه ډيروالې ښي .  ۱۱۱ساري توګه 

 ۲۱۰۲لغمان واليت د ښځو چارو د رياست ريئسه او د هغي معاوينه د 

کال د اګست او دسامبر په مياشت د دولت ضد وسلوالو لخوا ووژلي 

 شوي. 

يې  يوناما په پرله پسې  توګه د دولت ضد عناصرو لخوا  د  قضا

غړو پريکول، وهل ډبول او د بشر دبدن دپريکړو پر اساس د وژنې، 

هغه مهال  پلې  يحقونو څخه د سرغړاوي پيښې ثبت کړي.  دغه پريکړ

کيږي چې اکثرا د اعدام د لياري هغه  ملکي خلک مجازات ګوري چې 

 ۰۱دولت لپاره په جاسوسۍ يا نور جرمونو تورن وي.  يوناما  په 

ملکي کسانو د وژلو داسې  پيښې  ثبت کړي  ۲۲ې د بيالبيلو پېښو ک

چې د دولت ضد عناصرو لخوا د قضايې ناستې وروسته  پري سزا 

تطبيق شوي . دغه رنګ قضايې ناستې د نړيوال بشردوستانه قانون 

څخه سر غړونه ده .
29
  

يوناما د دولت ضد عناصرو لخوا ملکې خلکو ته د ګواښ ويري او 

پېښو پخلې کړي ، چې دا د  ۰۲۰په شمول د ډار د کورنو د سوځولو 

سلنه لوړوالي په ګوته کوي. يوناما دي  ۰۱کال پر تله  ۲۱۰۰

احتمال ته په پام سره چې  ممکن  داسي پېښې کم راپور شوي وي چې 

ډيري نامنۍ او ليري پرتو ټولنو ته الس رسي او د ناوړه چلند په 

المل دي.راپور کولو کې د ټولني  پرمخ ستونزي يې عمده 
30
 

 د ملکي تلفاتو په اړه د طالبانو عمومي اعالمي

اعالمي خپرې کړي چې له دي  ۱۲کال په اوږدو کې طالبانو  ۲۱۰۲د 

اعالمي د ملکي تلفاتو او بشري حقونو مسالو اړوند وي. ۲۱جملې 
31

  

په دي اعالميو کې د ملکي کسانو د خوندي ساتنې په اړه ښکاره 

ان کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلي ژمنې شوي وي او په افغانست

ډيره پړه د دولت پلوه ځواکونو د عملياتو د غير قانونې کړنو ته 

منسوب شوي ده.
32
  

په بل لور په عين وخت  کې طالبانو اعالمي خپرې کړي چې د رسنيو  

د الري يې د ځانمرګو، پيچلو بريدونو، په نښه شوي وژنو يا تعبيه 

په پايله کې ملکي خلکو ته مرګ  شوي چاوديدونکو توکو پېښې چې

                                                 
خرو ټول غړي، د طالبانو په د وسله والو شمه مشترکه ماده 3د ژنيو کنوانسيونو   29

د حکمونو د صادرولو او د هغوي د   شمول، په دي مکلف کوي چي پر ملکي خلکو باندي

يمې ګډي مادي مطابق  ۲اعدامولو څخه چي جنګي جرمونه دي، هرځاي هر وخت ډه ډه وکړي. د 

 د اسي محکمو د مخه د خلکوه محاکمه جنګي جرم ګڼل کيداي شي. 
هغو مصاحبو په جريان کي چي د يوناما له خوا د خلکو سره د دوي د کال، د  ۲۱۰۲په   30

ولسوالي څخه بهر ترسره شو، د دولت ضد عناصرو له خو د سرغړونو او تهديدونو په مکرر 

 ډول راپور ورکړ شو.
 

31
ت په يښو مسؤوليپ  اعالميي خپور کړل چي په زياترو کي يي د  ۷۲کال کي طالبانو  ۳۱۰۰په  

د يو عمل د ترسره کولو د تهديد په شکل او يا يوناما راپورونو ته ا يوو  يستيغاړه اخ
کال کلني راپور،  ۳۱۰۰کال راپور ته مراجعه وکړئ، د  ۳۱۰۰د ځواب په شکل وو. د يوناما د 

په وسله واله جګړه کي د ملکي وګړو ساتنه، د مکلي وګړو د تلفاتو په هکله د طالبانو 
 پاڼه. ۰۳بيانونه، 

32
کال د  ۳۱۰۳ګي په توګه، د طالبانو په يو اعالميه کي چي د کوچني اختر په وياړ د د بيل  

 صادر شو په دي ټينګار شوي و چي د ملکي وګړو ساتنه يو اسالمي مکلفيت دي. ۰۱اګست په 
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ژوبله اوختي د مسؤليت ادعا کړي.
33

په دي اعالميو کې طالبان په    

بريد کې  نښه شوې هدف په ګوته کوي او ځيني وخت د هغوي د تعريف 

له مخي هغه هدف ملکي نه ګڼل کيږي، او د اړول شوي  تلفاتو نوم 

ساتنې په موخه  لړخپروي او ځينې وخت وايې چې د ملکي خلکود خوندي

يې ګامونه اخستلي وو.
34

په ځينې اعالميو کې د فشار په پايله کې   

 چاوديدونکې تعبيه شوي وسيلو استمال ردوي.

يوناما  د کال په دويمه نيمايې کې  په دولتي چارواکو د بريد 

په هکله د طالبانو په اعالميوکې نازک بدلون ليدلې، چې تاکيد يې 

ي او د ادارو په داخل کې يې په نظامي اهدافو راڅرخ

بريدونوباندي زور ورکړي.
35

په اعالميو کې په ښکاره دغه بدلون   

ددي ښکاروندوي کوي چې د طالبانو مشرتابه دا اړينه ګڼلي چې د 

ملکي افغانانو د خوندي ساتنې په هکله  خپله انديښنه  څرګنده  

غانانو کړي چې د سولي د پروسي مالتړ د پراخه سياسي هدف او د اف

 د ګټلو لپاره وي.  “زړونواو ذهنونو”د 

د طالبانو اعالميي چې په خپلو غړو د ملکي خلکو د خوندي ساتنې 

غږ کوي هرکلې وايو، خو په عملي ميدان کې هيڅ بدلون تر سترګو 

شوي ندي. طالبانو په مستقيم ډول د ملکي وګړو هدف ګرزول په 

چاوديدونکو توکو په  يځانګړي ډول په نښه شوي وژنې او تعبيه شو

بي توپيره استمال چې په دي کې د فشار سره فعاليدونکې 

چاوديدونکې وسيلي هم شامل دي ادامه ورکړي.  يوناما د طالبانو 

په مشرتابه  غږ کاندي چې د نړيوال قانون سره موافق خپل مکلفيت 

ته پام سره په ملکي خلکو خپل بريدونه ودروي، اود ملکي خلکود 

تلو په اړه دي خپلي څرګنده ژمنې د جنګيالو ترمنځ پلې خوندي سا

تعريف ته بيا د سره کتنه وکړي چې د  “ملکي خلکو ”کړي او د

نړيوال بشردوستانه قانون سره سمون ولري اوغير قانوني او فشار 

سره چاوديدونکو او نور بي توپيره چاوديدونکو توکو استمال 

 ودروي.  

 دعناصرو د ولکې الندي سيمې د ټولني ليد لورې : د دولت ض

که څه هم  ملکي خلکو تلفات او د جګړي اړوند د دولت ضد وسلوالو 

کال  ۲۱۰۲اودولت پلوه ځواکونو ترمنځ  تاوترخوالي کچه په 
36

کې  ,

يوڅه ټيټه شوي، خو المل يې د په ځينې سيمو کې دولت پياوړي شتون 

                                                 
33

يي طالبانو په غاړه ؤوليت بيالبيلي پيښي ثبتي ګړي چي مس ۶۱کال کي يوناما  ۳۱۰۳په  

ځان  ۰۳هدفمن بريدونه،  ۰۷وملکي خلک تلف شوي چي پکښي  ۷۰۲ښو کي اخيستي وو. په دغو پي

ځمکني نښتي شامل  ۲تعبيه شوي چاوديدونکي توکي چاودني او  ۹مرګ او ډله ييز بريدونه، 

 وو.
34

مي په يوه اعالميه کي طالبانو ادعا کړي چي د دوي جنګيالي تر ۳۲کال د جون د  ۳۱۰۰د  

کو څخه ساتنه وکړي او ملکي خلکو ته الرښوونه کړي د اخره حده کوښښ کړي چي د ملکي خل
کال د  ۳۱۰۳جګړي تر پايه پوري خپلو کورونو کي پاتي شي. د دغي اعالميي څخه وروسته د 

نيټه په کابل کي د قرغي بند په سپوژمي رستورانت کي يوه ډله ييزه بريد  ۳۰جون په 

 .ترسره شوه چي زيات شمير ملکي وګړي ټپيان او ووژل شول
35

 ۳۶کال د اکتوبر  ۳۱۰۳د بيلګي په توګه، د لوي اختر په وياړ د ښاغلي اميرالمومنين د  

 نيټي پيام په الندي ويب سايت کي: 
http://shahamat-english.com/. 

کال  ۲۱۰۲کال تر نومبر بدلونونه، ۲۱۰۲د ايسف مرکز ، ايساف مياشتنې مالومات د   36

 دسمبر کې چاپ شو.
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کال په  ۲۱۰۲يا د ملکي خلکو خوندي ساتنه کې پرمختګ نه دي. د 

اوږدو کې ټولنو يوناما ته ويلي چې د دولت ضدعناصرومخ په 

ډيريدونکي ډول د ولکي سيمه پراخيږي او فکرکوي چې ځينې سيمو کې  

د افغان امنيتي ځواکونو د محدود شتون او په سيمه باندې د ولکي  

وړتيا نه لرلو له امله  دي. په ګڼ شمير ولسواليو کې د يوناما 

څرګندوي چې د افغان امنيتي ځواکونو محدود شتون او تحقيقات دا 

دولت ضد عناصرو بشپړ يا د يوي برخي ولکي له امله په پراخه کچه 

د بشر حقونو سرغړونه کيږي.
37

 

په نورو ځاينو کې بيا د دولت شتون او امنيتي ځواکونو د ملکي 

 خلکو خوندي ساتنه ټينګه کړي.  

 ساتنهدولت پلوه ځواکونه او د ملکي خلکو 

تي يکال کې دولت پلوه ځواکونو ) افغان ملي امن ۲۱۰۲په 

اونړيواله نظامي ځواکونو( د ملکي کسانو د تلفاتو د کمښت په 

موخه ګامونه اخستلي. يوناما د دولت پلوه ځواکونو د نظامي 

عملياتو هواي بريدونو، د تالشي عمليات، ځمکنې  نښتې  او زيات 

کې د ملکي مرګ ژوبله کې څرګند ځواک کارونو پېښو په  پايله 

 کمښت  ثبت کړي.  

دسمبر پوري، يوناما   ۲۰کال د جنوري د لومړۍ څخه تر  ۲۱۰۲د 

 ۲۱۰مړه او  ۲۰۲ملکي تلفات )  ۱۱۱ته منسوب د  ودولت پلوه ځواکون

کال ۲۱۰۰ټپيان (  ثبت کړي ، چې د 
38

 ۰۲پر تله د ټول تلفاتو کې  

سلنه دولت  ۱لکي تلفاتو څخه سلنه ټيټ والي ښي. يوناما د ټول م

 پلوه ځواکونو ته منسوب کړي.

د نړيوال فوځي ځواکونو هواي بريدونه د ټولو ډير د ملکي کسانو 

مرګ ژوبلې المل شوي چې دولت پلوه ځواکونو ته منسوب شوي. يوناما 

د نړيوال امنيتي ځواکونو
39

 ۲۱۰د هوايي بريدونو په پايله کې د  

کسانو ژوبله( ثبت  ۱۱کي کسانو مړينه او تنه مل ۰۲۲ملکي تلفات ) 

کال پر تله  ورته عملياتو کې د ملکي تلفاتو  ۲۱۰۰کړي، چې دا د 

 ۲۱سلنه کموالې ښي.  دولت پلوه ځواکونو ته منسوب تلفاتو کې  ۰۲

سلنه تلفات د هوايي بريدونو له امله رامنځ ته شوي چې د ټول 

ياتو په پايله کې د ملکي تلفاتو دري سلنه تشکيلوي. د هوايي عمل

 يې ماشومان دي.   ۱۰وژل شويو له جملې  نه  ۰۲۲

د هوايې بريدونو د هدف ټاکلو معيار کې دوامداره بيا کتنې ته 

د لغمان واليت د  ۰۲چې د سپتمبر په  له دي امله ډيره اړتيا ده ،

                                                 
ګړه کې د ملکي تلفاتو ، د يوناما شپږ مياشتنې راپور په الندي اړيکه په وسلواله ج  37

  اړيکه وګورئ .
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf. 

نور ټپيان( ثبت کړي. د  ۱۱۰مړه او  ۱۰۱ملکي تلفات )  ۰،۱۱۱کال کې  ۲۱۰۰يوناما په  

کال په وسلواله شخړه کې  د يوناما د ملکي تلفاتو کلنې راپور په الندې اړيکه  ۲۱۰۰

 وګورئ. 

.http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf 
39

 ۰۰۱کسانو مړينه او  ۲۲۱کال کې د  ۲۱۰۰يوناما د هوايي بريدونونو په پايله کې په  

 ثبت کړي . مخکې يادونه شوي.ژوبله 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
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علينګار ولسوالۍ کې يو لړ هوايي بريدونه تر سره شو.
40

د ايساف  

اغيان ووچې د  ايساف او افغان يبريد هدف  مطابق د لومړنې

امنيتي ځواکونو د ګڼو سرچينو لخوا تصديق شوي وو، خو په دي کې 

ملکيان چې ډيرې  يې ښځې  ۱چې  يوازي ملکي خلکو ته تلفات اوښتي ،

نجونې ټپيانې وي. ۱او نوري  او ماشومان وو مړه ،
41

د لومړنې   

خطايې سره يې مخالف  هوايي بريد د مخه د بريد امر ورکول  چې 

جنګيالي ګڼلي و ) يو مشروع هدف ( خو د ښځو او ماشومانو يوه 

ډله  هدف ګرزيدل په کلکه غوښتنه کوي چې هوايي بريد تر سره 

کيدو د مخه هدف ټاکلو اړوند د بشپړې  پاليسۍ  بيا کتنې ته 

ډيره اړتيا ليدل کيږي. يوناما يادونه کوي چې د علينګار د 

ه هکله د پلټنو موندنې علني نه شوې او نه اړوند  هوايې بريد پ

پاليسۍ  کې بدلون راڅرګند شو. دا د ايساف د لوګر د ورته هوايې 

کال  ۲۱۰۲بريد  پېښې چې  د  
42

د جون په مياشت کې تر سره شو د  

هغه څخه  يو بيل غبرګون و، چې هغه مهال ايساف يو نوې متممه 

ملکي استوګن ځايونو باندي  کړنالره تعديل کړه چې پراساس يې په

 بمباري مخنيوې وکړ.    

کې  مخ ځوړ ميالن په  ۲۱۰۲او  ۲۱۰۰، ۲۱۰۱په پرله پسې ډول  په 

مستند کولو سره ، يوناما د دولت پلوه ځواکونو
43

لخوا ترسره شوي  

کسانو  ۲۰ملکي کسانو مړينه او  ۱۰چاڼيزوعملياتو په پايله کې د 

سلنه  ۲۲کال پر تله  ۲۱۰۰ت( چې د ملکي تلفا ۱۱ژوبله ثبت کړي ) 

ټيټ والي ښي.
44

کال  د جوالي مياشت  څخه  ۲۱۰۲د راپور له مخي د  

کال تر جنورۍ پورې  ډيرې پوځي عملياتو کې افغان امنيتي  ۲۱۰۲تر 

سلنه عمليات افغان  ۱۱خواکونه مخکښ رول لري ، چې له مخي يې 

امنيتي ځواکونه تر سره کوي. 
45

 

م چې  په تېرو دوه کلنو کې چې کوم ميالن تر د تيرو کلنو سره س

سترګو شوې ، يوناما  د زيات ځواک د کارونې د پېښو
46

په پايله  

                                                 
40

بريد کونکي هوايي عمليات د مخه سنجول شوي  هوايي عمليات دي چې د دفاعي هوايي  

 بريد څخه بيل وي.
41

 ۲۱۰۲د ايساف په مرکز کې د ايساف دغړو سره د يوناما ناسته، سپتمبر او اکتوبر  

 کابل.
استوګن ځاي هوايي بريد تر نيټه، ايساف  د ملکي خلکو په  ۰۲کال د جون په  ۲۱۰۲د   42

ملکي  ۰۱سره کړ، چې د اوه ښځو،پنځه ځوانې انجونو، او يو لس مياشتنې ماشوم په ګډون 

وګړي ووژل. ايسف ددي په غبرګون کې يو متمه ماده  ) فراګو ( صادرکړه چې په دفاعي 

 حالت کې د استوګنې ځايونو باندي هوايي بريدونه ودروي.
 امنيتي او نړيواله ځواکونو مستقل او ګډ عمليات شامل دي. په شميرنو کې د افغان  43
44

د شپنيزوچاڼيزوعملياتو) چاپو( د شميراوملکي تلفاتو په اړه دقيق مالوما ت تر السه  

کول  د محرمتيا له امله  ستونزمن کار دي. د شپنيزو عملياتو د بشپړ شميرو په اړه 

قواو ، ځانګړو عملياتو ځواکونو او  مالومات چې د افغان ، نړيواله ځواکونو، ځانګړو

خارجي استخباراتي  شبکو تر سره کړي او ددي په پايله کي رامنځ ته شوي  ملکي تلفات 

په عام ډول نه اعالنيږي. د دواړه محدويتونو ترڅنګ ياني د عملياتو چاپيريال او 

د د شپي مالوماتو ته محدود الس رسې ته په نظر يوناما د دي احتمال نه ردوي چې شاي

 لخوا چاڼيزو عملياتو له امله بشپړ تلفات نوي راپورشوي.
45

مه ګډه اعالميه. ۰۰کال د جنوري په  ۲۱۰۲د جمهور رئيس اوباما او جمهور رئيس کرزي د  

کال  http://www.whitehouse.gov/blog/2013/01/11/president-obama-hosts-president-karzai, ۲۱۰۲الس رسي اړيکه .

 نيټه ۰۲د جنوري 
هغه پيښې شامل دي چې   “ځواکونو د خوندي ساتل ”د زيات ځواک د کارونې پيښې يا د   46

رسونل چې ملکي وګړي   نظامي پ پوځيان وژونکي يا غير مهلکه وسله  هغه مهال وکاروي 

لخوا اشارو ته  د نظامي کاروان ته  په نږدي کيدو ،رسيدو يا تر مخکيدو او فوځي 

 پوستي ته په رسيدو  پر وخت پاملرنه ونه کړي.

http://www.whitehouse.gov/blog/2013/01/11/president-obama-hosts-president-karzai
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بيلو بيال  ۲۲سلنه ټيټوالې ثبت کړي، چې په  ۲۲کې ملکي تلفاتو کې 

 ۲۱مړه او  ۰۰ملکي تلفات )  ۰۲پېښوکې د دولت پلوه ځواکونو لخوا 

ې  افغان امنيتې ځواکونو ته ټپيان و( رامنځ ته شو. ډيرې پېښې ي

منسوب شوي. د ايساف لخوا د زيات ځواک کارونې په پايله کې د 

کال  ۲۱۰۲پېښو څخه په  ۰۱کال د  ۲۱۰۰اوښتي ملکې تلفاتو پېښې د 

کال سپتمبر په مياشت کې ايساف  ۲۱۰۲کې پنځه ته راکښته شوي. د 

اک د نمبر معياري عملياتي کړنالره صادرکړه چې  د زيات ځو ۲۱۲

کارونې په اړه الرښونه ده ،او له مخې يې د ځواکونو خوندي ساتنې 

ته د تهد يد عمل اود دي په غبرګون کې  اقدامات يې په څرګند 

 ډول تعريف کړي .

 افغان امنيتي ځواکونه او د ملکي وګړو خوندي ساتنه

د انتقال پروسه چې د نړيوال امنيتي ځواکونو څخه امنيتي مسؤليت 

کې ادامه درلوده، چې يوناما د  ۲۱۰۲کونو ته ليږدوي په افغان ځوا

افغان امنيتي ځواکونو د عملياتو په پايله کې اوښتونکي ملکي 

کال پر مهال افغان  ۲۱۰۲تلفات په  ډيرغور نظارت ترسره کړي . د 

کسانو ژوبله  ۲۲ملکي وګړو مړينه او  ۲۲امنيتي ځواکونو ته د 

يې د مخالف وسلوالو سره د منسوب شوې. د دي جملې څخه ډيرې 

ځمکنۍ  نښتې وروسته هغه مهال رامنځ ته شوي ، چې د افغان 

 امنيتي ځواکونو پوسته يا کاروان د بريد الندې راغلې وي. 

دايساف لخوا د  او يوناما د افغانستان دولت د داسې اقداماتو

افغان امنيتي ځواکونو د ظرفيت لوړوني ګامونه ستايې چې له امله 

 ۲۱۰۲غان ټولنې خوندي او ملکي تلفات تعقيب او راکم شي. د يې اف

کال د مۍ په مياشت کې افغان دولت د جمهوري ريا ست د مالوماتو 

دهم غږي مرکزکې د ملکې تلفاتو د تعقيب هيئت وټاکه اود اداري 

چارو ريئس ډاکټر مدبر يې د ملکي وګړود خوندي ساتنې په اړه 

اما د دافغان امنيتي ځواکونو د دجمهورريئس سالکارګمارلې. يون

مشرتابه ) دفاع ، کورنيوچارو وزارت، ملي امنيت رياست( لخوا 

چې ملکي تلفات تعقيب او راکم کړي  ګډه ژمنتيا مشاهده کړي ،

کال د مارچ په مياشت کې د  ۲۱۰۲اوامنيتې اداري همغږې کړي.د 

ول نمبر فرمان صادر کړ چې ټ ۲۲-۰افغانستان دولت د جمهور رئيس 

امنيتي ادارو ته يې الرښونه کړي چې د افغانستان قانون، پاليسې 

او طرزالعمل سره سم ځانګړي عمليات تر سره کړي. د دي سره 

يوناما دا هم مشاهده کړي چې د افغان امنيتي ځواکونود رهبري 

يوه برخه کې بي عالقه ګي ښودلې چې د افغان امنتي ځواکونو د 

تلفات ومني او يا دهغه پيښو پلټنه  عميلياتو په پايله کې ملکي

تر سره کړي.  دا حاالت ښي چې د افغان امنيتي ځواکونو د عملياتو 

 له امله  رامنځ ته شوي ملکي تلفات کم راپور کيږي.  

د ملکي تلفاتو د کموالې په اړه د افغان امنيتي ځواکونواو 

ښت ايساف تر منځ په ګډه هلو ځلوپه پايله کې د ملکي تلفاتود کم

ګډ کاري ګروپ چې د مالوماتو د شريکولو  ناست ځاي دي ، او 

دملکي تلفاتو ګډ بورډ ، دافغان امنيتي ځواکونو او ايساف په 

ګډه د وګړو د خوندي ساتنې کانفرانس جوړول نوري هڅې وي. يوناما 
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داسې هڅې تشويقوي چې افغان امنيتي ځواکونه په بشپړ ډول په 

کال   ۲۱۰۲ډ شي او په عملي ډول د تخنيکي عملي بحثونو کې راګ

پوځي عملياتو کې د ملکي خلکو خوندي ساتنې اړينه پاليسي په سمه 

 توګه پلي کړي. 

چاوديدونکو مخ په ډيريدو بريدونو  يکال کې د تعبيه شو ۲۱۰۲په 

چې دغه ميراث کې پاتي شوي توکو يو ستر ګواښ متوجه کړي ، دولت 

 يتيا لري چې تعبيه شوپه دي اړه ظرفيت او منابعو ته اړ

چاوديدونکو توکو پرضد مبارزه، د دي کشفول، ليري کول ، او 

استثمار يې په خپله تر سره کړي چې اوس مهال يې په بنيادي ډول 

ايساف تر سره کوي.
47

کال د چاوديدونکي توکو پر ضد ملي  ۲۱۰۲د  

نيټه د افغانستان د ملي  ۲۰ستراتيجي چې همدې کال د جون په 

ورا لخوا پريکړه وشوه يو مهم ګام دي چې د افغان امنيتي امنيت ش

اود تعبيه شوي چاوديدونکو توکو مخ په  ځواکونوظرفيت لوړکړي

زياتيدونکې ګواښ مخنيوي او حل ومومي . يوناما په ايساف او 

نورو اړوند غړو غږکوي چې د افغان امنيتي ځواکونو پوره مالتړ 

د چاوديدونکو توکو ولري او د قوماندي او کنترول وړتياوکړي چې 

پر ضد عمليات، د لمنځه وړل او استثمار يې په اغيزمن ډول سره 

پوري ايساف او نړيواله ټولنه د  ۰۰ـ ۲۱۰۲تر سره کړاي شي. د 

افغان امنيتي ځواکونو مرسته او مالتړ بايد په خپل لومړيتوبونو 

ي کې ونيسې ، تر څو د چاويدونکو توکو پرضد ستراتيجي پلي کړا

 شي.

 ځمکنۍ  نښتې  او ملکي وګړو خوندي ساتنه

کال په اوږدو کې د دولت ضد عناصرو او دولت پلوه ځواکونو  ۲۱۰۲د 

نور ژوبل شوي ،  ۰،۰۱۱ملکيان مړه او  ۰۲۲د ځمنکنۍ نښتو پر مهال 

سلنه ټيټ والې ښي. د ځمکنۍ نښتو په  ۲۲کال پرتله  ۲۱۰۰چې د 

سلنه جوړوي چې د  ۲۰لفاتو پايله کې اوختي تلفات د ټول ملکي ت

 تعبيه شوي چاوديدونکو توکو وروسته تر ټولو لوړ تلفات دي.   

سره له دي چې په مرکزي ، مرکزي لوړه سطحه ،شمال ختيځ ، شمال 

او لوديځو سيمو کې يې ډيروالې تر سترګو شوې چې په دغه سيمو کې 

ډول  د ناقانونه وسلوالو ډلو د ډيريدوسره تړاو لري. د بيلګې په

د شمال سيمه کې فارياب  څلورم ځاي لري چيرته چې ډيرې  نښتې 

رامنځ ته شوي.
48

په سويل ، سويل ختيځ او ختيځ سيمو کې د ځمکنۍ  

نښتو له امله کمښت تر سترګو شوې چې د افغان او ايساف ځواکونو 

د ولسواليو د مرکزونو د باندي عمليات ترسره کولو او دولت پلوه 

 تر منځ کم شمير ښکيلتيا سره ارتباط لري. او مخالف وسلوال 

 يزو پوليسو پروګرام ايد افغانستان سيمه 

زو پوليسو دوامداره نظارت تر سره کړي چې د ايېيوناما د سيمه 

يزو پوليسو سلوک، د دي پروګرام د ملکي خلکو خوندي اېسيمه 

                                                 
47  

48
 مه نيټه. ۹کال د جنوري  ۳۱۰۳ؤنيت  څانګې  راپور د  ملګرو ملتونو د امنيت  او مسد 
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ساتنې د اغيزو په اړه مختلف راپورونه تر السه شوي. ډيرې ټولنو 

زو پوليسو د شتون په سيمه کې د امنيتې چاپيريال د ېيامه د سي

کال کې په ټول افغانستا ن کې  د  ۲۱۰۲ښه کيدو راپور ورکړي چې 

 زو پوليسو د پراخيدو سره مطابقت لري. ېياسيمه 

زو پوليسو د ناوړه چلند په هکله د دولت ېيايوناما د سيمه 

وزارت او کابل   غبرګون کې پرمختګ مشاهده کړي چې د کورنيوچارو

زو ېيازو پوليسو رياست ، په سرغړونو تورن سيمه ېياکې د سيمه 

پوليسو غړود پلټنې او محاکمي په هکله ګامونه اخستي. د بيلګي 

کال په نيمايې کې د سيمه  ۲۱۰۲په توګه کورنيو چارو وزارت د 

زو پوليسو د نظارت او تحقيق څانګه رامنځ ته کړه چې په هره ېيا

د افغان امنيتي ځواکونو اضافي غړي ځاي کړل. د دي هلو  څانګه کې

زو پوليسو په ځينې ولسواليو کې ېياځلو سره سره بيا هم ، سيمه 

 د معافيت تر څنګ د بشري حقونو څخه سرغړونې ته ادامه ورکړي. 

له دي سره يوناما په څو ولسواليو کې د بشر د حقونو څخه د جدي 

د پالېسي او طرزالعمل پرته  زو پوليسو ېياسرغړونې د سيمه 

ګمارنې او ارزيابي پيښې ثبت کړي
49

زو دفاعي ېيا. يوناما د سيمه 

زو پوليسو ته اړولو او يوځاي کيدلو پر ېياګروپونو څخه سيمه 

زيابۍ او چاڼ نشتوالي مشاهده کړي. د بيلګي په رمهال د ټينګې ا

کونو زي دفاع ځواېياډول د کندوزواليت د ايساف په نوښت د سيمه 

څوکسان چې د بشر حقونو څخه د سرغړوني سابقه يې درلوده ، د کوم 

زو پوليسوکې ځاي په پرځاي ېياخاص ارزيابي او چاڼ پرته سيمه 

ز پوليسو د غړي په ډول يې د ملکي خلکو پر ېياشول ، چې د سيمه 

ضد ناوړه چلند ته تر اوسه ادامه ورکړي. 
50

د ټولني خلک په پرله  

زو پوليسو ګروپونو باندې د ملي پوليسو ېياپسې ډول د سيمه 

کمزوري کنترول او د ضرورت پر مهال عارضي او کمزورې  نظارت او 

اوس مهال د بشرحقونو څخه د  او پوليسو د تيرايېزو د سيمه 

 د انديښنو راپورنه ورکړي.  ېسرغړونې له امله حساب نه ورکړ

،چې په  يکړپيښې ثبت  ۱۱زو پوليسو ته منسوب ېيايوناما سيمه 

ملکي  ۲۲نور ټپيان شوي ) ټول  ۲۱مړه او  ي ملکي وګړ ۲۰پايله کې 

پيښې د ځمکنۍ نښتو په پايله کې رامنځ ته  ۰۲تلفات(. د دي څخه 

زو پوليسو د ملکي ېياشوي، خود ملکي تلفاتو ډيرې پيښې د سيمه 

خلکو پر وړاندي د بشري حقونو څخه د سرغړونې له امله په ځانګړي 

 شمال ختيځ او شمالي سيمو کې رامنځ ته شوي.   ډول په 

زو پوليسو پروګرام ېياد راپور له مخي چې راتلونکي کې د سيمه 

غړو ته لوړيږي ، نو له دي امله د کورنيو چارو  ۰۱،۱۱۱شميره 

وزارت نه په ځانګړي او سمالسي ډول  غوښتنه ده چې د سيمه يزو 

 . پوليسو د نظارت او حساب ورکړه  پياوړي شي

 ز پاڅون  ېياد دولت ضد عناضرو پرضد سيمه 

                                                 
علي اباد  او د اوروزګان واليت په  يوناما  د کندوز واليت په  دشت ارچې ، چاردره ،   49

 خاص اوروزګان ولسواليو د بشري حقونو څخه د جدي سر غړونو ګڼ شمېر پېښې ثبت کړي.  
50

په کندوز واليت  کې دوه ولسوالۍ  دشت ارچي او چاردره  دي. د دي راپور د سيمه يزو  

 پوليسو برخه وګورئ.
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کال پر مهال يوناما د طالبانو او نورو دولت ضد عناصرو  ۲۱۰۲د 

پر ضد ، په مرکزي، شمالي ، سويل ختيځ او ختيځو سيمو کې د 

ز پاڅونونه ثبت کړي. ډيرې داسي پاڅونونه  ېياراپور له مخي سيمه 

زه ېياوو. سيمه لنډ مهاله يا دعام الريون کونکو څخه جوړ

ناقانونه وسلواله ډلې چې د دولت مالتړي وو تل يې داسي پاڅونونه 

رهبري کړي او د دولت ضد وسلوالو پر ضد يې د وسلوال مقاومت 

لپاره خلک تشويق کړي ، خپل مالتړ کونکي يې منظم او دولت ضد 

ز افغان امنيتي ځواکونو سره وسلواله ېياوسلوالو پر ضد يې سيمه 

اومرسته کړي. مالتړي 
51

کال د اپريل په مياشت کې د پام وړ  ۲۱۰۲د  

پاڅون د غزني واليت په اندړ ولسوالي پيل شو. يوناما د  دي 

ملکي تلفات  ۰۱په  مستقيم يا غير مستقيم ډول  پاڅون څخه راوالړ

ثبت کړي دي.  
52

 

 وسلوالې ډلې اود ملکي وګړو خوندي ساتنه

وسلواله ډلو لخوا د ملکي  کال کې يوناما د ناقانونه ۲۱۰۲په 

ښې ثبت يپ  وګړو د بشري حقونو نه د سرغړاوي مخ په ډيريدونکې 

ښې عبارت ي.  دغه پيملکي تلفاتو المل شو ۲۸ښې د يپ ۸۲، چې  يکړ

، د ټيکس شوکونه، د نېله هدفي وژنو، اختطاف، ګواښ، ډار اچو يد

شامل  ښوونځيو نيول، ښوونکو ته ګواښ ، جنسي تجاوز او وژلو پېښې

دي.
53

يوناما ډيرې د ناوړه چلند رامنځ ته شوې  پيښې په فارياب   

 او کندوز واليتونو کې ثبت کړي.

د غير قانوني وسلواله ډلو دويم ځلي څرګند والې او شتون چې 

يوشمېر يې دولتي ليکو کې ځاي شوي او نور په خپلواکه توګه 

ل ډول د شمال اوشما عمليات ترسره کوي، بيا په ځانګړي 

ختيځوسيموليري پرتو ولسواليو کې د دولت ضد عناصروډيريدونکي 

ز وسلواله ډلې راڅرګنديږي ، د ېياشتون سره تړاو لري چې سيمه 

مخالف وسلوالو پر ضد جنګيدل ، ټولنه خوندي ساتل ، نظامي 

ځواکونو د ليږد له امله امنيتي تشه ، سياسي ناکراري او عمومي 

ناقانونه ډلي د معافيت سره فعاليت  ناامني پوري تړاو لري. ډيرې

کوي او هيڅ يو مقام ته مسؤلې ندي او ملکي خلک جدي ګواښ سره مخ 

کوي.
54
  

 ماشومان او وسلواله شخړه

                                                 
51

غه بريدونو څخه خوندي دي، ليکن هغه نړيوال قانون له مخې ملکي وګړي د نيغ په ني د 

مهال خونديتوب له السه ورکوي چې په جګړه کې مستقيم  ګډون وکړي. په غيردولتي ډله 

پوري تړلي منظم وسلواله غړي په جګړه کې ملکي حيثيت له السه ورکوي او تر کومه چې 

 جګړه کې د جنګيالي په څير  ګډون کوي ترهغه مهال د بريد هدف ګرزيدي شي.
52

کال کې د اپريل او دسمبر تر منځ موده کې ثبت شوي ، او هغه کسان  ۲۱۰۲دغه تلفات د  

 په دي کې ندي شامل  چې په جګړه کې په مستقيم ډول داخل وو.
يوناما دغه کړنې د بشري حقونو نه سرغړونه کې ډله بندي کوي ، کوم مهال چې نادولتي   53

يل وي او مستقيما دولت سره تړاو ولري. کله وسلواله ډلي  په جګړه کې په فعاله ډول ښک

چې وسلوالې  ډلي  امنيتي او د ترهګري په ضد عمليات  د دولتي چارواکو لکه امنيې 

قومندان ، د ملي امنيت افسر او ولسوال  د غير رسمي قوماندې الندي تر سره کوي، 

ال  ځواک يوه يوناما دا تايدوي چې دغه ډليد په شخړه کې د ښکيلو خواوو څخه د وسلو

اغيزمنه برخه تشکيلوي چې  دواړه مکلفيتونه په غاړه لري  چې د نړيوال بشر دوستانه 

 او بشري حقونو نړيوال  قانون څخه د سرغړوني په تور مجازات شي.   
 مخکي يادونه شوې.   54



 په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه کال کلني راپور ۱۰۲۱د  

 

71 

افغان  ۰،۲۱۲کال د وسلواله شخړې په تاو تريخوالې کې  ۲۱۰۲د 

ماشومان وژل شوي  ۰۱۱نجونو او هلکانو ته مرګ ژوبه اوښتې  ) 

کال پرتله ډيرلږ کمښت ښي.  د ټولو  ۲۱۰۰وي( . دنور ټپيان ش ۱۰۰او

تاکتيکونو په پايله کې د ماشومانو تلفات رامنځ ته شوي خو ډيرې 

ماشومان د تعبيه شوي چاوديدونکو توکو او ځمکنۍ نښتو پر مهال 

افغان نجونو او هلکانو د مرګ ژوبلې څخه  ۰،۲۱۲زيانمن شوي.  د 

ه( د دولت ضد عناصرو د کسانو ژوبل ۱۱۱مړينه او  ۲۱۲)  ۱۱۱د

 عملياتو په پايله کې رامنځ ته شوي.

ماشومان مړه  ۲۱تلفات) ۰۱۰د دولت پلوه ځواکونو په عملياتو کې 

ژوبله هيڅ  ۲۲۱مړينه او  ۰۰۱نور ټپيان شوي(. د پاتي نورو  ۱۰او 

يوه لوري ته نده منسوب شوې چې د دې څخه ډير يې د جنګې 

رامنځ ته شوي. د جګړې  چاوديدونکو پاتې شونو له امله

چاوديدونکي پاتې شونو په مقابل کې ماشومان تر هرچا ډير 

تلفات  ۰۲۱تلفاتو څخه  ۲۱۱په ټوليز ډول د  ;زيانمونکي پاتي شوې 

ماشومان چې ډير ځوانان وو، د جګړي د چاوديدونکو پاتې شونو له 

امله رامنځ ته شوي او دا د همدغي وسلي په پايله کې د ټولو 

 سلنه تشکيلوي.   ۱۱و تلفات

  ۲۲يوناما په وسلواله شخړه کې د ماشومانو د استمال او استخدام  

ماشومان په کې شامل دي. ۰۰۲پيښو راپور تر السه کړي ، 
55

د دولت  

ضد عناصرو ماشومان په جګړه کې  دځان مرګي بريدونو د ساتونکي د 

سي ګټي پوځي مالوماتو الس ته راوړنو او په ځينې وختونو کې د جن

اخستنې په موخه استمال کړي. نړيوال قانون د ماشومانو نه جنسي 

ګټه اخسته او په جګړه کې د برخې اخستنې لپاره استخدام په 

څرګنده جنګي جرم ګڼل کيږي. 
56

 

،چې ماشومان  ګرځيد ماشومانو جلبول دوه ځلي زيانمن کيدو المل 

دبريد پر چې استخدام شوي ماشومان هم بريد تر سره کوي او هم 

مهال وژل کيږي. يوناما دري داسې پيښې مستند کړي چې دري 

نوري  ۰۱ماشومان د ځان وژونکې بريد ترسره کولو پر مهال مړه او 

يې د افغان امنيتي ځواکونو لخوا په دي تور نيول شوي چې ځان 

مرګې بريدونو ترسره کولو پالن يې درلود. افغان امنيتي ځواکونو 

                                                 
55

د ماشومانو د حقونو کنوينسيون د تعريف له مخې ماشوم هغه څوک دي چې سن يې د اتلس  

 (.۰۱-۱نې ټيټ وي )کل
56

په هر ډول وسله واله نښته کي د     (vii)(e) ,(xxvi)(b)(2)ماده اتمه  د روم د اساسنامي 

کلونو څخه کم عمر( ګمارل، ثبتول او کارول جرم ګني. د جمهوري  ۰۱ماشوم عسکرو )د 

يتي نمبر فرمان د ماشوم عسکرو ګمارل په کلکه منع کوي. که څه هم افغان امن ۲۲۰۲رياست 

کال په جنوري  مياشت کي  ۲۱۰۰ځواکونه د ماشوم عسکرو د ګمارلو څخه د مخنيو ي لپاره د 

د السليک شوي عمل پالنون په تطبيق کي پرمختګ کړي، خو بيا هم د هيواد په کچه د نظارت 

او راپور ورکوني کاري ګروپ دا موندلي چي د افغان امنيتي ځواکونو، په خاصه توګه د 

ليسو، له خوا د ماشوم عسکرو ګمارل په بشپړ ډول نه د دريدلي. د افغان ملي پو

مه کلني راپور کي ۰۰ماشومانو او وسله واله نښتو په هلکه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په 

کال په اپريل کي خپور شو، د  ۲۱۰۲کال پرمختګونه تر پوښښ الندي نيسي او د  ۲۱۰۰چي 

ګمارلو له کبله بيا هم د راپور په ضميمه کي افغان ملي پوليسو نوم د ماشوم عسکرو د 

کال په مارچ کي حکومت  ۲۱۰۲راغي او د افغان محلي پوليسو  نوم  هم پکښي اضافه شو. د 

                 خپل لومړني راپور وړاندي کړ چي په عمل پالن کي د تطبيق وړ اقدامات هم پکښي راغلي و.
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مان د دولت ضد عناصرو سره د تړاو په تور داسي ډير نور ماشو

نيولي.
57 

 ښځې او نجونې او سلواله شخړه 

ښځې او نجونې په دوامدار ډول د وسلواله جګړي د اغيزو نه ډيرې 

زيانمنې شوي
58

. د وژل شوو او ټپي شوو افغان ښځو اونجونو شميرې 

) ۲۱۰تلفاتو څخه يې  ۱۲۰سلنه لوړه شوي چې  ۲۱کال پرتله  ۲۱۰۰د 

نورې ټپيانې دي(. ډيرې ښځينه قربانيان هغه مهال وژل  ۱۲۲ې او مړ

 شوې يا ژوبل شوي چې د  کور يا پټي ورځنې کار کې بوختې وي.

  ۲۲۰مړينه او ۰۱۰)  ۱۱۰افغان ښځو او جونو د مرګ ژوبلي څخه  ۱۲۰د 

ژوبله( د دولت ضد عناصرو د عملياتو په پايله کې رامنځ ته شوي 

ژوبله( دولت پلوه ځواکونو  ۱۱مړينه او  ۲۱تلفات )  ۰۱۱، او د 

ژوبله( هيڅ لوري  ۰۰۰مړينه او  ۲۲)  ۲۱۰ته منسوب شوي. متباقي 

ته نده منسوب شوي ، چې  اکثره يې  د جګړي د چاوديدونکو پاتي 

 شونو له امله راپيښ شوي. 

ښځو او انجونو په نښه شوې وژنې   ۱۰کال کې  د  ۲۱۰۲يوناما په 

تلفاتو  پر تله دري برابره زياتوالې  ۰۲ې کال ک ۲۱۰۰چې د 

کال کې ښځو هدفي وژنو  ۲۱۰۲موندلې ژوره انديښنه ښکاره کوي. په 

ادامه درلوده .په ځانګړي ډول د ډيرې ناوړه پيښه د دولت ضد 

عناصرو لخوا د اګست او دسمبر په مياشت کې د لغمان واليت د ښځو 

 چارو رياست  د دوه رئيسانو وژنه وه.   

 لواله شخړه او زدکړي ته الس رسې وس

د هيواد په ټولو سيمو کې د وسلواله شخړې تاو تريخوالې په 

 ۱۰مستقيم ډول  زده کړي ته الس رسې اغيزمن کړې. د يوناما دفتر 

داسې پېښې مستند کړ ي چې په کې  ښوونځي سوځول شوي، ښوونکي او 

يرمه نور پرسونل يې ګواښل شوي او ډارول شوي ، ښوونځي ته څ

تعبيه شوي چاوديدونکې توکې ايښودل ، د راکټ بريدونه ، ځمکنۍ 

نښتې، تاالشي اود نظاميانو لخوا د ښوونځيو نيول شامل دي.ښوونځي 

نيول شوي او د نظامي اهدافو لپاره کارول شوي ،چې د ښوونځيو 

خوندي حيثيت  او ماشومان د خطر سره مخ کوي. يوناما د ښوونځيو 

ثبت کړي.پيښې  ۰۰د نيونې 
59

. 

                                                 
ت خانو کې د توقيفيانو سره د چلند په اړه د د جګړي په تړاو د افغانستان په نظار  57

مه خپور شو ،کوم چې د  ۲۱کال د جنوري په   ۲۱۰۲يوناما راپو وګورئ. دغه کلنې راپور د 

ماشومانو  ۱۱افغان چارواکو په الس ) ملي امنيت ، ملي پوليس او سيمه ييز پوليس( د 

تړاو جرايمو لکه ځانمرګي ناقانونه توقيفول او شکنجه ثبت کړي ، او  د ملي امنيت په 

 دغه لنک وګورئ.  http://unama.unmissions.orgبريدونو تورن وو 
58

د نجونو د تلفاتو شميري د ښځو او نجونو او ماشومانو په حصه کې له دي امله شامل  

يري په ډاټابيس او عمومي شميرو دي چې دوه ګونې ځل دوي زيانمنونکي دي ،خو د نجونو شم

 کې يو ځل شميرل شوي او مستند شوي دي.
کال په وسلواله جګړه کې د هيواد په کچه  د ماشومانود کاري ډلې راټوله شوي  ۲۱۰۲د   59

 او تحليل شوې مالومات.

http://unama.unmissions.org/
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کال کې څرګنده اعالميو د ليارې په مکرر  ۲۱۰۲د طالبانو لخوا په 

ډول دزده کړي مالتړ په اړه تاکيد کړي او د ښوونځيو پر ضد 

بريدونو مسؤليت يې رد کړي.  ډيري مستند شوي بريدونه او د زده 

کړي په چارو کې د الس وهنې پيښې د طالبانو په ګډون د دولت ضد 

 نسوب شوي. عناصرو ته م

 وسلواله شخړه او روغتيا حق ته الس رسې 

پېښې ثبت  ۲۰يوناما روغيتايې مرکزونو باندې د مستقيم بريدونو 

يدلي.ځملکي تلفاتو المل ګر۰۲کړي چې د 
60

په دي پېښو کې تعبيه شوي  

چاوديدونکي توکي ، هدفي وژنې ، اختطاف او روغيتيايې مرکزونو 

په ګډون  ګواښل او ډارولو پېښې  او پرسونل باندي قصدي بريدونو

شامل دي.  په يو شمير سيمو کې د امنيت خرابيدونکې وضعيت ، د 

افغان امنيتي او ايساف ځواکونو په عملياتو کې ځانګړي بدلون او 

د دولت ضد عناصرو د اغيزاو ولکه روغيتايې خدمتونو ته  د محدود  

 الس رسې څرګند الملونه دي. 

ځواکونو او ملي اردو  يده اياالتو ځانګړيوناما د امريکا متح

عملياتو کې د يو بې نښه ملکي روغتيايې  کلينک د قبضې پيښه  

کال د  ۲۱۰۲ثبت کړي چې د ميدان وردګ واليت ،چرخ ولسوالۍ کې د 

نېټې پوري نيولې و.  دغه کلينک تړل شوي و چې  ۲۱ – ۲۲اکتوبر د 

و له دي سره يو د يو نظامي مرکز په څيريې تري ګټه اخسته ، ا

لنډ مهاله توقيف ځاي په  څېر تري کار اخستې شو چې ډير شمير 

ملکي خلک پکې توقيف شوي او بيا وروستو خوشې کړاي شوي وو. دغه 

کار کيداي شي د نړيوال بشردوستانه قانون څخه سرغړونه و بلل شي 

، چې دهغي له مخې روغيتايې پرسونل او څانګې يې يوازي د 

تونه لپاره ټاکل شوي ، بايد هر مهال يې درناوې او روغتيايې خدم

ساتنه وشي.
61

 

د دي پيښې وروسته ايساف د عامي روغتيا رياست سره  د دي هم غږي 

په موخه وليد چې د ټول کلنيکونه په خاص ډول نښه کړي.
62
  

 د شخړي له امله د ملکي خلکو بي ځاي کېدنه 

د ملکي افغانانو بي کال په مهال د وسلواله شخړي له امله  ۲۱۰۲د 

ځايه کيدو دوام موندلې .  د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو  د 

 ۲۰،۲۲۲کال کې  ۲۱۰۲آر ( مطابق په  –سي  –ايچ –ان  -اداري ) يو

کسان نوي بي ځايه شوي.  په افغانستان کې د وسلواله شخړې له 

 ۰۱۲،۲۲۱کال کې په ټوليزډول   ۲۱۰۲امله په 
63

کسان داخلي بي ځايه  

                                                 
ورته بريدونه ثبت شوي ،چې په پايله کې  يې شپږ ملکې  ۰۱کال پر تله داسي  ۲۱۰۰د   60

 منځ ته شوي.تلفات را
61

؛ روغتياي او مذهبي پرسونل او شيان .عرفي نړيوال بشر دوستانه   ۲۱، ۲۱اصول نمبر  

قانونو ،لومړي جلد، د جن ماري هينکرتز او لويس دوسواک بيک ، اي سي ار سي  ، کامبرج 

۲۱۱۱. 
 ۰۲کال دفبرورۍ  ۲۱۰۲يوناما او ايساف  غونډه   دّپ کابل کې د ايساف په مرکز کې     62

 .مه  
63
 نيټي مکتوب. ۰۱کال  د جنوري  ۲۱۰۲د يو ان ايچ سي ار  د  
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شوي ، چې ډير تمرکز يې د افغانستان په سويل او ختيځو سيمو کې 

کال پر مهال د کډوالو لپاره د ملګرو  ۲۱۰۲ثبت شوي. د 

نور داخلي بي ځايه شوي خلک ثبت کړي چې  ۰۱۲،۰۱۱ملتونوادارې  

 تر مخه بي ځايه شوي وو.    ۲۱۰۲هغوي د 

 د پولې پورې غاړې ګولۍ ورول 

ختيځ کې د پولې پوري غاړې ګولۍ ورولو يوناما د افغانستان په 

پېښې ثبت کړي   ۲۱۲
64

نور  ۲۲ملکيان مړه او  ۰۲چې له امله يې  

ټپيان شوي.  د کورونو او مسجدونو ويجاړيدل ، د ځنګلنوسوځېدل، 

د څارويو د مړينې او کورنيو بي ځايه کيدو راپورونه هم تر السه 

کورنئ )  ۱۱۰وينا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونوادارې په شوي. 

نفره(  په ختيځه سيمه کې دننه او د باندې بي کوره شوي.   ۰،۲۲۱

نفره( د  ۰،۱۱۲فاميله )   ۱۲۱د کونړواليت د دانګام ولسوالۍ څخه 

پولې پورې غاړي ګولۍ ورولو له امله بي ځايه کيدو راپور ورکړل 

 شوي.

 مشاهدات / ليدنې 

ستان وسلواله جګړي کې کاله کيږي ،چې د افغان ۰۰د پيل راهيسې 

ملکيانو ته دوامداره  ډيرزيات تلفات اړولي. ملکي تلفاتو کې لږ 

کمښت بيا هم د ډاډګيرنې خبره ده، خو په لويه کچه د ملکي وګړو د 

مرګ ژوبلې دوام ، په ځانګړي توګه مخ په ډيريدونکې تاوتريخوالې 

غان او نيغ په نيغه د ملکي وګړو په نښه شوي وژنو د زرګونو اف

د ګواښ سره مخ  ماشومانو، ښځو او سړيو ژوند ، کاروبار او سوکالي

کړي. د افغانانو د امنيت، زده کړي، روغتيايې اسانتياوې ، انصاف 

ته الس رسې او د خوزښت حقونو څخه په ناوړه توګه سرغړونه شوي چې 

په يو شمېر  جګړه زپلې سيموکې د جګړي له امله ملکي خلک مسؤن نه 

 وو.    

ټول هيواد کې د ناقانونه وسلواله ډلو د مخ په ډيرېدو خپريدل  

او د دولت لږ حضور تر څنګ د مخالف وسلوالو په ځېنو سيمو 

زياتيدونکې ولکه تل په دي مانا ده چې ملکي خلک د ګواښ سره مخ 

کيدو پر مهال خوندي ځاي نه لري. ملکي وګړي تل د جګړي او 

دي.  همدا حالت د ټولو اړوند تاوترخوالي په منځ کې بند پاتي 

کال کې د ملکي خلکو خوندي ساتنې په موخه د  ۲۱۰۲سرچينو څخه په 

سمالسي  ښه ګامونه اخستلو غوښتنه کوي. د کونړ واليت و ټه پور 

 ولسوالۍ يو تن قومي مشر د ملکي خلکو حالت داسي بيان کړه :

. که زه د ولسوالۍ د شورا غړي يم او د طالبانو مالتړ نه کوم 

تلفون راته وکړي ورځم . که يوناما او دولت راته تلفون وکړي هم 

                                                 
64

يوناما د پولې پورې غاړي ګولۍ ورول نظارت کړي او د هري پيښې د پخلې په اړه ګڼ  

شمير سرچينو سره اړيکې نيولې چې عبارت دي له ، قرباني ، مشران، ډاکټران، ملي 

نورو ژوبله د  ۲۲کسانون مړينه او  ۰۲ پوليس، سرحدي پوليس او ملي امنيت. يوناما د

ملکي وګړو تلفات تائيدوي. يوناما په ډيرو پيښو کې د قرباني او دهغه د خپلوانو سره 

مصاحبه کړي خو هغه مهال چې د تلفاتو د تايد لپاره  لومړنې منابع موجود نه وي د 

 ي.سيمې د چارواکو سره د دويم الس سرچينو  په حيث ورسره مالومات کره شو
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راځم .د دوه اورونو په منځ کې نښتي يو. که نن راغلي يو دا 

زموږ لپاره يو  خطر دي. خلک به څخه پوښتنه کوي دلته څه لپاره 

راغلي ياست؟ دوي څه کول غواړي؟ خو موږ د خلکو د غوښتنو سره سم 

 وينا کو. 

واليت د وټپور ولسوالۍ د قومي مشر سره د يوناما  د کونړ -

مرکه ،چې د د طالبانو د محکمي لخوا د دري ملکي کسانو د 

 وژلو په اړه يې مالومات ورکړ. 

کې د  ۲۱۰۲دوامداره وړانديزونواوخبرو اترو ته په پام سره چې په 

سولې خبرو سره مرسته کوي ، يوناما بيا ځل په دي اړه تاکيد کوي 

دغه خبرو ترسره کيدو پر مهال چې د جګړي حل لياري ته چې د 

رسيږي په روانه شخړه کې د ملکي خلکو خوندي ساتنه په لومړيتوب 

کې ونيسي ، او هغه اغيزمنو اقداماتو ته دي بشپړه پاملرنه وکړي 

چې د ملکي خلکو مرګ ژوبله راکمه کړي. ملکي افغان وګړو ته د 

ي هغه مهال ښکاري چې د هغوي د داسي خبرو ارزښت او اعتبار يواز

 ورځنې ژوند امنيت او مسؤنيت کې پرمختګ راڅرګند شي. 

 سپارښتنې 

کال کې بيا په  ټينګار سره په جګړه کې ښکېلو  ۲۱۰۲يوناما په 

خواو ـ دولت ضد وسلوال ، افغان ملي او نړيوال ځواکونه دي ته 

نه واخلي رابولي چې د ملکي خلکو د خوندي ساتنې په اړه نور ګامو

او خپل قانوني مکلفيت سره سم د ملکي کسانو تلفات مرګ ژوبله 

راکمه کړي. يوناما د ملکي خلکودخوندي ساتنې د ښه والي په موخه 

 الندې سپارښتنو وړانديز کوي. 

 د دولت ضد عناصر  

  ، د بشرپالنې د نړيوال قانون د اوصولو سره سم  د توپير

کې ونيسي او د ملکي خلکو  تناسب او احتياطي تدابير په پام

تعريف دي د بشرپالنې د نړېوال قانون سره په مطابقت کې پلې 

 کړي .

  هدايات او الرښوونې دې په عمل کې پلې کړي چې کړنالرې هغه ،

د ملکي خلکو د وژنې  څخه مخنيوې کوي او هغه افراد چې ملکي 

 کسان وژني يا يې ټپيان کوي ورسره حساب وشې.

 سره سم دې د ملکي خلکوقصدي هدفي وژني  د نړيوال قانون

ودروي او هغه فرمانونه چې پرملکي خلکو د بريدونو اود 

 هغوي د وژنې جواز ورکوي ملغا اعالن کړي

  د فشار په ذريعه چاوديدونکوتوکو کارونه ودروي او د ځاي

پرځاي شوي چاوديدونکو توکو بي توپيره استمال مخنيوي 

او په عامه  وژونکو بريدونو،وکړئ، په ځانګړي توګه د ځان 

اوملکي ځايونو کې دچاوديدونکو توکو ځاي پر ځاي کول بند 

کړئ. دغير قانوني او بي تفکيکه وسلو پرکارونه لکه د فشار 
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په ذربعه چاوديدونکي وسيلو د بنديز په اړه الرښود صادر 

 کړئ.

  د وژنو، شکنجي، ناوړه چلند او  نور د بشري حقونو سر

ړي توګه  هغه موازي قضايې جوړښتونه ودروي غړونه په ځانګ

 چې د مرګ سزاګانې  ټاکي. 

 د افغانستان دولت

  د افغان ملي امنيتي ځواکونو د روزني  تمويل په موخه دي

الډيري هڅي وکړي چې دوي لپاره اړتيا سره سم منابع او 

مرسته برابره شي تر څو د دي جوګه شي چې په ډاډمنه توګه 

 اتلې شي.ملکي خلک خوندي وس

  د يو  دولتي دايمي اداري په رامنځ ته کولو سره د حساب

ورکونې پروسې ته د ودي تر څنګ مالتړ وکړئ، چې د اړوند 

ادارو استازي ولري او واک ولري  چې د ملکي تلفاتو د پيښو 

 پلټنه وکړي او ملکي تلفاتو پېښو ته ځواب ويلي شي.  

 پلي کولو ته  د چاوديدونکو توکو پرضد د دولت ستراتيجي

لومړيتوب ورکړئ اوهڅه دي وکړي چې دافغان امنيتي ځواکونو 

قومانده او کنترول الس کې  ظرفيت ته وده او منابع ورکړي چې

واخلي او د چاوديدونکو توکو پر ضد عمليات، د لمنځه وړل 

 او استثمار يې په اغيزمن ډول تر سره کړي.

  تيا مومي، د زو پولسو پروګرام پراخېياڅرنګه چې د سميه

چاڼ او بيا ارزونې، د ګمارنې، نظارت او حساب ورکړي 

ميکانيزم دي د سيمه اييزو ټولنو په همکاري نورغښتلي شي، 

بيا په ځانګړي ډول د ولسواليو په کچه د بشري حقونو د 

سرغړونې او ناوړه چلند څخه مخنيوې او ټولنه په ښه ډول 

ته دنړيواله زو پوليسو جناياتو ېياخوندي شي. د سيمه 

نظامي ځواکونو او بسپنه ورکونکي هيوادونو په مالتړقانوني 

 ځواب اوچلند ډاډ من شي . 

  ټول غير دولتي وسلوال دي بي وسلي او ترخيص شي او په دي

اړوند دي اړين ګامونه واخستل شي چې د دغو ډلو په الس د 

 بشري حقونو  څخه سرغړونو د حساب ورکړه ډاډمنه کړي. 

 پوځي ځواکونهنړيوال  

 دتاکتيکي الرښودنواوعملياتي  په دوامداره توګه

چې هوايې بريدونه تنظميوي کړنالرو پروسيجرونواوهغه تاکتيکي 

د هغه معيار  بيا  غور او کتنه يې تر سره کړي، په خاص ډول

هويت/ حيثيت ’بيا کتنې ته  اړتيا ده چې د بريد ترمخه د
65 ‘ 

                                                 
يوناما اود  بشر د حقونو عالي کمشنرۍ  د جنګيدونکي جنګيالي ايرادي په اړه په دي   65

نظر دي ، چې په نښه شوي شخص بايد کره او تثبيت شي چې   هغه يو مشروع فوځي هدف دي : 

لکه   دوامداره جنګيدونکي جنګيالې / جګړه مار او يا ملکي کس چې نيغ په نيغه جګړه 

 کې برخه اخلي
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لياتو وروسته بايد د په سمه توګه نښه او وپيژني. د عم

د ملکي خلکودمرګ  افغان حکومت په همکارۍ دهغوعملياتو چې

 ژوبلي المل شوي دي پلټنو ته ادامه ورکړي.

 سره دوي  لود افغان ملي امنيتي ځواکونو د روزلو اوسنبالو

ته کافي منابع ورکول چې د قوماندي او کنترول وړتيا ولري 

لمنځه وړل او د چاوديدونکو توکو پرضد عمليات، د او

 استثمار يې په اغيزمن ډول سره تر سره کړاي شي.

  د ملکي تلفاتو کمښت، تعقيب ، پلټنې او حساب ورکړي په

 موخه د افغانستان دولت د هلوځلو مالتړ دي نورهم  ډير شي.

  شفافيت او حساب ورکونې ته وده ورکول او د ملکي اغيزمنو

او په هغو پيښو جوړول، اړيکو افغانانواو ټولنو سره د ښه 

را منځته کړي د ايساف د  کې چې د ملکي خلکو مرګ ژوبله

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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 د دولت   ضد عناصر او د ملکي کسانو ساتنه

و، هغه هيڅکله هم د جګړې  کسي زما ورور يو بې ګناه ملک

لو خواوو د کومې ډلې په وړاندې جګړه نه وه کړې. ېد ښک

 ۵هغه ته د مرګ ګواښ وکړ. د جون پر  ې طالبانو څو ځل

نېټه، تعبيه شوي چاوديدونکي توکي، چې زما د ورور د 

ځاي پر ځاي شوي وو، هغه  اوژلو په موخه د طالبانو له خو

له بريد څخه خوندي پاتې شو.  ته نږدې وچاوديدل، خو هغه

طالبانو هغه له دولت  او له خپلو خلکو سره د پرمختيايي 

پروژو په پلي کولو کې، د مرستې کولو له امله نه 

نېټه هغه  ۶خوښاوه. په پاي کې طالبانو هغه د جوالي پر 

مهال وواژه چې له لمانځه وروسته له خپلو ملګرو سره په 

، وولبانو چې مخونه يې پټ خبرو اترو بوخت و . دوو طا

مرمۍ فاير  ۰۱-۰۱زما د ورور په مخ، مټو او سينه باندې 

 کړې. 

نېټه د بلخ واليت، د چمتال  ۶د جوالي په  ۲۱۰۲د  --

د دولت ضد عناصرو له خوا  کې ولسوالي په عرب مزاري کلي

د هدفي وژنې د قرباني شخص ورور
.66 

 

ناما د ملکي کسانو کې د دولت   ضد عناصرو له خوا يو ۲۱۰۲په 

تلفات( مستند کړې  ۱۰۵۰ژوبلې )د ملکي کسانو ۵۲۳۱وژنې او  ۲۰۱۲

دي. دا د ملکي کسانو په وژنه کې يوه سلنه کموالي او د هغوي په 

کال  ۲۱۰۰سلنه زياتوالي ښيي، په عام ډول دا د  ۰۳ژوبله کې 

پرتله د دولت   ضد عناصرو ته منسوب د ملکي کسانو په تلفاتو کې 

په ډاګه کوي. ي لنه زياتوالس ۲
67

کې د ملکي کسانو د  ۲۱۰۲په  

 پهسلنه د دولت   ضد عناصرو ته منسوب شوې کومه چې  ۱۰تلفاتو 

 سلنه وه. ۱۲ کې کال  ۲۱۰۰

دولت ضد عناصرو د جګړي په بي توپيره تاکتيکونو کې زياتوالي 

راوستې او په ځانګړي ډول يې د ملکي کسانو د ګڼې ګوڼې په سېمو 

د فشار په نتيجه کې چاوديدونکي ځاي  په ځاي شوي توکو کې 

دولت   کارولو تر څنګ ځانمرګي او  پيچلي بريدونه تر سره کړي .

ډول هدفونه نظامي دي،  ښکاره  په هغو پيښو کې چې اټکل کيده په

د  يل لورؤد تعبيه شويو توکو د ځاي پر ځاي کولو يا چاودلو مس

اتې راغلي، څو ملکي کسان له احتياطي تدابيرو په نيولو کې پ

په دې نه دي بريالي شوي چې د نظامي هدفونو  اوبريد څخه وژغوري،

او ملکي کسانو ترمنځ توپير وکړي او/يا يې د ملکي کسانو فعاليت 

ته هغه ډول پاملرنه نه ده کړې لکه څرنګه چې يې د بشرپالنې 

                                                 
، مزار شريف، د ۱کال د جوالي  ۲۱۰۲د قرباني شخص له خپلوانو سره د يوناما مرکه،   66

 بلخ واليت. 

 
تلفات )د  ۳۱۵۱کې يوناما د دولت   ضد عناصرو له خوا د ملکي کسانو  ۲۱۰۰په   67

ژوبلې( مستند کړي. په وسله واله شخړه کې د ملکي کسانو د  ۵۲۲۱وژنې او ۲۲۱۱ملکيانو 

کال راپور په دغه ويب پاڼه کې وګورئ:  ۲۱۰۰د يوناما د ساتنې په اړه 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%
202012.pdf. 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
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يوال نړيوال قانون غوښتنه کوي. دغه ډول کړنې د بشرپالنې د نړ

قانون د توپير، تناسب او احتياطي تدابيرو له اصولو څخه 

څخه د هغو د  وسرغړونه ده، کوم چې د جګړې له ټولو ښکيلو خواو

 مالتړ او په پام کې نيولو غوښتنه کيږي. 
                                  

3%
14%

41%

2%

22%

18%

                                                           

              

           

                          
     

             

               

 
رانو، په رخصت تللي  د دولتي چارواکو، مذهبي مشرانو، قومي مش

 ګرځول قصدي هدف  پوليس افسرانو او د  سولي د پروسي مالتړ کونکو 

، د ملکي ملکي کسانو وژل چې د دولت   مالتړي ديد  ګمان ېاو په د

 تلفاتو په شمير کې ډراماتيک زياتوالي د ډيرې انديښني وړ دي. 
 

ې د يوناما همدارنګه د نا قانونه موازي قضايي جوړښتونو الند

وژنو ، د اندامونو د غوڅولو ، وهل ټکولو او د بشري حقونو د 

نورو سرغړونو پيښي چې د دولت ضد عناصرو لخوا ترسره شوي ثبت  

کړي دي. په دغو جوړښتونو کې هڅه کيږي څو هغو ملکي کسانو ته په 

چا چې د دولت   لپاره د جاسوسي او نورو جرمونو تورونه لګېدلي 

 ضد عناصرو لخوا تعريف شوي، سزا ورکړي.    لکه څنګه چې د دولت

 

 د طالبانو له نظره د ملکي کسانو تعريف
طالبانو په څرګند ډول ويلي چې ځيني هغه کسان څوک چې د نړيوال 

قانون د مخي د ملکي کسانو تر تعريف الندې راځي او د بريدونو 

څخه خوندي وي ښايي د بريد هدف وګرځول شي، چې دا د نړيوال بشر 

 وستانه قانون سره په ټکر کې ده.د

 

کال کې، طالبانو د ملکي دولتي کارکونکو، قومي مشرانو،  ۲۱۰۲په 

دولتي  کارګرانو ، قرارداديانو، موټر چلونکو ،ژباړونکو او 

نورو ملکي کسانو د يو شمير هدفي وژنو مسؤليت منلي او د دي ډول 

په خپل  لست ملکي کسانو وژل يې د وژنو او نيولو د هدف  ګرځولو 

کې شامل کړي.
68

 ۲۱۰۲د  بيلګي په توګه، په هغه بيان کې چې د  

                                                 
مياشتني  ۱کا ل د يوناما  ۲۱۰۲وځي شخړه کي د ملکي کسانو د ساتني په هکله د ف په   68

 يپاڼه: د ملکي کسانو هدفي وژني، د الفاروق په نوم د پسرلن ۰۱راپور ته مراجعه وکړي، 

 ۲۱۰۲عملياتو د پيل په هکله د افغانستان د اسالمي امارت  د رهبري د شورا بيان،  د 

 ي او د طالبانو بيانونه، به دي راپور کي يو څپرکۍ دوهمه ال د مک
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کال د اګسټ په مياشت کې صادر شو ، طالبانو ملکي دولتيکارکونکي   

مشروع هدف ګڼلي. د دولتي   اداري د ملکي غړو قصدي وژنه او هدف 

ګرځول د نړيوال بشر دوستانه قانون څخه سرغړونه ده، او د هغي 

يواځي فوځي ځايونه يو  مشروع هدف  ګرځيدلي شي. تر هغه له مخي 

چې ملکي وګړي  په شخړه کې په مستقيمه توګه برخه نه وي اخيستي، 

  بايد تر هغه  ملکي کسان هدف و نه ګرځول شي.
 

تعبيه شوي چاوديدونکي توکي او د تعبيه شويو 
 چاوديدونکو توکو تاکتيکونه

 

رنۍ دري غړي له السه د دې پيښې پر مهال ما د خپلې کو

کلن  ۶۶کلن وراره، او زما  ۰۱کلن زوي،  ۲۱ورکړل: زما 

ورور. زما زوي په دې وروستيو کې د پوهنتون په ازموينو 

کې بريالي شوي و او هيله يې لرله چې د انجينرۍ پوهنځي 

کلن او زياتي هيلي يې  ۲۱ته الړ شي. زما زوي يواځي 

اوه چې دومره ژر به درلودلي. هغه هيڅ کله هم فکر نه ک

ځوانيمرګ شي. له مرګ نه يوه ورځ وړاندي ما تير وار هغه 

وليد. هغه له کلي څخه په دې نيت راغلي و چې زموږ سره 

يوه شپه وکړي. زه او س د خپل زوي، وراره او ورور د 

 بيرته راتګ لپاره هيڅ هم نه شم کوالي.  
 

قيسار په ، د فارياب واليت د ۰کال د مارچ په  ۲۱۰۲د  --

ولسوالي کې د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو په يوه پيښه 

 ۳کې د وژل شويو ملکي کسانو خپلوان چې په دي پيښه کې  
ملکي کسان  ووژل شول.

69
  

 

کال کې ، د  دولت  ضد عناصرو لخوا د تعبيه شويو  ۲۱۰۲په 

چاوديدونکو توکو نا قانونه او بي توپيره کارول د ملکي کسانو د 

ستر المل وو  او د ملکي کسانو د زياتو تلفاتو باعث وژني 

ګرځيدلي.
70

کال کې د تعبيه شويو  ۲۱۰۲کال  پرتله په  ۲۱۰۰د  

سلنه  ۵چاوديدونکو توکو له امله د ملکي تلفاتو په شمير کې 

رياتوالي راغلي.
71

 

 ۵۰کال د جنوري له لومړي نيټي څخه  د ډسمبر د مياشتي تر  ۲۱۰۲د 

 ۱۱۲تعبيه شويو چاوديدونکو توکو ټولټال   مي نيټي، يوناما د

تعبيه شويو  ۲کال کې په ورځ کې د  ۲۱۰۲پيښې ثبتې کړي )په 

چاوديدونکو توکو نه زياتو ملکي کسانو ته تلفات اړولي( چې په 

ملکي کسان  ۱۱۱ملکي کسانو ته تلفات اوښتي)  ۲۳۵۰نتيجه کې يې 

                                                                                                                                                 
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf  

 کال د مارچ دريمه. ۲۱۰۲د قربانيانو د خپلوانو سره د يوناما مرکي، فرياب واليت، د   69
 په افغانستان کي تعبيه شوي چاوديدونکي توکي د ملکي او پوځي تلفاتو تر ټولو ستر   70

لومړي مادي  کال ۲۱۰۲،  . ، د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو پرضد ملي ستراتيژيالمل دي 

 تصويب شوي. ۲۲کال د جون په  ۲۱۰۲ته مراجعه وکړي ، د 
کال کي يوناما د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو د کاروني له امله  د ملکي  ۲۱۰۰په   71

د ټپيکيدو  ۰۳۰۰د وژني او پاتي نوري  ۲۲۲پيښي ثبتي کړي چي په دې کي  ۲۲۱۱کسانو  

کال کلني  ۲۱۰۰نو د ساتني په اړه د يوناما د شخړه کي د ملکي کسا وسلواله پيښي دي. په

 ئ: راپور ته مراجعه وکړ

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb
%202012.pdf  

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
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سلنه  ۵۲فاتو ټپيان شوي( د ټولو ملکي تل ۰۱۱۵وژل شوي او نور 

سلنه  ۵۱جوړوي،او د   دولت ضد عناصرو ته منسوب د ملکي تلفاتو 

 تشکيلوي.  
 

يوناما د روان کال په دويمه نيمايي کې د تعبيه شويو 

چاوديدونکو توکو په فعاليت کې هغه وخت چې کله د تعبيه شويو 

سلنه  ملکيانو ته تلفات  ۱۲چاوديدونکو توکو د پېښو له امله 

د دولت ضد عناصرو د عملياتو د شدت سره تړلي وه لږ  واړول چې

زياتوالي مشاهده کړي.
72

 

 

يوناما مشاهده کړي چې د ملکي کسانو په زياترو  پېښو  کې چې د 

تعبيه شوي چاديدونکو توکو له امله رامنځ ته شوي، داسي ښکاري 

چې  دغه وسيلو  کوم  خاص  پوځي اهداف   په نښه کړي نه وو  او 

سي ډول کارول شوي چې اغيزي يې بي توپيره وي چې دا د يا په دا

بشر پالني د نړيوال قانون څخه سرغړونه  ده . د بيلګي په توګه، 

۲۲۱73يوناما د 
ملکي کسانو ته تلفات  ۲۰۵پيښو چې له امله يې  

د ټپي کيدو پيښي دي( تصديق  ۳۲۱د وژنو او ۵۲۵اوښتي )په دې کې  

چاوديدونکي توکي کاريدلي چې  کړي، په دې پيښو کې د فشار سره

اکثرا يې په هغو سړکونو کې ښخ  شوي ، په کومو چې ملکي کسان تګ 

کال پرتله  ۲۱۰۰او راتګ کوي. دا د دي تاکتيک په کارولو سره د 

پيښي ثبت  کړي ،   ۱۱او د ټپي کيدو  ۱۲چې کله يوناما د وژل کيدو 

 ډير زياتوالي ښيي.

ول شويو تعبيه شويو چاوديدونکو د  دولت  ضد عناصرو لخوا د کار

توکو زياتره معلومه برخه د قرباني شخص پواسطه د فعال شويو 

تعبيه شويو چاوديدونکو توکو په بڼه کې وي چې په دې کې د فشار 

شخص  قرباني سره چاوديدونکي تعبيه شوي   توکي  ډير کاريدلي. د

 توکو چاوديدونکو شويو تعبيه شويو د فعال پواسطه د تماس

پراخوالي  په جنوبي واليتونو کې ډير دي، چيري چې په ستره 

پيمانه تعبيه شوي چاوديدونکي توکي کاريدلي.
74
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ال ک ۲۱۰۵ي د کارکونکو سره مرکه،کابل، د ګاو امنيت د څان مصؤنيتد ملګرو ملتونو د   72

 .مه ۵د فبروري 
د تعبيه چاوديدونکو توکو د فشار د تختو له امله د ملکي تلفاتو شمير  په احتمالي     73

ي څو تشخيص کړي چي آله د مزي ، ډول لوړ دي.  امنيتي چارواکي په دې هميشه نه توانيږ

 ريموټ کنترول او يا ويټيم اوپيراټيډ وه.  
د ايساف د تعبيه شويو  چاوديدونکو توکو پر ضد د څانګي سزه د يوناما مرکه، د   74

  ۰۲ايساف مرکزي دفتر، کابل، د جنوري 
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په افغانستان کې د فشار په پايله کې چاوديدونکي توکي هغه مهال 

چوي، کله چې څوک او يا نقيله وسيله ور باندي تيره شي. په 

 ۲۱چاوديدونکي توکي  د اټکل له مخي د افغانستان کې د فشار سره 

کيلو تر منځ چاوديدونکي توکي لري چې دا د ټانک ضد يو  ۲۳او 

معياري ماين دوه برابره زيات چاوديدونکي توکي دي، خو دا توکي 

اکثرا د پرسونل ضد ماين په شان حساسيت لري. دا په دې مانا چې 

وه ټانک د له هغه د يوه وژونکي پرسونل ضد ماين په شان چې د ي

منځه وړلو قابليت لري، عمل کوي. که چيري ملکي کسان او يا 

نقليه وسيله په دې چاوديدونکو توکو ور برابره شي نو د هغوي په 

يو زيات شمير تعبيه وړاندي د ژغورني او خالصون امکان  نه لري. 

 کيلو ۲-۲شوي چاوديدونکي توکي چاوديدلي چې د چاودنې وزن يې نږدې 

کولو يا  معيوباو په ځانګړي ډول د پياده افرادو د  و ورېګرام پ

وژلو لپاره عيار شوې وو.
75
 

دوي له خوا تعبيه د کې طالبانو څو بيانيې خپرې کړي چې  ۲۱۰۲په 

اشاره  شوې چې له ليرې واټن  په کي شويو چاوديدونکو توکو ته

دې په ذريعه يې هدف په نښه کړي او د هغو نڅخه يا د قوما

په نتيجه کې  نکو توکو کارول يې نه دي منلي چې د فشارچاوديدو

په اکتوبر کې طالبانو وويل چې دوي "هيڅکله د  ۲۱۰۲، د چوي ،لکه 

، وي هيواد په هيڅ ځاي کې هم داسې ماينونه نه خښوي چې پخپله وچ

 بلکه هر ماين له ليرې څخه کنتروليږي او يوازې په نظامي هدفونو

".انفجار کوي
76
  

ه شويو چاوديدونکو توکو د فعاليت په اړه د ايساف خو د تعبي

 ۲۱۰۲او  ۲۱۰۰له مخې په  شمېرو  ارقام او معلومات ښيي چې د

کلونو کې په هدف باندې برابر چاوديدونکو توکو د کارونې او د 

بې تشخيصه کارونې په منځ کې کوم د پام وړ توپير نه دي ليدل 

                                                 
اف د يوناما کتنه د ايساف د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو ضد څانګې سره، د ايس  75

 . ۲۱۰۲مرکزي دفتر، کابل، اکتوبر او نومبر 
د افغانستان اسالمي امارت، "د يوناما د نورو په وړاندې د چاوديدونکو وسيلو په اړه   76

 په دې پته موندالي شي: ۲۱۰۲، ۲۲د اسالمي امارت غبرګون" د اکتوبر 

 http://shahamat-english.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19206:reaction-of-islamic-
emirate-regarding-accusations-of-unama-about-explosive-devices&catid=4:statements&Itemid=4, accessed 

4 February 2013 
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نکو توکي داسې عيار شوي سلنه د تعبيه شويو چاوديدو ۱۱شوي. نږدې 

پايله کې چاوديدونکي توکي دي. په ي سره د تماس چې د قربان
77
 

په  د تماس  يوناما خپل موقف بيا هم څرګندوي چې د قربانيانو

ذريعه چاوديدونکي تعبيه شوي توکي بې تشخيصه وسيلې دي ځکه چې د 

ملکي او نظامي هدف ترمنځ توپير نه شي کوالي او د بشرپالنې د 

 ړيوال قانون له مخې يې کارول غير قانوني کار دي. ن

کې تعبيه شوي چاوديدونکي توکي په داسې ځايونو کې  ۲۱۰۲په 

 چاوديدلي دي چې ملکي کسان هلته ډير وي لکه سرکونه، مارکيټونه، 

دفترونه، د خلکو د يو ځاي کيدلو عمومي ځايونه، لکه  دولتي 

سرويس تم  بس ونه او دنکاونځيو د ننه او بهر، دوبازارونه، د ښو

دولت ضد عناصرو تعبيه شوي چاوديدونکي توکي په  ځايونه. د 

په داسې  په نتيجه کې چاوديدونکي وسيلي ځانګړي توګه  د فشار 

ځايونو کې ځاي په ځاي شوي لکه مواصالتي الرې د پياده رو او 

پياده ، په  ن خو يا ملکي کسا ،چېيو الرو په ګډون وموټرونو د ل

وو   په شخصي موټرو کې يا يسکل سپاره وو، په بسونو، ټکسي اوبا

 وژلي او ژوبل کړي دي. 

کړي دي  يخښ وسيلي څو داسې  مخالف وسلوالو  په ځينو حاالتو کې، 

يې ډيرې ناوړې پايلې درلودې. د مثال په  لپارهچې د ملکي کسانو 

ن په نېټه د کندهار واليت د ارغستا ۱د جوالي په  کال۲۱۰۲ډول، د 

کې د دوو تړلو شويو تعبيه شويو چاوديدونکو توکو د ۍ ولسوال

تنه ملکيان ووژل شول، چې درۍ تنه يې ښځې او  ۰۲انفجار له امله 

ۍ نور يې ژوبل کړل. په لومړ ي څلور تنه يې ماشومان وو او در

ي يو تعبيه شوي چاوديدونکي توکي د سوارليو ړکې د سرک د غا پېښه

خو  چې ښځې او ماشومان په کې سپاره وو.  ، په يوه موټر وچاود

تراکتور چې ملکي کسان په کې سپاره وو د پيښې  هغه مهال چې يو

دويم تعبيه شوي چاوديدونکي توکي نو  ځاي ته ورسيد چې مرسته وکړي

 انفجار وکړ او ټوله سوارلي يې ووژله. 

وخت داسې تعبيه شوي  ځينې دولت  ضد عناصرو  که څه هم د 

دولت  نکي توکي کارولي دي چې له لرې څخه کنتروليږي څو چاوديدو

پلوه ځواکونه په نښه کړي، په ځينو پيښو کې دې ډول تاکتيکونو 

ملکي کسان په داسې ډول زيانمن کړي چې د تناسب اصل نه دي 

دولت ضد د  کې چې ونومراعات شوي، په ځانګړي ډول په هغو وخت

په نښه کړي چې شاوخوا يې عناصرو نظامي هدفونه په داسې ساحو کې 

لري  مه د ۲۱ملکي خلک اوسي. د مثال په ډول، د نومبر په 

، د هچې په يوه بايسکل پورې تړلي شوي وکنتروليدونکي وسيله  

تنه ملکي  ۲۱خوست واليت د خوست په ښار کې وچاوديده چې لږ تر لږه 

کسان يې ژوبل کړل. افغان ملي پوليسو راپور ورکړي چې طالبانو 

دې ذريعه هغه ملي پوليس په نښه کړي و چې د عمومي مارکيټ  په

                                                 
 ۲له ايساف سره د يوناما د نظامي مشاورتي واحد کتنه، ايساف مرکزي دفتر، کابل،   77

 .۲۱۰۵جنوري، 
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ليت په يوه بيانيه کې چې ؤساتنه يې کوله. طالبانو د دې پيښې مس

ليت څخه ؤمسله داسې   د رسنيو له خوا خپره شوه و نه مانه. 

ملکي تلفات ولري يو  رانکار کول په داسې پيښو کې چې ډير شمي

 معمول ګرځيدلي دي. 

عبيه شوي چاوديدونکي توکي د داسې يوې الرې په ډول هم دغه راز ت

کارول شوي چې هدفي وژنې ترسره کړي. د مثال په ډول د ډسمبر په 

د ليري کنترول  د لغمان واليت د مهتر الم په ښار کې  څلورمه

هغه وخت وچاوديد چې د اليشنګ د   کيدونکي چاوديدونکې توکې

ته د تللو  ۍ کاتب ولسوال ولسوالي ولسوال، د ماليې مدير او يو

سته وشوه چې د اليشنګ وپه حال کې وو. دغه هدفي وژنه له هغه ور

 ولسوال ته اخطار ورکړل شوي چې کار پريږدي.  ۍد ولسوال

د نړيوال قانون له مخې د ملکيانو هدفي وژنې منع ې د بشرپالن

دي. دغه سرغړونې په هغه مهال ډيره جدي بڼه خپلوي چې بريدونه د 

يه شويو چاوديدونکو توکو په ذريعه ترسره شي ځکه چې دا ډول تعب

وسيلې تشخيص نه شي کوالي او اغيزې يې ډيرې بې تناسبه پاتې 

د کندز واليت د دشت ارچي په  ۰۲کيږي. د مثال په ډول، د اګست په 

ولسوالي کې يوه داسې وسيله په يوه موټر سايکل پورې تړل شوې وه 

او په يوه ګڼه ګوڼه کې وچاوديدله چې چې هدف يې محلي پوليس و 

نور يې  ۲۲ه يې نجونې وي او نملکي کسان يې ووژل چې دوه ت تنه۰۲

 ټپيان کړل. 

يوناما د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو د ټولو ډولونو په کارولو 

 ورباندې چې ملکي کسان چوي سره چې ډير ځله په هغو سرکونو باندې 

 دې پيښو مثالونه په الندې ډول دي: تګ راتګ کوي، انديښمنه ده. د 

  د غزني واليت د غزني په ښار کې يو تعبيه شوي ۰د جوالي په ،

 ۳د يوه شخصي بس په وړاندې وچاوديده چې  يچاوديدونکي توک

تنه يې ژوبل کړل. د بلخ د واليت  ۰۰تنه ملکيان يې ووژل او 

يو تعبيه شوي  ۰۲د دولت اباد په ولسوالي کې د اکتوبر په 

د يوه  په ذريعه چاوديدونکي توکې اوديدونکي توکي د فشار چ

سوارلي يې  ي تنه ملک ۰۳وچاوديده چې  ېواړه بس په وړاند

 تنه نور يې ژوبل کړل.  ۰۲او  يووژل

  په ولسوالي کې د  قلعه  ، هلمند واليت د موسي۵۰د اکتوبر په

سړک د غاړي يو تعبيه شوي چاوديدونکي توکي د يوې عرادې 

ه وړاندې وچاوديده چې لس تنه ملکيان يې ووژل او موټر پ

 ل کړل. بدوه تنه نور يې ژو

  د فراه واليت د پشت رود په ولسوالي کې يو ۰۱د نوومبر په ،

دليري څخه وړل  لپارهمحلي بس چې ميلمانه يې د يوه واده 

تنه ملکي  ۰۵باندې وخوت چې  کنتروليدونکي چاوديدونکې توکي 

و لس اې ټول يې ماشومان او ښځې وې کسان يې ووژل چې نږد

 يې ټپيان کړل.  ان کس
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  د اروزګان واليت د ديراوت په ولسوالي کې د  ۲۲د نومبر په

سرک د غاړې يوه تعبيه شوي چاوديدونکي توکي د يوه واړه بس 

يې  ۰۲د الندې وچاوديده چې څلور تنه ملکيان يې ووژل او 

 ان وو. تنه ماشوم ۰۵ټپيان کړل چې په دې حمله کې 

 78بريدونه يځانمرګي او پيچل

شو او موږ ټول د  حاجي رسول، يو نامتو قومي مشر، وفات

کې خلکو  ګڼه ګوڼه هغه جنازې ته ورغللو. يو ناڅاپي په

بريد  ې بريد کوونکي، ځانمرګ ې نارې کړي "ځانمرګ

کوونکي" بيا ما يوه قوي چاودونه واوريده. له هغه 

له. هغه صحنه چې ما په خپلو وروسته ما د خلکو ژړا اوريد

وه. ډير مړي  نسترګو وليدله لکه د جنګ د ميدان په شا

پراته وو او زما په شاوخوا کې ټول کسان ټپيان شول. 

 کلن هلک و. ۰۶يو  ې ځانمرګي بريد کوونک

ر بابا په ولسوالي کې د ځانمرګي ود ننګرهار واليت د د --

وشو او  ۰۱ر په د سپټم ۲۱۰۲بريد يو تن عيني شاهد، چې د 

تنه نور يې ژوبل  ۶۶تنه ملکي کسان يې ووژل او  ۲۱

.کړل
79 

 

تنه  ۵۲۱کړي )  پيښې ثبت ۰۳۱۱کې يوناما د ملکي تلفاتو  ۲۱۰۲په 

ځانمرګي او پيچلو بريدونو  ۱۵تنه ژوبل( چې د  ۰۰۱۲وژل شوي او 

داسې پيښې  ۲۱کال پرتله چې  ۲۱۰۰په پايله کې رامنځ ته شوي )د 

(. رامنځ ته کړل ت اتنه ملکي تلف ۰۱۳۵کې يې  هه پايلوشوې او پ

ي چې د ځانمرګو او پيچلو والپه ملکي تلفاتو کې دغه نهه سلنه کم

ت نه رانغاړي چې د ابريدونو له امله رامنځ ته شوي هغه ملکي تلف

هدفي وژنوپه پايله کې پيښ وي او لومړني وسيله يې ځانمرګي 

بريدونه وو.
80
 

ظ د انفرادي کس په ذريعه چې يا حانوعيت په لدونه د يځانمرګي بر

واسکټ لري او يا موټر چلوي چې په چاوديدونکو موادو بار وي، تر 

هغو بريدونو پورې په کې شامليږي چې څو تنه ځانمرګي بريد 

کوونکي په کې برخه لري او پيچلې حملې کوي چې زيات شمير جګړه 

 مار په کې داخل وي. 

                                                 
يف له پيچلو بريدونو څخه هغه همغږي شوي او سنجول شوي بريد دي چې د يوناما تعر  78

ځانمرګي وسيله )د ځاي پوري تړلي تعبيه شوي چاوديدونکي توکي يا په موټر کې ايښودل 

شوي(. له يوه څخه زيات بريد کوونکي، او له يو ډول څخه زياتې وسيلې )په ځاني پورې 

ۍ( په کې شاملې وي. دغه درۍ واړه عناصر تړلي چاويدونکي توکي جمع چاوديدونکي ګول

بايد موجود وي ترڅو يو بريد په کابل کې د ملګرو ملتونو د خونديتوب او امنيت د 

 ادارې په نظر يو پيچلي بريدل وګڼل شي. 
 ، جالل آباد، ننګرهار واليت. ۲۱۰۲، ۳له عيني شاهدانو سره د يونما مرکې، د سپتمبر   79
د ملکي تلفاتو پيښه يوازې يو ځل مستنده کوي، د ځارنمرګو څرنګه چې يوناما هره   80

ت دي. د مثال ياڅخه ز ۰۳۰۳کې له  ۲۱۰۲په پايله کې د حقيقي تلفاتو شمير په  وبريدون

چارواکي په نښه کوي  رګي بريد کوونکي يو لوړ پوړي حکومتيمپه ډول، هغه پيښې چې ځان

ښې په ډول مستنده کيږي چې "هدفي او په يوه مسجد کې د ننه چاودنه کوي، د داسې پي

 وژنې" ګڼل کيږي او د تعبيه شويو چاويدونکو توکو له تاکتيک څخه کار اخيستل شوي. 
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مه ځايونو کې د ځانمرګي بريدونو مختلفو په عا وضد عناصر د دولت

پسې ډول په ه په پرل يې ملکي کسان . او ډولونو ته ادامه ورکړي

دو راټولي و دقومي مشران د ، وعمومي مارکيټون لکهداسې ځايونو 

. د مثال په ډول، د کړي په نښه دي،دفترونه  دولتياو  ځايونه 

 ګوټر د ميدان وردپه چاوديدونکو توکو يو بار مو مه۵۱نومبر په 

مخې ته  امريت د کوڅې واليت په ميدان ښار کې د  احصائيي

ر يې ژوبل وتنه ن ۰۰۲وچاوديده چې څلور تنه ملکيان يې ووژل او 

کړل.
81

نه وران شول. دغه ډول وپه دې بريد کې څوسوه ودانۍ او کور 

بې تشخيصه بريدونه د بشرپالنې د نړيوال قانون له مخې منع دي 

 شي چې د جنګي جرمونو په حيث وپيژندل شي. او کيداي 

 کې د داسې پيښو بيلګې:  ۲۱۰۲په 

  د نيمروز واليت د زرنج په ښار کې دريو تنو ۰۲د اګست په ،

د کوونکو چې چاوديدونکي توکي يې په ځانونو يځانمرګو بر

پورې تړلي وو په عين وخت کې د ملي پوليسو په دريو 

کې بريد وکړ چې ډير ملکي موټرونو په داسې مختلفو ځايونو 

تنه ملکي  ۵۱ لږ تر لږه کسان هلته اوسيدل. دې بريدونو 

 تنه نور يې ژوبل کړل.  ۰۵۱وژل او وکسان 

  واليت د سيد اباد  ګ ، د ميدان وردلومړۍ نېټهد سپتمبر په

په مرکز کې دوو ځانمرګو بريدونو نهه تنه ملکيان  ۍ ولسوال

بريد  رګي ځانم ي لومړ تنه نور يې ژوبل کړل. ۱۱ووژل او 

کوونکي چې چاوديدونکو تعبيه شويو توکي يې په ځان پورې 

تړلي وو د ملي پوليسو د ماموريت مرکزي دفتر په دروازه کې 

او دويم کس ځانمرګي  پوري تړلي چاويدنکو توکي وچول  ځان

بريد کوونکي چې موټر يې په چاوديدونکو موادو بار و خپله 

د نړيوالو ځواکونو نظامي بيس او  وسيله د ولسوال دفتر،

 . وله ملي پوليسو  دمرکزي دفتر په منځ کې وچ

  ر بابا په ولسوالي کې و، د ننګرهار واليت د د۲د سپتمبر په

ولسوال په نښه کړ او  ۍ يوه ځانمرګي بريد کوونکي د ولسوال

تنه ملکيان يې  ۲۲چې  ه د جنازې په مراسمو کې يې ځان وچاو

 نور يې ژوبل کړل. تنه  ۱۲ووژل او 

  د کندز واليت د کندز په ښار کې يوه ۰۱د سپتمبر په ،

 ۰۱بريد کوونکي په يوه مرکزي چوک کې بريد وکړ او  رګي ځانم

 تنه نور يې ټپيان کړل.  ۵۱تنه ملکيان يې ووژل او 

 د خوست واليت د خوست په ښار کې لومړۍ نېټه د اکتوبر په ،

مواد يې په ځان  ي وديدونکچې چا ي يوه ځانمرګي بريد کوونک

پورې تړلي وو، بريد وکړ چې نړيوال نظامي کسان او ګزمې يې 

تنه  ۱۵په نښه کړې وي خو اته تنه ملکي کسان يې ووژل او 

 نور يې ژوبل کړل. 
 

                                                 
طالبانو په رسينو کې مسووليت منلي او ويلي يې دي چې په موټر کې د تعبيه شويو   81

 دولتچې شوي  کې نو د هغه عمومي وژنې په غبرګوناچاوديدونکو موادو بريد د جنګي اسير

 کې ترسره کړي.  ۲۰او  ۲۱د نومبر په  ۲۱۰۲د څرخي پله يه زندان کې د 
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 82وژنې هدفي
 

و د مهترالم په ښار کې دخوين وزما مور، پالر، ورور او دو

د رياست د  وچار د ر يې د ښځوټ مو يسودا کوله او خپل شخص

له امله درولي و.  انديښنو ودانۍ د باندې د امنيتي

لپاره څپلۍ را  وروسته له هغه چې هغوي زما د کوچنۍخور

را ستانه شول. يو بم د ته ر ټونيولې نو بيرته خپل مو

موتر سره وچاوديد چې زما مور يې ووژله، پالر او دوه 

هغو  او دخويندې مې ټپيانې شوې. زما مور د طالبانو 

کورنيو له خوا چې د قرباني غړو سره يې مرسته کړې وه 

 اخطارونه تر السه کړي وو. 
 

سې لور چې مور يې د ئښځو د چارو د ري دواليت لغمان د  --

کال د جوالي په مياشت کې د مهترالم په ښار کې ووژل  ۲۱۰۲

شوه.
83  

 

 ۰۱۱۱پيښو کې  ۳۱۳بريدونو په  هدفيکال کې د  ۲۱۰۲يوناما په 

 ۲۱۰۰ملکي ټپي کيدنې( ثبت کړي دي. دا د  ۵۱۲ژنې او و،۱۲۱تلفات )

 ۰۱۱دغه تاکتيک په کارولو سره  کال پرتله په ملکي تلفاتو کې د

کوي. هسلنه زياتوالي ښکار
84

دغه زياتوالي په هغو تاکتيکونو کې  

چې د دولت ضد عناصر يې په  په ګوته کوي  بدلون ي  هميشنهغه 

په  چې  وي کاره کي وګړو د هدف ګرځولو لپارقصدي ډول د هغو مل

سره د مالتړ  هغو باندې د دولت او يا هم د نړيوالو ځواکونو

په لړ کې ډير زياتوالي  ويدکد ملکي وګړو د ټپي  ګومان کيږي .

چې د موخه ييزو وژنو د بريدونو له امله رامنځته کيږي کيدالي شي 

په پايله کې وي چې د و لچې د تعبيه شوو چاوديدونکو توکو د کارو

 دې له امله زيات ملکي وګړي ټپيان کيږي. 

 

 هدفي وژنو په پايله  کې چې د د جملې څخه  ملکي تلفاتو  ۰۱۱۱د 

 ډول قصدي  ر چې پهېشمو را منځته کيږي د ملکي مړينو او ټپي کيد

سلنه زياته شوې ده. په  ۱۱۱ي هدف ګرځولي  د دولت  کار کوونک يې

 ۲۱وژنو  هدفي  ما د ملکي دولتي کار کوونکو د کال کې يونا ۲۱۰۲

ملکي وګړي وژل شوي او  ۰۱۱هغو کې په کړي دي چې   جال جال پيښې ثبت

 هدفي  کال کې يوناما د ۲۱۰۰تنه نور ټپيان شوي دي. په  ۰۲۱

                                                 
د وړاندې څخه پالن شوې او په عمدي ډول  ارادي وژنه چيموخه ييزه يا هدفي وژنه يوه   82

د دولتونو او يا هم د هغوي د استازو له خوا چې د قانون تر نامه الندې )يا هم په 

سازمان شوې ډلې ( فعاليت کوي د يو ځانګړي شخص چې د مجرم وسله واله جګړه کې  د يوې 

الندې نه وي د مرګوني ځواک کار ول دي. دغه  ولکي   د او متخلف سره په فزيکي لحاظ 

رامنځته کړي ، په تيره بيا  مرګ ژوبله  ډول بريدونه کوالي شي چې ګڼه شميره کې ملکي

ه، لکه  تعبيه شوي چاوديدونکو وسيلې په داسې حاالتو کې چيرته چې بې توپيره تاکتيکون

د دغه ډول  غه چې نيغ په ني دنې کارول کيږي. يوناما ټولې هغه ملکي وژنې او ټپي کي

 هدفي وژنو څخه رامنځته کيږي مستند کوي.  
 کال د جوالي په مياشت کې د يوناما مرکه. ۲۱۰۲د لغمان په واليت کې د   83
ټپي کيدنې   ۲۵ملکي مړينې، او  ۳۰۲پيښې )  ۱۱۳اتو کال کې يوناما دملکي تلف ۲۱۰۰په   84

کال لپاره  په وسله  ۲۱۰۰کړي دي.  د   چې د موخه ييزو وژنو له امله رامنځته شوي ثبت

راپور ګورئ.  لنې واله جګړه کې دملکي وګړو  دساتنې په اړه د  يوناما ک

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%
202012.pdf 
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 ۰۰تنه مړه او  ۲۵کړې چې له مخې يې   دغه ډول پيښې ثبت ۲۵وژنو

 . يتنه نور ټپيان شو

 
، مرکزي، ځو وژنې په ختي هدفي  دولتي چارواکوپه دې توګه د 

خو په ملکي وژنو کې  موندليشمالي او جنوبي سيمو کې زياتوالي 

دغه ډول وژنو څخه را منځته کيږي  په ډراماتيک ډول لوړوالي چې د

د هيواد په دوو بريدونو پورې تړاو مومي چې  ګڼ شمير يې په هغو

ه مياشت کې يو ځانمرګي سيمه کې تر سره شول. د جوالي پ ي شمال

ې د چبريد کوونکي هغه مهال د ملي شورا غړي او دولتي چار واکي 

په  بوخت وو د واليت د ايبک په ښار کې د واده په مراسمو وسمنګان

نور ټپيان  ۲۳تنه ملکيان ووژل او  ۲۵ په نتيجه کي يي نښه کړل چې

 ارياب دکلن ځانمرګي بريد کوونکي د ف ۰۳يو  ،۲۱. داکتوبر په شول

جومات کې يې  هميمنې د ښار په يو واليت والي په نښه کړ او د

ماشومانو په شمول ووژل  ۱تنه د  ۲۱چاودنه وکړه چې له امله يې 

 تنه ټپيان شول.  ۳۲شول او نور 

 
 وژنو ځينې مثالونه په الندې ډول دي: هدفيد 

  واليت په صياد ولسوالۍ کې د دولت ضد  د سرپل ، ۲۰د مارچ په

وواژه.  ،اختطاف شوي و ۰۳اصرو يو ملکي کس چې د مارچ په عن

هم  وخپل  شخص د افغان محلي پوليسو يو غړي چې د قرباني

ليت د ؤسم دغو په نښه شوو وژنو  اختطاف شوي. طالبانو د

 غاړه واخيست. هيوې اعالميې په خپرولو پ

  د پکتيکا د واليت د ښرنې په ولسوالۍ کې د دولت ، ۲د مئ په

وژل. د وژل شوو  په ډزو و وګړي اصرو دوه تنه ملکيضد عن

 د يي څخه يو يې د افغان ملي اردو متقاعد غړي او دوهم

 يو قراردادي کار کوونکي و. د څانګې ښاروالۍ د صفايي

  د غزني واليت د غزني د ښار په مرکز کې د ، مه۲د جوالي په 

 دولت ضد عناصرو د غزني د واليت څارنوال هغه مهال چې

. په دغه پيښه کې اژهو روان و و پر لور د خپل دفتر موړينو

 .ل يو بل سړي او يوه نجلۍ ټپيان شو

  واليت د پنجوايي په ولسوالۍ کې  د کندهار ، ۲۲د نومبر په

دولتي ضد  او د فيو تن قومي مشر د خپل کور څخه اختطا

وروسته  ووژل شو. د هغه جسد د ډيرې شکنجې  عناصرو له خوا 

ندل وم وه کې يوه کنډوالپه  کلي ته نږدې ،۵۰په د اکتوبر 

 شو.

  د بادغيس واليت د قلعه نو په ولسوالۍ کې د ، ۲۱د نومبر په 

کرهڼې د رياست دوه کار کوونکي په ډزو  دولت ضد عناصرو د

 ووژل.
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 اصرو له خوا د بشري حقونو څخه سرغړونېند دولت ضد ع

 

ي او پالر د دوو نورو کليوالو سره يوځاي د وزه تر د زما

طالبانو له خوا اختطاف شول. موږ د خپل پالر او ترورزي 

ندل. د وجسدونه زموږ د کلي خواته په نږدې غره کې وم

 غسل ورکولو پر مهال وليدل د نه وړانديجنازې او تکفين 

 ه وا. موږ فکر کوو شکنجه شوي زيات  ډير  چې هغوي شول

څو ثابته  اخيستلو هڅه کولهدوي څخه د اعتراف  چې هغوي د

د دولتي ځواکونو څارګر دي. موږ د هغوي په  هغوي چېکړي 

داغونه وليدل او همدارنګه د هغوي تور پښو، اوږو د وينو 

د شاوخوا د بطن او د بدن په نورو پستو برخو باندې 

ګرمو ميلو زخمونه وليدل. له څو ورځو وروسته  اوسپنې د

کې يې زما پالر،  ېويډيو خپره کړه چې په هغ هيوطالبانو 

چې  ښودل اعتراف سره و او هغه کليوال د ه زوي تر د زما

دې پيښې وروسته  دولت لپاره معلومات برابرول.  د هغوي د

سيمو  خونديکورنيو پريکړه وکړه چې اسد اباد او نورو  ۰۳

 دې د ته والړ شي. د طالبانو له خوا تهديدونه او ګواښونه

 غړو سره يوځاي د واليت د د ولسوالۍ د شورا د چې المل شو

ترسره کړي په دې اړوند اقدام  غوښتنه وکړو څووالي څخه 

 څه ونه کړل. پدي هلکه خو هغه ،
 

کال کې د کنړ  ۲۱۰۲چې په خپلوان د هغه يوه قومي مشر  --

 وژل شوي.پر اساس حکم  دپه واليت کې د طالبانو د محکمې 

 

اصرو له خوا د نپه اوږدو کې يوناما د دولت ضد ع لکا ۲۱۰۲د 

اعدامونو، شکنجو او ناوړه سلوک، او يا د   ي محکمې پرتهقانون

زده کړي ته الس هم د ملکي وګړو له خوا د هغوي د نقل او حرکت، 

 جبيرې  او په اغيزمن ډول د هغوي د حقونو  ، د بيان د ازادۍرسې 

مستند کړي دي. په  ،يدلي ديپسې توګه رارسه راپورونه چې په پرل

 رامنځ ته شوي، حاالتو کې تيري او سرغړونې په هغو ساحو کې ي ډير

 محدود وو.چې د دولت او افغان ملي امنيتي ځواکونو شتون  يچير
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د قضايي مجازاتو متوازي جوړښت: تر تورونو الندې راغلو 

 و وژنېاندولتي څارګر

کسانو د  ۵۵يښو کې د بيالبيلو پ ۰۱کال کې يوناما په  ۲۱۰۲په 

 دولت ضد عناصرو له خوا د ملکي وګړو د اعدامونو د وژنې چې د

دې تورونو له  ديې مجازاتو په تو ګه مستند کړي دي چې هغوي 

امله مجازات کړي دي چې ګواکې د دولت لپاره يې جاسوسي کړې او 

چې د دولت سره يې تړاو درلودلي او يا هم د نورو  يا هم دا

تورونو چې د دولت ضد عناصرو له خوا هغه جرمونه ګڼل جرمونو په 

پيښو څخه  ۰۱دغو مجازاتو سره مخ شوي دي. د دغو هغوي د شوي 

شوي او دا د هغه جريان  ترسره سيمه کې ځه يې په لويدي ۰۰يواځې 

کال څخه مستند کړي دي. ۲۱۰۰ي چې يوناما د دکې  په لړ
85 

نړيوال 

د دولت ضد عناصرو په شمول د  بشر دوستانه قانون په ټولو اړخونو

ر ملکي وګړو د مجازاتو او پ دا قانونوړ دي چې  وپلي کيد

منع  کې په هر حالت اومکان   ،اعدامونو تر سره کول په هر زمان 

 کوي. 

 

يوناما دا مشاهده کړې هغه ملکي وګړي چې د دولت ضد عناصرو تر 

و او دولتي قضايي ميکانيزمون کنترول الندې سيمو کې اوسيږي

 خدماتو ته ډير لږ الس رسي لري. د دولت ضد عناصرو د قانون د

دغې تشې څخه ګټه اخيستې څو هلته متوازي عدلي  د حاکميت

د جنايي او مدني قضيو، شخړو په اړه  اوجوړښتونه رامنځته کړي 

تر وګړي خپلې وروستنۍ پريکړې صادرې کړې او په ځينو قضيو کې 

تور ورته مجازات ورکړي چې د دولت  محاکمې الندې راولي او په دې

پلوه ځواکونو سره يې همکاري درلودلې. دغه متوازي قضايي 

هيڅ ډول سټ جوړښتونه غير قانوني او د افغانستان دقوانينو پر بن

چې د دغه ډول جوړښتونو له  اتمشروعيت نه لري. هغه شديد مجاز

جرمي خوا تر سره کيږي هغه د افغانستان د جزا د قانون له مخې 

اعمال دي او په ځينو حاالتو کې د جنګي جرمونو په لړ کې راځي.
86 

 

 

دولت پلوه رهبرانو  د، يوناما د دولت ضد عناصرو له خوا د ټولنې

کړي چې تر مخه يې   او قومي مشرانو د وژنې ګڼ شمير پيښې ثبت

دولت سره همکاري پريږدي  چې د دې اخطارونه ورکړي وو هغو ي ته د

مخ شي. د بيلګې په ډول د به سره  د ناوړه پايلو که نه نو او 

د کنړ واليت د وټه پور په ولسوالۍ کې د دولت ضد  ۲۳نومبر په 

و د  اغوستيعناصرو يوې ډلې چې د افغان ملي اردو يونيفورم يې 

هغه کلي د دوو  ننوتل او هغه يې د زوي او د هت يو قومي مشر کور

د دغه  عناصرو د دولت ضد .نورو ملکي وګړو سره يوځاي اختطاف کړ

 يي ۲۰د نومبر په وواژه چي  ورارهپه وړاندي د هغه قومي مشر 

                                                 
سيمه کې نا قانونه  وژنې ، وګږرئ: د متوازي قضايي سيسټم د الرې د  يځه په ،لويد  85

 ۲۱۰۰اعدامونو لپاره په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړوند د يوناما د 

 الندې ويب پاڼه کې وګورئ: کالني راپور په

  http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA?Documents?UNAMA%20POC%202012Report_Final_Feb%202012.pdf 
ديوناما تحليلونه د ټولنو له خوا  د راپور کړاي شوو طزالعملونو عناصر چې د  منل   86

شوو نړيوالو بشري حقونو د معيارونو په اړه دي نه ازروي، دبيلګې په ډول د عادالنه 

 ه. محاکمې معيارون
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پنځه تنه په ډزو ووژل ټول اختطاف کړي و. د دولت ضد عناصرو دغه 

 پريښودل. ته په نږدي واټن کيمړي يې د هغوي کورونو د هغوي او 

 

 مثالونه په الندې ډول دي:  نورکي کال  ۲۱۰۲په 

 ولسوالۍ څخه  د اندړو د د غزني واليت،  ۲۱په توبر کد ا

چې د نړيوالو ځواکونو په  انطالبانو پنځه تنه هغه مزدور

مرکز کې استخدام شوي وو اختطاف کړل او هغوي يې په مرګ 

د وړاندې  نه کيدو  محکوم او ويې وژل. قربانيان يې د وژل

 .ي وسره ساتل هځانو لپاره له ورځو پنځ

  کنړ واليت د مرورې په ولسوالۍ کې د د  ، ۱د نومبر په

تش په نامه ولسوالۍ د چارواکي  د هغوي د يوې ډلې طالبانو

نړيوالو نظامي  هغه ګواکې ېچ رله خوا يو تن په دې تو

نيټه د طالبانو  ۲ځواکونو ته جاسوسي کوي ونيو. د نومبر په 

تش په نامه محکمې هغه په مرګ محکوم کړ او وروسته يې 

 خپلوانو ته وسپاره. د هغوي مړي يې وروسته  وواژه. د هغه
 

 ځورونې  او نې  تهديدونه، ډارو

کال کې يوناما د دولت ضد عناصرو له خوا د تهديدونو او  ۲۱۰۲په 

کال   ۲۱۰۰پيښې تاييد کړي دي، دا د  ۰۲۰ملکيانو د ډارونې د 

ډول  اد ۰۱۵يوناما کي کال  يپه همد ښي،سلنه زياتوالي  ۰۱پرتله 

تهديدونه،  ،کړې وې. په ډيري حاالتو کې  د وژنې  بتپيښې ث

د بشري حقونو څخه د سرغړونو په لړ  وسوځولد بريدونه، د کورونو 

راپور ورکونې کمي  د ډول پيښو اد د ارنګهراځي. يوناما همد ېک

 المل لرې پرتو کليو ته محدود د دي کار احتمال په ګوته کړي چې

کليوال  پر مهالرکونې وراپور  چې د دي، او هغه ستونزې السرسې 

  .ورسره مخ دي

 

 د ملکي تلفاتو په اړه د طالبانو عامې اعالميې

اعالميې خپرې کړي  ۳۵يب پاڼه کې وکال کې طالبانو پخپله  ۲۱۰۲په 

لو ئيې د ملکي تلفاتو او بشرۍ حقونو د ساتنې په اړوند مس ۲۳چې 

عامه پوهاوي  پورې تړلي دي. دغه بيانيې د ملکي تلفاتو په اړه د

دغو اعالميو کې همدارنګه ادعاء شوې چې پدانديښنو څرګندويه دي. 

په افغانستان کې د دولت پلوه ځواکونو د عملياتو په پايله کې 

ه اوو اعالميو کې طالبانو ادعاء کړې پ 87.اوښتي ملکي تلفات زيات

د عملياتو  څوچې د هغوي پلويانو او مجاهدينو هميشه کوښښ کړي 

له مخې ملکيان  خپل اسالمي مسووليت او ملکلفيت د پر مهال

وژغوري.
88

 

 

                                                 
عامې اعالميې وکارولې چې د هغو اکثريت يې کې د دغو  ۳۱کال ګې طالبانو  ۲۱۰۰په   87

پيښو او يا هم تهديدونو چې هغه سرته رسوي مسووليت په غاړه اخيستي دي او همدارنګه د 

ملګي وګړو د ساتنې په اړوند يې د يوناما اعالميو ته غبرګونښکاره کړي دي.  د يوناما 

وسله واله جګړه کې  د ملکي وګړو د ساتنې په اړه د يوناما  کاني راپور کال په  ۲۱۰۰د 

  مخ وګورئ ۰۲کې ، د ملکي تلفاتو په اړه د طالبانو عامې اعالميې، 
http://unama.unmissions.org/Portals?UNAMA/Documents/UNAMA/20%POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf 

نيټه د کوچني  ۰۱کال د اګست په  ۲۱۰۲نو يوه اعالميه چې د دبيلګې په ډول د طالبا  88

 اختر په مناسبت خپره شوه په کې راغلي وو چې د ملکي وګړو ساتنه دينې فريضه ده. 
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د طالبانو له خوا د تعبيه  موجود دي څوډير مثالونه پدي هکله  

ي ړتاکتيکونو د کارونې معيار په ډاګه ک شوو چاوديدونکو توکو د

شوي چې ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکي په ځانګړي ډول تاکيد  او

ې وي ، بلکه نه  هغه وسيلي چې د ک  وسيلي د کارونکي په واک

باندې په خاص  پر موخه ييز معيار قرباني د تماس له امله چوي.

ډول تاکيد سره او د ليرې واټن څخه د تعبيه شوو چاوديدونکو 

ورباندې استدالل شوي دي د هغو موندنو او  وسيلو کارول چې

 په ذريعه  راپورونو سره تناقض لري چې طالبانو د فشار

 ونکې چاوديدونکې وسيلې لپاره کار اخيستي دي.؟فعاليد

 

په عين وخت کې طالبانو ګڼ شمير داسې اعالميې خپرې کړي چې په هغو 

 دهدفي بريدونو،  پيچليکې يې د رسنيو د الرې د ځانمرګو بريدونو، 

چې کي پيښو  کارولو په وژنو، او تعبيه شوو چاوديدونکو وسيلو د

ليت پر غاړه ؤمس ه اوښتيژوبل رګم و تهملکي وګړيي کې  نتيجه په

اخيستي دي. دغه ډول اعالميې معموآل د طالبانو په ويب پاڼه کې نشر 

 اشوي او يا هم نيغ په نيغه د رسنيو په اختيار کې ورکړل شوي. د

د دغه  ټاکلي هدف باندې د بريد په اړه نظر، اعالميې د طالبانو

ي خلکو د خوندي ډلي په اند د تلفاتو شمير  او ځينې وخت د ملک

 ساتنې په اړه د اخستل شويو ګامونو په اړه مالومات ورکوي. 

 

وناما د عامو راپورونو او د يد ملکيانو د ژغورنې په اړه 

مطبوعاتي اعالميو په غبرګون کې طالبانو پنځه اعالميې خپرې کړي. 

دغې ډلې ادعاء کړې چې د يوناما راپورونه د دولت او ايساف په 

، او په دې اړه يې د جګړې ډول خپاره شوييو اړخيز په پلوۍ کې 

دولت پلوه  د هغو تلفاتو د پيښو يادونه کړې چې د په تړاو

ځواکونو له خوا تر سره شوي او دا چې هغه ګواکې د يوناما په 

 راپور کې نه دي ځاي شوي.  

 

په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه د 

مياشتني راپور په وړاندې د طالبانو  ۱کال د ۲۱۰۲يوناما د 

 غبرګون

، په پوځي شخړه کې د ملکي کسانو د ساتنې په هکله د ۰۱اګسټ په د 

کال د شپږ مياشتنې  راپور په هکله طالبانو په  ۲۱۰۲يوناما د 

څرګند ډول غبرګون وښود. په بيان کې په يوناما د حکومت پلوه 

يښو د حذف تور لګيدلي ځواکونو په عملياتو کې د ملکي تلفاتو د پ

مياشتو د دوري  ۱کال د لومړيو  ۲۱۰۲او په نوموړي بيان کې يي د 

 بيلګي برابري کړي دي.  ۲۱په هکله د داسې پيښو ټولټال 

 

يوناما د هرې  هغې   پيښې په اړه چې طالبانو وړاندي کړي بيا 

پيښو  ۰۱پيښو له جملي څخه يې د  ۲۱د  کتنه  او تصديق  کړي  چې 

د مخه تصديق کړي او هغه يي د يو ناما د ملکي تلفاتو د وار 

ارقامو په  شپږ مياشتنې راپور  کې د شامل  کړي .
89
د طالبانو په  

بيان کې د معلوماتو د بررسي په تعقيب يوناما د دوو ه  اضافي 

                                                 
نورو پيښو  ۵پيښو کې يوناما د ملکي  کسانو د تلفاتو ورته شميري ثبت کړي، په  ۳په   89

پيښو کې  ۲ ې ثبت کړي او په پات کې ، يوناما د ملکي کسانو د تلفاتو زياتي پيښې

 يوناما د طالبانو  پرتله د ملکي کسانو کمي شميري ثبت کړي دي.



 په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه کال کلني راپور ۱۰۲۱د  

 

10 

پيښو  تصديق کړي او هغه يي په خپل ډيټابيس کې اضافه کړي.
90

په  

علومه کړي چې پيښه يا خو د شخړي سره پيښو کې، يوناما م ۲۱پاتې  

تړاو نه لري)د بيلګي په توګه، د عامه تظاهراتو پر مهال د افغان 

ملي امنيتي ځواکونو لخوا د ځواک کارول( او يا   وژل شوي  ، ټپي 

شوي   او توقيف شوي   کسان د ملکي کسانو په کتار کې ندي شميرل 

انيدلي .شوي او يا هم د ادعاګانو په کولو ندي  تو
91
 

 

د افغانستان په هکله د ملګرو ملتونو د  سر منشي د درۍ 

 مياشتني راپور په هکله غبرګون 

،طالبانو د ملګرو ملتونو امنيت شورا ۰۱په ورته ډول، د ډسمبر په 

ته د ملګرو ملتونو د  سر منشي د درې  مياشتني   راپور په 

ميه خپره کړه غبرګون کې په افغانستان کې د حاالتو په تړاو  اعال

. په بيان کې، طالبانو د حکومت پلوه ځواکونو لخوا د ملکي 

پيښې ثبت کړي او ادعا يي کړي چې يوناما د دي پيښو په  ۲۱تلفاتو 

ثبت کولو کې پاتې  راغلې . يوناما ټولي پيښې وڅيړلې  او تصديق 

پيښې ثبت شوي  او هغه يې  د سر   ۰۰يې  وکړ چې د يوناما لخوا 

راپور کې ور اضافه  کړي . د طالبانو د اعالميې   په  منشي په

تعقيب،يوناما دوه  اضافي   پيښې  تصديق کړې  او هغه پيښې يې   

د يوناما په ډيټابيس کې رسولي دي  .
92

پيښو په  ۱د پاتې   

 نه تړاو سره شخړې  د خو يا پيښه چې کړې  معلومه اړه،يوناما

کسان ملکيان  شوي  و توقيفشوي  ا ټپي شوي ، وژل خو يا او لري،

توانيدلي . ندي  کولو تشخيص کره  په ادعاګانو د يا او نه وو
93
 

 

د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو د کارولو په هکله د طالبانو 

 اعالميې 

، د يوناما د مطبوعاتي پاڼي په ۲۲کال د اکتوبر په  ۲۱۰۲د 

بيه شويو غبرګون کې طالبانو بيان خپور کړ او په هغه کې يي د تع

او فشار په ذريعه چاوديدونکو توکو پواسطه د ملکي تلفاتو غندنه 

کړي.
94

طالبانو ادعا کړي چې دوي هيڅ کله هم د هيواد په کومه  

برخه کې ژوندي ځمکني ماينونه ندي ځاي پر ځا ي کړي، يواځي يي 

هغه ماينونه چې د ريموټ آلي پواسطه فعاليږي کارولي او دا ډول 

کال په  ۲۱۰۲اځي د پوځي موخو په وړاندي کارولي. د ماينونه يي يو

پيښې ثبت کړي ، کومو کې چې د فشار په ذريعه  ۲۲۱ترڅ کې، يوناما 

ملکي  ۲۰۵چاوديدونکي توکي ځاي پر ځاي شوي توکي  کاريدلي او د 

کسانو د تلفاتو باعث ګرزيدلي، او د ريموټ کنترول په واسطه د 

                                                 
کال لپاره د  يوناما د  ۲۱۰۲د دغو پيښو ملکي تلفات  د دي کال په ارقامو  او د   90

 . ملکي تلفاتو په ارقامو کې اضافه شوي
پيښو د تفصيلي شمير  ۲۱ويو د يوناما د موندنو او طالبانو لخوا د ټولو په نښه ش 91

 لپاره لومړي ضميمي ته مراجعه وکړي. 
کال لپاره د يوناما  ۲۱۰۲د دغو پيښو څخه ملکي تلفات د دغه راپور په ارقامو او د   92

 د ملکي تلفاتو په ارقامو کې اضافه شوي. 
 پيښو د تفصيلي شمير ۲۱د يوناما د موندنو او طالبانو لخوا د ټولو په نښه شويو  93

 ضميمي ته مراجعه وکړي. دوهميلپاره 
يوناما د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو د فشار د تختي پواسطه  ملکي تلفات غندي او   94

  ، الندي ۲۱کال د اکتوبر  ۲۱۰۲د ياغيانو څخه ددي توکو د بنديز غوښتنه کوي، 
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12254&ctl=Details&mid=15756&ItemID=35858&language=en-US 

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12254&ctl=Details&mid=15756&ItemID=35858&language=en-US
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12254&ctl=Details&mid=15756&ItemID=35858&language=en-US
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ملکي کسانو  ۱۲۳په پيښو  کې   تعبيه شويو چاوديدونکو توکو ۰۱۵

ته تلفات اوښتي.
95

 

 

د يوناما لخوا د فشار په ذريعه د چاوديدونکو توکو  په پايله 

کې د ثبت شويو ملکي تلفاتو  د هر ډول پيښو مسئوليت طالبانو په 

فشار په ذريعه د  غاړه ندي اخيستي. پداسي حال کې چې طالبان د

لږ تر لږه يې  په يوه پيښه  کارول نه مني خو  توکو چاوديدونکو 

راهيسې، طالبانو په ايساف  ۲۳کې په ضمني توګه مني . د مارچ د 

تور ولګاوه چې د ملکي کسانو نه د ډال په حيث کار اخلي، له دي 

امله هغه تعبيه شوي چاوديدونکي توکي کوم چې د ايساف لپاره د 

شوه   هلمند واليت په ګرشک سيمه کې ايښوول شوي و چاودنه ورکړي

چې په نتيجه کې يي زيات ملکي تلفات رامنځ ته شول.
96

د هغوي په  

 شويو تعبيه نږديوالي کې د خلکو د تګ او راتګ له امله د هغوي د

توکو د غير قصدي چاودني په منلو سره، طالبانو منلې   چاوديدونکو

توکو نمونه په احتمالي  ډول  د  چاوديدونکو شويو تعبيه د چې

چاوديدونکي توکي دي  چې د هغوي د غړو لخوا  فشار په ذريعه

 کارول شوي .

 

پيښو   ۲د  توکو چاوديدونکو شويو تعبيه کال کې طالبانو د ۲۱۰۲په 

توکيکارول شوي  مسئوليت  چاوديدونکي څخه په کومو کې چې  چې د 

ملکيانو ته تلفات اوښتي . ۵۲منلي چې په نتيجه کې يي 
97

د ليري  

په غير متناسبه او له توپيره  کو وسيلو کنتروليدونکي چاوديدون

پرته  کارول   د ملکي کسانو لپاره  له ځانه سره بدي پايلې  

 درلودلې .

 

                                                 
حال کې چي يوناما هغه ملکي تلفات کوم چي  د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو  ېداسه پ  95

له امله  رامنڅ ته شوي ثبت کړي، طالبانو د دغو پيښو له  د فشار د تختو د کارولو

جملي څخه د يوي پيښې مسوليت هم ندي منلي.  د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو په يو 

ته  ېډل يپوځځانګړې  ېشمير زياتو پيښو کې د حکومت ضد عناصرو په دننه کې مسوليت کوم

 منسوب کيدالي. يشه ن
راپورونه اضافه کوي چي نن سهار د وخته ډارنو امريکايي د طالبانو د بيان مطابق:   96

اشغالګرو ځواکونو يو شمير بيګناه ښځي او ماشومان اړ ايستل څو د ميرامندو په سيمه 

کې د سيالب سرخ غونډي ته نږدي  کوڅو وګرځي، د هغو تعبيه شويو چاوديدونکو توکو په 

ن او ټپيان شوي خو د دي سربيره د چوولو سره چي نږدي څا ي په ځاي شوي ډير کسان شهيدا

هغو ياصلي شميري معلومي ندي. د طالبانو بيان: د ګرشک په جګړه کې ، ډارنو اشغالګرو  

کال د مارچ  ۲۱۰۲ځواکونو ملکي  کسان د ډال په حيث کارولي ، يو شمير شهيدان شوي ، د 

 ، په سرچينه کې ژباړه.   ۲۳
پيښو د ريموت کنترول په واسطه  ۱ي څخه په پيښو د جمل ۲يوناما تصديق کړي چي د   97

 کاريدونکي تعبيه شوي چاوديدونکي توکي کاريدلي.
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د ملکي تلفاتو د پيښو په اړه د طالبانو لخوا د مسئوليت په 

 غاړه اخيستل

په دې کې هيڅ شک نشته چې مجاهدين په خپلو ټاکل شويو موخو په 

دونو کې ډير دقيق دي او ډيرې زياتې خاص ډول په استشهادي بري

هڅې کوي څو په دښمن کلکې حملې تر سره کړي او هغوي ته زيات 

 تلفات واړوي، که څه هم چې دښمن دا وضعيت په بل ډول ښکاره کوي. 

 

د طالبانو بيان په کابل کې د قرغي د سپوږمۍ په رستورانت کې د 

ه تلفات واوښتل، ملکيانو ت ۲۱يوه پيچلي بريد چې په پايله کې يي 

ترسره  ۲۰کال د جون د مياشتي په  ۲۱۰۲مسئوليت مني، دا بريد د 

شو.
98

 

 

جال پيښې ثبت کړي، طالبانو د دي پيښو  ۲۱کال کې يوناما  ۲۱۰۲په 

مسئوليت په کومو کې چې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي په 

څرګند ډول منلي.
99

ملکي  ۳۰۵د دي پيښو په پايله کې ټولټال  

پيښې، د ځانمرګو ۰۳ت رامنځ ته شوي، په دې کې د هدفي وژنو تلفا

پيښې او د  ۲پيښې، د تعبيه شويو چاوديدونکو  ۰۲او پيچلو بريدنو 

پيښې شاملي دي. ۱ځمکني ښکيلتيا 
100
د ملکي تلفاتو زياتره برخه د  

يو شمير سترو ځانمرګو بريدونو، پيچلو بريدونو او تعبيه شويو 

له امله چې په عامه ځايونو کې له  چاوديدونکو توکو د پيښو

 توپيره پرته ترسره شوي، رامنځ ته شوي.   

  
طالبانو په څو بيانيو کې ويلي چې دوي ملکيان نه بلکه مخصوص 

هدفونه يې په نظر کې نيولي دي، خو له وخت څخه د مخه چاودنې او 

يا د نورو تخنيکي الملونو له کبله دا ډول پيښې د ملکي کسانو د 

تو سبب ګرځيدلي. سره له دې چې دوي خپله اراده څرګنده کړي تلفا

څو مخصوص هدفونه په پام کې وساتي، خو د دې ډول تاکتيکونو 

اغيزې زياتره بې تناسبه او يا بې تشخيصه لګيدلي او له دې امله 

غير قانوني او د نړيوال قانون په خالف کي وي.
101

 

 

 کې بدلون د بريدونو د هدف په اړه د طالبانو په خبرو

کال د مۍ په دويمه د الفاروق د  ۲۱۰۲په يوه بيانه کې چې د 

پسرلي عملياتو سره سم خپره شوه، طالبانو وويل چې دوي د حکومت 

ټول پلويان د بريدونو مشروع هدفونه ګڼي، کوم چې د مدني يا 

                                                 
 Wednesday, 7 ,د طالبانو بيان: د بيالبيلو سرجينو څخه د کابل د تيرو عملياتو پايلي  98

Sya'ban 1433 Wednesday, 27 June 2012 10:10, http://shahamat-
english.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20075:results-of-the-last-kabul-operation-

from-various-sources&catid=3:articles&Itemid=5. 
طالبانو د مستقيم بيان د صادرولو  او يا رسنيو ته د معلوماتو د ورکولو له الري د   99

 پيښو مسوليت منلي.
  زورونه، انسان تښتونه او اختطاف شامل دي.په څلورو نورو پيښو کې ګواښ/ تهديد،   100

په موټر کې د تعبيه شوي  ۲۵د نومبر په  ۲۱۰۲د مثال په ډول ځانمرګي پيښه د   101

چاوديدونکي توکي په ذريعه په ميدان ښار کې د ميدان وردک واليت په مرکز کې وشوه، چې 

ژوبل شول( او په تنه  ۰۱۱ملکي کسان تلفات يې درلودل. )څلور تنه ووژل شول او  ۰۱۰

حکومتي ودانۍ ويجاړې کړې. افغان چارواکو راپور وکړي چې  ۲۲بشپړ يا قسمي ډول يې 

 ځانمرګي کس د تخنيکي الملونو له امله هدف ته تر رسيدو پخو ځان وچاوده. 
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ملکي قوانينو په پلي کولو کې کار کوي.
102
کال په لومړيو  ۲۱۰۲د   

ه څو اعالميو کې راغلي  چې  په ښکاره ډول په شپږ مياشتو کې پ

طالبانو او يا افغانانو غږ کوي چې  په حکومتي چارواکو او د 

دوي په مالتړو  باندې بريدونه وکړي . يوناما دغي ټکي ته بيا 

اشاره کوي او څرګندوي چې د "ملکي کسانو" څخه د طالبانو تعريف 

لري. نړيوال قانون د بشرپالنې له نړيوال قانون سره سمون نه 

"ملکي کسان" هغه اشخاص بولي چې په جنګ کې ښکېل نه وي )د نظامي 

او  نيمه نظامي ځواکونو غړي( يا د منظمو وسله والو ګروپونو 

غړيتوب و نه لري چې د جګړې يوه خوا جوړوي او ټول هغه کسان بلل 

 کيږي چې په مستقيم ډول په جګړو کې برخه نه اخلي. 

 

کې د طالبانو په دې بيان کې يو بدلون مشاهده  ۲۱۰۲يوناما په 

کړي چې دوي تر زياته بريده په نظامي هدفونو زور اچولي دي. د 

، په يوه بيانيه کې ويلي ، چې د ليري څخه ۲۲اکتوبر په 

کنتروليدونکي چاوديدونکي توکي يوازي  نظامي اهداف په نښه کوي. 

البانو له خپلو نيټي په وينا کې ط ۲۲د اکتوبر د مياشتي د 

پلويانو غوښتي څو د "دښمن په ليکو" کې داخليدل زيات کړي، ځکه 

داسې تاکتيک ښايي ښه پايلې ولري .
په داسې حال کې چې طالبانو  103

په ښکاره ډول خپل پلويان په دولتي کار کونکو د بريدونو څخه نه 

دي منع کړي ، خو په نظامي هدفونو باندې زور اچول ښايي په دې 

کې دوي په خپله  ۲۱۰۲وي چې ملکي کسان وژغورل شي. په  مانا

خپره شوه، طالبانو محلي پوليس  ۰۱وروستۍ بيانه کې چې د ډسمر په 

او اربکيان په دې تورن کړل چې د طالب جنګياليو او ملکي کسانو 

په وړاندې يې سرغړونې کړي او د خپلو قانوني هدفونو د تعريف په 

 اړه يې څه نه دي ويلي. 

 

ملکيانو د ژغورنې او ساتنې په اړه په عام ډول داسې بيانيې ښايي  د

د طالبانو هغه انديښنې او هڅې څرګندې کړي چې د سوله  ييزې 

بدليدونکي پروسې په ترڅ کې د افغانانو "زړونه او ذهنونه" ځان ته 

 مايل کړي. 

 

که څه هم د طالبانو ويناوې د حکومتي ملکي کارکونکي  په نښه 

يوه احتمالي وقفه وي، څر نګه چې د دې راپور موندنې  کولو کې

څرګندوي ،نو  داسې ويناوي په عمل کې په پراخ ډول نه دي پلي 

شوي .
104

د دې لپاره چې د ملکي کسانو په هدف نيولو کې په واقعي  

ډول بدلون راڅرګند شي، طالبان بايد په عام ډول بيانيې صادرې 

                                                 
د طالبانو د وينا سره سم: "د الفاروق د عملياتو لومړي هدف به بهرني تيري   102

ن، د دوي قرارداديان، او د ټولو اړونده نظامي، د سري خدمتونو کوونکي، د دوي سال کارا

او کومکي برخو کارمندان، دغه راز د کابل د ګوډاګي رژيم لوړ رتبه کارمندان، د 

پالمان غړي، د دفاع وزارت، د امنيت د رياست، د داخله وزارت کارمندان، د په اصطالح د 

او ټول هغه خلک وي چې د مجاهدينو په  سولې د عالي شورا غړي، د اربکي په نوم مليشي

ضد کار کوي، او د افغانستان د اشغال لپاره الر هواروي او د دې سبب ګرځي چې تيري 

کوونکي قوت پيدا کړي. دغه ټول به د الفاروق په عملياتو کې د بريد هدف وګرځي." د 

 ۲، مۍ ۲۱۰۲الفاروق د عملياتو د پيل په مناسبت د اسالمي امارت د مشرتابه وينا، 
 )ژباړه( 

د طالبانو وينا: "د لوي اختر په مناسبت د محترم امير المؤمنين د مبارکي پيغام"   103

 http://shahmat-english.comاکتوبر ګوري  ۲۲، ۲۱۰۲
 په دې راپور کې د هدفي وژنو په اړوند برخه وګورئ.   104
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ريف بيا وکړي او مشروع کړي چې په هغو کې د ملکي کسانو تع

هدفونه څرګند کړي، چې د بشرپالنې له نړيوال قانون سره سمون 

ولري او د دې يقين ورکړي چې ټول طالب جنګيالي دغو الرښوونو ته 

درناوي کوي او د سرغړونې په صورت کې جزا  ويني. د دې ډول هڅو 

پايلې بايد د طالبانو له خوا د ملکي کسانو د تلفاتو په شمير 

 کې د کموالي په ذريعه وښودل شي.
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 حکومت پلوه ځواکونه او د ملکي کسانو ساتنه
د حکومت پلوه ځواکونو د نظامي عملياتو په ذريعه، چې هوايي 

زيات ځواک کارول  بمبارۍ، د پلټنې عمليات، ځمکني عمليات او د

تلفات په ښکاره ډول  کې د ملکي کسانو ۲۱۰۲، په وو کې شامل په 

 کال د جنوري له لومړۍ نيټې څخه د  ۲۱۰۲کم شوي دي. يوناما د 

 ۵۰۱ملکي تلفات ثبت کړي دي ) ۳۱۱پورې   ۵۰ تردسمبر  همدي کال د 

ټپيان دي( چې حکومت پلوه ځواکونو ته  نور ۲۱۰تنه وژل شوي او 

د ملکي کسانو په  پرتله کال په  ۲۱۰۰د  منسوب کيږي. دغه شمير

سلنه د ملکي خلکو په ژوبليدو کې او  ۳۵سلنه کموالي ،  ۵۲رګ کې م

سلنه کموالي د ملکي خلکو په تلفاتو کې  ۲۱په ټوليز ډول 

څرګندوي.
105

سلنه  ۱کې د ملکي کسانو د ټولو تلفاتو  ۲۱۰۲په  

کال  ۲۱۰۰حکومت پلوه ځواکونو ته منسوب شوې چې همدغه اندازه په 

 سلنه وه . ۰۲کې 

 

 
 

 د ملکي کسانو تعريف: 

 د افغانستان ملي امنيتي ځواک 

د يوناما په غوښتنه د افغانستان ملي امنيتي ځواکونو وياند د 

 تو کې ملکي کسان داسې تعريف کړي دي: ادې قواوو په عملي

                                                 
ثبت کړي  ت افملکي تل ۰۱۱۱يوناما د حکومت پلوه ځواکونو د عملياتو په پايله کې   105

 دي. په وسله واله جګړه کې د ملکي کسانو د ساتنې کلني راپور ولولئ: 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf. 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
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ملکي کس هر هغه شخص دي چې نه د جګړي په يوه خوا پوري 
مان، ويونيفورم ولري، لکه ماشتړلي وي او نه وسله او 

سپين ږيري، ملکي مامورين، د روغتيا کارمندان، 
په فعال ډول په  انجينران، يا په بله ژبه هغه څوک چې

ه و نه لري. د حکومت ضد عناصر چې د ملکي خړه کې برګج
انونه وښيي او يا د هغو استازيتوب وکړي ځر ېکسانو په څ

پورونو په صورت کې د دوي په ضد د کره معلوماتو او را
 106جنګي کسان پيژندل کيږي.

 
 ايساف

د يوناما په غوښتنه، ايساف ملکي کس داسې تعريفوي، لکه څنګه چې 

 د معياري چلند په دريم چاپ کې راغلي دي.  ۵۱۱د عملياتو 
 

 

"د بشرپالنې نړيوال قانون ملکي کسان هغه څوک بولي چې 
مي قواوو غړي( نظا نيمهپه جګړه کې شامل نه وي )د نظامي/

يا د جګړي د يوې خوا د منظمو وسله واله ګروپونو غړي يا 
 د ولسونو د پاڅون يوه برخه نه وي. ملکي کسان کيداي شي
هغه مهال خونديتوب  له السه ورکړي چې په جګړه کې نيغ په 

تر السه  هغه وخت ، خو  خپل دغه موقف بيرتهنيغه ښکېل شي 
او توقيف شي يا تسليم  غل، ناروبکه چيرې ژو اي  شيکړ

 فعاله برخه نه اخلي. شي( او په دې ډول نور په جګړو کې
د ملکي  کوم چا سره د تړاو او نور تحليل په موخه د

ملکيان نور هم يو  کسانو د تلفاتو د کمولو د ټيم له خوا
 107. "د بله تفکيک کيږي

 
 

 عمليات يهواي
 

د لرګيو بجې وې چې ښځې او نجونې  ېد سهار نږدې درۍ نيم

بجو د  ۲د ټولولو لپاره ځنګله ته والړې. ما نږدې په 
خلک  يهوايي بمباريو غږ واوريد. له دې وروسته د کل

راغونډ شول او موږ د خپلې ساحې د ملي پوليسو افسر ته د 
اري په اړه خبر ورکړ. هغه موږ ته وويل چې په واليت ببم

ه خبر کې د عملياتو د همغږي مرکز د ولسوالي چارواکو ت
غير رسمي يا تش په تو هدف د طالبانو اورکړي چې د عملي

و. له يو ووالي و او ملکي کسان په هغه ساحه کې نه نوم 
څه وخت وروسته ساحه بيا بمبارد شوه. نږدې پنځه بجې وي، 
چې زه له نورو کليوالو سره، چې ښځې هم په کې شاملې وي 

که نه.  اونور تلفات شته نورو کليو ته والړو چې وګورو 
وروسته له هغه چې موږ وژل شوي او ژوبلې نجونې پيدا 

درنو وسلو په ذريعه موږ تر بريد د کړې، جيټ الوتکو 
 الندې ونيولو او يوه ښځه يې بيا ووژله. 

 

کې د هوايي  ۍد لغمان واليت د الينګار په ولسوال -- 

 ترسره شو ۰۱د سپتمبر په  ۲۱۰۲بريد يو عيني شاهد، چې د 

                                                 
په افغان امنيتي ځواکونو کې د ملکي کسانو د څارنې د ټيم له مشر، د ولسمشر د   106

 ، کابل.  ۲۱۰۵، ۵۱دفتر د معلوماتو د همغږي له مرکز سره د يوناما ليدنه، جنوري 
د  ۲۱۰۵او د  ۰کال جون  ۲۱۰۲کونو تبادله، د يد يوناما او ايساف تر منځ د بريښنا ل  107

 . ۲جنوري 
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ځه ښځې او درې نجونې يې ووژلې او څلور ښځې او درې او پن

لې کړي.بنجونې يې ژو
108

 

کې د هوايي بمباريو په ذريعه په اوښتو ملکي  ۲۱۰۲يوناما په 

کړي دي. خو د دې سره ، د حکومت پلوه  ثبت  تلفاتو کې کموالي

د هوايي بريد په ترڅ  ځواکونو له خوا تر ټولو زيات ملکي تلفات

   ي.کې رامنځ ته شو

 

د همدې کال د ډسمبر  نه کال د جنوري د لومړۍ نيټې ۲۱۰۲يوناما د 

 ۱۱وژنې او  ۰۲۱کړي )  ثبت يقضي ۲۱۲ملکي تلفاتو د پورې  ۵۰تر 

هوايي بريدونو په ترڅ کې  ۳۳( چې د نړيوالو ځواکونو د  ژوبلې

سلنه کموالي  ۲۲پرتله   ۲۱۰۰رامنځ ته شوي دي. دغه شمير د 

ښيې.
109

سلنې  ۲۱ت د ملکي تلفاتو د ټول شمير څخه د هوايي عمليا 

سبب ګرځيدلي چې نسبت يې حکومت پلوه ځواکونو ته کيږي او د ټولو 

سلنه جوړوي چې ټولو خواوو ته منسوبيږي. د  ي ملکي تلفاتو در

 سلنه ماشومان وو.  ۲۱ملکي تلفاتو څخه  ۰۲۱هوايي بريدونو له 
 

 څخه مخکې احتياطي تدابير ې له جګړ

ې د هغو هدفونو په ضد چې چ ېد دې انديښنه څرګنده کړ يوناما

له پوره احتياط څخه  نښتو وړاندې  مخکې تعيين کيږي، ايساف د 

څو د ملکي تلفاتو مخنيوي وشي. يوناما ايساف ته  کار نه اخلي تر

يې غوښتي چې داسې  دغه انديښنې ډير ځله ښکاره کړې او له هغوي

يې د هوايي تهاجمي بريدونو پر چې په مرسته  اختيار کړيپاليسي 

 لپاره معيارونه تعريف شوي وي، په ځانګړي ډول نيولومهال د هدف 

 رامنځ ته کړي داسې عوامل ه ديمخد قوي له کارولو څخه  ېد وژونک

يا  جګړه مار  شخص هويت څرګند او تثبيت کړي  چې ايا هيوچې د 

.جګړه کې فعاله ونډه لري او که نه. پهملکي کس 
110

 

 

د  ۰۱نړيوالو نظامي ځواکونو له خوا داسې يو بريد د سپتمبر په د 

. د ايساف په ترسره شوي کې واللغمان واليت د الينګار په ولس

يوه  د دولت ضد وسلوالو  وينا د دغه بريد هدف په دې ساحه کې د 

ډله وه.
111

 کال  د سهار د پنځو او اوو بجو ترمنځ ايساف د منج  

 ېپه دره کې پرت الم سيمو باندې چې د نورکه مالريز ډاپه کلي او 

دي، پنځه هوايي بريدونه وکړل او څلور ښځې، درۍ نجونې او يو 

ورې پنځه ښځې او درۍ نجونې يې سختې ژوبلې ن هلک يې ووژل او

نه نيول شوي او  مخالف وسلوال کړې. په دې عملياتو کې هيڅ يو 

اسې حال کې په نه ژوبل شوي دي. د ښځو او ماشومانو دغه ډله په د

                                                 
، مهتر الم ۰۱، سپتمبر ۲۱۰۲له قربانيانو او عيني شاهدانو سره د يوناما مرکې،   108

 ښار، د لغمان واليت. 
ملکي  ۵۳۵هغې د ژوبليدنې ثبت کړي ) ۰۰۱قضيې د وژنې او  ۲۵۳کې يوناما  ۲۱۰۰په   109

. وګورئ په وسله واله جګړه کې د تلفات( چې د هوايي بريدونو له امله رامنځ ته شوي

 ملکي کسانو د ساتنې کلني راپور. 
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf. 

 ۵تر جنوري  ۲۱۰۵څخه د  ۲۱۰۲د ايساف له مرکزي دفتر سره د يوناما ليدنې، د جون له   110

 ۵۰د ډسمبر له  ۲۱۰۲پورې، کابل د يوناما او ايساف ترمنځ د بريښناليکونو تبادله د 

 پورې.  ۱او  ۵د جنوري تر  ۲۱۰۵څخه د 
 همدا  111

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
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لپاره  لود ټولو جلغوزووه چې ځنګله ته د لرګيو او  ېنښه شو

 روان وو. 

 

د ايساف په وينا، دغه حملې د تهاجمي بريدونو يوه برخه وه. دغه 

بريدونه د نظامي عملياتو داسې کوم دفاعي بريد نه و چې ايساف 

د  داسې بريښي چې د ايساف او سره مخ کړي . کوم خطر  ديا ټولنې 

 يافغان امنيتي ځواکونو د قوماندې له ټولو سطحو څخه د لومړ

اخيستل شوې وه، خو دا معلومه نه وه چې له بريد  يبريد منظور

څخه مخکې کوم احتياطي تدابير نيول شوي وو.
112

له ايساف سره د  

تدابير  مباحثو پر بنسټ په دې تدابيرو کې په عادي ډول داسې 

مثبت امي هدف تعينول، د هغه هدف د لکه په قانوني ډول د يوه نظ

زيانونو ارزونه، او په او ضمني  بالقوه تشخيص د عاليمو ساتل، د 

شامل وي. خو په دې  د طريقو پيژندنه ژوندانه  هغه ساحه کې د

برخه کې داسې ښکاره او مناسب اقدامات نه دي شوي چې د جنګي او 

 يملک رشميملکي کسانو ترمنځ توپير وشي او په نتيجه کې ډير 

 کسان تلف شوي دي. 

 

يوناما په دې باور ده چې د الينګار په دره کې د لومړي بريد 

ډول يې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واړوله د  سهوا چې په  يمنظور

په اقداماتو بيا  نه وړانديتو ادې اړتيا په ګوته کوي چې د عملي

خطر نه  په هغو شرايطو کې چې ځانګړي ، په ځانګړي ډول غور وشي 

موجود او د دې فرصت موجود وي چې احتياطي تاکتيک په کار  يو

واچوي، د تاکتيکونو نور بديلونه تر غور الندې ونيول شي او د دې 

وخت پيدا کړي چې د تشخيص لپاره نور شواهد ومومي او له اوضاع 

خاصتا په هغه وخت کې  طريقه څخه پوره خبرتيا تر السه کړي. دغه

په کله چې د اشخاصو په پيژندنه او تشخيص کې ډير ارزښت لري 

وګڼل شي ،يرته له دي چې ځانګړي شخص   اراده" د دښمنګومان سره "

او موقف يې وپيژندل شي چې جګړه مار دي او که په جګړه کې برخه 

.اخستونکې ملکي دي. 
113
 

 

حکومت د الينګار د پيښې د متحده اياالتو د ايساف او د امريکا 

او اړونده پاليسي يې تر بيا غور الندې  ييقات کړپه اړه ژور تحق

. ېشو ېراوستي ده، که څه هم د پلټنو پايلې ال تر اوسه نه دي خپر

يوناما په دې باور ده او وړانديز کوي چې ايساف بايد د خپلو 

پلټنو پايلې خپرې کړي او په عام ډول څرګنده کړي چې مناسبه 

ه چيرې تحقيقات وښيې چې دي ک يپاليسي او جزايي تدابير يې نيول

پيښه شوې ده. ې سرغړوند غفلت  او يا کومه بله 
114

د ايساف په  

                                                 
  تير ځل ذکر شوي.   112
 مرکز، د افغانتسان د ملکي کسانو ګډو ځواکونو اردو د د متحده اياالتو د مريکا د ا  113

، د مرکزقونه، د اردو د سبقونو د زده کړې بمخنيوي، مشاهدات، نظريې او س تلفات

 . ۲۱۰۲امريکا اردو 
ي کامد وسله والي جګړې په شرايطو کې غفلت ښايي د هغې څرګندې او بخښنې نه وړ نا  114

يف شي چې هغه الزمه اندازه او ډول احتياط و نه شي چې په منطقي ډول يې له په څير تعر

اړونده انفرادي شخص يا اشخاصو څخه په داسې شرايطو کې تمه کيداي شي چې دي/دوي د خپل 

فعاليت په وخت کې درک کړي يا له فعاليت څخه بيرته پاتې شي او په دې ډول داسې يوه 

د ملکي تلفاتو سبب وګرځي او هغو ته زيان ورسوي او  ممنوع شووپيښه وزيږوي چې په 

احتياط او په قضاوت کې تيروتنې"  مم. "په بمباريو کې الزياي ويلاتخريب يې کړي. بوتب

 . ۲۱۰۲برخه، د هدف نيولو قانون، د اکسفور د پوهنتون چاپ فبروري  ۱. ۲
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وينا، د دې عملياتو لومړي بريد مخکې پالن شوي دي او په دې پالن 

شامل  يپريکړه کوونک يکې د ايساف او افغان امنيتي ځواکونو ډير

وو، چې په ګډه سره يې په نظامي لحاظ د بريد د مناسبوالي، 

وليت درلود چې د ملکي کسانو د ژغورنې په ئانونيت او د دې مسق

اړه احتياطي تدابير ونيول شي. ايساف بايد ټول الزم تدابير 

و احکامو نونيسي څو يقيني کړي چې د بشرپالنې د نړيوالو قواني

او  و په ګډوناصول يته ژمن دي، لکه د تناسب، تشخيص او احتياط

په هدفي بريدونو کې به تيروتنې ي چې داسې ښکاره ويقيني کدا 

 بيا تکرار نه شي. 

 

 ډرون الوتکو هوايي بريدونه /د بې پيلوټه

چې  ليدل کيږي او عملياتي پاليسيو د بيا کتنې اړتيا  يد تاکتيک

د بشرپالنې سره اړه لري، څو يقيني کړي چې  ټاکلو  هدف د 

 ښايي په افغانستان کې د بېچې ن مراعات کيږي، ونړيوال قان

سره  پالن شويو بريدونو د پراختيا ه د مخوار پيلوټه الوتکو 

.تړاو لري
115

 ۲۱۰۰د ډرون له خوا د غورځول شويو بمونو شمير په  

،ته ورسيد ۳۱۱کې  ۲۱۰۲څخه په  ۲۲۲کې له 
116

دغه شمير په چې  

 سلنه زياتوالي څرګندوي.  ۱۲افغانستان کې 

 

ونو پنځه پيښېکې يوناما وکوالي شو چې د ډرون د بريد ۲۱۰۲په 
117
 

تنه ملکي کسان يې ووژل او درۍ تنه نور يې ټپيان  ۰۱کړي چې   ثبت

کال په پرتله چې د يوناما په ذريعه ثبت  ۲۱۰۰کړل. دغه شمير د 

 زياتوالي ښيي.  يښېپ ييود شوې وه، يوازې 

 

کې چې د ډرون د  ۲۱۰۲د ملکي کسانو د تلفاتو زيات شمير په 

د هغو حملو پايلې دي چې په مستقيم بمباريو له امله پيښې شوي 

تر هدف الندې نيولي دي. سره د دې هم، د  دولت ضد وسلوال ډول يې 

په  نيولويوناما د معلوماتو له مخې په ځينو مواردو کې د هدف 

کړې   اړه تيروتنې شوي دي. د مثال په ډول يوناما يوه پيښه ثبت

د لوګر واليت په  پيښه شوې او د ډرون په ذريعه ۲۱چې د اکتوبر په 

برکي برک په ولسوالي کې څلور تنه ماشومان ووژل چې عمرونه يې د 

کلونو ترمنځ وو. دري تنه هلکان ځاي په ځاي مړه شول او  ۰۵او  ۰۰

څلورم ماشوم روغتون ته د کابل په الر ومړ. دغه بريد د راپورونو 

                                                 
ص راپورتر د ډرون کال د جنوري په منځ کې د بشري حقونو او تروريزم ضد خا ۲۱۰۵د   115

د پوښتنې او  درلود غيزو په اړه چې په ملکي کسانو ييااو هدفي وژنو د نورو شکلونو د 

پلټنې خبر ورکړ او په قانوني او تطبيق وړ چوکاټ باندې ټينګار کوي. په دې ذريعه د 

ملکي کسانو د تلفاتو په اړه د حقيقي ثبتونو يوه ازښتناکه پلټنه شميرل کيږي او هدف 

دا ده چې د دې ډول بريدونود مشروعيت او تناسب په اړه د دولتونو د بې پلوه او  يې

کې عمومي اسمبلي ته راپور ورکړي. مطبوعاتي بيانيه په  ۲۱۰۵خپلواکو پلټنو وروسته په 

ندې پته موندالي شئ: ال

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12943&LangID=E. 
د هوايي ځواک احصائيه، د  ۲۱۰۲ -۲۱۱۱د ګډو ځواکونو د هوايي برخې قوماندان، د   116

د ټولو امريکا لپاره مرکزي، په الندې پته ليدالي شئ:  ۲۱۰۲، ۵۰ډسمبر 

http://www.afcent.af.mil/shared/media/document/AFD-130114-003.pdf 
د ډرون بريدونو له امله د ملکي تلفاتو شمير ښايي تر دې زيات وي، ځکه چې   117

يوناماتل نه شي کوالي تصديق کړي چې د هوايي عملياتو په وخت کې له کوم ډول پالت فورم 

 يې تلفات ،  او که له ليري کنترول شوي( چې ملکيچورلکه څخه کار اخيستل شوي دي )

 رامنځ ته کړي.

http://www.afcent.af.mil/shared/media/document/AFD-130114-003.pdf
http://www.afcent.af.mil/shared/media/document/AFD-130114-003.pdf
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و له مخې له هغه وورسته وشو چې د مخالفينو او د حکومتي ځواکون

 کيلو متره ليرې جګړه شوې وه.  څو ترمنځ د دې ځاي څخه يو

 
 

 
 

عملياتو  د د ايساف د پاليسي او د هوايي بريدونو په اړه

 بيا کتنه: 

له امله دملکي تلفاتو د پېښو په غبرګون کې  د هوايي بريدونو 

يا په ځانګړي چې د عملياتي چاپيريال د  تعبير سره تړاو لري، ب

 پاليسي  د د ي، ايساف ډول د الينګار د ولسوالۍ  په پېښه کې 

د  ې، د دښمني د قصد، د قوفعل  چې د دښمن  يو الر ښود  پېل کړ

عملياتو  په حد اقل اندازې، غير وژونکي او وژونکي قوې او نورو 

 لري.   ونهتعريف اړه روښانه 

 

بيا تر غور  1.5د الرښو تاکتيکي قومندان ايسافد  ايساف دغه راز

الندې نيولې چې په غير مستقيم ډول په ملکي سيمو باندې ډزې او 

منع کوي. څرنګه چې د هوايي بريدونو په پايله کې  بمباري هوايي

د ملکي تلفاتو زياته اندازه د دفاعي حملو په ترڅ کې نه، بلکه 

تر پيښيږي، له دې امله بايد تلفات  پر مهال د تهاجمي بريدونو 

ه خوا د لډيره شوني بريده د مخنيوي وړ وي. يوناما د ايساف 

.يې تدابير ستا نوښتونه او کمولو دغه
118
 

 

 شامل دي:  پېښې  د هوايي بريدونو په نورو مثالونو کې الندې
 

  په مروره ولسوالي کې نړيوالو  توالي ړد کن،  ۲۵د سپتمبر په

ندې ونيول. تر هدف ال مخاف وسلوال  نظامي ځواکونو دوه تنه

دې حملې يوه ماشومه نجلۍ چې په نږدې کرونده کې يې کار 

                                                 
د ملکي کسانو د ژغورنې لپاره د ايساف عملياتي طرز الملونه او الرښونې، برخه په   118

 دې راپور کې د زياتو معلوماتو لپاره ولولئ. 
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کاوه ژوبله کړه او هغه وروسته اسداباد ته د روغتون په الر 

 کې مړه شوه.

  د وايګل په ولسوالي کې د نورستان په واليت کې  ۳د ډسمبر په

 ميزايل نظامي ځواکونو له خوا د ډرون په ذريعه ود نړيوال

وو. دې حملې درۍ  مخالف وسلوال دف يې شکمن وويشتل شو چې ه

ونکي ووم و او درۍ تنه ښشتنه ملکي کسان ووژل، يو يې ما

 وو. دغه ټول قربانيان د يوې کورنۍ غړي وو. 
 

35%

8%
27%

12%

13%
5%

                                                              

              

                  

          

             

              

                

 
 د پلټنې عمليات

v 

مې  ۰۰:۲۳ت وم، او د شپې په وزه په خپله بستره کې پر

ې وليده چې چورليده. د لوډ اواز واوريد او چورلکه م

سپيکر په ذريعه مې واوريدل چې خلک بايد له کورنو څخه و 

 ې نه وځي، که چيرې دوي ووځي، و به ويشتل شي. زما در

د ميلمنو په خونه کې پراته وو.  اخښې وريرونه او زما يو

دوي څلور واړه له بيري ووتل او څلور سره د نړيوالو 

زما يو وراره د اووم ټولګي ځواکونو له خوا ووژل شول. 

زده کوونکي و. له هغه وروسته نړيوالو ځواکونو د کورونو 

کړې  ېدروازي مات ې په تالشي پيل وکړ. دوي زموږ د کور در

ر تالشي واو يو موتر سايکل ته يي اور واچاوه. دوي ټول ک

ه غه يې مات کړ. له هغکړ او يو ټوپک يې پيدا کړ، ه

واکونو زما ورور ونيو او ساحه يې وروسته نړيوالو نظامي ځ

 پريښوده. 

يې د کندز اخښې  وريرونه او يو  ېيو سړي چې در -- 

واليت د خان آباد په ولسوالي کې د نړيوال نظامي 
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د شپي د تالشي په  ۲۱۰۲، ۰۳ځواکونو له خوا د فبروري 

عملياتو کې وژل شوي وو.
119
  

 ۱۳پورې يوناما   ۵۰ر تر بد جنوري له لومړۍ او د ډسمکال  ۲۱۰۲د 

نور يي  ۲۰ملکي کسان وژل شوي او  ۳۲ملکي تلفات ثبت کړي دي )

ژوبل شوي دي( چې د حکومت پلوه ځواکونو له خوا د تالشي او نيولو 

 په کال  ۲۱۰۰د عملياتو په ترڅ کې رامنځ ته شوي. دغه شمير د 

کلونو په همدې  ۲۱۰۰او  ۲۱۰۱سلنه کموالي ښيې او د  ۵۵پرتله 

. د مخ په ځوړتلفاتو شمېر سره سمون ښيې له کموالي مودې کې

عملياتو په ثبتولو توانېدلې چې د دولت  ۵۳يوناما د  تالشې د 

پلوه ځواکونو لخوا تر سره شوي او ملکي تلفات يې اړولي، چې د 

کال په پرتله د تالشۍ د عملياتو په پايله کې د اوښتو ملکي  ۲۱۰۰

  سلنه کمښت څرګندوي. ۱۱تلفاتو کې 

 

دا خبره ښکاره نه ده چې د ملکي تلفاتو په شمير کې دغه کموالي 

په پايله کې  ښه والي د افغان امنيتي ځواکونو په عملياتو کې د

رامنځ ته شوي او که د  د تالشي د عملياتو په شمير کې کموالي 

 راغلي و. 

 

يوناما په دې يادونه ټينګار کوي چې د تالشي د عملياتو په اړه 

عملياتو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو په اړه دقيق معلومات  او د دې

ځکه چې ډيري امنيتي ادارې په ګډه  ي،الس ته راوړل ګران کار د

کوي، او دغه راز د دې  ترسرهسره او يا په جال توګه عمليات 

تو طبقه بندي په نظامي لحاظ دغه کار ګران کړي دي.اعملي
120

دا  

نو او افغان قواوو له خوا د د نړيوالو ځواکوچې خبره ښکاره ده 

 تالشي زيات شمير عمليات ملکي تلفات نه لري. 

 

 د تالشي په عملياتو کې د ملکي تلفاتو نمونې: 

  د فارياب واليت د غورماچ په ولسوالي کې افغان  ،۲د مۍ په

امنيتي ځواکونو او ايساف د شپي عمليات ترسره کړل چې شپږ 

يې ماشومان او پنځه  تنه ېتنه ملکي کسان يې ووژل چې در

ژوبل شول. د ملکي تلفاتو دغه او نور ملکي کسان ټپيان 

 شمير د ډيرو منابعو له خوا يوناما ته ويل شوي. 

  کې د  ۍد نيمروز واليت د خاشرود په ولسوال، ۱ -۱د اګست په

شپې د تالشي پر مهال يوه ښځه ووژل شوه او دوه تنه ماشومان 

 ټپيان شول. 

  هلمند واليت په لشکرګاه کې د ايساف له خوا  د ۱د نوومبر په

تنه ملکي کسان په کې  ېد شپې د تالشي عمليات وشول چې در

                                                 
، ۰۲د کندز واليت د کندز په ښار کې د کورنۍ له غړو سره د يوناما مرکه، فبروري   119

۲۱۰۲ . 
شمير په اړه معلومات چې د افغان او نړيوالو نظامي د شپې د عملياتو د ټول   120

په يوازې   -کومتي ادارېحلکه ځانګړې ځواکونه او نوري  -ځواکونو له خوا ترسره شوي دي

توګه او په ګډه سره او دوي ته منسوب شمير د ملکي تلفاتو په عام ډول نه دي نشر شوي. 

چې د شپې د عملياتو په ترڅ کې د ډول څارنه کوي او ټولي ادعاګانې  له يوناما په فعا

ملکي تلفاتو په اړه ورته رسيږي، څيړنه يې کوي، څرنګه چې هم په عملياتي ډګر کې 

محدويتونه شته او د معلوماتو لپاره بشپړ الس رسي نشته، کيداي شي چې يوناما د شبې د 

 عملياتو له امله د ملکي تلفاتو شمير په پوره ډول نه وي څرګند کړي. 
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ووژل شول. د همدې ورځې په ماښام د ټولنې خلکو د واليتي 

په لشکرګاه کې الريون وکړ او د مړيو جسدونه په لوري دفتر 

يې راوړل او ويل يې چې د ايساف ځواکونو يو بزګر، د ده 

وي او وراره ووژل. ايساف يوناما ته وويل چې وژل شوي ز

 وو. مخالف وسلوال  کسان ملکي کسان نه بلکه 
 

 د قوې زيات کارول
د تيرو دوو کلونو په موده کې د مشاهده شويو پيښو سره سم

121
د  

له کارولو   ېقوزياتې  کې د  ۲۱۰۲حکومت پلوه ځواکونو له خوا په 

د يدل شوي. يوناما  د ملکي کسانو ي للاوکې کمامله ملکي تلفاتو 

 ۵۵ژوبل چې په  ۵۳وژل شوي او  ۰۲بت کړي دي )پيښي ث ۲۲ وتلفات

پرتله د  کال  ۲۱۰۰بيلو پيښو کې رامنځ ته شوي. دغه شمير دبيال

 سلنه کموالي په ډاګه کوي.  ۲۱کارونه کې  زياته قوې په

ي ملک څودغه کموالي څرګندوي چې حکومت پلوه ځواکونو هڅې کړي 

ه چې دوي کاروانونو يا لکړي کتوپېر و کسان له اصلي خطرونو څخه

راز د غير وژونکي بديلونو  اد پوستې ځايونو ته نږدې کيږي او د

 ل يقيني کړي. وکار

 

 د ملکي تلفاتو نمونې: په پايله کې د زياتې قوې د کارونې 

 

  کې ملي  ۍ، د فراه واليت د خاک سفيد په ولسوالمه۰۰د جون په

تنه ملکي کسان له هغه وروسته ووژل او يو بل يې  ې در اردو

په تعبيه  موټر يوه عراده هغويپه کاروان کې د ي ژوبل کړ چ

 . ر برابر شوشوي چاوديدونکي توکي و

  يوه تن،  و، د فراه په ښار کې د ملي پوليسمه۰۵د سپتمبر په

موټر هغه وخت چي چې د واليتي دفتر ساتونکي و، په يوه موټر 

قف اخطار ته توجه و نه کړه ډزي وکړي. په نتيجه کې يو د تو

چې يوه ښځه او يو  انتن ملکي کس ووژل شو او شپږ نور ملکي

 په کې شامل و، زخميان شول. هم ماشوم 

کې د  ۍ، د ننګرهار واليت د خوګياڼي په ولسوال۰د اکتوبر 

افغانستان ملي امنيتي ځواکونو د تاميرات په پوسته کې په يوه 

ې وکړي ، او يو زي موټر چې يو ناروغ يې کلينيک ته رساوه ډملک

 تن يې وواژه. 

 

                                                 
زياتې قوې د کارونې يا د قوې د ساتنې له امله پيښې چې د يوناما په ذريعه ثبتې د   121

شوي دي ملکي تلفات لري چې د نظامي ځواکونو له خوا د مرګوني يا غير مرګوني قوې په 

ذريعه په داسې حاالتو کې رامنځ ته شوې چيرې چې ملکيان د نظامي پرسونل اشارې او 

ي، له هغوي سره ږه پيژني کله چې دوي هغوي ته نږدې کياخطارونه نه ويني او يا يې ن

غواړي وويني او يا له نظامي کاراونونو څخه تيريږي او يا په داسې حاالتو کې چې 

 مليکان د نظامي پوستو الرښوونو ته پاملرنه نه کوي. 
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  امنيتي ځواکونه افغان ملي
 ملکي تلفات

کال د جوالي په مياشت کې افغان ملي امنيتي ځواکونو د  ۲۱۰۲د 

 ۲۱۰۵تو د زياتې برخې رهبري په غاړه واخيسته او د انظامي عملي

په خپله پر مخ وړي، سلنه  ۱۱ د دې عملياتويي کال د جنوري څخه 

که څه هم نړيوال نظامي ځواکونه هم ښايي په دې عملياتو کې شامل 

امي عملياتو کې يو لړ امنيتي او وسله وال ظوو. څرنګه چې په ن

ځواکونه شامل وي، د يوناما د ملکي کسانو د تلفاتو په شمير کې 

نړيوال ته منسوبيږي، دواړه افغان او  و چې حکومت پلوه ځواکون

 ځواکونه شامل دي. 

 

دفاعي د د افغان امنيتي ځواکونو په تهاجمي عملياتو او 

ې زياتوالکال کې  ۲۱۰۲کې په په پايله کې ملکي تلفاتو فعاليتونو 

. د دغو عملياتو زياته برخه د ځمکنيو عملياتو فعاليتونه راغلې 

په کړي دي او معموال  ترسره په ضد يېد دولت ضد وسلوال  و چې د 

هغه وخت کې ترسره شوي چې کله د امنيتي ځواکونو په کاروان يا 

 ۱۵ملکي کسان وژل شوي او  ۵۵پوسته بريد شوي دي. په دې ترڅ کې 

کال له شمير سره يو شانته  ۲۱۰۰نور ټپيان شوي دي. دغه شمير د 

دي او نږدې ټولې پيښې د ځمکنيو عملياتو په ترڅ کې پيښې شوې 

 دي. 

 

  کې  ۍد لغمان واليت د دولت شا په ولسوال ، ۲۰د مارچ په

افغان امنيتي ځواکونو په ملکي کسانو هغه وخت کې ډزې وکړي 

 وتچې د دوي کاروان په دوو تعبيه شويو چاوديدونکو توکو وخ

تنه ملکي کسان ژوبل شول،  ېاو وچاوديدل. د ډزو له امله در

 چې دوه يې ښځې او يو يې ماشوم و. 

  ب واليت د ميمنې په ښار کې د امنيتي ، د فاريا۲۱د مۍ په

ځواکونو او حکومت ضد عناصرو ترمنځ د ځمکنيو عملياتو په 

 ترڅ کې يو ملکي کس ژوبل شو. 

  د غورماچ په ولسوالي کې د فارياب واليت  ۵۱د سپتمبر په

امنيتي ځواکونو د حکومت ضد عناصرو په وړاندې عمليات پيل 

و په ذريعه څلور تنه کړل. د امنيتي ځواکونو له خوا د ډز

 ملکي کسان ژوبل شول )يو هلک، يوه ښځه او دوه سړي(. 

  د لغمان واليت د الينګار په ولسوالي کې ۲۰د ډسمبر په ،

طالبانو له درنو او سپکو وسلو سره بريد وکړ او امنيتي 

په فير  چاوديدونکوځواکونو هرې خوا ته د سپکو وسلو او 

په هدف و نه لګيدي  کې ګولۍچاوديدونکولو ځواب ورکړ. ځينې 

ولګيدې چې يوه ښځه يې ووژله او  مېنه او د اوسيدونکو په 

ماشومان په کور کې دننه  ې يوه بله يې ژوبله کړه او در

 ټپيان شول. 
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د ملکي تلفاتو د کمولو په موخه د افغان ملي امنيتي 
  او تدابير ځواکونو او ايساف نوې پاليسي

افغان ملي امنيتي او کمولو په موخه د ملکي تلفاتو د تعقيب د 

  ظرفيت ځواکونو

يوناما د افغان حکومت هغه تدابير چې د ملکي کسانو تلفات 

کال په مۍ کې  ۲۱۰۲ستايي. د  ،تعقيبوي او د کمولو هڅه يې کوي

حکومت د جمهوري رياست د معلوماتو د همغږي په مرکز کې د ملکي 

په اکتوبر کې حکومت ډاکټر  ۲۱۰۲تلفاتو د تعقيب ټيم ايجاد کړ. د 

مدبر د چارو د دفتر رئيس د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د 

خو د افغانستان په ملي اردو . وټاکه   ولسمشر د سالکار په توګه

او ملي پوليسو کې يو دايمي جوړښت شتون نه لري چې د ملکي 

د ملکي  تلفاتو په اړه ادعاوې او غوښتنې په منظم ډول وڅيړي.

و ديوې پيښې تفتيش د قرباني او يا هم د شاهد د شکايت د تلفات

الرې او يا داچې د ملي اردو او يا ملي پوليسو د حقوقي او قانون 

د برخې د افسرانو او يا قوماندانانو د ګومان  له مخې د ملي او 

يا نړيوال قانون څخه د سرغړونې او نقض په توګه تر غور الندې 

ميکانيزم بايد جوړ او يا هم په  راځي او پيل کيږي.دغه ډول

 موجودو جوړښتونو کې په پام کې ونيول شي.

که څه هم د حکومت له خوا داسې هڅې شته چې ملکي تلفات تعقيب او 

کم کړي، يوناما له دې څخه انديښمنه ده چې د ملي امنيتي 

ځواکونو مشرتابه د دې ځواکونو په ذريعه ملکي تلفات نه مني. د 

افسرانو په مکرر ډول له دې  لوړپوړوي پوليسو ملي اردو او مل

څخه انکار کړي چې د دوي ځواکونو ملکي تلفات اړولي دي.
122

له دې  

امله د دې ډير احتمال شته چې د ملي امنيتي ځواکونو له خوا د 

حاالتو  وملکي تلفاتو ټول شمير په راپورونو کې نه راځي. په ځين

يص چې د ډزو په تبادله جګړې، د ملکي تلفاتو تشخ ۍکې لکه ځمکن

کې رامنځ ته کيږي ښايي ګران کار وي، خو د دغو تلفاتو شمير په 

نورو حاالتو کې ښکاره وي، لکه په داسې حالت کې چې ملکي کسان د 

 نظامي ځواکونو اخطارونو ته پاملرنه و نه کړي. 

 

اقدمات چې قوانين  ييوناما د افغان حکومت له خوا نور نيول شو

، ستايي. د يو هو د ملکي کسانو ژغورنه په کې ممکنمراعات شي ا

شميره فرمان صادر  ۲۲-۲په مارچ کې افغان حکومت د ولسمشر  ۲۱۰۲

کړ چې ټولو امنيتي ځواکونو ته الرښوونه کوي چې د ځانګړو 

 عملياتو په ترڅ کې قوانين، پاليسي او طرزالعملونه مراعات کړي. 

 

ه د ايساف عملياتي طرز لپار تلفاتو د مخنيوي دد ملکي کسانو

 العملونه او تاکتيکي الرښوونې 

کې ايساف څو عملياتي طرز العملونه او تاکتيکي الرښوونې  ۲۱۰۲په 

، څو په يتر بيا کتنې الندې ونيولې او نوي پاليسۍ يې پيل کړي د

 هوايي بريدونو پورې تړلي ملکي تلفات کم کړي. 

 

تاکتيکي  نمبر ۰.۳ ايساف قوماندان  ايساف د ، ۰۳د اګست په 

ر کړ. لکه څنګه چې په دې راپور کې پخوا وويل شول، وخپ د الرښو

                                                 
د خلکو د ساتنې کنفرانس چې يوناما په کې ګډون کړي و، د ايساف مرکزي دفتر، کابل،   122

۲۱۰۲ . 



 په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه کال کلني راپور ۱۰۲۱د  

 

07 

نوي کتنه په غير مستقيمو فيرونو او له هوا څخه په ملکيانو او 

غورځيدونکو ګوليو په نورو جوړښتونو چې ښايي ملکي خلک په کې وي 

محدوديت لګولي. هغه وخت چې د خپل ځان د دفاع لپاره بل بديل نه 

 . يوي موجود، استثنا د

 

نوې الرښونې خپرې  د زياتې قوي د کارونې په اړه ايساف د پاليسي

کړي. دغه الرښود د هغو عملونو په اړه ښکاره تعريفونه لري چې د 

قواوو د ساتنې په وړاندې تهديد ګڼل کيږي او همدارنګه د دغو پيښو 

، ايساف د ۰۱سپتمبر په په اړه د تدابيرو په باب الرښونې کوي. د 

د زياتې قوي د کارونې معياري طرز العمل ، نشر کړ چې  ۵۱۵عملياتو 

. د عملياتو د معياري طرزالعمل نوي په اړه الرښود او هدايت دي

کتنه ښکاره الرښوونې لري چې د خپل ځان دفاع څه ته وايي، د خپل 

ځان دفاع په پراخه ساحه کې څه شي ده، همدارنګه د دښمن عمل، د 

قوه څه شي  ېقوه، او وژونک ېحد اقل، غير وژونک ېصد، د قودښمن ق

انفرادي سرتيرو او قوماندانانو لپاره د . همدارنګه دغه خپرونه يد

نور نوې تشريحات لري چې د دوي په مسووليتونو پورې تړاو لري او د 

قوې د  نظامي عملياتو په ساحه کې د زياتېوي چې "د کدې هڅه 

په اړه پوهاوي زيات کړي، چې ځواکونه کارونې د طزر العملونو 

."مخنيوي وشي ملکي تلفاتووساتل شي او د 
123
 

 

په مرکز د ګډو څيړنو ټيم   ۵۵۲ ه راز  عملياتي کړنالرهايساف دغ

د  عملياتي کړنالره  د پيښو د ارزونې ټيم جوړ کړي. دغه  سره  

ايساف قوماندې ته معلومات ورکوي چې تکراري موضوعات بيا روښانه 

هغو سبقونو ټينګار وکړي چې د هوايي بريدونو  په ړي او دغه رازک

 عملياتي کړنالرې  له امله د ملکي تلفاتو په اړه زده شوي دي. د

 اصلي هدف د هوايي قوې کاروونکي او د هوايي ترمينل کنترول

سيسټم او ليکنې چې هغه  ييلو د استعمال ويډيووساو د  کوونکي

ستيو ملکي تلفاتو کې يې نقش درلودلي عوامل ښکاره کړي چې په ورو

دي.
124
  

 

يې  تيروتنهد ځينو تهاجمي بريدونو په پام کې نيولو سره چې په 

ملکي کسان تر هدف الندې نيولي وو )لکه څنګه چې په دې راپور کې 

مخکي وويل شول( يوناما له ايساف څخه وغوښتل چې د دغو الندنيو 

 يپه پام کې وساتي، د مخکينفعاليتونو په اړه پاليسي او الرښوونې 

لپاره مالحظې خاصتا هغه عوامل چې ايساف د هغو په ذريعه  نيولوهدف 

د دښمن قصد،
125

وړاندې څخه د طريقه او د  دتهديد، د تهدي د سمالسي 

له  ،نور قضاوتونه،  کله چې پوره شواهد نه وي موجود ګرځولو هدف

 حملو مخکې معلوموي. 

                                                 
 . ۲۱۰۵د يوناما او ايساف ترمنځ د بريښناليکونو تبادله، جنوري،   123
 همدا مرجع  124
د يوناما/ د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کميشنر دفتر په دې باور دي   125

هدف په  نظاميچې "د دښمن د قصد" په څير تشخيص کول بايد يو شخص د نظامي او مشروع 

وي او يا ملکي شخص وي چې په  ګړه مارې په پرلپسې ډول جنګ کوي/جډول، تاييد کړي چ

 مستقيم ډول په جنګ کې برخه اخلي. 
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ې د يوناما لپاره داسې فرصت برابر يوناما ايساف ته خبر ورکړ چ

کړي چې اړونده پاليسي وګوري، خو دغه غوښتنه ال تر اوسه په خپل 

ځاي پاتې ده.
126
 

 

څلورم  عملياتي کړنالره - هشمير ۵۱۱په نومبر کې ايساف  ۲۱۰۲د 

چې د ملکي تلفاتو د کړنالري په باب و چې د ملي  ،چاپ نشړ کړ

بيق له الرې د افغان چارواکو پلټنو د حالت په اړه د راپور د تط

له خوا د ملکي تلفاتو د تحقيقاتو تعقيبول معرفي کوي. دغه راز 

 تر بيا کتنې الندې نيسي او   COMISAF OPLAN 3832, Rev 6.2ايساف 

ي سي معرفي کړي چې د ملکي تلفاتو د ج، آي ۵۲۳ عملياتي کړنالره

تنظيم او له هغو سره د چلند طرز العملونه دي.
127
 

 

کې چې د ملکي  هڅوتي ځواکونو په ګډو يايساف او ملي امند 

 غونډې شوي  د معلوماتو د تبادلېجوړه   موخهتلفاتو د کمولو په 

ګډ کاري ګروپ، د ملکي  ، لکه د ملکي تلفاتو د کمولوېوې شامل

ملي امنيتي ځواکونو له افغان تلفاتو ګډ بورډ، او د ايساف او 

ه کنفرانسونه. يوناما د دې تمه د ساتنې لپارملکي خلکو  خوا د 

ملي امنيتي  افغان عملي بڼه پيدا کړي او د غونډېلري چې دغه 

بدل شي چې عملياتي چلند تر  ارګانونوپه داسې تخنيکي  هځواکون

او داسې پاليسي شروع او تطبيق کړي چې د  ونيسيدې نبيا کتنې ال

و لپاره نظامي عملياتو په ترڅ کې ملکي کسانو ته د تاوان د کمول

 ضروري وي. 

 

 د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو په وړاندې د حکومت غبرګون

يوناما د حکومت او ايساف له خوا د داسې جاري هڅو او تدابيرو 

اخيستي چې د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو د خطر مخنيوي  ياداښت

کې د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو ضد  ۲۱۰۲کوي. يوناما په 

د افغانستان د ملي  ۲۲جنوري په کال د  ۲۱۰۲تايي چې د ستراتيژي س

 ۍولسمشر حامد کرزي په مشرد امنيت د شورا له خوا تصويب شوه چې 

جوړه شوې وه.
128

ستراتيژي د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو په ضد  

د تدابيرو په اړه يو ملي واحد نظر ورکوي، چې د قانون د 

فعاليتونو او د عامه  ويکواکمني، امنيت، حکومتداري، ديپلومات

پوهاوي په برخو کې په تفصيل سره څرګندونې لري. د ستراتيژي يو 

ډير مهم عنصر دا دي چې د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو په اړه د 

ملي امنيت د ارګانونو د مسووليتونو په همغږي کولو باندې 

 ټينګار کوي. يوناما د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د

ايساف/ناتو او نړيوالې ټولنې په مرسته د دغې ستراتيژي تطبيق 

کول په لومړيتبونو کې ونيسي.
129

 

                                                 
 ايساف مرکزي دفتر، کابل.  ۲۱۰۵، ۰۲د يوناما او ايساف ترمنځ کتنې، د جنوري   126
 . ۲۱۰۵د ايساف او يوناما ترمنڅ د بريښناليکونو تبادله، جنوري،   127

فغانستان حکومت، د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو ضد د ملي امنيت شورا، د ا  128

 ، کابل. ۲۱۰۲ستراتيژي، جون 
د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو ضد پاليسي له څانګې سره د يوناما کتنه، د ايساف   129

مرکزي دفتر او د يوناما او چاوديدونکو توکو ضد پاليسي د څانګې ترمنځ د بريښنا 

 . ۲۱۰۵ه، جنوري لليکونو تباد
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کې د ملي امنيت اړونده وزارتونو په ګډه سره د جنايي  ۲۱۰۲په 

تخنيک او بيوميټريک په اړه د جمهوري رياست فرمان مسوده جوړه 

امنيت د  کړه هغه وزارتونه چې د جنايي صحنو په تحقيق، د ساحې په

. کله چې سند وشواهدو په غونډولو او موندلو کې کار کوي، شامل و

السليک شي دغه سند د بيوميټريک او کريمنال تخنيک د ملي ستراتيژي 

د پرمختګ لپاره يو قانوني چوکاټ طرح کوي. د دغې ستراتيژي يو د 

پر  وشواهدد ويل شوي عنصر به دا وي چې عمليات به  نه وړاندې

ره کيږي، چې په خپل وار د قانون له واکمني سره مرسته بنسټ ترس

د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو د جنايت په وړاندې  ېکوي او يواز

له خوا نه  د ولسمشر هيو نظامي غبرګون نه دي. دغه فرمان تر اوس

.شويالسليک دي 
130

 

 

ايساف د افغانستان له حکومت سره کار کوي چې دوه ملي جنايي 

د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو ضد  چېتيار کړي  البراتوارونه

واليتونو کې هغو البراتوارونو له خوا تقويه کيږي او دغه راز په 

ميټريک دفترونه ايجاد کړي چې د تعبيه شويو چاوديدونکو وڅو بي

ي. دغه ساختارونه د اړونده رامنځ ته کيږتوکو پيښې په کې ډيرې 

واکونه او قضايي چارواکي به ارګانونو روزنې شاملوي چې امنيتي ځ

د او بيوميټريک پلټنو پر بنياد   يد عدلي طب اوپه کې ګډون ولري 

تقويه شي. ونهتعقيبعدلي پيښو 
131
 

 

خواوو ترمنځ ځمکنۍ مخامخ جګړې او د  ښکيلو د د جګړې
 کسانو ساتنه ملکي

 

 

زما ورور د جنګ د دواړو خواوو په منځ کې په جګړه کې 

لومړي دي په دوو مرميو په نس  والومخالف وسل ګير شو. 

د امنيتي  هغهاو ژوبل شو. له هغه وروسته  تکې وويش

ځواکونو خوا ته حرکت وکړ چې مرسته تر السه کړي، خو 

ۍ ولګيده، دغه وار مناڅاپه يې په لينګي باندې بله مر

ير وکړ، هغوي فکر وکړ فانړيوالو نظامي ځواکونو پر ده 

. جګړې د يوه ساعت لپاره دي مخالف وسلوال چې دي يو 

دوام وکړ او زما ورور د محلي خلکو له خوا د بلخ روغتون 

رنځيږي او بايد چې  دهته يوړل شو. هغه اوس هم له ډير در

 يې عمليات شي. يلينګ

ليزي په کلي عد بلخ واليت د چمتال ولسوالي د نوشهر  --

د حکومت پلوه او حکومت ضد  ۱کال د مۍ په  ۲۱۰۲کې، د 

ځ د ځمکنۍ جګړې په مهال د راګير شوي ملکي نم ترو قواو

 . شخص ورور
 

جګړو له  يود حکومت پلوه او حکومت ضد ځواکونو ترمنځ د ځمکن

يې وژل شوي  ۲۵۱تنه وو ) ۰۱۰۱امله د ملکي کسانو د تلفاتو شمير 

٪ کموالي  ۲۲کال په پرتله  ۲۱۰۰تنه ژوبل( چې د  ۰۰۱۱او 

د ځمکنيو خو د ستاينې وړ دي  څرګندوي. که څه هم دغه کموالي

سلنه جوړوي چې له  ۲۰جګړو له امله اوس هم د ملکي تلفاتو شمير 

                                                 
  تير ځل ذکر شوي .     130
 . ۲۱۰۵فبروري،  ۰۳ما سره، اد ايساف د مرکزي دفتر مکاتبه له يون  131
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تعبيه شويو چاوديدونکو توکو وروسته يو داسې تاکتيک دي چې تر 

 ټولو زيات د ملکي تلفاتو سبب ګرځي. 

 

پر  ېمياو س ېپه ځمکنيو جګړو کې د تلفاتو په شمير کې د منطق

ي چې په ټول هيواد کې د جګړو جريان او بنسټ کموالي څرګندو

محرکات يو ډول نه دي. د حکومت پلوه او حکومت ضد ځواکونو ترمنځ 

د ځمکنيو جګړو له امله د ملي تلفاتو شمير په مرکزي، لوړو 

، شمالي او لويديځو برخو کې ډير و او وي برخو، شمال ختيځزمرک

 ت کم و. سيمو کې دغه تلفا واو ختيځ وپه جنوبي، جنوب ختيځ

 

په خاصو سيمو کې دغه زياتوالي له دې سره تصادف کوي چې په دې 

سيمو کې محلي وسله وال ګروپونه او شبه نظامي واحدونه زيات شوي 

 چې يا د حکومت په پلوي او يا د حکومت په ضد فعال دي. 

 

 ۲۱۰کې  ۲۱۰۲په شمالي سيمو کې، د مخامخ ځمکنيو جګړو له امله په 

لي، چې په دې سيمه کې د جګړو د قواوو او ٪ زياتوالي راغ

محرکاتو بدلون څرګندوي. د دې زياتوالي زياته برخه د فارياب په 

ملکي  ۲۰پيښو څخه ) ۰۲کې له  ۲۱۰۰چې په  ېواليت کې رامنځ ته شو

 ۲۱۰۲ملکي تلفات(. د  ۰۱۵پيښو ته ورسيده ) ۲۲کې  ۲۱۰۲تلفات( په 

ځواکونو ترمنځ جګړې هغه  مت پلوهوپه اوږدو کې د حکومت ضد او حک

انتقال پيل شو  ي چاروتيپه مۍ کې د امن ۲۱۰۲وخت تودې شوې چې د 

الرو خپله  واو طالبانو هڅه وکړه چې خپل نفوذ پراخ  او په مهم

ړي.کولکه ټينګه 
132

 ووسله والد فارياب اوس په افغانستان کې  

جګړو له پلوه څلورم ډير نا امنه واليت دي.
133

 

 

او ختيځو سيمو کې د ځمکنيو جګړو په شمير  وختيځ په جنوبي، جنوب

چې نظامي ځواکونه له دغو کله کموالي څرګند شو   هغه مهالکې 

وه او په دې ډول سيمه اسيمو څخه ووتل او نورو هغو ته يې مخ واړ

ونه بدل شول. په ځينو برخو کې نظامي عملياتو کييز جنګي تاکتي

ايستل او افغان امنيتي  وکليدي ولسواليو څخه  وشورشيان له مهم

ځواکونو او حکومت ته يې د د ې فرصت برابر کړ چې په دغو سيمو 

کې خپله واکمني ټنيګه کړي. په ځينو نورو سيمو کې چې نړيوالو 

نظامي ځواکونو خپل عمليات کم کړي او افغان امنيتي ځواکونو د 

دې ظرفيت نه درلود چې هلته خپله ولکه ټينګه کړي، ښايي چې 

شيانو يا محلي زورواکانو هغه سيمې تر خپل کنترول الندې شور

 راوستې وي. 

 

په جنوبي سيمو کې د ځمکنيو جګړو له امله د ملکي تلفاتو شمير 

 ۱۲تنو ته راټيټ شوي، چې  ۰۲۵کې  ۲۱۰۲څخه په  ۲۱۲کې له  ۲۱۰۰په 

ته برخه د کندهار په اسلنه کموالي څرګندوي. د دغه کموالي زي

                                                 
ټولنو يوناما ته خبر ورکړي چې محلي چارواکو او ايساف په ځينو ولسواليو کې له   132

وسله والو ډلو څخه غوښتي دي چې له شورشيانو سره د مقابلې په وخت کې د دوي مالتړ 

ضد عناصرو او وسله واله ډلو ترمنځ جنګونه د داسې حاالتو په ګډون چې وکړي. د حکومت 

وسله والي ډلې له حکومت سره تړلې وي، د فارياب په واليت کې د جګړو د شرايطو 

بدليدونکي حالت څرګندوي، چې تر ډيره بريده د امنيتي چارو په ليږد پورې او زورورو 

  محلي وسله واله ډلو په شتون پورې تړلي دي.
 . ۲۱۰۲، ۲د ملګرو ملتونو د ساتنې او امنيت د څانګې سندونهو د جنور   133
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چې د ملکي تلفاتو کچه د دغه تاکتيک په  ېته شو واليت کې رامنځ

تنه ټپيان  ۲۰۱تنه وژل شوي او  ۰۱۱) ۵۰۱کې له  ۲۱۰۰نتيجه کې په 

نور ژوبل دي(  ۲۳تنه وژل شوي او  ۲۲تنو ته ) ۲۱کې  ۲۱۰۲دي( په 

کې په ختيځه سيمه کې  ۲۱۰۲راټيټه شوې. په مقايسوي ډول، په 

پيښې رامنځ ته  ۲۱۲نيو جګړو بدلون ډير زيات محسوس نه و چې د ځمک

 ۲۲۱کې  ۲۱۰۰تنه ملکي تلفات يې درلودل. دغه شمير په  ۳۱۵شوي او 

 تنه تلفات يې درلودل.  ۳۱۱پيښې وي او 
 

په داسې ساحو کې لکه کندهار د ملکي تلفاتو د کچې راټيټيدل په 

کچه هم راټيټه  تاوتريخوالي حتمي ډول د دې مانا نه لري چې د 

منيتي ځواکونو ظرفيت چې په سيمه کې امنيت ټينګ شوې وي او د ا

وي. په ځينو  يته ماتې ورکړي ډير شو حکومت ضد وسلوالو کړي يا 

برخو کې، د ځمکنيو جګړو له امله د ملکي تلفاتو په کچه کې 

امنيتي ځواکونو  وکموالي ښايي له دې امله وي چې يو شمير نړيوال

ې د حکومت ضد عناصرو هغه ځاي پري ايښي وي او په ځينو برخو ک

 وي.  ېولکه ټينګه کړې وي او په پايله کې مخامخ جګړې کمې شو
 

او ختيځو برخو کې  وکال په موده کې، په جنوبي، جنوب ختيځ ۲۱۰۲د 

ادامه وموندله او د ملکي کسانو ژوند يې اغيزمن  تاوترخوالي 

په پرتله دغه اندازه کمه وه. ۲۱۰۰کړي و، که څه هم د 
134

د حکومت  

شوي خو له  ېجګړ ۍمنځ ځمکن ترملي امنيتي ځواکونو  ضد عناصرو او

.ېځواکونو سره داسې جګړې کمې و نړيوالو
135

دا وي  ېښايي سبب ي 

د  ،دي يته انتقال شو افغان ځواکونو امنيتي چارو مسووليت چې د

 ۲۱۰۰ملي پوليسو او د محلي پوليس د پوستو په مقابل کې بريدونه د

په چاڼنيزو عملياتو  ،پسې ډول زيات شوي ديکال په پرتله په پرل

کې کموالي په هغو منطقو کې چې ډير ملکي کسان اوسيږي دملکي 

 سبب هم ګرځيدلي دي. يکموالد کسانو دتلفاتو 
 

هم وي چې  د کچې د کموالي يو المل ښايي داکې کنيو جګړو ځمپه 

د جنوب په ځينو برخو کې  په ځانګړي ډول طالبان کمزوري شوي دي،

کلونو کې په  ۲۱۰۰ -۲۱۰۱تي ځواکونو په يچې ايساف او ملي امن

. که څه هم د حکومت ضد او حکومت ترسره کړللوړه کچه عمليات 

منځ د ځمکنيو جګړو له امله ملکي خلکو په  ترپلوه ځواکونو 

تلفاتو کې کمښت د ستاينې وړ دي، خو د دغه کموالي او د ملکي 

شته. په داسې حال نيمه اړيکه منځ کې مستقتر کسانو د ښې ساتنې 

کې چې په جنوب، جنوب ختيځ او ختيځو سيمو کې د امنيتي ځواکونو 

ترمنځ د جګړو له امله د ملکي کسانو په تلفاتو کې کمښت راغلي 

سلنه کموالي څرګندوي، د حکومت  ۵۲کال په پرتله  ۲۱۰۲دي، چې د 

فکر  هغه کسان چې تاضد عناصرو له خوا د ملکي کسانو وژل، خاص

. د يمرسته کوي، په څرګند ډول زيات شوي د کيږي له حکومت سره

 ۲۱۰۰تنو ته رسيږي چې د  ۲۱۰ملکي کسانو عمدي وژنه يا ژوبلونه 

 سلنه زياتوالي څرګندوي.  ۵۵کال په پرتله 
 

                                                 
 . ۲۱۰۵، ۲د ملګرو ملتونو د ساتنې او امنيت د څانګې راپور، جنوري   134
پورې. د دښمن له خوا پيل  ۲۱۰۲د ايساف د مياشتنيو ارقامو څرګندونې تر نومبر د   135

نومبر  -۱ال تر کاله بدلون )جنوري شوې بريدونه، د مياشتني د آر سي له خوا له ک

 . ۲۱۰۲دسمبر،  ۲۰(، ۲۱۰۲
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 د ځمکنيو ښکلتياوو مثالونه: 

  تګاب په ولسوالي کې  دکاپيسا واليت د ۰۲د اکتوبر په

تي ځواکونو ته کمين نيولي و )ملي اردو طالبانو ملي امني

او ملي پوليس(. د دغې جګړې په نتيجه کې څلور تنه ملکي 

کې يې د پيښې ځاي ته  رکسان ژوبل شول، چې په يوه شخصي موټ

 نږدې سفر کاوه. 

  واليت د چک په ولسوالي کې  ګو، د ميدان ورد۲۲د اکتوبر په

ملي اردو( ايساف، ملي امنيتي ځواکونو )ملي پوليسو او 

. جنګ ونښت وعمليات پيل کړل چې هدف يې د حکومت ضد عناصر و

تبادلې )چاوديدونکي ګولۍ( د سيوک او صوفي خيل  د ډزواو 

 کلي اغيزمن کړل چې اووه تنه ملکي کسان يې ژوبل کړل. 

  د فارياب واليت په غورماچ ولسوالۍ کې ملي  ، ۵۱د نومبر په

ل ېپه وړاندې عمليات پ وضد عناصر امنيتي ځواکونو د حکومت

کړل چې په پايله کې دوه تنه ملکي کسان و وژل او دوه تنه 

نور ملکي خلک ټپيان شول. ټول تلفات د ملي امنيتي ځواکونو 

د تبادلې له امله  ډزوترمنځ د  واو د حکومت ضد عناصر

 ورسيدل. 
 

 افغان محلي پوليس او د ملکي کسانو ساتنه
 

رته نږدې په دشت ارچي ولسوالي  افغان محلي پوليس زما کو

کې يوه پوسته لري. يوه شپه د محلي پوليسو يوې ډلې زما 

غو هد کور دروازه وټکوله او ما ته يې وويل چې په 

شورشيانو پسې ګرځي چې په دې وروستيو کې يې په دې ساحه 

کې له محلي پوليسو سره جګړه کړې ده. ما غوښتل چې 

يسو په دروازه فير وکړ. دروازه خالصه کړم چې محلي پول

ګولۍ زما سترګه ژوبله کړه. دوي زه ونيولم او په داسې 

حال کې يې خپلې پوستې ته راوستم چې له سترګې مې وينې 

بهيدلې. ما محلي پوليسو ته د خپلې وظيفې د معارف د 

ې کې د چپراسي په حيث نځپه ښوو چي رياست کارت ور وښود

کړه او نه يې زه کار کوم. دوي نه دې ته څه توجه و

پريښودم چې ډاکټر ته والړ شم. محلي پوليسو دا ويل چې زه 

شورشي يم. زما ورور دوي ته وويل چې د ده په ځاي ما 

. محلي پوليسو زه مالړ شزه د درملنې لپاره ونيسئ څو 

پريښودم او زما ورور يې هم وروسته خوشي کړ. زما سترګه 

 له السه ورکړ.په پاکستان کې عمليات شوه خو ديد مي 

د  ۲۱۰۲يو ملکي شخص چې د محلي پوليسو له خوا د  -- 

ل بت ارچي په ولسوالي کې ژوشد کندز واليت د د ۱اګست په 

  136.شوي و

 عمومي کتنه 

کې د افغان محلي پوليسو پروګرام تر څارنې الندې  ۲۱۰۲يوناما په 

ونيو.
137

يوناما د محلي پوليسو د چلند او په ملکي خلکو او  

نه تر السه کړي. ډيري وراپور بيالبيلت د دوي د اغيزو په اړه امني

                                                 
 د کندز ښار. ۲۱۰۲سپتمبر،  ۰۰له قرباني سره د يوناما مرکه،   136
. د اي ايل پي ماخدزونو ۲۱۰۲په وسله واله جګړه کې د ملکيانو د ساتنې کلني راپور   137

 . ۵۰ -۵۱مخ 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%
202012.pdf. 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
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ټولنو راپور ورکړي چې په هغو ځايونو کې چې محلي پوليس موجود 

دي امنيت ښه شوي دي.
138
  

 

خو په څو ولسواليو کې
139

 شويداسې راپورونه او سندونه تر السه  

 و اويچې د محلي پوليسو په استخدام او تصفيې کې له ضروري پاليس

. يوناما په خاص ډول د يطرز العملونو څخه کار نه دي اخيستل شو

لي پوليسو ته حدې انديښنه لري چې له محلي دفاعي ګروپونو څخه م

د تبديلي په وخت کې ښه تصفيه نه کيږي او ځينې يې د بشري حقونو 

په نقض تورن دي.
140

ټولنو په دوامدار ډول د دې انديښنو  

وليس نه شي کوالي چې محلي پوليس نه ورکړي دي چې ملي پوراپور

کنترول کړي او هغوي تر خپلې قوماندې الندې راولي. د محلي 

پوليسو له خوا د پخوانيو او روستيو بشري حقونو د نقض قضيې تر 

غور الندې نه نيسي. يوناما د محلي پوليسو له خوا د بشري حقونو 

چې دغه  د نقض په اړه په هغو حاالتو کې مثبت بدلون مشاهده کړي

قضيې په جنايي چلند باندې اوښتي وي او هغه تدابير ستايي چې د 

محلي پوليسو د رياست او د داخلي چارو د وزارت د مرکزي دفترونو 

له خوا په دې اړه نيول شوي چې له محلي پوليسو څخه په نقض 

عدلي باندې تورن )پخواني او اوسني( کسانو څخه تحقيق وشي او تر 

 يول شي. تعقيب الندې ون

 

پروګرام پراختيا او د غړو بيا  د د افغان محلي پوليسو

 تصفيه

کې په چټکي سره پراختيا وموندله  ۲۱۰۲د محلي پوليسو پروګرام په 

پوري به د  ۲۱۰۲تنه غړي لري. تر  ۰۱۲۲۲ولسواليو کې  ۲۲چې په 

ولسواليو کې به فعاليت  ۰۰۵تنو ته ورسيږي چې په  ۲۱۱۲۳دوي شمير 

تقويه  ۲۱۰۱ريکا حکومت اعالن کړي دي چې دغه پروګرام تر کوي. د ام

تنه وي. ۲۳۱۱۱کوي او د ټولو غړو شمير 
141

 

 

شوه،  سوکهپه نيمايي کې يو څه په  ۲۱۰۲که څه هم دغه پراختيا د 

ځکه چې له داخلي امنيتي ځواکونو څخه په بهرنيو سرتيرو حملې 

روا او فساد بد چلند، ناسرغړونو، زياتې شوي او د محلي پوليسو 

په اړه شکايتونه زيات شول.
142

د دې په ځواب کې د ايساف ځانګړو  

چارو وزارت د تصفيې کولو په پروسه کې څه  د کورنيوځواکونو او 

نو له مخې يې د بد چلند په وړاندې وبدلونونه راوستل او د راپور

په فعاالنه ډول تحقيقات او پلټنې پيل کړي ترڅو د نارواوو مخه 

                                                 
، ۰محلي پوليس هلته موجود دي، جنوري چې د هغو ټولنو له غړو سره د يوناما مرکې   138

 . ۲۱۰۲جنوري  ۱تر ، ۲۱۰۲
د ارزوګان يوناما د کندز واليت په چاردره، دشت ارچي او علي اباد ولسواليو کې او   139

اروزګان ولسوالي کې له بشري حقونو څخه د سختو سرغړونو راپورونه مستند واليت د خاص 

 کړي دي. 
م کيدل وګورئ د محلي دفاعي نوښتونو منحل کول او له محلي پوليسو سره د هغو مدغ  140

 برخه، په دې راپور کې د تصفيې او بې وسلې کولو نه مراعات کول. 
، د ايساف مرکزي ۲۱۰۵، ۰۲د يوناما کتنه د ايساف له ځانګړو ځواکونو سره، جنوري   141

 دفتر، کابل. 
د داخلي نظامي ځواکونو له خوا پر نړيوالو نظامي ځواکونو بريدونه په ابي   142

ې د افغان ملي امنيتي ځواکونو د غړو له خوا په نړيوالو يونيفورم هغه بريدونه دي چ

 نظامي ځواکونو ترسره کيږي. 
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پورې د ايساف ځانګړو  ۰۱کال د جنوري تر  ۲۱۰۵ي. د ش  ونيول

تنه پوليس تر بيا تصفيې  ۰۲۳۲۱ځواکونو او د داخله چارو وزارت 

الندې راوستل.
143
)يو په سلو  ۰۲۲د دغو بيا تصفيه شويو کسانو څخه  

شول او نور وتښتيدل او يا يې خپلې وظيفې د دندو ګوښه   (کې

 وپروسې وروسته د محلي پوليس . او په دې ډول د تصفيې لهېپريښود

.يي راغلسلنه کموا ۱په عمومي شمير کې 
144
 

 

کال په دويمه نيمايي کې د محلي پوليسو لپاره نوي  ۲۱۰۲د 

طرزالعملونه پيل شول چې درۍ تنه د ملي امنيت د رياست افسران د 

 هد ولسواليو د امني وتنو پوليسو لپاره شامل شول څ ۰۱۱هر 

محلي پوليسو اجراات د قانون او د  قوماندانانو له خوا د

ارزوي. د کورنيو  څاري او وعملياتو د طرزالعملونو په رڼا کې و

چارو وزارت او ايساف ځانګړو ځواکونو دغه راز د ولسوالي مشورتي 

کړل چې د محلي پوليسو په روزنه کې مرسته وکړي او جوړ ټيمونه 

په ټولو ولسواليو کې مشورتي مرستې برابرې کړي.
145

 

 

د ملکي کسانو تلفات او د محلي پوليسو له خوا پر بشري 

 حقونو تيري

پيښې مستندې کړي چې محلي پوليسو ته  ۳۳کې  ۲۱۰۲يوناما په 

 ۲۲تنه ملکي کسانو تلفات ليدلي ) ۱۲منسوبيږي، چې په پايله کې 

تنه ملکي تلفات په ځمکنيو  ۰۵تنه ژوبل دي(.  ۵۱تنه وژل شوي او 

ي، په داسې حال کې چې د دې تلفاتو اکثريت جګړو کې رامنځ ته شو

د بشري حقونو له نقض سره تړاو لري چې د محلي پوليسو له خوا 

 ترسره شوي دي. 

 

شوې   قضيو اکثريت په شمال ختيځ او شمالي سيمو کې ثبت ۳۳د دغو 

کې د محلي پوليسو غړي په مستقيم ډول د بشري حقونو  ۲۱۰۲دي. په 

بد )د جنايتونو لکه وژنه، جنسي تيري په نقض کې شامل وو. لکه 

په توګه( جنسي  خسارېپه مقابل کې د نجونو او ښځو ورکول د 

شکنجه کول او له هغوي سره بد چلند کول، د توقيفيانوتيري، د 

د ملکيتيونو غصبول او جبري کارونه. سره د دې چې د امريکا 

ت له ارو د وزارچد ځانګړو ځواکونو او د کورنيو متحده اياالتو 

خوا تدابير نيول شوي دي چې داسې ډول د نقض قضيې وڅيړي، خو له 

دې سره په محلي کچه د بشري حقونو د نقض له امله د محلي پوليسو 

 حساب ورکونه کمزوري پاتې شوې. 

 

 د محلي پوليسو په ذريعه د بشري حقونو د نقض بيلګې: 

  د کندهار په واليت د زيړۍ په ولسوالي کې ۰۵د مۍ په ،

نړيوالو نظامي ځواکونو او افغان ملي امنيتي ځواکونو په 

ګډه عمليات ترسره کړل او دوه تنه يې د حکومت ضد عناصرو 

 وسپارلپه تور ونيول. دغه دوه شکمن کسان محلي پوليسو ته 

                                                 
 . ۲۱۰۵جنوري،  ۱د ناټو د ځانګړو عملياتو د برخې قومانده، د اي ايل پي ايډيټ   143
 همدا ماخذ  144
، د ايساف ۲۱۰۵جنوري،  ۰۲د ايساف د ځانګړو عملياتي ځواکونو سره د يوناما کتنه،   145

 فتر، کابل. مرکزي د
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شول چې د زيړۍ ولسوالي مرکز ته يې ورسوي. د راپورونو په 

رو محلي وينا، د محلي پوليسو قوماندان سره له دوو نو

پوليسو دغه دوه تنه وهلي او ډبولي دي، هغوي يې په خپل 

موټر پسې تړلي او کش کړي دي او دواړه يې وژلي دي. محلي 

پوليسو نړيوالو ځواکونو ته خبر ورکړ چې بنديان تښتيدلي 

چارو د  کورنيودي. د دغې پيښې له راپور څخه وروسته د 

اکتوبر کې  کال په ۲۱۰۲وزارت/د محلي پوليسو رياست د 

څيړنې وکړي او د څيړنو  څوکندهار ته يو ټيم واستاوه 

هغوي په غير قانوني ډول وژلي  وپايله دا وه چې محلي پوليس

تنه تورن محلي  ې دغه در ۰۳اکتوبر په کال د  ۲۱۰۲دي. د 

ته يې  ۍپوليس ونيول شول او د کندهار نظامي څارنوال

 وسپارل. 

 ۲۳ولسوالي کې د جوالي په  د فارياب په واليت د غورماچ په 

دوو تنو محلي پوليسو يو تن محلي ملکي شخص چې په موټر 

سايکل سپور و، وويشت او ژوبل يې کړ او بيا يې هغه 

وشکاوه. د قرباني د شکايت له مخې دوه تنه تورن محلي 

 پوليس بې وسلې شول او د ملي پوليسو له خوا ونيول شول. 

 د  ۵۱لسوالي کې د سپتمبر په د فراه واليت د خاک سفيد په و

محلي پوليسو يوه قوماندان په يوه کلي کې يو تعبيه شوي 

چاوديدونکي توکي وموند، چې په خوا کې يې د ملکي شخص کور 

و. د محلي پوليسو قوماندان د کور څښتن دې ته اړ کړ چې 

چاوديدونکي توکي وچوي، چې مخکي چاودونه وشوه او يو ملکي 

 وه تنه نور يې ټپيان کړل. شخص يې وواژه او د

  د  ۰۵د کندز واليت د دشت ارچي په ولسوالي کې د ډسمبر په

حيد د ښوونځي يو تن اعبد الو دمحلي پوليسو غړي د شهي

ښوونکي و واهه او الس يې ور باندې مات کړ. د ټولنې خلکو 

هم راپور ورکړي چې د محلي پوليسو پوستي د ښوونځي 

او له هغوي څخه يې غذا،  يلکارمندان، زده کوونکي ځورو

 پيسې او د سون لرګي غوښتي دي. 
 

 د محلي پوليسو څارنه او حساب ورکونه

د متحده چارو وزارت او د امريکا  کورنيوکې د په مئ   ۲۱۰۵د 

ځانګړو ځواکونو د څارنې او تحقيق واحد ايجاد کړ چې په اياالتو 

ي. د محلي کابل کې د محلي پوليسو د رياست په دننه کې کار کو

پوليسو د رئيس جنرال احمدزي په وينا دغه واحد په معمول ډول له 

ساحو څخه ليدنه کوي چې اجراات، عملياتي ظرفيت، او د منابعو 

اړتياوې تر څارنې الندې ونيسي، په محلي پوليسو کې د جرمونو 

ادعاګانې وڅيړي او چيرې چې مناسبه وي جنايي تحقيقات پيل کوي. 

. د يد ېجنايي قضيې څيړل ۰۲ورکړي چې دوي تر اوسه  دي واحد راپور

.دهکې تعقيب شوي  ۲۱۰۲دغو قضيو زياته برخه په 
146
 

 

د محلي پوليسو رياست او د داخله چارو وزارت يوه تحقيقاتي پالوي 

ته دنده وسپارله چې له کندز څخه ليدنه وکړي او هلته د شکنجې 

                                                 
د رياست له غړو سره د يوناما کتنه، د څارنې او تحقيق  سيمه ييز  پوليسو د   146

 جنوري.  ۲۱۰۵ډسمبر او د  ۲۱۰۲څانګه، کابل د 
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او سپتمبر کې د ګست اپه  ۲۱۰۲او بد چلند هغه ادعاګانې چې د 

په چاردرې او دشت ارچي د محلي پوليسو له خوا د کندز واليت 

ولسواليو کې شوې دي وپلټي. د محلي پوليسو مسوول ګروپ هغه 

پخواني محلي دفاعي ګروپ و چې د ايساف په مرسته جوړ شوي و او د 

کې په محلي پوليسو بدل شو. نيمه يېپه  ۲۱۰۲
147

چارو د  کورنيود  

ي پوليسو د رياست پالوي د قوماندان د نيولو امر وزارت د محل

ورکړ )سره له نورو دوو محلي پوليسو او دوه تنه د محلي پوليسو 

 ۰۱تورن وو( چې په لومړي سر کې د جنوري په کې چې د نقض په قضيې 

قومانداني د سرپرست له خوا مسترده شوه خو  هد کندز واليت د امني

واکو له خوا دغه امر عملي شو. د وروسته بيا د کندز واليت د چار

 په مشروط ډول  په جنوري کې، نظامي څارنوال ټول تورن کسان ۲۱۰۵

 کورنيو چاروسره خوشي کړل او په راپور کې يې ويلي دي چې د 

نه دي  ېوزارت د تحقيق ټيم د ده له دفتر سره د تحقيقاتو نتيج

ستايي، او نيول  ۍ څيړنېکړي. که څه هم يوناما د لومړني ېشريک

وزارت د  کورنيو چاروخو وروسته د ټولو تورنو کسانو خوشي کول د 

په اړه چې حساب ورکونه تقويه کوي، له يوناما سره  وهغو ژمن

 ژورې انديښنې پيدا کړي.

 

د کندهار او کندز مثالونه څرګندوي چې تر دې وخته د محلي 

نې پوليسو له خوا د بشري حقونو د نقض د ډيري پيښو په اړه څيړ

يا جنايي جريان يوازې په هغه وخت کې پيل شوي چې په کابل کې  او

د محلي پوليسو رياست مداخله کړې او يا د بشري حقونو د ګروپونو 

په کچه د  يله خوا فشار موجود و. د دې مانا دا ده چې د ولسوال

احتساب او څارنې ميکانيزمونو په پوره اندازه وده نه ده کړې. د 

لوړ مقام څخه امر صادر شي او د محلي چارواکو  دې اړتيا چې له

ترمنځ يوه عمومي بېميلي چې په خپلواک ډول تحقيقات وکړي )د لوړ 

مقام څخه د مداخلې پرته( ښايي په محلي کچه د ځواکونو په 

پوري تړلي چې د محلي پوليسو قوماندانان او غړي،  محرکاتو 

کلتور او دغه  تاريخي تړونونه، او په ځينو سيمو کې د معافيت

پوليسو د غړو او محلي وسله واله ګروپونو ترمنځ  راز د محلي

 اړيکې په دې برخه کې نقش لري. 

 

ونه تقويه شوي چې مسره له دې چې په مرکزي کچه د احتساب ميکانيز

په محلي سطحه د بشري حقونو د نقض د مسالو په اړه د احتساب 

ه ټينګار سره په ډاګه ميکانيزم تقويه کوي، يوناما د دې اړتيا پ

ونه مکوي چې په محلي کچه بايد د احتساب او څارنې ميکانيز

پرمختګ وکړي. دغه ډول ميکانيزمونه کوالي شي سرغړونې کمې کړي، 

او د نقض د قربانيانو لپاره الزمي، اغيزمنې، مناسبې او سمالسي 

هغه پروسه په پام  ۍپيدا کړي. دغه ميکانيزمونه بايد اوسن ېچار

يالبيلې قواوې په کې شاملې دي او د محلي پوليسو بوساتي چې کې 

قوماندان او غړي هم په کې نقش لري او د محل خلکو ته د دې فرصت 

د قضيو په اړه په خوندي فضا کې راپورونه  ضورکړي چې د نق

 ورکړي. 

 

                                                 
 د نورو معلوماتو لپاره د محلي دفاع نوښتونه برخه په دې راپور کې وګورئ.   147
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او له محلي پوليسو سره يو  منحلول د محلي دفاعي نوښتونو

 وسلې کولو نشتواليځاي کيدل: د تصفيې او بې 

ولسمشر حامد کرزي د ايساف او د ايساف د  ۲۳د ډسمبر په  ۲۱۰۰د 

ځانګړو ځواکونو له خوا د بلخ، فارياب او د کندز واليت په ځينو 

جوړښتونو پروژه، په هلمند کې د مهمو  وکې د مهم ۲۱۰۰برخو کې په 

جوړښتونو لپاره د منځګړي امنيت پروژه او په کنړ، ننګرهار او 

نورستان کې د ټولنې له خوا امنيتي حل الرې، لغوه کړې.
148

 ۲۱۰۲د  

د ايساف ګډې قوماندانۍ يو امر صادر کړ چې د  ۲۲د جنوري په 

ټولنې له خوا د امنيتي حل الرو ټول ګروپونه يې لغوه کړل.
149
 

 

 ۵۰د ډسمر تر  ۲۱۰۲د ايساف د ځانګړو ځواکونو په وينا، د 

و له خوا کد محل په کچه د خلايساف/د ايساف ځانګړو ځواکونو 

دفاعي نوښتونه لغوه کړل او ډيري يې په محلي پوليسو پورې 

وتړل.
150

د مهمو ځايونو د  په شمال ختيځ او شمالي برخو کې  

يې په محلي پوليسو کې مدغم  ۲۱۱ګروپونه لغوه شول چې  ساتنې 

شول. په ختيځو برخو کې د سي بي ايس ايس اته ګروپونه لغوه شول 

تنه يې په محلي پوليسو بدل شول.  ۲۱۱غړي يې درلودل او  ۰۵۱۱چې 

د مهمو زيربنا د امنيت ساتلو منځنۍ  د هلمند په واليت کې پنځه 

 لکسان يې درلودل لغوه شو ۰۲۱۱چې نږدې  آي(آي ايس سي جوړښتونه )

له هغو څخه په محلي پوليسو کې مدغم شول. ۰۱۲۳او 
151

 

 

ي پروسې نشتوالي فصفيې د شفاپه پروسه کې د ت ادغام  يوناما د

ته اشاره کوي. په شمال ختيځ کې يوناما د بشري حقونو د نقش 

ي د پپه لومړيو کې د سي آي  ۲۱۰۲چې د  ډيري قضيې ثبتې کړي دي

غړو له خوا مخکې له هغه ترسره شوې چې د محلي پوليسو سره يو 

ځاي شي، دغه راز داسي قضيې هم ثبتې شوي چې د سي آي پي د غړو 

 له خوا چې وروسته لغوه شوي ترسره شوې دي. 

 

کړي چې د دوو   يوناما د بشري حقونو د نقض ډيرې جدي قضيې ثبت

په اپريل کې له محلي پوليسو  ۲۱۰۲تنو غړو له خوا شوي دي چې د 

په اګست او سپتمبر کې د سي آي پي  ۲۱۰۲سره يو ځاي شوي. د 

اوسني قوماندان د  پخواني او د چاردري د ولسوالي د محلي پوليسو

او بد چلند د ډيرو عملونو يا امر ورکړي او  تېري  شکنجې، جنسي

 ييا يې پخپله ترسره کړي. د دې عملونو قربانيان روغتياي

 رپ وکارمندان، زده کوونکي او نور داسې کسان دي چې محلي پوليس

هغوي شک درلود چې په شورشي فعاليتونو کې داخل دي. د مثال په 

بندي غوږ پري کړ او نور څو تنه  نندان د يوه تډول، قوما

                                                 
 ايساف وناما کتنې، د د ډي سي او ايس د عملياتي ځواکونو له مرستيال سره د ي  148

 . ۲۱۰۲مرکزي دفتر، کابل 
 مخکې ذکر شوي ماخذ   149
، د ايساف ۲۱۰۲جنوري،  ۰۲د ايساف د ځانګړو عملياتي ځواکونو سره د يوناما کتنه   150

 مرکزي دفتر، کابل. 
 مخکي ذکر شويماخذ    151



 په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه کال کلني راپور ۱۰۲۱د  

 

42 

ه کړي دي.جتوقيفيان يې شکن
152

کلن هلک جنسي  ۰۱په دې کې پر يوه  

تيري هم شوي دي. محلي منابعو راپور ورکړي چې دې قوماندان د يوه 

وسله وال ګروپ د يوه غړي په حيث وروسته د سي آي پي او بيا د 

راهيسي په داسې تيريو کې  محلي پوليسو د غړو په توګه له کلونو

  ل او هيڅ جزا يې نه ده ليدلې.يدخ

 

دغه راز يوناما د کندز په واليت د علي اباد په ولسوالي کې د 

محلي پوليسو د يوه غړي له خوا چې پخوا په سي آي پي کې شامل و 

د نقض درۍ قضيې ثبتې کړي. په دې قضيو کې يې يوه په يوه واده 

تنه ماشومان يې ژوبل کړل او ملکي کسان  کول و چې درۍ ډزېباندې 

دي. همدغه قوماندان په دې هم تورن دي چې  ييې په مرګ تهديد کړ

، ډير ژر له هغه وروسته چې د سي آي پي ۰۰د سپتمبر په  ۲۱۰۲د 

څخه محلي پوليسو ته والړ، يو تن توقيفي
153
.يد يشکنجه کړ 

154
 

 

شوي تدابير  که څه هم د محلي پوليسو د قومانداني له خوا نيول

دا ژمنه څرګندوي چې د تيريو مخنيوي وکړي او مجرمين جزا و 

ويني، خو د سي آي پي لپاره د داسې قوماندانانو په استخدام او 

د هغوي د مدغم کيدلو په اړه د تصفيې يو  بيا په محلي پوليسو کې

کمزوري عمل ليدل شوي. يوناما د دې سپارښتنه کوي چې د داخله 

محلي پوليسو په اړه د څارنې نور تدابير ونيسي چې چارو وزارت د 

له سي آي پي څخه د جدا شويو کسانو سابقه، د دوي اجراات او د 

نورو وسله والو ګروپونو او غړو اجراات تر څارنې الندې راولي، 

 چې غواړي د محلي پوليسو په ليکو کې شامل شي. 

 

 مالحظاتپه اړه  ود محلي پوليس

                                                 
ي چې يو )محلي پوليس قانوني صالحيت نه لر ساتلد شکنجې عملونه لکه د توقيفيانو   152

څوک توقيق کړي( او په پايپونو، لرګيو سره د هغوي سخت وهل او تر هغې پورې وهل ترڅو 

شخص پر هغه باندې په لګول شوي تور اعتراف وکړي. دغه راز يوناما د يوې پيښې  يو

سندونه پيدا کړي چې د محلي پوليسو قوماندان يو ملکي شخص دې ته اړ کوي چې تعبيه شوي 

ي را وباسي. دغه راپور وګورئ: په افغان توقيف ځايونو کې د جګړو په چاوديدونکي توک

خپور شوي چې په غير قانوني  ۲۱۰۵، ۲۱تړاو د توقيف شويو کسانو سره چلند. د جنوري په 

تنو ماشومانو توقيف کول مستند کوي، )د ملي امنيت  ۱۱ډول د افغان چارواکو له خوا د 

د ملي امنيت په ضد جرمونو تورن شوي وو:  رياست، ملي پوليس او محلي پوليس چې

http://unama.unmissions.org . 
محلي پوليس او سي آي پي د دې صالحيت نه لري چې يو شخص ونيسي او يا يې توقيف کړي.   153

چې په کليو کې د  محلي پوليس يو ضمني صالحيت لري چې په مؤقت ډول يو شکمن شخص وساتي

دوي د امنيت د ساتلو له صالحيت سره سمون لري. وګورئ: د افغان محلي پوليسو د 

په جنوري کې  ۲۱۰۲په اګست کې تصويب شوي او د  ۲۱۰۱تعيين سند چې د  د طرزالعملونو

د جنوري راپور د "په افغان توقيف  ۲۱۰۵ل شوي دي. دغه راز وګورئ: د يوناما د يتعد

په جنوري  ۲۱۰۵جګړو په تړاو له توقيف شويو کسانو سره چلند" وګورئ چې د ځايونو کې د 

توقيفيانو سره مرکې شوي دي چې د محلي  ۰۲تر  ۰۱کې خپور شوي. په دې راپور کې له 

پوليسو له خوا توقيف او شکنجه شوي دي )په کندز، فارياب، کندهار او اروزګان کې، 

 . http://unama.unmissions.orgوګورئ 
په جنوري کې د محلي پوليسو د څارنې او پلټنې  ۲۱۰۵لکه چې مخکې وويل شول، د   154

څانګې ساحې ته ځانګړې پالوي وليږه چې د شويو ادعاګانو په اړه څيړنې وکړي او د دې 

تعقيب پروسه په کار  يقين پيدا کړي چې واليتي چارواکو د مجرمينو په وړاندې د جنايي

اچولې ده. يوه محلي پوليس افسر وويل چې د سي آي پي پخواني او د چاردرې د محلي 

پوليسو اوسني قوماندان له کلونو راهسي داسې سرغړونې کړي دي خو د محلي زورواکانو له 

خوا حمايه کيږي. د داخله چارو وزارت د محلي پوليسو رياست پالوي د دې قوماندان د 

و امر ورکړ او ورسره نور هم و. د يوناما مرکې له څارنوالي د ځاي او جزئيات د نيول

 امنيتي الملونو له امله نه دي خپاره شوي. 

http://unama.unmissions.org/
http://unama.unmissions.org/
http://unama.unmissions.org/
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کال کې يوناما د محلي پوليس له خوا  ۲۱۰۲په په داسې حال کې چې 

دسرغړونو په برخه کې د احتساب ورکونې په اړه د پام وړ پرمختګ 

خو يوناما د موجوده پاليسيو د ناکافي تطبيق  . هد هژمنې شاهد او

په اړه چې له امله يې د قضيو ارزونه کمزورې کيږي ، معافيت را 

ليسو د احتساب او څارنې منځته کيږي او په محلي کچه د محلي پو

بايد د ميکانيزمونه کمزوري کيږي، خپله انديښنه بيا څرګندوي. 

پلټنې ثابت او دقيق طرزالعملونه تعقيب شي چې د بشري حقونو د 

په تيره بيا په سمون ولري  نړيوالو نورمونو او معيارونو سره 

ټولننيز نوښت پروګرام د هغو ځايونو کې چې وسله والې ډلې لکه 

سي اي پي( د محلي پوليسو په قطعاتو)
155

کې ادغام شوي وي. د  

د ملي پوليسو له خوا د محلي  نيمګړي خدمتونه ارزونې او استخدام

پوليسو د قطعاتو د قوماندې او کنترول دکمزورتيا المل کيږي او 

او د محلي کوي  ورسره د ځواک غير رسمي او محلي جوړښتونه تقويه 

کچې د احتساب ورکونې د بهيرونو او ميکانيزمونو د نه پايښت المل 

ګرځي. دغه نيمګړتياوې د ملکي وګړو تحفظ او د محلي ټولنو امنيت 

 ي.سره مخ کوګواښ له 

 

دمتحده اياالتو ځانګړي  اد کورنيو چارو وزارت او د امريک

زونې نوښت د محلي پوليسو د ځينو واحدونو د بيا ارځواکونه بايد 

خپلو وقايوي روشونو ته ادامه   کال کې منل شوي و ۲۱۰۲ته چې په 

د محلي پوليسو ځينې ځانګړي قطعات تر بيا ارزونې الندې ورکړي 

هغو څخه د بشري حقونو په برخه له چې  و تهراولي. دغه ډول قطعات

کې زيات شکايتونه شتون لري بايد د بيا ارزونې او پلټنې په 

لومړيتوب ورکړاي شي، په تيره بيا کله چې په دغو  برخه کې ورته

وي  قطعاتو کې پخواني سي اي پي او يا نورې وسله والې ډلې شاملې 

ور چې پخوا د محلي پوليسو په قطعاتو کې د نيمګړې ارزونې سره 

 .ګډ شوي دي

 

                                                 
155

د دې اړتيا ده چې په دقيقه او پرلپسې توګه په محلي پوليسو کې د جذب او ياهم د     

والو چې ځينې د  نورو وسله والو ډلو زياتره په شمال او شمال ختيځ کې د نورو وسله

 وړاندې څخه په محلي پوليسو کې جذب شوي دي، ارزونه او پلټنه تر سره شي. 
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وګړي: په جګړه ځپلو سيمو کې  له ګواښ سره مخ ملکي
 ساتنهد بشري حقونو 

اندړو  وا مالتړ شوي پاڅونونه: د غزني واليت دد دولت له خ

 ولسوالي 
يوناما د طالبانو او نورو دولت ضد عناصرو پر خالف په مرکزي، 

  و سيمو کې د محلي پاڅونونو پيښې ثبتځو او ختيځشمالي، جنوب ختي

هم په  کړي دي. د دغو پاڅونونو ډيري د لنډ مهال لپاره وو او يا

ډول پاڅونونه  رو په شکل کې وو. دغه ټوليز ډول د عوامو د مظاه

په عمومي صورت د هغو وسله والو ډلو له خوا رهبري کيدل چاچې 

محلي کسان دې ته وهڅول چې د دولت ضد عناصرو په وړاندې مقاومت 

چې  د وسله والو  لکړد دې  لپاره  منظم وکړي د دې لپاره مالتړي 

او د افغانستان عناصرو سره په وسله والو نښتو کې مقابله وکړي 

 .ړيد ملي امنيتي ځواکونو سره مرسته وک

 

 ۲۱۰۲تر ټولو مهم پاڅون د غزني واليت د اندړو په ولسوالۍ کې د 

کال د اپريل په مياشت کې رامنځته شو. د حزب اسالمي وسله والې 

ډلې دغه پاڅون رهبري کړ چې په پاي کې د هغه سره د عوامو زيات 

حلي مشرانو او د اندړو د ولسوالۍ مالتړ وشو. د حزب اسالمي م

اوسيدونکو د راپور له مخې دغه پاڅون د طالبانو له خوا د هغوي 

د ژوندانه په چارو کې د زياتو مداخلو، د ښوونځيو، کلينيکونو، 

بازارونو د تړلو او د خلکو پر خوځښت او د بيان د ازادۍ د 

 .يترسره شوي دمخنيوي او محدوديتونو د وضع کولو له امله 

 

کال د اکتوبر په مياشت کې د  ۲۱۰۲د دغه خوځښت په غبرګون کې د 

اندړو په ولسوالۍ کې افغان امنيتي ځواکونه د ملي پوليسو او 

تشکيل سره يوځاي شول. د حکومت له خوا د ژمنې  لهمحلي پوليسو 

سره سره چې په هغې کې د پاڅون د السته راوړنو د ساتنې په اړه 

ځاي د محلي ټولنې د غړو له خوا د حکومت د د هغه ، ويل شوي وو 

او په دې باب  ناکافي مالتړ، د محلي پوليسو د استخدام د پروسو

شکايت شوي چې له افغانستان څخه د باندې د طالبانو زيات 

ځواکونه دغې سيمې ته د پاڅون سره د مقابلې لپاره را داخل شوي 

.دي
156
  

 

ې نيغ په نيغه د اندړو ملکي تلفات ثبت کړي چې ډيري ي ۲۳يوناما 

د ولسوالۍ د پاڅون سره تړلي دي.
157

پاڅون  په په داسې حال کې چې 

                                                 
156

د پاڅون پر مهال د هغه ځاي کليوالو يوناما ته دا راپور ورکړ چې حکومت په فعاله  

توګه د دغه خوځښت مالتړ وکړ په داسې حال کې چې ځينې نورو په پاڅون کې  د جنګيدونکو 

مه توګه د دې اعالن وکړ چې هغوي د دولت سره کوم تړاو نه لري. هغه په شمول په عا

معلومات چې د اندړو په ولسوالۍ کې د  پاڅون دسرچينو له خوا برابر شوي دي  په هغو 

کې د حکومت د چارواکو او ادارو کليدي نقش ښودل شوي دي ، د خوځښت قومانده او جوړښت 

ترول کې ده چې محلي ځواکونو ته د دې اجازه او هغه ساحه چې وييل کيږي د دوي په کن

 ورکړي چې هغه د دولت پلويان وپيژندل شي.   
157

کال د اپريل او دسمبر په مياشتو کې ثبت شوي دي او دهغو افرادو  ۲۱۰۲دغه تلفات د   

تلفات په کې نه دي شامل چې په نښتو او شخړو کې د مستقيمو برخه والو )ډي پي ايچ( په 

ي دي. د نړيوال بشر دوستانه قانون له مخې ملکي وګړي د مستقيمو نامه تصنيف شو

بريدونو څخه محفوظ دي خو دغه تحفظ هغه مهال د السه ورکوي چې په مستقيم ډول په شخړو 

کې ونډه واخلي. ملکي حثيت يې هغه وخت بيرته راګرځي چې نور په وسله واله  نښته کې 

و غړي چې د وسله والې شخړې  په يوې نا شوو وسله والو ډل منظم برخه نه اخلي. د 
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 خو د نوي جګړيز نه دي ګرځيدليهدف  يکې نيغ په نيغه  ملکي وګړ

ځواک شتون، د شورشيانو سره د مقابلې لپاره د افغانستان د ملي 

و امنيتي ځواکونو حضور، د محلي پوليسو د قطعاتو جوړول او د هغ

طالبانو شتون چې د پاڅون سره د مقابلې لپاره دغې سيمې ته 

راغلي دي دا ټول د دې المل شوي چې هلته ملکي تلفات رامنځته شي. 

د طالبانو له خوا د ملکي وګړو په وړاندې د اندړو په ولسوالۍ 

په عمدي ډول د ې کې د انتقام اخيستنې اقدامات ډير وحشيانه وو چ

شامل و. د بيلګې په ډول د اندړو د  ه کېپ ملکيانو په نښه کول

ولسوالۍ اوسيدونکو يوناما ته معلومات ورکړل چې د طالبانو يوه 

سيمه ييز قاضي د پاڅون د غړو په مقابل کې يوه فتوه صادره کړې 

چې په هغې کې يې مجاهدينو ته ويلي دي چې دغه ټول پاڅون کوونکي 

.يوسئځان سره لهاو ښځې يې  ئو وژن
158

تقام اخيستنو کې انپه   

وژنو پنځه پيښې په دغه موده کې هدفي وژنې هم شاملې دي. د  هدفي

هغه ځاي سيمه ييز وګړي په  هغو کې طالبانو د په ثبتې شوي دي چې

دې تور وژلي د ي چې هغوي په پاڅون کې شامل وو. دنړيوال بشر 

دوستانه قانون له مخې ملکي وګړي او افراد بايد د انتقامي کړنو 

ونه ګرځول شي. هدف
159

 

 

تنو ملکي تلفاتو سربيره چې د يوناما له خوا مستند شوي   ۲۳په 

د پاڅون کوونکو تر منځ شتون  وتلفات ۲۱ ودي لږ تر لږه نور

درلود، چې ثبت شوي دي. په داسې حال کې چې دغه تلفات د هغو 

 ،کسانو تر منځ وو چې هغوي په مستقيم ډول په نښتو کې شامل وو 

د پاڅون کوونکو او د دولت ضد  راريدونکې پيښې دغه ډول تک

کال د اپريل  ۲۱۰۲چې د دوسله والو نښتو ډيروالي  عناصرو ترمنځ 

 منفي اغيزه دهغو  څخه پيل شوي دي په محلي ټولنو باندې

 ي.څرګندو

 

                                                                                                                                                 
دولتي خوا پورې تړاو ولري  ملکي وګړي نه شميرل کيږي او د مستقيم بريد څخه  دتحفظ 

 حق د السه ورکوي تر هغې پورې چې هغوي دغه جنګي فعاليت ته دوام ورکوي.
158

ې د کال د نوومبر په مياشت کې د پلټنې او بريد پر مهال چ ۲۱۰۲د طالبانو قاضي د  

افغانستان د ملي امنيتي ځواکونو او نړيوالو وسله والو ځواکونو له خوا تر سره شو، 

کال د ډسبمر په مياشت کې يوه ۲۱۰۲ووژل شو.  د دغو عملياتو په تعقيب کې طالبانو  د

اعالميه منتشره کړه او په هغې کې يې د اربکيانو او نړيوالو ځواکونو  له خوا د دغه 

 ي دي د محلي امام په توګه پيژندلو(.  شخص وژل وغندل)هغو
159

ګڼه  قاعده . د تحفظ الندې کسانو په وړاندې انتقامي کړنې، نړيوال بشر دوستانه  ۰۲۱ 

-http:// www.icrc.org/customaryعرفي قانون، آي سي ار سي . په دې کرښه تر السه کيږي: 

ihl/eng/docs/v1 rul146.    کال د جنورۍ څخه رسيدنه ورته شوې. ۲۱۰۵د 

http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1%20rul146
http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1%20rul146
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  160افغانستان په شمال او شمال ختيځ کې وسله والې ډلې د
 

ي دروازې ته ورغي او زما زو يدهټکوزموږ د کور دروازه  

چې غږ واوري. وسله والو کسانو د دروازې په قفل ډز وکړ 

را  څخه او دروازه يې پرانيستله. کله چې هغوي د دروازې

ننوتل نو زما پر زوي يې چې د دروازې ترشا پټ و، ډز 

وکړ. زما بل زوي په ځغاسته د خپل ورور د ژغورنې په 

وژل شو. زما موخه د دروازې په لور ورغي چې هغه هم و

کې پراته وو. زما دواړه زامن زما  ډنډپه  وزامن د وين

او زما د ميرمنې تر مخ و وژل شول. تاسو تصور کوالي شئ 

چې دا د والدينو لپاره څومره دردناکه ده کله چې ځوان 

د هغوي په مخکې پرته دکوم جرم څخه وژل کيږي.  يې زامن

چې والدين نه  دا ډيره عذاب ورکوونکې او دردناکه ده کله

مرګ څخه وژغوري. زما ميرمن د ډار  لهشي کوالي خپل زامن 

دي. هيڅ  هخوبونه ويني او ډارونکې تصورات ورسره مل

انسان به دغه شان بل انسان لکه چې هغوي زما زامن و وژل 

 ونه وژني.
 

د دوو زامنو پالر چې د يوې وسله والې ډلې دبريد په  --

؟ کنم کالن کندز د ولسوالۍ د  پايله کې د کندز د واليت د

کال د سپتمبر په دوهمه نيټه و وژل شو  ۲۱۰۲د  کي په کلي

نور يې  ۱ملکيان و وژل شول او  ۰۲چې په دغه بريد کې 

 ټپيان شول. 
 

کال کې يوناما د بشري حقونو څخه هغه سرغړونې مستندې  ۲۱۰۲په 

کړي دي چې 
161

ډول د وسله والو ډلو له خوا تر سره کيږي. د دغه 

ډلو شتون او بيا راپيدا کيدل په تيره بيا په شمال او شمال 

کې مشاهده کيږي. د دغه شان ډلو بيا راپورته کيدل  سيمو ځوختي

کيداي شي چې د طالبانو او نورو د دولت ضد عناصرو د زيات شتون  

، نظامي ځواکونو ته  په تيره بيا په ليرې پرتو ولسواليو کې

، سياسي بې ثباتي، جرمي تي ستونزو دليږد په وخت کې د امني

. په ډيرو ي په وړاندې يو غبرګون وياو عمومي نا امن واقدامات

سيمو کې يوناما دا مشاهده کړې چې دولتي امنيتي ځواکونه د وسله 

                                                 
160

د هغه نا دولتي وسله وال عامل په توګه پيژندل کيږي چې په   "وسله واله ډله  " 

شخړه کې شامل  او د دولتي ځواک څخه مجزاء وي، او داسې تشکيل ولري چې د مليشاء څخه 

جرمانو پورې ورسيږي. وسله والې ډلې د دې امکان لري چې د ځان واخله تر شورشيانو او م

سره وسلې ولري او خپل وسله وال ځواک د سياسي، ايډيالوژيکي او اقتصادي موخو د تر 

السه کولو د پاره کاروي، او هغوي د دولتونو ، دولتي ايتالفونو او بين الحکومتي 

و نه هم د دولت)نو( په کوم کې چې سازمانونو په رسمي تشکيالتو کې  شامل نه وي ، ا

فعاليت لري تر کنترول د الندې وي. وسله والې ډلې کيدالي شي چې د دولت)نو( په کوم کې 

چې فعالې وي تررسمي قوماندې د الندې نه وي ، خو کيدالي شي چې هغوي  د ميزبان حکومت 

يف د دې لپاره دي او نورو دولتونو مستقيم / غير مستقيم  مالتړ تر السه کړي. دغه تعر

خو په کې دا الندې ډلې نه دي شاملې: د اپوزيسيون شورشي ډلې، محلي مليشاء )قومي، د 

نظامي   نيمه خيل او يا بل کوم بنسټ د الندې( ، ياغيان، ګوريال ، ملکي دفاعي او 

ګروپونه )کله چې هغه په ښکاره ډول  د دولت د کنترول د باندې وي( . دغه ډلې 

 د قوانينو له مخې  کوم قانوني بنسټ نه لري .   دافغانستان 
161

کله چې وسله والې ډلې د حکومت/ دولت د فعاالنو سره تړاو ولري، نو د نورو افرادو  

په وړاندې چې دهغوي له خوا کومې  ناوړه کارونې کيږي هغه  دبشري حقونو څخه سرغړونې 

ته کيږي کله چې د دولت شميرل کيږي. د بشري حقونو څخه سرغړونې  هغه مهال رامنځ

اجنټان د نورو افرادو پر خالف عمل کوي. دولت قانوني مسووليت لري چې د دغه ډول 

 سرغړونو مخنيوي اوجبران وکړي. 
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والو ډلو د فعاليتونو شتون د دولت ضد عناصرو په وړاندې د 

 حکومت د جګړې د يوې برخې په توګه مني.

 

ولسواليو کې د وسله والو ډلو  ۲۱انستان د شمال په يوناما د افغ

عمليات مستند کړي دي.
162

په ځينو سيمو کې  ځد شمال او شمال ختي 

کنترول، محلي  ونکو دا تاييد کړه چې د دغو ډلځواب ويومحلي 

کال کې زيات شوي دي. په ځينو سيمو کې د  ۲۱۰۲نفوذ او شمير په 

ي افغان امنيتي ځواکونو دغو ډلو شتون او د ځواک کنترول د محل

زال په  قلعه څخه زيات دي. د بيلګې په ډول د کندز د واليت د 

تنو ته رسيږي  ۲۵۱ولسوالۍ کې د يوې وسله والې ډلې دغړو شمير 

چې د ملي پوليسو د شمير په پرتله زيات دي چې دا وسله والې ډلې 

ي.په الس کې واخلته د دې امکان ورکوي چې  د سيمې کنترول 
163

ه پ 

نورو سيمو کې يوناما دا مشاهده کړې ده چې د وسله والو ډلو 

 نفوذ کمزوري او ټوټه ټوټه دي.

 

حيثيت نه لري او د  يوسله والې ډلې په افغانستان کې قانون

ي که څه هم په ځينو سيمو کې کوحکومتي تشکيل د باندې فعاليت 

 دولتي چارواکي تر يوه بريده په دغو ډلو کنترول لري. کله چې

وسله والې ډلې امنيتي او د شورشيانو پرضد دولتي چارواکي لکه د 

پوليسو قوماندان، د امنيت افسر او يا ولسوال د غير رسمي 

قوماندې الندې عمليات تر سره کوي، يوناما په دې ټينګار کوي چې 

دغه ډلې په عملي ډول بايد د وسله والو ځواکونو د يو اړخ فعاله 

ليت لري او ؤدې توګه دواړه اړخونه مسبرخه تشکيل کړي او په 

ل ؤبايد د سرغړونو له امله د نړيوال بشر دوستانه قانون الندې مس

 او حساب ورکوونکي وي.

 

په ځينو سيمو کې وسله والې ډلې چې د حکومت سره په تړاو کې دي 

تر زياته بريده د کورنيو اړيکو او شخصي وفاداريو تابع دي، د 

د جوړښتونو تابع وي په نورو سيمو کې د  دې پرځاي چې د قوماندې

ځواک اړيکي ډيرې قوي دي او وسله والې ډلې د محلي ادارو په 

پريکړو باندې کنترول لري. 
164

نورې وسله والې ډلې د دولتي چار  

 واکو سره تړاو نه لري.

 

 وسله والې ډلې او د ملکيانو ساتنه 

                                                 
162

د يو اين ډي ايس ايس اويوناما د ارقامو له مخې په شمالي سيمو کې وسله والو ډلو   

ولک، دسرپل د سموزا قلعه، ولسواليو کې : د بلخ د واليت د چار ب ۲۰څخه په  ۳۲د 

ګوسفندي، کوهستانات، سنچارک، بلخاب او سر پل په ولسواليو کې ، د جوزجان د واليت د 

په فيض اباد، مرديان، قوشتيفه، درزاب، خوازه دوکه ولسواليو کې، د سمنګانو د واليت 

کوټ،  په دره صوف پايان او دره صوف باال و لسواليو کې ، د فارياب د واليت په پښتون

بلچراغ، شرين تګاب، قيصار، غور ماچ، دولت اباد او المار ولسواليو کې. په شمال ختيځ 

ولسواليو کې فعالې دي او په خا ن اباد،  ۰۱څخه په  ۱۱کې غير قانوني وسله والې ډلې د 

کندز، قلعه زال او تر يو بريده د کندز د واليت په علي اباد ولسوالۍ کې ،  دبغالن د 

انو، ده صالح، پل حصار، جلګه، دوشي، بغالن جديد، خوست، پل خمري او دهنه غوري واليت د ب

ولسواليو کې، د تخار د واليت  په خواجه بهاء الدين، خواجه غار، او ينګي قلعه 

 ولسواليو کې، او د بدخشان د واليت د کشم د ولسوالۍ د خومباک په سيمه کې.  
163

تنه دي ، په داسې حال  ۵۳-۲۳ې د راپور له مخې د ملي پوليسو حضور په دغه ولسوالۍ ک 

 کې چې د و سله والې ډلې غړيتوب خورا لوړ دي.
164
 نيټه ، فارياب. ۲کال د جنورۍ  ۲۱۰۵د محلي چارواکي سره د يوناما مرکه، د  
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اکثره وخت د د وسله والو ډلو شتون او يا بيرته را پورته کيدل 

دې المل کيږي چې د ملکيانو تحفظ کم شي او د بشري حقونو څخه 

ډلو او  وسرغړونې زياتيږي. ملکيان په زياته پيمانه د وسله وال

ضد عناصرو تر منځ د نښتې په کرښه کې راځي او د وسله  حکومت د

 والو ډلو له خوا يې بشري حقونه تر پښو الندې کيږي. 
 

د مړينې  ۲۲پيښې ثبتې کړي دي چې په کې  ۲۱ماکال کې يونا ۲۱۰۲په 

د ټپي کيدنو پيښې دي چې د دغه ډول ډلو له خوا تر سره  ۵۲او 

پيښو کې د بشري حقونو څخه  ۲۲پيښو څخه په  ۲۱شوي دي. د دغو 

سرغړونې شاملې وې.
165

وژنې، اختطاف،  هدفيکې  دغو پيښوپه 

زده کړې د تهديدونه، ارعاب، ډارونې، اذيتونه د ماليو غصب، د 

حق څخه سرغړونه د ښوونځيو اشغال، د ښووونکو په وړاندې 

تهديدونه او جنسي تيري شامل دي. يوناما همدارنګه دا مشاهده 

کړې ده چې په هغو سيمو کې چې دغه وسله والې ډلې زيات نفوذ لري 

او چيرته چې دولتي چارواکي د دغو ډلو مالتړ کوي د بشري حقونو 

 ړاندې احتساب شتون نه لري.څخه د سرغړونو په و
 

يوناما د ملکي تلفاتو شپږ پيښې ثبتې کړي دي چې د و سله والو 

ګروپونو او د دولت ضد عناصرو ترمنځ او د يوې وسله والې ډلې له 

خوا د بلې وسله والې ډلې پر خالف د نښتو له امله رامنځته شوې. 

هال نيټه هغه م ۲يوه ډيره جدي او ناوړه پيښه د سپتمبر په 

کالن په کنم رامنځته شوه چې يوې وسله والې ډلې د کندز د واليت د  

نور  يې ټپيان ۱ملکي وګړي و وژل او  ۰۲کلي بريد وکړ او هلته يې 

کړل. دغه بريد د وسله والې ډلې د يو مالتړي د وژل کيدو په 

 انتقام کې چې په دغه کلي کې وژل شوي و، تر سره شو. 
 

 د امنيتي تشو ډکول  -وسله والې ډلېدفارياب په واليت کې  
 

د کلي يو متنفذ مشر چې زوي يې په ملي پوليسو کې افسر 

دي او هغه يو شمير وسله وال کسان تر قوماندې الندې لري 

او پخپله هم دغه شخص د وسله والې ډلې قوماندان دي. هغه 

د پشتون کوټ په ولسوالۍ کې په يو ستراتيژيک موقعيت کې 

رسيدنه محدوده ده. دغه وسله واله  ود پوليسدي چې هلته 

پر خالف په  دولت ضد وسلوالو ډله په دغو سيمو کې د

عملياتو کې خورا مهم نقش لري... د يو وخت لپاره د 

ولسوالۍ پوليس په دې نه توانيدل چې د دغو تورونو د يوه 

هم تفتيش وکړي ] د ډلې د غړو پر خالف د بشري حقونو څخه 

ونه[. د دې پرته دغه ډله کيداي شي چې د د سرغړونو تور

شورشيانو سره يوځاي شي او حکومت به پر هغو باندې په 

 ډيرو سيمو کې کنترول د السه ورکړي.

 ۲۱۰۵د فارياب په واليت کې يو لوړ پوړي چارواکي، د  --

نيټه. ۲کال د جنورۍ 
166 

                                                 
165

کال کې يوناما دا نه ده مستنده کړې او د وسله والو ډلو د سرغړونو په اړه  ۲۱۰۰په  

 شوي . راپور نه دي ورکړل
166

 ۲کال د جنورۍ  ۲۱۰۵د فارياب د واليت د لوړ پوړي چارواکي سره د يوناما مرکه ، د   
 نيټه د مزار شريف ښار.
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 په د فارياب د واليت د المار، قيصار، غورماچ او پشتون کوټ

ليو کې د وسله والو ډلو شمير او ځواکمنتيا زياته شوې ده. ولسوا

د فارياب د واليت 
167

په ځينو سيمو کې د امنيتي ليږد په پيل سره 

او افغان امنيتي ځواکونو د شورشيانو پر ضد د  ومحلي چارواک

هغوي د عملياتو په لړ کې د وسله والو ډلو د مالتړ غوښتنه کړې 

ده.
168

 

 

تشو را منځته کيدل او د افغان امنيتي د ليږد پيل، د امنيتي 

ځواکونو ناقصه شتون او د تشکيل نيمګړتيا د دې المل ګرځي چې 

الو ته ومحلي امنيتي مسوولينو ته دا فرصت ورکړي څو محلي وسله 

مراجعه وکړي چې هغوي زيات شمير وسله وال کسان او په محلي 

وټ د ولسوالۍ ذ لري. د فارياب د واليت د پشتون ک ټولنو باندې نفو

د سرحوض په سيمه کې د افغانستان ملي امنيتي ځواکونو د هغه ځاي 

د محلي قوماندان څخه و غوښتل څو د دولت ضد عناصرو پر ضد خپلو 

کړي. د محلي چارواکو د وينا له مخې چې د يوناما منسجم  پلويان 

، محلي افغان ملي امنيتي ځواکونه په دې باور شريکه کړي سره يې

پورې کسان  ۵۱۱نوموړي قوماندان د دې توان لري چې تر  وو چې

منسجم کړي.
169

 

 

يو ناما دا په ډاګه کوي چې د دغو ډلو بې کنتروله خپريدنه او 

يا هم د هغوي فعاالنه مالتړ نيغ په نيغه د ملکي وګړو په تحفظ 

باندې اغيزه کوي، د محلي حکومت توانمندي کمزورې کوي چې د ځواک 

کارونې باندې انحصار د السه ورکړي او په ټولنه په قانونمندانه 

کې حکومتداري او امنيت ټوټه کوي.
170

 

 

د افغان امنيتي ځواکونو په جوړښتونو کې د وسله والو ډلو 

 يوځاي کول

کال کې د  ۲۱۰۰هغه مهمه تاسيساتي پروژه )سي آي پي( چې په 

و ايساف او د افغانستان د امنيتي ځواکونو له خوا د کندز، بلخ ا

فارياب د واليتونو په ځينو برخو کې په الر واچول شوه، کيدالي شي 

سيمو  وچې پرته د کومې ارادې او موخې يې په شمال او شمال ختيځ

کې د وسله والو ډلو د نفوذ او ځواک د زياتوالي زمينه برابره 

کړي وي.
171

په ځينو سيمو کې د سي اي پي پروژې د موجودو وسله  

                                                 
167

اندخوي، بلچراغ، دولت اباد، ګورزيوان، کان چارباغ، خواجه سبز پوش، کوهستان،  

ملي  ميمنه، قرم قل، قوغان اود شيرين تګاب د ولسواليو اامنيتي بشپړ ليږد د افغان

کال د مئ په  ۲۱۰۲امنيتي ځواکونو تر کنترول د الندې  پيل کړي دي، چې د هغې په اړه د 

مياشت کې اعالن وشو او د دغه اعالن څخه لږ وروسته پيل شو. المار، غورماچ، پشتون کوټ 

 ۵۰کال د ډسمبر په  ۲۱۰۲او قيصار به د امنيتي ليږد په څلورم پړاو کې تر سره شي چې د 

 .نيټه وشو
168

کال د جون  څخه ۲ ۱۰۲دغه معلومات د فارياب په واليت کې د يوناما د دفتر له خوا د  

 کال تر جنورۍ پورې راټول شوي دي. ۲۱۰۵د 
169
 مخکني ماخذ 

170
د مليشاء د پديدې په اړه د متخصيصينو راپورونه او تحليلونه وګورۍ د بيلګې په ډول  

طق،، د رانډ  د دفاعي چارود تحقيقاتي ء ستراتيژيک من" د مليشاد جونز ايس جي ليکنه

  WR-913,SOCOM, p.5-6 ، ۲۱۰۲انستيتوت کاري پاڼه، جنوري 
171

کال د نيمايي څخه تر پاي پورې د محلي  ۲۱۰۲که څه هم د سي آي پي ډلې اکثريت د  

پوليسو په چو کاټ کې جذب شوي ، ډيري هغه يې چې نه دي مدغمې شوي پخپلو ټولنو کې 

مه ورکوي او ځينې جذب شوې ډلې ال هم د جذبيدو تر مخه او وروسته د ځواکمنۍ ته ادا

 ملکي وګړو په وړاندې خپلو تيريو ته ادامه ورکوي.
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قويه او ځواکمن کړل، د هغوي غړي سره يوځاي والو ډلو جوړښتونه ت

شول او ورته روزنه ورکړل شوه او په ګڼ شمير کې د دولت پلوه 

کال کې د سي اي پي  ۲۱۰۲ځواکونو سره  يوځاي شول. کله چې په 

پروژه منحله شوه نو په زياتو سيمو کې د سي اي پي پخواني غړي 

پوليسو او يا هم  په رسمي ډول په دولتي جوړښتونو يا هم په محلي

په ملي پوليسو کې ورګډ کړاي شول. 
172
  

 

په همدې توګه د محلي دفاعي نوښتونو اکثره غړي لکه د هلمند په 

واليت کې د مهمو تآسيساتو لپاره منځني امنيت )اي ايس سي اي(، 

و سيمو کې د ټولنې پر بنسټ امنيتي حل الرې )سي بي ايس ځپه ختي

ليسو په چوکاټ کې جذب او مدغم ايس( منحل شول او د محلي پو

شول.
173

امله انديښنه  له دېد دې راپور په لومړيو کې يوناما  

وښودله چې د محلي پوليسو په جوړښتونو کې د سي اي پي او نورو 

 ډلو د ادغام تر مخه ارزونه او پلټنه شتون نه لري.

 

کال په اوږدو کې وسله والې ډلې د سي آي پي دغړو په  ۲۱۰۲د 

دولتي تشکيالتو کې په تيره بيا د محلي پوليسو په چوکاټ شمول په 

کې را وستل شول. په ځينو سيمو کې ټولې وسله والې ډلې د محلي 

پوليسو لپاره په نښه شوې او په رسمي ډول په تشکيل کې د 

شامليدو او روزنې لپاره منتظرې دي.
174
  

 

 محلي پوليسو په تشکيل کې په ټوليز ډول د وسله والو ډلو د 

استخدام د دولتي امنيتي ځواکونو د اعتبار او مناسب سلوک په 

اړه چې د هغو کسانو د وفادارۍ او ريښتينولۍ څرګندوي چې په دغو 

تشکيالتو کې خدمت کوي،انديښنې را والړوي. 
175

سيمه  هپه شمال ختيځ 

کې د ټولنې غړو يوناما ته راپور ورکړي دي چې د وسله والو ډلو 

وروستيو کې د محلي پوليسو سره يوځاي شوي دي ځينې غړي چې په دې 

خپلو پخوانيو فعاليتونو او وفاداريو ته ادامه ورکوي. دا په 

تيره بيا هغه مهال ليدل کيږي چې مشهور قوماندانان د محلي 

پوليسو په ليکو کې استخدام شوي او يا هم يوه وسله واله ډله په 

 لهې ده. د تخار ټوليز ډول د محلي پوليسو په چوکاټ کې جذب شو

محلي روغتيايي کارکوونکي دا حالت داسې څرګند کړ:  هواليت څخه يو

."هد ورځې محلي پوليس او دشپې پر مهال مليش"
176

 

                                                 
172
 په  افغان محلي پوليسو کې د سي آي پي د جذبيدو په اړه د دې راپور برخه وګورئ.  

173
 تېر ځاي ذکر شوي   ماخذ 

174
غان محلي پوليسو په توګه )چې ځان بې ځينې وسله والې ډلې په دې حالت کې ځان د اف 

اړخه افغان محلي پوليس( معرفي کوي. د بيلګې په ډول د تخار د واليت د خواجه غار او 

کال د مارچ  څخه کله چې ولسوالۍ ته تشکيل ورسيد ،   ۲۱۰۰درقد په ولسواليو کې هغوي د 

د ي چې په رسمي  ځانونه د افغان محلي پوليسو په توګه  معرفي کړل . ولې واقعيت دا

کال په مارچ کې پيل شوه.  په دې  ۲۱۰۲توګه  په افغان محلي پوليسو کې دجذب پروسه  د 

راپور وګورئ:  ؛  شپږ مياشتنېکال  ۲۱۰۲اړه د ملکي وګړو د ساتنې په اړه د يوناما د 

 افغان محلي پوليس او دملکي وګړو ساتنه؛ په

 http:// unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12265&language=en-US  
175

او د کال د   کلني په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د تحفظ په اړه د يوناما 

کال    ۲۱۰۲نيمايي راپورونه  او  په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې د 

 http:// unama.unmissions.org/Portals/UNAMID/Documents/ UNAMAراپور وګورئ: په  کال دنيمايي

% 20POC%202011%20Report_final_Feb%202012.pdf. 
176

کال د  ۲۱۰۲دتخار په واليت کې د روغتيايي کار کوونکو سره د يوناما مرکه، د   

 دسمبرمياشت، دکندز واليت 
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په ځينو سيمو کې هغه ډلې چې د پخوانيو امنيتي جوړښتونو سره يې 

تړاو درلود اوس هم د وسله والو ډلو په توګه په داسې حال کې چې 

، خپل فعاليت ته ادامه ورکوي. محلي ټولنې اکثره منحلې اعالن شوي

په نامه مراجعه کوي. د بيلګې په  "اربکيو"وخت دغو ډلو ته د 

ډول د فارياب د واليت د بلچراغ په ولسوالۍ کې د سي آي پي 

خلکو څخه  په منظم ډول لهپخوانۍ ډلې اوس هم هلته فعالې دي او 

کتوبر په مياشت کې د کال د ا ۲۱۰۲نا قانونه ماليې راټولوي. د 

بلچراغ د ولسوالۍ سپين ږيرو يوناما ته مراجعه وکړه او د سي اي 

پي د هغه پخواني قوماندان چې په يوه سياسي ګوند پورې تړاو لري 

د سرغړونو څخه يې شکايت وکړ. سپين ږيرو يوناما ته څرګنده کړه 

ان چې وروسته له دې چې د سي اي پي ډله منحله شوه نوموړي قوماند

د محلي خلکو څخه د ماليې په راټولولو پيل وکړ او دا يې اعالن 

کړ چې د خپلې وسله والې ډلې لپاره چې د امنيت ساتنې ته ادامه 

ورکوي اړتيا لري.
177
  

 

بشري حقونو څخه د سرغړونو په برخه کې د وسله والو ډلو  له

 د احتساب نه شتون 
 

درلودله  تياليوالپه پيل کې زموږ رياست په دې کې ډيره 

مداخله  کې نيولو  پهچې د پنځو تورنو متخلفو کسانو 

ي. خو زمونږ څيړنو دا جوته کړه چې دا د اربکيانو پر کړو

د حکومت تور و او دغه نجلۍ يوه فاحشه ده.  نا سمخالف يو 

د دغې نجلۍ څخه ناوړه ګټه اخيستې څو په دې ضد وسلوالو 

 ډول د حکومت اعتبار له منځه يوسي.
 

د جوزجان واليت د شبرغان په ښار کې د افغانستان د  --

ملي پوليسو د جنډر او بشري حقونو د څانګې مشر هغه مهال 

چې د پوليسو هغو هڅو ته يې اشاره درلودله چې د وسله 

والې ډلې د هغو پنځو کسانو د نيولو په برخه کې تر سره 

 شوې چې په يوې اولس کلنې نجلۍ باندې پر جنسي تيري تورن

وو.
178 

 

کړي دي چې په هغو کې چارواکو د وسله   داسې پيښې ثبت ۲۲يوناما 

والو ډلو هغه کسان نه دي نيولي او تر عدلي تعقيب الندې يې نه 

دي راوستي چې د بشري حقونو څخه په سرغړونو باندې تورن وو.
179
 

په ډيري دغه شان قضيو کې چارواکو ويلي دي چې هغوي يا خو د دې 

ه نه لري او يا دا چې دغه سرغړونې به وڅيړي او ظرفيت او رسيدن

 ډلو کسان به ګرفتار کړي.  وددغ

 

په ځينو سيمو کې محلي چارواکي نه غواړي د دغه ډول جرمي 

سرغړونو تفتيش تر سره کړي  دا ځکه چې هغوي د غه سرغړونې د 

محلي قوماندانانو د شخصي دښمنيو پايله بولي. د بيلګې په ډول 

                                                 
177
 په دې راپور کې، افغان محلي پوليس او د ملکي وګړو ساتنه، برخه وګورئ.  

178
و بشري حقونو د څانګې د مشر سره مرکه، د شبرغان ښار د د يوناما له خوا د جنډر ا 

 نيټه ۲کال د جنورۍ  ۲۱۰۵
179

يوناما  په شمال کې د چارواکو له خوا څلور نورې قضيې چې په کې د وسله والو ډلو    

هغه غړي چې د تيريو او سرغړونو له امله  نيول شوي او د عدلي تعقيب دالندې راغلي دي، 

 مستندې کړي دي. 
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ن په ولسوالۍ کې اې د فارياب د واليت د ګورزيوکال ک ۲۱۰۲په 

جرم او بريد د پيښې د تعقيبولو څخه ډډه  ډير ستر هچارواکو د يو

ه، او ي ووکړه چې هلته په يوه روغتيايي کتنځي کې تر سره شو

يوناما ته و ويل شول چې هغوي دغه قضيه د دوو قوماندانانو تر 

منځ يوه شخصي شخړه بولي.
180
  

 

و کې وسله والې ډلې نيغ په نيغه د هغوي د غړو او ساح وپه نور

مالتړو په وړاندې په قضيو کې مداخله کوي او په دې توګه د قانون د 

 ۲۱۰۵حاکميت په واړندې خڼدونه را منځته کوي. د بيلګې په ډول د 

کال د جنورۍ په مياشت کې د کندز واليت چار واکو د يوې وسله والې 

انانو پر خالف د ګرفتارۍ جلب السليک کړ ډلې د دوو مرستيال قوماند

 ۰۲چې د کندز واليت د کانان کالن په کلي کې په ډزو کولو سره يې

ملکي وګړي و وژل، خو د ګرفتارۍ د جلب ورقې د وسله والې ډلې د 

مستيقمې مداخلې له امله اجراء نه شوې.
181

 

 

نيټه د ملي پوليسو،  ۱کال د نومبر په  ۲۱۰۲په دې ډول د 

ۍ او د جنايي جرمونو سره د مبارزې د رياست د استازو په څارنوال

ت د يوې مشهورې وسله والې ډلې د دريو کسانو د آۍشمول يو هي

لرغي سيمې ته والړ چې په دغو انيولو لپاره د کندز د واليت د ن

ت د يوې وسله آکسانو باندې د يو کس د وژلو تور و. دغه هي دريو

. هيات د نيولو د جلب د ورقو د کسانو سره مخ شو ۳۱والې ډلې د 

را وګرځيد. له کندز څخه اجراء کولو پرته
182

   
 

په دغې ولسوالۍ کې د قانون د حاکميت او بشري حقونو په 

وړاندې ستره ننګونه د وسله والو ډلو شتون دي. د بيلګې 

په ډول کله چې ما د يوې نجلۍ د قضيې په اړه د نيولو 

 هد يو ېغه نجلۍ د مليشدوه جلب پاڼې السليک کړې چې د

په دغه  قوماندا ن له خوا د واده لپاره پلورل شوې وه نو

برخه کې د پوليسو له خوا هيڅ اقدام ونه شو، ځکه چې 

قوماندان ډير نفوذ او ځواک لري. زه يواځې د قلم ځواک 

لرم او کله چې دغه ځواک د ګرفتاريو په برخه کې کارول 

 دې ستره ننګونه نه ده.کيږي د ټوپک والو کسانو په وړان
 

د شمال ختيځ د سيمې د يوې ولسوالۍ څارنوال،  --

کال  ۲۱۰۵جنوري، 
183
  

 

چيرته چې چارواکي په دې توانيدل چې مظنونين ونيسي، نو د غه 

مخ وړل  هغوي پر ډول قضيې ډيري وخت د پامه غورځول شوي او د

د  ځنډول شوي دي. د جوز جان په واليت کې د يوې وسله والې ډلې

لس کلنې نجلۍ د ډله ييز جنسي تيري د واتو غړو له خوا پر يوې او

                                                 
180

کال د  ۲۱۰۵ګور زيوان د ولسوال او دپوليسو د قوماندان  سره  ديوناما مرکې، د  د 

 نيټه، د مزار ښار ۱جنورۍ  
181

کال د  ۲۱۰۵د کندز د واليت د پوليسو د قوماندانۍ د وياند سره د يوناما مرکه ،د   

 نيټه، کندز ۲جنورۍ 
182

 ۰۰کال د نومبر  ۲۱۰۲ د يو عيني شاهد او د قرباني د ورور سره د يوناما مرکه، د  

 نيټه ،  کندز
183

کال د جنورۍ  ۲۱۰۵د شمال ختيځ د سيمې د يو واليت د څارنوال سره د يوناما مرکه، د   

 مياشت
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نيټه  ۱کال د مئ په  ۲۱۰۲کې چې د  ځپيښې د تعقيبولو په تر ېهغ

وشوه د اتو مظنونينو له جملې څخه يواځې دوه يې ونيول شول او 

دغه دواړه کسان ال هم د محکمې انتظار باسي. د محلي چارواکو په 

چې د ښاري محکمې  يامله ددې د څيړلو ځنډ  له وينا د دغې قضيي 

او نظامي څارنوال تر منځ په دې اړه مناقشه دوام لري او هر يو 

اړخ د دې ادعاء کوي چې د وسله والو ډلو د غړو له خوا د 

قضايي صالحيت شتون نه لري. دغه  دشخص په وړاندې سرغړونو په اړه

لتواء کې ده چې د قضيه او دوسيه د دې له امله په ځنډ او په ا

سترې محکمې هغه حکم په دې برخه کې په سمه توګه او د قانوني 

صالحيت په حدودو کې عملي شي.
184

 

 

يوناما د دولت څخه د دې غوښتنه کوي چې وسله والې ډلې منحلې او 

بې وسلې کړي او د دې لپاره زياتې هلې ځلې وکړي څو په جګړه 

ي او په کافي اندازه ځپلو او ليرې پرتو سيمو کې ښه روزل شو

تجهيز شوي ملي امنيتي ځواکونه ځاي پر ځاي کړي. د هر هغه شخص 

لپاره د ارزونې امکان بايد موجود وي چې د محلي دفاعي جوړښتونو 

ي او په داسې جوړښتونو لکه محلي پوليس کې جذبيږي. کيږ جداڅخه 

بشپړې وسله والې ډلې د انفرادي ارزونو پرته بايد په دولتي 

يتي جوړښتونو کې شاملې نه شي. دغه ډول وسله والې ډلې بايد امن

 وړې وړې کړاي شي، نه داچې هغوي ته ال مشروعيت وبخښل شي.

 

 ماشومان او وسله والې نښتې 

 ۱۰۲مړينې او ۲۱۱تلفات ) ۰۵۱۲يوناما د افغان هلکانو او نجونو 

ت کمښ کال په پرتله ډير لږ ۲۱۰۰کال کې چې د  ۲۱۰۲ټپي کيدنې( په 

په ګوته کوي، ثبت کړي دي. د ماشومانو تلفات د بيالبيلو 

تاکتيکونو په پايله کې رامنځته کيږي چې په کې زياتره ماشومان 

د تعبيه شوو چاوديدونکو وسيلو او ځمکنيو عملياتو له امله د 

 تلفاتو سره مخ کيږي.

 

ټپي  ۳۱۳وژنې او  ۲۱۵تلفات ) ۱۱۱د دولت ضد عناصرو له خوا ټول 

تلفاتو چې په  ۰۱۲( رامنځته شوي دي. دولت پلوه ځواکونه د کيدنې

د  ۵۲۱ليت لري. ؤټپي کيدنې شاملې دي، مس ۱۲مړينې او  ۲۱کې 

 ماشومانو تلفات چاته نه دي منسوب شوي.

 

ماشومان زياتره د جګړې د پاتې شونو چاوديدونکو توکو په وړاندې 

ې د جګړې څخه څخه چ ۲۱۱ډير زيان منونکي دي چې د ملکي تلفاتو د 

يې ۰۱۱و چاوديدونکو توکو په پايله کې را منځته شول يد پاتې شو

و چاوديدونکو توکو په يماشومان وو، چې دا د جګړې څخه د پاتې شو

کال کې يوناما د جګړې ۲۱۰۲سلنه جوړوي. په  ۱۱پايله کې د تلفاتو 

ملکي تلفات  ۲۱۱و چاوديدونکو توکو له امله يڅخه د پاتې شو

( او په همدغه شميره ژوبلې ۰۵۳ملکي مړينې او  ۱۵ي دي )مستند کړ

( مستندې شوي ژوبلې ۰۵۲مړينې او  ۱۲کال کې ) ۲۱۰۰کې تلفات په 

 دي.
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 ۲کال د جنورۍ ۲۱۰۵د جوزجان په واليت کې د نظامي څارنوال سره د يوناما مرکه ، د   
 نيټه، د شبرغان ښار.
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لکه چې په تيرو کلونو کې مستنده شوې ده د جګړې د پاتې شونو 

نږدې په ټولو په چاوديدونکو توکو اکثريت قربانيان هلکان وو. 

 .و بوخت ووفعاليتون ورځنيو په  ماشومان ښکيلپيښو کې 

 

 د ماشومانو استخدام او کارول

پيښو معلومات چې په کې د وسله والو  ۵۲کال کې يوناما د  ۲۱۰۲په 

ماشومان استخدام شوي دي، تر السه کړي دي.۰۰۱ځواکونو له خوا 
185
 

د دولت ضد عناصر ماشومان د دې لپاره کاروي چې بريدونه تر سره 

کې  په توګه عمل وکړي او په ځينو حاالتوکړي، په کشف کې د محافظ 

څخه کار اخلي. نړيوال قانون په واضحه  د جنسي موخو لپاره ور

توګه جنسي ناوړه ګټه اخيستنه او په شخړو کې د ګډون لپاره د 

ماشومانو استخدام په جنګي جرمونو کې شميري.
186
  

 

د دغه ډول استخدام راپورونه زياتره د افغانستان د سهيلي سيمو 

رسيدلي. په شمال کې يواځې د فارياب په واليت کې د دغه  څخه را

ډول استخدام نهه پيښې ثبتې شوي دي.
187

 

 

کال د  ۲۱۰۰وجود چې د افغان امنيتي ځواکونو له خوا د  ددې با

هغه پالن د پلي کولو په لړ کې د د  جنورۍ په مياشت کې د ملي عمل

م په اړه دي، د پرمختګ سره چې د لږ عمر د ماشومانو د استخدا

هيواد د څارنې او راپور ورکوني کاري ځواک دا ياد داښت کړې ده 

چې د لږ عمر د ماشومانو استخدام او د افغان امنيتي ځواکونو په 

نه دي متوقف شوي  تيره بيا د ملي پوليسو له خوا په بشپړه توګه 

 عمومي. له همدې امله د ماشومانو او و سله والې نښتې په اړه د

تحوالت په پام کې  کال ۲۱۰۰د  کلني راپور کې چې ۰۰په  منشي سر

دهغه په ضمايمو   کال په اپريل کې نشر شوي دي ۲۱۰۲نيسي او د 
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کې د ماشومانو په اړه د افغانستان د هيوادني هغه ارقام چې په وسله واله جګړه    

کاري ګروپ له خوا راټول شوي او کره شوي دي.  سي ټي ايف ايم ار کې د ملګرو ملتونو 

ګڼې  ۰۱۰۲موسسې او نورې اړوند سازمانونه لکه چې د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا د 

اتيک ډول په وسله واله پريکړه ليک له مخې ورته صالحيت ورکړل شوي دي څو چې په سيستم

نښته کې   دماشومانو په وړاندې د شديدو سرغړونو پلټنه وکړي او راپور يې وړاندې 

 کړي، شامل دي.
186

کالونو څخه د لږ عمر د  ۰۳ماده د  (vii) (e)  (xxvi( )ب( )۲)۱د روم د اساسنامې   

جرم بولي که دا ماشومانو  په فعالو شخړو کې  دعسکر په توګه نيول، په لست کې راوستل 

ګڼه فرمان په واضحه توګه په  ۲۵۰۲نړيوالې او غير نړيوالې شخړې وې. د جمهور رييس 

وسله والو ځواکونو کې د کم عمر کسانو شاملول منع کوي. د دې سره چې د افغانستان 

امنيتي ځواکونو د لږ عمر د کسانو د استخدام  دمخنيوي په برخه کې د ملي عمل د پالن د 

کال د جنورۍ په مياشت کې السليک شوي دي پرمختګ کړي دي،  ۲۱۰۰و په لړ کې چې د پلي کول

د هيواد دڅارنې او راپور ورکولو کاري ډله دا په ډاګه کوي چې د افغانستان ملي 

امنيتي ځواکونو او ملي پوليسو له خوا د لږ عمر استخدام په بشپړه توګه نه دي 

نو په اړه د سرمنشي په يولسم کالني راپورکې چې دريدالي. د وسله والې جګړې او ماشوما

کال په اپريل کې نشر شوي دي  د  ۲۱۰۲کال انکشافات يې واضح کړي او د  ۲۱۰۰د 

افغانستان ملي پوليس  ال هم د لږ عمر د استخدام په اړه د راپور په ضميمه کې چې په 

کال د مارچ  ۲۱۰۲ي. د کې افغان محلي پوليسو ته ال زياته اشاره شوې، په لست کې ځاي لر

په مياشت کې حکومت  خپل لومړي راپور د هغو تدابيرو سره يوځاي چې د عمل په پالن کې 

 ورباندې توافق شوي دي وړاندې کړ.   
187

 ۰۰د هغو نهو پيښو څخه چې د فارياب په واليت کې شوي دي دافغانستان امنيتي ځواکونو  

ور نيولي دي، څلور يې د افغان محلي ماشومان د دولت ضد عناصرو سره د تړاو په ت

پوليسو په کرښو کې استخدام شوي او يو ماشوم ځانمرګي بريد تر سره کړي دي.  دغه 

کال   کې د ماشومانو او وسله والې جګړې  په اړه د هيوادني کاري   ۲۱۰۲معلومات  په 

 ډلې له خوا کره شوي دي. 
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افغان ملي  کې چې محلي پوليسو ته په کې اضافي اشاره شوې ده

پوليس د لږ عمر د ماشومانو د استخدام په اړه په لست کې راغلي 

دي .
188

 
 

ومت له خوا په دې برخه کې د پرمختګ حک يوناما که څه هم د

کال  ۲۱۰۲يادونه کوي خو داسې راپورونه يې تر السه کړي دي چې د 

قوماندان  هپه نومبر کې د بغالن په واليت کې د محلي پوليسو يو

ې ورڅخه يې د چپنځه هلکان د دوو کلونو لپاره ساتلي وو 

د راپور  محافظانو او نڅاء کوونکو ماشومانو په توګه کار اخيست.

له مخې د دغو ماشومانو څخه ناوړه جنسي ګټه هم اخيستل کيده. په 

نيټه د زابل د واليت د شاه جوي  ۱ښه کې د نومبر په ېبله ورته پ

ساحه کې دوه ماشومان د تعبيه شوې  په بازار د ولسوالۍ

چاوديدونکې وسيلې د چاودلو له امله ووژل شول. د راپور له مخې 

چې يوه مشکوکه کڅوړه ولټوي چې  کانو وغوښتلهل لهمحلي پوليسو 

په هغې کې تعبيه شوي چاوديدونکې وسيله وه چې هغه د نوموړو 

هلکانو د لټونې پر مهال وچاوديله.
189

   
 

د ماشومانو استخدام د هغو لپاره د دوه ګونې قربانۍ المل کيږي 

ماشومان د بريدونو لپاره استخداميږي او بيا د بريدونو د  يانې

کال په جريان کې يوناما  ۲۱۰۲ره کولو پر مهال وژل کيږي. د تر س

درې قضيې مستندې کړي دي چې په هغو کې درې ماشومان هغه مهال 

ماشومان  ۲۱ووژل شول چې ځانمرګي بريدونه يې تر سره کول او نور 

هيواد په کچه  افغانستان د ملي امنيتي ځواکونو له خوا د د

سرته رسولو تورونه  رګو بريدونو دباندې د ځانم ونيول شول چې ور

دې  لهوو. افغان ملي امنيتي ځواکونو همدارنګه ګڼ شمير ماشومان 

باندې د دولت ضد عناصرو سره د تړاو تورونه  امله نيولي چې ور

کلن  ۰۱نيټه يو  ۱بيلګې په توګه د سپتمبر په  لګول شوي وو. د

ړ چې د هغه ماشوم د کابل په ښار کې يو ځان مرګي بريد تر سره ک

تنه نور په کې  ۰۰په پايله کې نهه ملکي وګړي و وژل شول او 

قربانيان هم ماشومان وو چې په هغو  يټپيان شول. د دغه بريد ډير

 ستان د نا دولتي موسسسې زده کوونکي وو. تکې څلور تنه د سکي
 

 ميرمنې، نجونې او وسله واله جګړه
و له امله په زياته ميرمنې او نجونې د وسله والې جګړې د اغيز

 ۵۱۰تنه) ۱۱۲پيمانه کې زغم ګالي. د ښځينه ملکي تلفاتو شميره 

کال په پرتله  ۲۱۰۰ټپي کيدنې( وه چې په هغې کې د  ۳۱۵مړينې او 
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حکومت )د کورنيو، عدليې او دفاع نيټه د افغانستان  ۵۱کال دجنورۍ په  ۲۱۰۰د   

وزيرانو او د ملي امنيت رياست ( او ملګرو ملتونو د افغانستان د اسالمي جمهوريت او د 

ا فغانستا ن د ملي امنيتي ځواکونو سره د اړوندو ماشومانو په اړه د ملګرو ملتونو د 

او د افغان څارنې او راپور ورکونې هيوادني کاري ډلې ترمنځ د لږ عمر د استخدام  

امنيتي خواکونو له خوا دهغود کارونې د  مخنيوي په موخه  او د نړيوال بشر دوستانه 

قانون سره په تضاد کې د هغوي په وړاندې د جنسي تيري ، وژنې او معيوبولو د ضمايمو 

په شمول السليک شو . يوه کاري ډله چې په  کې د وزارتونو استازي شامل وو، جوړه شوه 

کال په  ۲۱۰۲له خوا د عمل د پالن د پلي کولو په برخه کې راپور ورکړي. د  څو د حکومت

پيل کې حکومت خپل لومړني  د پلي کونې راپور د وسله  والې چګړې او ماشومانو په اړه 

ځانګړي استازي ته وړاندې کړ. د ماشومانو او  وسله واله جګړې په اړه د ملګرو ملتونو 

  //:childrenarmedconflict.un.org/countries/Afghanistan/.  httpستان ، د ځانګړي استازي دفتر، افغان
189

د هغو ارقامو له مخې چې په وسله واله جګړه کې د ماشومانو په اړه هيوادني کاري  

 کال کې راټول کړي او کره کړي دي. ۲۱۰۲ډلې په 



 په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه کال کلني راپور ۱۰۲۱د  

 

14 

سلنه زياتوالي ليدل کيږي. د دغو ښځينه تلفاتو ډيري يې هغه  ۲۱

مهال و وژل شوې او يا هم ټپيانې شوې چې هغوي پخپلو ورځنيو 

نو لکه پخپلو کورونو او يا هم په مزرعو کې په کار کولو کارو

نيټه د ننګر هار  واليت  ۰۵مشغولې وې. دبيلګې په ډول د جوالي په 

ياڼيو په ولسوالۍ کې د دولت ضد عناصرو د افغان سرحدي ملي ګد خو

سپکو وسلو بريد وکړ. د دغه بريد  پوليسو په پوسته په درنو او

نږدې کور باندې راپريوت چې د هغه له په پايله کې يو راکټ په 

 امله يوه ميرمن و وژل شوه او دوه ماشومان ټپيان شول.

 

بريدونو له امله وژل شوي  هدفيميرمنې او نجونې چې د ټولو هغه 

د تير  تنه وې چې دا ۳۰کال کې  ۲۱۰۲او يا هم ټپيانې شوي دي په 

 ۰۱ال کې ک ۲۱۰۰په پرتله درې برابره زياتې دي چې دغه شيمر په 

 ۲۱۰۲. په عمدي توګه د ښځو هدف ګرځول په ځانګړې توګه په يتنه و

. په تيره بيا تر ټولو ښکاره د لغمان د واليت درلوده کې ادامه 

د ښځو د چارو د دوو رييسانو وژنې وې چې د جوالي او دسمبر په 

 ودواړ ودغد مياشتو کې د دولت ضد عناصرو له خوا تر سره شوې. 

يب سره  د دولت ضد عناصرو له خوا د هغو ښځو په و په تعقوژن

وړاندې تهديدونه شوي دي چې د دولت سره د ښځو د مسلو په اړه 

نيټه د دولت ضد عناصرو له خوا لغمان  ۰۵. د جوالي په کار کوي

واليت د ښځو د چارو د رييسې د نقليه وسيلې سره نښلول شوې 

د امله يې د ښځو  مقناطيسي تعبيه شوې وسيله وچادول شوه چې له

چارو رييسه ووژل شوه، ميړه او لور يې ټپيان شول. په همدې توګه 

وسله والو طالبانو د لغمان د واليت د  ونيټه دو ۰۱د ډسمبر په 

 چارو سرپرسته رييسه په ډزو و وژله.د ښځو 

 

کال کې يوناما د تعبيه شوو چاوديدونکو توکو د چاودنې  ۲۱۰۲په 

کال  ۲۱۰۲تلفاتو شميره ثبته کړې ده چې په ښځينه  ۲۰۱له امله د 

کې د تعبيه شوو چاوديدونکو توکو د چاودنې د تلفاتو په شمير کې 

 نهه سلنه زياتوالي په ډاګه کوي.

 

 وسله واله جګړه او د ښوونې حق 

کال کې د جګړې اړونده تاوتريخوالي له امله تعليم ته  ۲۱۰۲په 

ډول اغيزمنه شوې ده. ټول هيواد په کچه په مستقيم  رسيدنه د

پيښې ثبتې کړي دي چې په  ۱۲يوناما د معارف پر خالف د بريد کولو 

کې د ښوونځيو سوځول، د ښوونکو او نورو کار کوونکو په وړاندې 

و يتهديدونه، ډارونې، د ښوونځيو په محوطو کې د تعبيه شو

بريدونو، ځمکنيو  چاوديدونکو توکو د ځاي پر ځاي کولو، د راکټ د

،ناڅاپي بريدونو او د ښوونځيو داشغال پيښې شاملې دي. په نښتو

داسې حال کې چې د دولت ضد عناصر د ډيري بريدونو لپاره مسوول 

، محلي پوليس د نهو پيښو  ، نورې وسله والې ډلې د څلورووه 

ل وو. ؤسيمو کې مسځو پيښو لپاره د هيواد په شمال، شمال ختي

د افغانستان امنيتي ځواکونه  کره کړې ده چې ايساف او يوناما دا

پيښو کې ښکيل وو چې له امله يې د معارف پروسه اغيزمنه ۰۰په 

 شوې ده او د دغو پيښو ډيري يې د ښوونځيو اشغال و. 
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 د ښوونځيو اشغال 

نظامي موخو لپاره د هغو  کال کې د ښوونځيو اشغال او د ۲۱۰۲په 

حالت تر  ښوونځيو تحفظ شوي کارونې ادامه درلودله چې دا د

پوښتنې الندې راولي او ماشومان د خطر سره مخ کوي. يوناما د 

پيښو راپورونه تر السه کړي دي. ۰۲ښوونځيو د اشغال د 
190

په دغو  

 ډيري پيښو کې د شخړې خواوو ښوونځي د ځانګړو نظامي عملياتو

لپاره په مؤقته توګه اشغال کړي دي. د کاپيسا د واليت د الساي د 

يوناما ته د دې معلومات ور کړي دي چې ملي اردو  ولسوالۍ مشرانو

هلته د يوه ښوونځي د ودانۍ څخه د څلورو کلونو را په دې خوا 

استفاده کړې په داسې حال کې چې ماشومان د ښوونځي د ودانۍ څخه 

کال د مئ په مياشت کې د ۲۱۰۲باندې په زده کړو بوخت وو. د د

وليسو دوه ښوونځي اشغال بدخشان د واليت د وردوج په ولسوالۍ کې پ

کړي وو، زده کوونکو او ښوونکو ته يې اجازه نه ورکوله څو د 

ننوځي. د دولت ضد عناصرو د ښوونځي ته هغوي د اشغال پر مهال 

په وسيله بريد وکړ او د  (ار پي جي راکټ ) ښوونځي پر ودانۍ د

دغه ښوونځي ودانۍ ته يې د پام وړ تاوان ورساوه. د دولت ضد 

په ځانګړي ډول د وردوج د ولسوالۍ چارواکو ته د دې  عناصرو

خبرداري ورکړي و چې که دغه ښوونځي د نظامي موخو لپاره نور 

وکارول شي نو هغوي به دغه ښوونځي د بريدونو الندې ونيسي. د جون 

پسې مدافعوي/تبليغاتي هلو ځلو په پايله کې ه په مياشت کې د پرل

 نځي تخليه کړل.افغان امنيتي ځواکونو دواړه ښوو

 

يوناما په دې تاکيد کوي چې د ښوونځيو د محوطو نظامي اشغال د 

ښوونځيو ملکي حيثيت او اعتبار ته تاوان رسوي چې دا د نړيوال 

بشر دوستانه قانون له مخې ممنوع دي او په جدي توګه د ماشومانو 

 ګواښ دي. ته د الس رسي په الر کې  مصوونيت، امنيت او  معارف 

 

 ت ضد عناصرو ته منسوب بريدونه او مداخلېدول 
 

اسالمي امارت په عمومي صورت په ټول هيواد کې د معارف پر 

خالف مقاومت نه کوي. معلومه ده چې اسالمي امارت به د هغه 

او  ناوليله خوا د  يرغلګرو نه کړي چې د  نصاب مالتړ و

ډالۍ په توګه دي. دا يوه داسې پديده ده چې له  هناپاک

يې تيري کوونکي او د هغوي کورني اجنټان غواړي زموږ  مخې

لويديز په فرهنګ واړوي. جوته  اسالمي او ملي ارزښتونه د

ده چې دا د معارف او تعليمي موسسو سره مخالفت نه دي. 

 دا يواځې د دغه ډول نصاب تعويض دي.
 

کال  ۲۱۰۲د معارف په اړه د طالبانو اعالميه، د  --

نيټه ۱د مارچ 
191

   

کال کې د طالبانو عامې اعالميې په تکرار سره د معارف  ۲۱۰۲ په

څخه د هغوي  مالتړ څرګندوي  او په هغو کې يې د ښوونځيو پر خالف 

                                                 
190

نجونې او  د افغان نجونو لپاره ارقام د راپور په دواړو برخو کې يانې ښځې او  

ماشومان راټول شوي دي ځکه چې هغوي دوه برابره زيان منونکي دي، د نجونو لپاره ارقام 

 د يوناما په ډيټا بيس اود ملکي تلفاتو په ارقامو کې  يوځل مستند شوي دي.  
191

 د کاري ډله  کال کې د وسله والې جګړې او ماشومانو په اړه  ۲۱۰۲هغه ارقام چې په   

 و تحليل شوي دي.له خوا راټول ا
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کال د مارچ په  ۲۱۰۲بريدونه رد کړي دي. په هغه اعالميه کې چې د 

اوومه نيټه نشر شوې ده طالبانو دا اعالن کړې ده چې معارف د 

 ده.  "نوي نسل يوه اړتيا"
 

يوناما دا کره کړې ده چې ډيري هغه مستند شوي بريدونه او د 

معارف په چارو کې د مداخلې پيښې د دولت ضد عناصرو له خوا د 

طالبانو په شمول تر سره شوي دي. په هغو سيمو کې چيرته چې د نا 

ځوځښت او نقل  امنۍ او د دولت ضد عناصرو د کنترول له امله 

او ښوونځي   ي دياغيزمن شو الس رسي هم ه معارف ت حرکت محدود دي

غير مصوون او غير فعال وو. يوناما په ګڼ شمير کې د ښوونکو او 

ماشومانو د موخه ييزو وژنو، دکار کوونکو د تښتونو، د ښوونکو 

طالبانو له  ښونځيو د تړلو،د ولو،دداذيت او تهدي او ماشومانو د

و د معارف د تش په ، ارانو خوا د تش په نامه مقرر شوو کنترول

کوونکو د ټاکلو او د طالبانو د تعليمي نصاب د پلي کار نامه 

 کولو پيښې مستندې کړي دي.
 

په ميدان ښار، د  کال د جون په مياشت کې د ميدان وردک واليت سږ

نرخ او چک په ولسواليو کې د دولت ضد عناصرو له خوا د تهديد 

ونو ته اخطار ورکړل ډکې شب نامې و ويشل شوې چې په هغو کې نج

شوي و چې ښوونځيو ته والړې نه شي. دلوګر د واليت يوه ولسوالي چې 

د طالبانو تر کنترول الندې ده يوه سيمه ييز چارواکي يوناما ته 

و ويل چې په دغه ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځي فعاليت نه کوي. د 

ييس د معارف ر غير رسمي دې سربيره طالبانو هلته خپل تش په نامه

 ټاکلي دي، مهمه دا چې د دولت له خوا د معارف ټاکل شوي رييس ته

ي او زڅو خپل کار پر مخ بو "اجازه ورکوي" هم د اړتيا له مخې

همدغې سرچينې د وينا له مخې د طالبانو  ولسوالۍ ته سفر ولري. د

له خوا د معارف دغه ټاکل شوي رييس زياتره د ښوونکو او زده 

 ه کوي.کوونکو د حاضرۍ څارن
 

په داسې حال کې چې دغه بيلګې د دولت ضد عناصرو نفوذ په ځينو 

سيمو کې پر معارف باندې جوتوي، زياتره هغه بريدونه چې د معارف 

په مرکزونو او کارمندانو باندې تر سره کيږي د دولت ضد عناصرو له 

سياسي موخو د مالتړ لپاره لکه څنګه چې په تفصيل سره  وخوا د پراخ

 ۲۱۰۲تحفظ په اړه د يوناما د  ه واله جګړه کې د ملکيانو دپه وسل

په راپور کې يې يادونه شوې ده، تر سره کيږي. نيمايي کال
192
  

 

وسله واله جګړه او د روغتيا حق: د ميدان وردک په واليت 
 کې د قضيې څيړنه

په افغانستان کې وسله واله جګړه روغتيايي خدماتو ته رسيدنه د 

ه تيره بيا په مستقيم او غير مستقيم ډول پر بيالبيلو الرو، پ

بريدونو د الرې اغيزمنوي. عمومي نا  روغتيايي مرکزونو باندې د

امني دغه ډول روغتيايي مرکزونو ته رسيدنه محدودوي، په تيره 

نفوذ   يا بيا په هغو سيمو کې چې د دولت ضد عناصرو تر ولکې 

 الندې دي.

                                                 
192

هدفونو  سيامارت د اسا ي" د هيواد دننه د معارف وده د اسالم  د طالبانو اعالميه:   

، د طا لبانو د ۱کال د مارچ  ۲۱۰۲نيټه، د  ۰۵کال د ربيع االخير  ۰۲۵۵، د "  څخه دي

 ويب پاڼې څخه . د ژباړې سرچينه .
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ي مرکزونو پر خالف د مستيقم کال کې يوناما د روغتياي ۲۱۰۲په 

تنه  ۰۲پيښې مستندې کړي دي چې د هغو په پايله کې  ۲۰بريد کولو 

ملکي تلفات رامنځته شوي دي.
193

دغه تلفات د تعبيه شوو  

چاوديدونکو وسيلو، موخه ييزو وژنو، اختطافونو، ډارونو او اذيت 

 پيښو کې هغه قصدي بريدونه ۲۰منځته شوي دي. په دغو  له امله را

چې په کې روغتيايي مرکزونه او يا هم کارمندان په نښه شوي دي، 

شامل دي. غير مستقيم بريدونه په دې شميره کې نه دي شامل. د دې 

سربيره په ځينو سيمو کې د امنيتي وضعې ويجاړتيا، د افغانستان 

د ملي امنيتي ځواکونو او ايساف د عملياتو ليږد او د دولت ضد 

ول هم د دې المل کيږي چې روغتيايي مرکزونو عناصرو نفوذ او کنتر

 ته رسيدنه محدوديت ولري.

 

د ميدان وردک په واليت کې يوناما د روغتيايي مرکزونو او پرسونل 

پرخالف ګڼ شمير  بريدونه او د روغتيا پالنې مرکزونو ته په 

رسيدنه محدوديتونه مستند کړي دي. د روغتيا پالنې مرکزونه په 

نا امنۍ او يا هم په هغو الرو چې کتنځيو ته دغه واليت کې د 

 وسله والوغځيدلي دي د نوو کنترولي پوستو دجوړيدو او د 

الندې راغلي دي او  د دې او اشغال  بريدونو   د مستقيمو ځواکونو

په پايله کې افغان ملي امنيتي ځواکونو پرسونل چې د دغه 

 تر السه کوي اواوبه   دييې  الندې د افظتحکلينيکونو څخه چې تر م

 تر بريد الندې راځي. ددې له امله

 

 د دولت ضد عناصرو بريدونه

پر خالف تر سره  وګړود دولت ضد عناصرو هغه بريدونه چې د ملکي 

کيږي د روغتيايي خدماتو درسولو په الر کې د مستقيم تاوان المل 

بريد موخه نه وي.  کيږي، که څه هم دغه مرکزونه په قصدي ډول د

 ښارکال کې لږ تر لږ د سيد اباد په ولسوالۍ او ميدان  ۲۱۰۲په 

کې دوه روغتيايي مرکزونه د هغو ځانمرګو بريدونو په پايله کې 

طالبانو له خوا  ويجاړ شول چې د دغه ځاي په ښاري مرکزونو کې د

ترسره شول. د سپتمبر په لومړۍ نيټه طالبانو په بدن پورې د نصب 

نقليه وسيله کې د نصب شوې او په  توکي شوې چاوديدونکې

چاوديدونکې وسيلې د الرې دوه ځان مرګي بريدونه د سيداباد د 

له امله کلنيک  ولسوالۍ په مرکز کې تر سره کړل. د دغه بريد

ويجاړ شو او هغو شپږو ناروغانو ته شديد ټپونه واوښتل چې په 

 دغه کلينيک کې د درملنې لپاره منتظر وو.

 

نيټه تر  ۲۵انمرګي بريد کې چې د نومبر په هغه ځ په  د ميدان ښار

سانو د روزنې ښوونځي په بشپړه توګه رسره شو د ټولنې د قابله ن

. په دغه بريد کې د ښوونځي دوه محافظان ټپيان شول. په شوويجاړ 

کې په سلګونو ملکي وګړو تلفات وليدل، خصوصي او  دواړو بريدونو

يب سربيره روغتيايي د دې تخر –دولتي ودانيو ته تاوان واوښت 

                                                 
193

کال د نيمايي  ۲۱۰۲د يوناما د په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د تحفظ په اړه  

د معارف پرضد بريدونه او په چارو کې يې مداخله: تاييد شوي  "مودې راپور وګورئ،

 http:// unama.unmissions.orgپاڼه په  ۵۰ "بريدونه



 په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه کال کلني راپور ۱۰۲۱د  

 

45 

مرکزونه ورسره ويجاړ شول.
194

دغو بريدونو په په داسې حال کې چې  

کې نيغ په نيغه روغتيايي مرکزونه نه وو په نښه شوي خو هغو د 

 هواسانو د راتلونکې روزنې کار ته تاوان واړرراتلونکو قابله ن

 او په دواړو محالتو کې يې روغتيايي خدمتونه مختل کړل.

 

افغان امنيتي ځواکونو  د  نو ته څيرمهي کتنځيوروغتياي 

 کنترولي پوستې

يوناما د ميدان وردک په واليت کې د داسې اقداماتو مشاهده کړې 

ده چې له مخې يې روغتيايي مراقبت ته رسيدنه اغيزمنه شوې ده، 

په تيره بيا کله چې د روغتيايي مرکزونو په محوطه کې نوې 

دولتي مقاماتو د قوله دغه چيک  امنيتي پوستې جوړې شوي دي. د

ته  پوسټونه روغتيايي کارکوونکو او موسسو ته د زياتو تهديداتو

شوي دي څو چې د  يجوړاو دي ضرورت ته په په غبرګون کي 

کارمندانو تحفظ وکړي او محلي ټولنو ته روغتيايي خدمتونه 

ورسوي.
195
  

 

يوه  نيټه د نرخ د ولسوالۍ په ۲۱د بيلګې په ډول د جوالي په 

کلينيک کې د تعبيه شوي چاوديدونکې وسيلې د چاودنې په پايله کې 

ملي اردو يو تن سرباز هغه مهال ټپي شو چې د دغه کلينيک د  د

يستلې. ملي اردو دغه کلينيک د يوې ورځې اڅاء څخه يې اوبه را

او کله چې د کلينيک چارواکو د ملي اردو سره  هړالپاره وت

انيستل شو. د دغې پيښې وروسته ملي مذاکره وکړه نو بيرته پر

يستلو ااردو د دغه کلينيک څخه د خپلې پوستې لپاره د اوبو را

کار ته ادامه ورکړه. په همدې ډول د نومبر د مياشتې په لومړۍ 

نيټه د جلريز په ولسوالۍ کې د محلي پوليسو يو تن د دولت ضد 

نيک څخه کلي هعناصرو له خوا هغه مهال په ډزو و وژل شو چې د يو

 يستلې. ايې اوبه را

 

د چک په ولسوالۍ کې د ايساف او افغان ملي اردو له خوا په 

 مؤقت ډول د کلينيک اشغال

د متحده اياالتو  انيټه د امريک ۲۵کال د اکتوبر په  ۲۱۰۲د 

او افغان ملي اردو د ميدان وردک د واليت د چک د  هځواکون يځانګړ

تي موسسې کلينيک ته ننوتل او ولسوالۍ په سيواک کې د يوې نا دول

 سه او درهغه يې د درې ورځو لپاره په اختيارکې درلود. يوه ن

هغې ميړه دې ته اړباسل شول چې دغه مرکز پريږدي. په دغو دريو 

ورځو کې کلينيک تړلي و او دولت پلوه ځواکونو ورڅخه د مؤقت 

سيمې ګڼ شمير  توقيف خونې په توګه استفاه کوله. نظاميانو د

ګړي هلته توقيف کړل چې بيا وروسته پريښودل شول.و
196
  

 

                                                 
194

بريدونه مستند شوي دي چې شپږ ملکي تلفات يې  ۰۱کال کې  ۲۱۰۰په پرتله ييز ډول په  

 رامنځته کړي دي.
195

يدونه چې د سپتمبر په لومړۍ نيټه تر سره شول د نهو تنو ملکيانو دمړينې او هغه بر 

نيټه ځان مرګي بريد کې څلور  ۲۵تنو د ټپي کيدنې المل شول؛ اود نوومبر په  ۱۱د نورو 

 تنه ټپيان شول. ۰۱۱ملکيان ووژل شول او نور 
196
 نيټه، کابل  ۰۱ کال د فبرورۍ ۲۱۰۵د بهرنيو چارو د وزارت سره د يوناما غونډه د   



 په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه کال کلني راپور ۱۰۲۱د  

 

47 

قوماندان يوناما ته دا و ويل  هد ميدان وردک څخه د ملي اردو يو

چې هغوي د ملي اردو قوماندانانو ته په واضحه توګه ټولو قطعاتو 

ته دا هدايت ورکړي دي چې د روغتيايي، تعليمي او مذهبي مرکزونو 

ځان ليرې وساتي. قوماندان دا  څخه د نظامي عملياتو پر مهال

وويل چې بيا هم ځينې سربازان د عملياتو پر مهال د دې هداياتو 

څخه سرغړونه کوي، په تيره بيا په ليرې پرتو سيمو کې او يا هم 

د شپې پر مهال په عملياتو کې دغه سرغړونې صورت نيسي. په داسې 

ل خو د کومې ځانګړې پيښې په اړه هغه څه و نه وي حال کې چې د

ډيره زياته "ملي اردو قوماندان دا تاييد کړه چې ځينې وختونه 

وي چې د هغې له مخې سربازان په عمل کې دې ته  "لوژيستيکي اړتيا

اړ وي چې روغتيايي مرکزونو ته ننوځي.
197
  

 

ايساف يوناما ته دا څرګنده کړې ده چې د چک د ولسوالۍ پيښه يوه 

ت په دې نه پوهيدل چې هغوي ځانګړې جال پيښه وه او دا چې قطعا

روغتيايي مرکز ته ننوتي دي او کنه   ځکه چې د دغې ودانۍ د 

پاسه لوحه نه وه. 
198

 هکله چې قطعاتو ته معلومه شوه چې هغوي يو 

روغتيايي مرکز ته ننوتي دي نو بيا هغوي له دې وروسته د دغې 

خ ودانې د اوسيدنې ځاي ته ورغلل او له هغه ځايه يې عمليات پر م

بوتلل. د ايساف يوې مقدماتي څيړنې دا څرګنده کړه چې د هغوي 

ځواکونه د دغې ودانۍ محوطې ته د شورشيانو د فعاليتونو او د 

د متحده  اکلينيک د ستراتيژيک موقعيت له امله ننوتل. د امريک

اياالتو ځانګړو ځواکونو يوناما ته وړاندې وويل چې ځواکونه دغې 

ياغيانو له خوا پر هغوي باندې  وتل چې دودانۍ ته د دې لپاره نن

د روانو ډزو او اور څخه ځانونه وژغوري.
199
  

 

دوستانه قانون الندې د دې دوو يو له بل سره  يوناما د نړيوال بشر

تړلو مکلفيتونو يادونه کوي: طبي پرسونل او روغتيايي طبي 

چې د هغو  واحدونه يواځې او يواځې د طبي اهدافو لپاره دي او دا

بايد په ټولو حاالتو کې وشي. هغوي چې يو بريد پالن کوي  رناويد

بايد هر ممکن څه د دې لپاره تر سره کړي څو دا کره کړي چې 

هدفونه نه خو ملکي وګړي او نه هم ملکي تاسيسات دي، بلکې هغه 

نظامي موخې دي.
200
 

 

که څه هم دغه ځواکونه چې په پيښه کې شامل وو د دې استدالل کوي 

د ننوتو پر مهال په دې نه پوهيدل چې دغه محل يو طبي چې دوي 

دې سره دوي په جوته توګه په دې مکلف کيدل چې دغه د مرکز و، 

بريد لغوه کړي او يا يې هم ځنډولي واي. هلته د پاتې کيدو او د 

درې ورځو لپاره د دغه محل اشغال او د محوطې په دننه کې د 

                                                 
197

نيټه د افغانستان لپاره د سويډن د  ۱د شکايت د هغه ليک له مخې چې د نوومبر په  

کميټې له خوا د عامې  روغتيا وزيرې ته د دغې کميټې د کلينيک د اشغال له امله استول 

  شوي و. يوناما دغه پيښه وڅيړله او دغه ډول تفصيالت يې کره کړل. 
198

کال د دسمبر په مياشت کې غونډه، ميدان  ۲۱۰۲قوماندان سره د د او سي سي پي له   

 شهر د ميدان وردک واليت .
199

ايساف د دې راپور ورکړ چې هغوي په دې اړوند څيړنه کړې ده چې دهغې له مخې دغو  

سره  IJC/Dcomm پايلو ته رسيدلي دي. د يوناما له خوا د ايساف د جګړن  ادم فيندالي ، 

نيټه او د امريکې د متحده اياالتو د ځانګړو ځواکونو د  ۱ۍ په کال د جنور ۲۱۰۵د 

 نيټه غونډې. ۰۲کال د جنورۍ په  ۲۱۰۵سره د  DCG, SOJT- A/NSOCC-Aډګروال دونالد بولدک 
200
 مخکني ماخذ 
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عمأل د انطباقي نړيوال بشر  توقيف کې ساتلو سره هغوي په ملکيانو

 دوستانه قانون څخه سرغړونه کړې ده. د دې سربيره د نړيوال بشر

دوستانه قانون له مخې اردو بايد تر ممکنه بريده په هغو ساحو 

کې چې د نفوسو د ګڼې ګوڼې سيمې دي د نظامي تاسيساتو)لکه د 

دې سربازانو ټولګي( د ځاي پر ځاي کولو څخه مخنيوي وکړي، او د 

لپاره هر ممکن عمل وکړي څو چې ملکيان او ملکي تاسياست )لکه 

طبي وسايل( د نظامي عملياتو د  نږدې والي څخه ليرې کړي.
201
  

 

 د جګړې اړوند د ملکي وګړو بې ځايه کيدنه  

د وسله والو په عمده ډول  ي ملکي وګړافغان  کال کې ۲۱۰۲په 

. د ملګرو ي.په پرله پيسي ډول بي ځايه شويدنښتو له امله 

ملتونو د کډوالو چارو د عالي کميشنرۍ )يو اين ايچ سي ار( د 

نوي کسان په هيواد کې  ۲۲۲۲۲کال کې ټولټال  ۲۱۰۲وينا له مخې په 

بيځايه شوو کسانو ټولټال  ۍبيځايه شول. د جګړو له امله د کورن

تنو ته رسيږي ۲۱۱۲۲۱شمير په افغانستان کې 
202

، چې د دغو کسانو 

پسې لويديځې  رکز د افغانستان په جنوب کې دي، او ورزياتره تم

 او ختيځې سيمې دي.

 

کال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي  ۲۱۰۲په 

 ۲۱۰۲هغه داخلي بيځايه شوي کسان ثبت کړل چې د  ۰۱۲۰۳۱کميشنرۍ د 

کال کې د  ۲۱۰۲کال تر مخه د جګړې له امله بيځايه شوي وو. په 

سلنه زياتوالي  ۲۱( بيځايه کيدنه وکسان ۲۱۵۲۳۱و )ټولټال ثبت شو 

تنه  ۰۱۳۱۲۳کال په پرتله جوتوي چې په همدغه کال کې  ۲۱۰۰د

بيځايه شوي کسان ثبت شوي وو. 
203
  

 

سلنه  ۵۱کال کې بيځايه شول  ۲۱۰۲کسانو څخه چې نوي په  ۲۲۲۲۲د 

سلنه يې شمالي  ۰۵و سيمو او ځسلنه يې لويدي ۲۲يې مرکزي سيمو، 

 ۲۱۰۲سلنه يې د سهيل سيمې ته بيځايه شوي دي. د  ۰۰تو او صفحا

کال په اوږدو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي 

کسانو بيځايه  ۰۱۲۰۳۱پسې ډول د ه کميشنرۍ د جګړې له امله په پرل

کال ترمخه بيځايه شوي وو. ۲۱۰۲کيدنه ثبت کړې ده چې هغوي د 
204
 

 

کال کې د جګړې له  ۲۱۰۲له مخې په د يو اين ايچ سي ار د وينا 

امله د بيځايه کيدنې زيات عام الملونه وسله واله جګړه او 

دښمنانه نښتې وې چې په عامه توګه د امنيتي حالت ويجاړتيا 

نورو مهمو عواملو کې د دولت په ورسره دوهم نږدې المل ګڼل کيږي. 

 فيهدضد عناصرو له خوا ډارونې، تهديدونه، نظامي عمليات او 

 دي. يعدلي تعقيبونه شامل

 

                                                 
201

د يوناما او د پروفيسور ډاکتر کيون جان هيلر او د ملبرن د حقوقو د پوهنتون د  

 نيټه.  ۰۳کال د جنورۍ  ۲۱۰۵ليک د الرې اړيکه ، د  ريډر سره د يوناما د بريښنا
202
 مخکني ماخذ 

203
 نيټې پورې د يو اين ايچ سي ار ارقام .  ۰۱کال د جنورۍ تر  ۲۱۵د  

204
په اړه د يو اين  "کال کې د جګړې له امله د ملکي وګړو بيځايه کيدنه ۲۱۰۲په  "د  

 يوناما ته سپارل شوي دي. نيټه ۰۱کال د جنورۍ په  ۲۱۰۵ايچ سي آر ياد داښت، چې د 
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د يو اين ايچ سي ار ارزونې دا په ډاګه کوي چې د تيرو کلونو پر 

خالف کله چې به داخلي بيځايه شوي کسان په عمومي صورت د جګړې او 

نښتې د پاي ته رسيدو سره تر کافي بريده ډير ژر خپل د اوسيدنې 

ان په زياته اصلي ځاي ته راستنيدل، خو اوس داخلي بيځايه شوي کس

پيمانه د بيځايه کيدنې په ځايونو کې د عامې امنيتي وضعې د 

خرابيدو او د دولت ضد عناصرو له خوا د تهديدونو د زياتوالي په 

وجه او هم د خپلې اوسيدنې په ځاي کې د شتمنيو او معيشت د السه 

ورکولو له کبله د اوږد مهال لپاره پاتې کيږي.
205
  

 

 ي بريدونه پولې د بلې خوا راکټ د

ه سيمه کې د پولې د ځکال کې يوناما د افغانستان په ختي ۲۱۰۲په 

پيښې ثبتې کړي دي چې د هغو  ۲۱۱بلې خوا څخه د راکټي بريدونو 

تنه ټپيان شول. ۱۵ملکيان مړه او نور  ۰۲له امله 
206

د هغو اوو  

پيښو پرته چې په نورستان او ننګر هار کې وشوې 
207

نورې ټولې  

واليت کې او زياتره يې د دانګام په ولسوالۍ کې پيښې د کنړ په
208
 

تر سره شوي دي. د ملکي تلفاتو سربيره يوناما ته دکورونو، 

جوماتونو او ځنګلونو د تخريب، دڅارويو د تلف کيدنې او د 

 کورنيو د بيځايه کيدنې راپورونه  رسيدلي دي.

 

تنه(  ۲۱۲۳کورنۍ ) ۱۱۲د يو اين ايچ سي ار د وينا له مخې ټولټال 

پولې د بلې خوا د  سيمې دننه او يا هم د هغې د باندې د ځدختي

راکټي بريدونو له امله بيځايه شوي دي. يو اين ايچ سي ار راپور 

تنه( يې د کنړ د واليت د  ۲۳۵۵) ۱۱۱کورنيو څخه  ۱۱۲ي چې د ړورک

کنړ د واليت بيالبيلو  دانګام د ولسوالۍ څخه وې. زياتره کورنۍ د

کسان( د ننګرهار واليت ته بيځايه شوي  ۲۲۱کورنۍ ) ۲۱سيمو ته او 

 دي.

 

د راکټي بريدونو له امله د افغاني ټولنو،حکومت او سياسي 

مشرانو احتجاجونه راوپاريدل.
209

نيټه د افغانستان  ۲د اګست په  

ملي شورا د دې پريکړه وکړه چې د دفاع وزير جنرال عبدالرحيم 

 محمدي د خپلو دندو څخه د دې وردک او د کورنيو چارو وزير بسم هللا

له امله ليرې کړي چې د پولې د هغه خوا راکټي بريدونو ته يې 

غبرګون نه دي ښکاره کړي.
210
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په اړه د يو  "کال کې د جګړې له امله د ملکي وګړو بيځايه کيدنه ۲۱۰۲په  "د     206

 نيټه يوناما ته سپارل شوي دي. ۰۱کال د جنورۍ په  ۲۱۰۵اين ايچ سي آر ياد داښت، چې د 
207

ره کولو لپاره د يوناما د پولې د بلې خوا د راکټي بريدونو پلټنه کوي او د ک  

بيالبيلو سرچينو څخه د هرې پيښې په اړه معلومات راټولوي چې په کې قربانيان، سپين 

ږيري، ډاکټران، ملي پوليس،  افغان ملي سرحدي پوليس، ملي امنيت شامل دي .  يوناما د 

تنه ټپيان،  ۱۵تنه وژل شوي ، ۰۲ملکي تلفاتو  ارقام تر غور الندې نيسي، چې په هغو کې 

رهغه بريده چې څومره په  کره توګه  يوناما وکړاي شول چې د قربانيانو او د هغوي د ت

کورنيو سره په ډيري پيښو کې مرکې وکړي. کله چې لومړنۍ سرچينې د الس رسي وړ نه وې نو 

 بيا يې دغه تلفات د محلي چار واکو او د دوهم الس د سرچينو سره کره کړي دي.
208

( او د ننګرهار په لعل پوره ولسوالۍ  ۳ستان په کامديش کې )هغه نورې اوه پيښې د نور 

 (کې وشوې . ۲)
209
 يې  دانګام د ولسوالۍ اړوندې وې. ۰۱۰پيښو څخه  ۲۱۱د   

210
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تر خاورو الندې تعبيه شوي چاوديدونکي توکي: د ملکي  
کسانو په ژوند د ښخ شويو او د پخوانيو جګړو څخه د 

 پاته شونو تعبيه شويو چاوديدونکو توکو اغيزې 
 

په دغه ولسوالي کې د ملکي کسانو ژوند ډير ستونزمن دي. 

له يوي خوا، کله چې طالبان تعبيه شوي چاوديدونکي توکي 

ښخ کړي، د طالبانو د غبرګون د ويري له امله ملکيان نه 

شي کوالي هغه چاوديدونکي توکي خنثي کړي، که چيرې ملکيان 

، حکومت دا کار وکړي نو طالبان به يې ووژني. له بلي خوا

په خلکو فشار اچوي څو ووايي چې د هغوي په کليو کې چيرې 

او ولې طالبان تعبيه شوي چاوديدونکي توکي خښوي. خلک 

حکومت او طالبانو ته ځواب نه شي ويالي. ملکي کسان په 

منځ کې راګير دي، او هميشه د ستونزو سره مخ دي. د خلکو 

ينه شتون نه د ستونزو د هواره ولو لپاره کومه درېمه سرچ

 لري.
 

د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو د پيښو د لوړي کچې د  --

خپوروالي په اړه د کندهار واليت د يوې ولسوالي ولسوال
211

 
 

د افغان ماشومانو، ښځو او نارينه وو د ژوند په وړاندې تعبيه 

شوي چاوديدنکي توکي د شخړې سره د تړلو ګواښونو له جملې څخه 

کال کې د ټولو ملکي کسانو د ټپي  ۲۱۰۲چې په  ستر ګواښ ګڼل کيږي

کال د نومبر او ډسمبر په  ۲۱۰۲سلنه جوړوي. د  ۵۵کيدو او مړينو 

مياشتو کې، يوناما د هيواد په جنوبي او جنوب ختيځو سيمو کې، 

چيرې چې د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو او پيښو کچه زياته وه
212
 

و او محلي ادارې او د ټولنو د مشرانو، د ولسوالي د چارواک

همدارنګه د هغوي په ټولنو کې د تعبيه شويو چاوديدنکو توکو د 

شتون او د ملکي کسانو د ساتنې په هکله د چاوديدونکو توکو د 

اغيزو په هکله د محلي خلکو سره سال مشورې تر سره کړي.
213
  

 

                                                 
د کندهار واليت د يوي ولسوالي د  ولسوال سره د يوناما مرکه)د امنيتي الملونه لپاره  211

 ۰۲کال د ډسمبر  ۲۱۰۲. ديد نوموړي شناخت پټ ساتل شو
 يکا ل کې تعبيه شوي چاوديدونک ۲۱۰۲او خوست په واليتونو کې، په  د هلمند ،کندهار 212

کال کې په دغو  ۲۱۰۰ملکي کسانو د تلفاتو المل و. په پرتله ايز ډول،په  ۲۳۱توکي د

. پداسې يملکي کسانو د تلفاتو المل شو ۱۳۱توکي د  يچاوديدونکي واليتونو کې تعبيه شو

د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو په نتيجه کې د رامنځ ته شويو  يحال کې چې دغه شمير

سلنه زياتوالي ښي، دا شميرني د فزيکي زيان اندازه ښي او په دغو  ۰۲تلفاتو په کچه کې 

حقونو د مسايلو د پراخ مقصد کوم چې  د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو  يسيمو کې د بشر

      د شتون سره تړاو لري نه انعکاس کوي.   
کال د سپټمبر څخه د ايساف د عامه معلوماتو مطابق، د نهرسراج،  ۲۱۰۲د   213

خوست،ژيړي،کندهار، او د هلمند د واليت د پنجوايي ولسوالي ،خوست او د کندهار واليتونه 

د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو د فعاليت او تلفاتو د پيښو له لحاظه تر ټولو 

چاوديدونکو توکو په اړه د پوهاوي روزنه:د تلفاتو  .ايساف: ديد يزيانمنونکي سيم

کال سيپټمبر. په خوست، نهرسراج،او کندهار کې د انتقال د پروسي په دريم  ۲۱۰۲تمرکز، 

کال په مي کې پيل شو(، د  ۲۱۰۲)د  انتقال افغان ځواکونو ته پيل شو امنيتيپړاو کې 

ه نظر کې پپړاو کې  ۳انتقال په پنجوايي او ژيړي په ولسواليو کې د امنيتي مسوليتونو 

ړاو ال تر اوسه نه دي پ ۳اعالن شو، او  ۵۰کال د ډسمبر په  ۲۱۰۲. څلورم پړاو د ينيول شو

 اعالن شوي.   
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ټولنو په دوامداره توګه راپور ورکړي چې د هغوي ژوند
214

ته د  

چاوديدونکو توکو د ګواښ سربيره، د پخوانيو جګړو څخه تعبيه شويو 

د پاتي شويو تعبيه شويو چاوديدونکو توکو شتون، ښخ شوي او پا تې 

ناچاودي  توکي د ډار او نا امني چاپيريال رامنځ ته کوي، ټولنې 

د مرګ، معيوبيت، جدي ټپي کيدو او د ملکي جايدادونو د له منځه 

مخامخ کوي. په هغو سيمو کې چې د وړلو له دوامداره ګواښ سره 

تعبيه شويو چاوديدونکو توکو د اصابت له امله متاثره شوي د 

اساسي بشري حقونو څخه برخمن کيدل په خاص ډول،د خوځښت ازادي،د 

معيشت حقونه، سياسي ګډون، معارف او روغتيا په جدي توګه محدوده 

و شمير کال کې د هيواد په ي ۲۱۰۲شوي. په داسې حال کې چې په 

زياتو سيمو کې د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو د کشف، ايستلو او 

خنثي کولو چارو دوام درلود، د ايستلو د چارو لپاره موجودو 

سرچينو اړتياوو ته ځواب نه دي ويلي. په ولسواليو کې په هغو 

ټولنو کې چيرې چې زيات تعبيه شوي چاوديدونکي توکي موجود و، که 

منيتي ځواکونو ته د تعبيه شويو چاوديدونکو چيرې څوک افغان ا

توکو ځاي ځايګۍ ور وښي د حکومت ضد عناصرو لخوا د جدي غبرګونونو 

 سره مخامخ شويدي.
 

د ځوابويونکو سره خبرو اترو داسې يو عمومي درک څرګند کړي چې 

افغان امنيتي ځواکونه په اوس حال کې د دې ظرفيت نه لري څو په 

ه شوي چاوديدونکي توکي، په خاص ډول هغه چې موثره توګه ټول تعبي

د پخوانيو جګړو څخه په ميراث پاته شوي، پاک کړي )پاته شوني 

تعبيه شوي چاوديدونکي توکي(. په هغو سيمو کې د پاته شونو يا 

فعالو تعبيه شويو چاوديدونکو توکو ځاي په ځاي کول کوم چې د 

وي د يوې اصلي  دولت ضد عناصرو تر کنترول او يا اغيزي  الندې

انديښني په حيث په ځاي پاتې دي. د ټولنو غړو يوناما ته ويلي 

چې کله افغان ملي ځواکونو تعبيه شوي چاوديدونکي توکي پاک کړي، 

د حکومت ضد عناصر آکثرا په فوري توګه بيا هغه ځاي په ځاي کوي 

 چې دا ټولنې د خطر سره مخ کوي. 

 

ف او افغان ملي امنيتي دغو سرچينو همدارنګه ويلي چې ايسا

ځواکونو د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو د له منځه وړلو ډلې 

دهغه چاوديدونکو توکو د لمنځه وړولو باندې تمرکز کوي چې په 

نظامي الرو کې ايښودل شوي او دغه  د ملکي کسانو په موقعيتونو 

کې د تعبيه شوي چاوديدونکي  توکي  دملکي کسانو په بيه 

ه دې امله، د چاوديدونکو توکو د خنثي کولو د ټيمونو تماميږي. ل

او همدارنګه د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو د لوړې کچې د 

غوښتنې له امله، په ملکي موقعيتونو کې د تعبيه شويو 

چاوديدونکو توکو په اړه د افغان ملي امنيتي ځواکونو لخوا 

بيلګې په  ټولنو ته خبرداري اکثرا ډير په ځنډ ورکول کيده. د

توګه، د هلمند واليت د نهرسراج په ولسوالي کې، يوې محلي سرچينې 

                                                 
د مزو او ريموټ  ( PPIEDsفشاري ) خ شويو تعبيه شويو چاوديدونکو توکو کې ښپه   214

وکي، چې ممکن فعال او يا هم  کنترول په واسطه کنترول کيدونکي تعبيه شوي چاوديدونکي ت

توکي هغو   يچاوديدونک ي. د پخوانيو جګړو څخه پاتي شوي تعبيه شوي، شامل ده وين

تعبيه شويو چاوديدونکو توکو ته راجع کيږي چې د پخوانيو جګړو پر مهال ځاي پر ځاي 

اره ښايي له ک يلپاره بطر ېد ماش ې، د وسيليفعال نه وهم چې ممکن فعال او يا ي و يشو

 .ېفعاله شو يلويدلي او يا هم وسيله نه و
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يوناما ته وويل، له هغه ځايه چې ايساف او افغان ملي امنيتي 

ځواکونه اکثرا په ځنډ سره د پيښې ځاي ته رسيږي څو تعبيه شوي 

چاوديدونکي توکي خنثي کړي، محلي نه روزل شوي افغان ملي پوليس 

يه شوي چاوديدونکي توکي خنثي کوي او کله هم د په خپله تعب

 افغان محلي پوليسو لخوا ور سره مرسته کيږي.

 

ټولنو يوناما ته ويلي، هغه پرمختګونه چې د تعبيه شويو 

چاوديدونکو توکو د پاکولو د عملياتو له طريقه ترالسه شوي نه دي 

چې ساتل شوي او په يو شمير زياتو مواردو کې په هغو ځايونو کې 

 شوي وار د مخه پاک شوي وي د دولت ضد عناصرو لخوا بيرته تعبيه

ځاي په ځاي شوي دي. د کندهار واليت په ژيړي  توکي چاوديدونکي

ولسوالي کې محلي مشرانو يوناما ته ويلي چې د تعبيه شويو 

چاوديدونکو توکو د بيا ځاي په ځاي کولو د مخنيوي په برخه کې 

بيره، په هغو سيمو کې چې د حکومت ضد کمه پاملرنه شوې. د دې سر

عناصرو د واک او يا کنترول الندې دي هغوي ته د ورځې/شپې لخوا 

دا اجازه ورکوي چې د افغان ملي امنيتي ځواکونو په نه شتون کې 

د شپې لخوا راڅرګند او د کوم مزاحمت نه پرته
215

دا تعبيه شوي  

اليت د پنجوايي چاوديدونکي توکي بيا ځاي پر ځاي کړي. د کندهار و

او ميوند په  ولسواليو کي په يو شمير کليو کې ورته وضعيت 

 راپور شوي.

 

د ټولنو سره د يوناما په خبرو کې په ډاګه شوې هغه سيمي چې د 

دولت ضد عناصرو تر سخت کنترول او اغيزي الندې وي د تعبيه شويو 

او  چاوديدونکو توکو د شتون او موقعيت په اړه د دولت ضد عناصرو

ټولنې د غړو تر منځ اکثرا د اړيکو ښه شبکه موجوده وي. په داسې 

حال کې چي د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو د شتون په اړه د 

حکومت ضد عناصرو لخوا ملکي کسانو ته اکثرا خبرداري ورکړل شوي، 

د ملکي کسانو د تلفاتو د کچې د راټيټولو تر څنګ، ددې ستراتيژي 

و لړ پراخ مالحظات موجود و. د ملکي کسانو د د مالتړ په موخه ي

ساتنې عام تظاهر د ټولنې د مالتړ د ساتلو لپاره مهم دي او د 

افغان دولت ضد عناصرو لخوا د يوې ولسوالي او يا يوي سيمي 

کنترول ته په احتمالي توګه د يوه بشپړونکي عنصر په حيث کتل 

کيږي
216

احتمال له مخي  . په پرتله ايز ډول، د ټولنو لخوا د زيات

افغان ملي امنيتي ځواکونو ته د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو د 

ځاي ځايګي په هکله د اطالع او د خپل هدف څخه د ويشتلو وړاندې د 

دغو تعبيه شويو چاوديدونکو توکو د پاکولو له ويرې، په هغو 

سيمو کې چې په جزيي او يا تنزيلي/تقليل شوي ډول د حکومت ضد 

ر کنترول الندې وي، د دولت ضد عناصرو څخه د تعبيه شويو عناصرو ت

                                                 
مياشتني  ۱کال  ۲۱۰۲په پوځي شخړه کې د مکي کسانو د ساتنې په هکله د يوناما د   215

 راپور ته مراجعه وکړئ، د حکوکت ضد عناصرو تر ولکي الندي سيمو کې بشري حقونه.

http://unama.unmission.org/Portals/UNAMA/documents/UNAMA%20POC%202011%20Report 

Final Feb% 202012>pdf.  
يوناما مشاهده کړې چې په هغو سيمو کې چيرې چې د حکومت ضد عناصر د خپلو فعاليتونو  216

اجلبولو کې پاتي راغلي، هلته ددي زيات او شتون په برخه کې  د ټولني د مالتړ په ر

امکان چې خلک د افغان ملي امنيتي ځواکونو او افغان حکومت سره همکاري وکړي موجود دي 

او يا په قهرجن ډول د حکومت ضد عناصرو د کنترول په وړاندي مقاوت وکړي، او په پايله 

کې د غزني د واليت د کال  ۲۱۰۲کې د حکومت ضد عناصر کمزوري  کوي.  ددي ښه بيلګه په 

 اندړو په ولسوالي کې پاڅون دي چې په دي راپور کې پورته ورته يادونه شوي.

http://unama.unmission.org/Portals/UNAMA/documents/UNAMA%20POC%202011%20Report
http://unama.unmission.org/Portals/UNAMA/documents/UNAMA%20POC%202011%20Report
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چاوديدونکو توکو د ځاي ځايګۍ په هکله ټولنو ته په نادره توګه 

خبر ورکول کيږي.
217

 

 

يوناما ټينګار کوي، بايد هڅې زياتي شي څو د تعبيه شويو 

چاوديدونکو توکو د مخنيوي ملي ستراتيژي، کومه چې د افغانستان 

نيټه  ۲۲کال د جون د مياشتې په  ۲۱۰۲را لخوا د د ملي امنيت شو

کال د جوالي د مياشتې  ۲۱۰۲تصويب شوې په بشپړه توګه پلي کړي. د 

راهيسې، افغان ملي امنيتي ځواکونو د ايساف په مالتړ د )اي او 

چمتو کولو په برخه او د کنترول او  ډي( سامان االتو د ويشلو او 

السته راوړني تر السه کړي.  قوماندې په ښه کولو کې د پام وړ

افغان ملي امنيتي ځواکونو د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو د 

مبارزي په چارو کې او همدارنګه د اي او ډي/د چاوديدونکو وسيلو 

د خنثي کولو د ظرفيتونو د پياړوي کولو په برخه کې خپلې روښانه 

واکونو ژمني څرګندي کړي. د هيواد په کچه، د افغان ملي امنيتي ځ

اي او ډي/د چاوديدونکو وسيلو  ۲۵۱اوسني تشکيل د افغان ملي پوځ 

د  اي او ډي/ ۱۱د خنثي کولو د ټيمونو او افغان ملي پوليسو 

ټيمونو ته سرچيني او پوستونه  ولکو يد خنث لويوس دونکويچاود

اختصاص کړي. که څه هم چې د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو د 

بارزي په موخه بشپړ روزل شوي او تمويل اوسني ګواښونو سره د م

شوي تشکيل چې ورته وړتياوي ولري کافي دي، خو دې موخو ته د 

 رسيدو په برخه کې افغان ملي پوځ او پوليس پاتي راغلي.

 

عملياتي   ۲۱کال د جنوري د مياشتې راهيسې،افغان ملي پوځ  ۲۱۰۵د 

ين خنثي ما  ۱ماين خنثي کونکي  ټيمونه او افغان ملي پوليسو 

کونکي ټيمونه درلودل. افغان ملي امنيتي ځواکونو د افغان ملي 

پوځ او افغان ملي پوليسو روزنې، تمويل او ځاي په ځاي کولو هڅو 

ته دوام ورکړې خو د يو شمير ننګونو سره مخ شوي، د بيلګي په 

توګه، د روزنو په برخه کې د اي او ډي په هکله د افغان ملي 

اتنه. دبيلګې په توګه، د کورنيو چارو د امنيتي ځواکونو  س

وزارت د مزار شريف د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو/ د اي او ډي 

سلنه دي.  ۰۳په ښوونيز ښوونځي کې د ځواکونو د کناره کيدو ميزان 

ايساف د آي اي ډي/اي او ډي ښوونځي سره خپل کار ته دوام ورکوي 

وکړي، دا ډول هڅې به څو خپل پروګرامونو وغزوي او د هغو مالتړ 

کال پوري دوام ومومي څو وکوالي شي د افغان  ۲۱۰۲له اوس نه تر 

ملي امنيتي ځواکونو ظرفيت پياوړي کړي.
218
 

 

                                                 
 217

يا  ضد عناصرو تر کنترول ا و دولتد افغانستان د حکومت تر کنترول الندي سيمو او د 

نفوذ الندي سيمو تر منځ توپير د ملکي کسانو د تلفاتو په شمير کې چې د تعبيه شويو 

 ۲۰۲کو توکو په نتيجه کې را منځ ته کيږي په ډاګه شوي. د بيلګي په توګه، په چاوديدون

ون په ولسوالي کې چې د حکومت تر کنترول الندي ده، تکال کې، د خوست   واليت د خوست م

ملکي کسانو د تلفاتو شمير  ۰۳۵پيښو کې د  ۵۱يوناما د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو په 

ضد عناصرو تر کنترول الندي دي  دولتيت د صبريو ولسوالي چې د ثبت کړي، او  د خوست وال

ملکي تلفاتو پيښې ثبت  ۰۲پيښو کې د  ۰۰، يوناما  د تبيعه شويو چاوديدونکو توکو په 

 کړيدي. 
کال، د  ۲۱۰۵د تعبيه شويو چاوديدونکو توکو د مبارزي د مشر سره د يوناما مرکه،   218

 ل ، د ايساف مرکزي دفتر، کاب۰۲جنوري 



 په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه کال کلني راپور ۱۰۲۱د  

 

44 

يوناما خپلې سپارښتنې بيا تکراروي چې افغان ملي امنيتي 

ځواکونه دي د اصلي لومړيتوبونو په حيث روزني او د ليډرشيپ 

هم بايد د آي اي ډي سره د پرمختيا ته دوام ورکړي. حکومت 

مبارزي او د آي اي ډي د شنډولو د عملياتو د مرکزي شوي او 

موثره مديريت څخه د ډاډ حاصلولو پخاطر اضافي سرچيني اختصاص 

 کړي. 

 

د دولت ضد عناصرو  واقعي/غير رسمي کنترول او د 
 ملکيانو ساتنه: د جانې خيلو ولسوالي، پکتيا واليت

کال کې د امنيتي ځواکونو او ياغيانو تر  ۲۱۰۲که څه هم چې په 

منځ د شخړو سره ورته خشونت او ملکي تلفاتو په پيښو کې څه ناڅه 

کموالي راغلي، دغه کموالي په هيڅ وجه د حکومت د پياوړي شتون 

او يا د ملکي کسانو د ساتنې په چارو کې د کوم ډول ښه والي د 

شخړې د محرکه قوې مسلې سره تړاو نه لري. په ملکيانو باندي د 

او اغيزو بدلون په روښانه توګه په هغو سيمو لکه د پکتيا د 

واليت د جاني خيلو په ولسوالي کې کومې چې د دولت ضد عناصرو تر 

واک او کنترول الندې وي، ښودل شوي. يوناما د يو شمير بيالبيلو 

ولسواليو په هکله چې د حکومت ضد عناصرو تر قوي نفوذ او يا 

الندې دي د ملکي کسانو، ټولنو مشرانو، حکومتي چارواکو کنترول 

او امنيتي ارګانونو سره د سالمشورو له الرې تمرکز شوي، څيړنه تر 

سره کړي. موندنو مشخصه کړي چې په دې سيمو کې ځيني ډلي په 

زياتيدونکي توګه سيمه کنترولوي او حکومتداري او امنيتي دندې 

ملکي کسانو د ساتنې چارې راکمې  يې خپلې کړي چې په دې سره يې د

 کړي. 

 

که څه هم چې په دغه ولسوالي کې د ملکي تلفاتو کچه ټيټه پاتي 

شوې،
219

خو په حقيقت کې وضعيت په بل ډول دي او د ملکي کسانو د  

کال د نيمايي  ۲۱۰۰ساتنې په برخه کې جدي محدوديت شتون لري. د 

پر ولسوالي خپل  مودي څخه راهيسې، دولت ضد عناصرو د جاني خيلو

کال په جون مياشت کې، خاصو ځواکونو د  ۲۱۰۰کنترول زيات کړي. د 

جاني خيلو عالي ليسه د دريو اونيو لپاره ونيوله،په هغه وخت کې 

نړيوالو پوځي ځواکونو د خوست واليت د سالرنو د پوځي اډي څخه په 

 ياغيانو د بريد په موخه په شاوخوا غرونو بريدونه ترسره کول. د

دغو بريدونو په پايله کې محلي جنګيالي او ملکيان ووژل شول او 

په نتيجه کې د ټولنو لخوا د دولتي ځواکونو په وړاندي د زياتې 

 غصې راپور ورکړل شوي. 

 

د ټولنې په کچه، د قدرت پر سر دولت ضد محلي واکدارانو او 

 حکومتي فعالينو د واک د شريکولو پر سر يا د سولې د تړونونو په

هکله هغه هوکړي تر سره کړي، کومو چې په دغو سيمو کې دولت ضد 

عناصرو ته د  يوي برخي  يا بشپړ کنترول واک ورکړ. که څه هم چې 

دغه ډول تړونونو په اوسني او لنډمهاله دورو کې د تاوتريخوالي  

کچه راټيټه کړه، خو د قدرت پر سر د محلي تړون کونکو تر منځ 

                                                 
)څلور ځمکني عمليات، يوه د  پيښې ثبت کړي ۱کلونو کې، يوناما  ۲۱۰۲او  ۲۱۰۰په   219

تعبيه شويو چاوديدونکو توکو او يوه د تښتوني پيښه( چې په نتيجه کې يي دوه ملکي 

 ټپيان دي. ۳کسان مړه او نور 
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د قانون د حاکميت نه پرته او د پرله پسي  تړونونو د ټولنو ژوند

 نا امني له وجې په خطر کې واچاوه.

 

داسې انګيرل کيږي چې د حقاني د شبکې او مال منصور د کورنۍ له 

طريقه د پکتيا د واليت د جاني خيلو ولسوالي د حکومت ضد عناصرو 

د کنترول او بشپړ شتون له امله ډيره  زيانمنونکې ده . ټوله 

ي د حکوکت ضد عناصر لخوا په موثره توګه کنترول شوي او ولسوال

په شاوخوا پرتو سيمو کې يې ګرځنده ټيمونه ځاي په ځاي کړي. د 

حکومت شتون کمزوري او يواځي د ولسوالي تر مرکز پورې محدود دي. 

کال د نومبر د مياشتې په لومړيو کې په دنده  ۲۱۰۲ولسوال چې د 

تر د امکاناتو د نه شتون له امله ګمارل شوي د نا امني او د دف

نه شي کوالي خپله دنده پر مخ بوزي او اړ دي څو د څمکنيو په 

ولسوالي کې تم شي.
220
 

 

د ولسوالي قاضي او څارنوال په ولسوالي کې موجود نه و او عدالت 

د قومي مشرانو او کله نا کله د متوازي حقوقي چوکاټونو په دننه 

رسره کيده. ټولنو د جاني خيلو په کې د حکومت ضد عناصرو لخوا ت

ولسوالي کې يوناما ته راپور ورکړي چې هغوي فکر کوي والي، چا 

ته چې دوي د يوه فاسد او غير موثره کس په سترګه ګوري، دوي 

يوازې پريښي
221

. د حکومت د کنترول د نه شتون په اړه لکه څنګه 

بشري  چې د ټولنو لخوا هم ورته اشاره شوې،په دغه ولسوالي کې د

حقونو څخه په خاص ډول د زده کړې، د ګواښ څخه د ازادي او يو 

شمير مدني او سياسي حقونو څخه د برخمن کيدو لړۍ په مستقيم ډول 

 متاثره شوې.

 

په داسې حال کې چې ښوونځي ال هم پرانيسي وو، زده کونکي او 

ښوونکي د دولت ضد عناصرو د دوامداره ګواښونو او زورونو سره 

کال د سپټمبر په مياشت کې، د حقاني د شبکې د  ۲۱۰۲ه. د مخامخ و

معارف يوه تن مخفي کارکونکي د يوې عالي ليسې څخه د ليدنې پر 

مهال د معارف يوه لوړ رتبه چارواکي ته خبرداري ورکړ څو رسمي 

حکومتي نصاب د طالبانو په نصاب واړوي
222

کال د جون په  ۲۱۰۲. د 

ينو يو ښوونکي چا چې د ښوونکو د مياشت کې، د حقاني د شبکې فعال

معاشونو د ورکولو مسووليت درلود وتښتاوه. زده کونکي اکثرا د 

دولت ضد عناصرو لخوا درول شوي څو وګوري چې د هغوي په ګرځنده 

ټليفونونو کې د طالبانو ترانې غږول شوي. قومي مشرانو يوناما 

ه د دې ته ويلي چې حکومت ضد عناصرو ښوونځيو ته د فعاليت اجاز

                                                 
بر کړي، کانټينرونه برا ۰۱نړيوالو پوځي ځواکونو پدي وروستيو کې د دفترونو لپاره   220

او په سيمه کې د محلي پوليسو په رامنځ ته کيدو سره او د راپورونو سره سم به ډير ژر 

 والي  د جاني خيلو ولسوالي ته راشي.
کال د فبروري په مياشت کې ځايي مشرانو يوناما ته ويلي  ۲۱۰۲د بيلګي په توګه، د   221

 لخوا هيڅ غبرګون نه وه.چې ياغيانو يوه قومي شورا منحل کړه او پدي هکله د حکومت 
مياشتني  ۱کال  ۲۱۰۲په پوځي شخړه کې د ملکي کسانو د ساتنې په هکله د يوناما د   222

پاڼه کې، د طالبانو لخوا د هيواد په کچه هغو دستورونو  ۵۲راپور ته مراجع وکړئ، په 

 ته چې د ښوونځيو لپاره د نصاب په هکله هغه الرښودونه چې د دوي په بيان کې راغلي

 انتشار شوي، ثبت کړي.

 http://unama.unmission.org/Portals/UNAMA/documents/UNAMA%20POC%202011%20Report 

Final Feb% 202012>pdf. 
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لپاره ورکوي څو د ښوونکو د معاشونو څخه يوه برخه د ځان لپاره 

 وشکوي. 

 

د جانې خيلو په ولسوالي کې د افغان ملي امنيتي ځواکونو حضور 

ډير محدود وه. د ملي امنيت رياست د څمکنيو د ولسوالي د مرکز 

څخه چيرې چې افغان ملي پوځ هيڅ ډول شتون نه لري د جاني خيلو 

تر پوښښ الندې نيسي. د متحده ايالتونو خاصو ځواکونو د ولسولي 

کال د نومبر په مياشت کې د افغان محلي پوليسو پروګرام چې  ۲۱۰۲

تنه  ۰۱۱تنه درلودل پيل کړ. د دغه جملي څخه  ۲۳۱په تشکيل کې يې 

تنه اوس هم تر روزنو الندې دي. د کليو څخه هغه  ۵۳فارغ او پاته 

ت سره پوله لري خپله انديښنه څرګنده کړې ټولنې چې د خوست د والي

چې وړانديز شوي تشکيل به کافي نه وي چې د حقاني د شبکې په 

وړاندي دي د دوي ساتنه وکړي، او کيداي شي هغوي د زيات خطر په 

 معرض کې واقع کړي. 
 

د دې سربيره، د ولسوالي په مرکز کې د حضور د ساتلو پر ځاي، 

ي مرکز ته نږدې د يوې غونډي پر سر افغان ملي پوليسو د ولسوال

په يوه پوسته کې فعاليت درلود، په دې کار سره هغوي د خلکو د 

شکايتونو د سپارولو په برخه کې ستونزې راوالړې کړې وې. افغان 

ملي پوليس په ولسوالي کې ګزمه نه شي کوالي، خو بيا هم هغوي کله 

شي. ټولنو هم  نا کله د پوستي څخه راوتل څو نږدي هټيو ته والړ

همدارنګه د افغان ملي پوليسو څخه څوک چې د بغالن د واليت څخه 

راغلي شکايتونه کړي چې ګويا د محلي کلتور او عنعنو څخه بي 

خبره دي. محلي مشرانو يوناما ته ويلي چې افغان ملي پوليسو 

خپله يوه اندازه مهمات د دې لپاره د حقاني کسانو ته ويشلي څو 

ه ځانونه وساتي.د بريدونو څخ
223
  

 

کال کې په جاني خيلو کې  ۲۱۰۲هغه وضعيت چې د ټولنې لخوا په 

ورکړل شوي د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د حکومت لخوا د محدود 

کنترول او د دولت ضد عناصرو د قدرت او د مخ پر زياتيدونکي 

امنيت او حکومت داري په اړه اغيزې څرګندوي. ملکي کسان د 

ونو او زورونو د دغه بدلون فشار ګالي، او هڅه کوي ورځنيو ګواښ

د خپل پايښت او ياغيانو د ګواښونو او د حکومت د نا همغږي 

 کنترول تر منځ تعادل وساتي.

 

 

 

 لومړۍ ضميمه
 

 د څخه بيان د طالبانو د نيټي ۰۱ د مياشتې د اګسټ د کال ۲۱۰۲ د

 اشتنيمي ۶کال د  ۲۱۰۲ د يوناما د،پيښې ساتنې د کسانو ملکي

                                                 
کال په جون کې، د حقاني شبکي د جاني خيلو په ولسوالي بريد وکړ، د افغان  ۲۱۰۰د   223

ې د حلکو او پوليسو تر منځ ملي پوليسو غبرګون دري تنه ټبپيان کړل او دا المل شو چ

 واټن زيات شي.
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 ارقامو او ډيټابيس د يوناما د شوي،او صادر کې غبرګون په راپور

 224پرتله. هغوي د سره

 

شوي  ستلياخ خهڅ انيد طالبانو د ب رهيشم

  يښېپ

 

 يموندن ونامايد 

 

، د هلمند ۱د جنوري د مياشتې په  ۰

واليت د موسي کال د ولسوالي د دو آب 

ګوبر په کلي کې د متحده ايالتونو 

 ۱نو د بمباري په نتيجه کې د ځواکو
کسان ووژل شول او يو شمير نور 

ټپيان شول. د محلي اوسيدونکو د 

شهادت پر بنسټ د بمباري له امله 

 جايدادونو ته سخت زيانونه اوښتي. 

 نه شي پيښې يوناما دغه 

 .يق کواليتصد

، د کنړ ۰۱د جنوري د مياشتې په  ۲

واليت د څوکۍ ولسوالي د ديوګل د 

اندرچک په کلي کې د سيمي د 

يرغلګرو ځواکونو په شپنيو عملياتو 

کې د ملکي کورونو د بريد پر مهال 

تنه ملکي کسان په شهادت رسيدلي  ۱

چې په هغو کې دوه ماشومان، يوه 

ښځه او يو زوړ سړي شامل و. په دغه 

پيښه کې د کابل او کنړ واليتي 

ګوډاګۍ چارواکو د ملکي تلفاتو دغه 

او سيمي ته يې د  ارقام تاييد کړي

نورو مالوماتو د راغونډولو په نيت 

 د څيړني پالوي استولي.

د يوناما موندني د 

طالبانو د بيان سره په 

بشپړه توګه مطابقت لري. 

ملکي کسانو د  ۱يوناما د 

 وژني تصديق کوي. 

، د رسنيو په ۰۵د فبروري په  ۵

حواله، هغه کميسيونونو چې کنړ او 

ليږل شوي  کاپيسا واليتونو ته

موندلي چې په دغو واليتونو کې د 

ناټو د تازه بريدونو قربانيان 

ملکيان دي. د کاپيسا د هئيت مشر 

ښاغلي طاهر ساپي  وويل: د فرانسوي 

ځوااکونو په بريد کې په نجراب کې 

 ماشومان شهيدان شويدي.  ۱

ملکي کسانو د  ۱يوناما د 

وژلو تصديق کړي، د فبروري 

ټه، د ني ۱د مياشتې په 

يوه هوايي بريد په ترڅ  

ماشومان او يو ځوان  ۱کې 

وژل شوي. په داسې حال کې 

چې ارقام متناقض دي، 

يوناما پيښه څيړلې او 

ادعا کوي چې دا کټ مټ هغه 

 قضيه ده. 

، د کنړ د هيت مشر ۰۵د فبروري په  ۲

تنه په  ۲ښاغلي شهزاده شاهد وويل: 

شهادت رسيدلي.هئيت د قربانيانو 

ونه ننداري ته وړاندي کړل او انځور

کلونو نه  ۰۱د قربانيانو اکثريت د 

ټيټ عمر ماشومان وو. هيت دا خبره 

تصديق کړې چې د بريد پر مهال په 

 سيمه کې هيڅ طالبان موجود نه و. 

 نه شي پيښه  دغه يوناما

 .کوالي تصديق

يوناما دغه پيښه تصديق ، ۲۲د فبروري د مياشتې په  ۳

                                                 
224   http://point.un.org/UNAMA/documents%20list/UNAMA%20Mid%20year%20Report 2012.pdf. 
 

http://point.un.org/UNAMA/documents%20list/UNAMA%20Mid%20year%20Report
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امريکايي ځواکونو د ننګرهار واليت 

يوې په ولسوالي کې يو ښوونځي د خ

 ۱بمبارد کړ چې په نتيجه کې يې 
ماشومان او د ښوونځي چپړاسي ټپيان 

شول. د بمبارډ په نتيجه کې ښوونځي 

 ته ډير زيان اوښتي.

کړي او په دي پيښه کې د 

 ۰۵ماشومانو په شمول د  ۰۲

ملکي کسانو ټپي کيدل ثبت 

 کړي

، د پروان ۲۲ياشتې په د فبروري د م ۱

واليت د شينوارو په ولسوالي کې 

پوليسو د امريکايي ځواکونو لخوا 

څخه په بګرام هوايي ډګر کې د قرآن 

 ۱شريف د سوځولو په مخالفت کې 

نور  ۰۳الريون کوونکي شهيدان او 

 ټپيان کړل. 

يوناما د دغو الريونونو په 

تړاو دغه تلفات 

نظارت،تحقيق او تصديق کړي 

دغه تلفات يې د ملکي خو 

کسانو د ساتنې په ډيټابيس 

کې نه دي ثبت کړي، يوناما 

الريونونو ته د قانون د 

حاکميت او پوليسو د مسلو 

 په سترګه ګوري.

، د جالل ۲۲د فبروري د مياشتې په  ۱

اباد په ښار کې زده کوونکو او 

عادي خلکو الريون الري ته اچولي و 

وهلې او د يرغلګرو په ضد يې نارې 

او د هغو کسانو د محاکمي غوښتنه 

يې کوله چا چې قران سوځلي خو په 

عين وخت کې د پوليسو تر بريد الندې 

راغلل چې په نتيجه کې يې يو تن 

 تنه ټپيان شول. ۱شهيد او نور 

 په الريونونو دغو د يوناما

 تلفات دغه تړاو

 کړي تصديق او نظارت،تحقيق

 ملکي د يې تلفات دغه خو

 ډيټابيس په ساتنې د کسانو

 يوناما کړي، ثبت نه دي کې

 د قانون د ته الريونونو

 مسلو د پوليسو او حاکميت

 .ګوري سترګه په

، د لوګر ۲۲د فبروري د مياشتې په  ۱

واليت د برکي برک د ولسوالي د برکي 

لجن په سيمه کې په ورته پيښه کې 

زده کونکو او عادي خلکو د قران 

ون کې الريون شريف د سوځولو په غبرګ

وکړ او په دوي د پوليسو لخوا ډزي  

نور  ۱وشوې، يو زده کونکي شهيد او 

الريون کونکي  ۰۲ټپيان شول او نور 

 د اشغالګرو لخوا توقيف شول. 

 په الريونونو دغو د يوناما

 تلفات دغه تړاو

 کړي تصديق او نظارت،تحقيق

 ملکي د يې تلفات دغه خو

 ډيټابيس په ساتنې د کسانو

 يوناما کړي، ثبت نه دي کې

 د قانون د ته الريونونو

 مسلو د پوليسو او حاکميت

 .ګوري سترګه په

نيټه،  ۲۵د فبروري د مياشتې په  ۲

پوليسو د پروان واليت د بګرام په 

ولسوالي کې په الريون کونکو بريد 

الريون کونکي يې شهيدان  ۲وکړ او 

 نور يې ټپيان کړل. ۳او 

 په ونوالريون دغو د يوناما

 تلفات دغه تړاو

 کړي تصديق او نظارت،تحقيق

 ملکي د يې تلفات دغه خو

 ډيټابيس په ساتنې د کسانو

 يوناما کړي، ثبت نه دي کې

 د قانون د ته الريونونو

 مسلو د پوليسو او حاکميت

 .ګوري سترګه په

نيټه، د  ۲۵د فبروري د مياشتې په  ۰۱

اروزګان واليت د دهراوت  د ولسوالي 

ازار کې په زرګونو خلکو د په ب

اشغالګرو ځواکونو لخوا د قرآن 

سوځولو په غبرګون کې په الريون الس 

پوري کړ. الريون کونکو قصد درلود 

څو سيمه ايزي پوځي اډې ته ورشي او 

د هغوي څخه د اسالمي حرمت د درناوي 

 په الريونونو دغو د يوناما

 تلفات دغه تړاو

 کړي تصديق او نظارت،تحقيق

 ملکي د يې تلفات دغه خو

 ډيټابيس په تنېسا د کسانو

 يوناما کړي، ثبت نه دي کې

 د قانون د ته اليورنونو

 مسلو د پوليسو او حاکميت



 په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه کال کلني راپور ۱۰۲۱د  

 

21 

غوښتنه وکړي او د هغو سرتيرو د 

محاکمي غوښتنه وکړي چا چې دا جرم 

ړي، خو په الر کې ملي ترسره ک

الريون  ۳پوليسو په هغوي بريد وکړ، 

يې  ۰۳کونکي يې شهيدان او نور 

ټپيان کړل. د ولسوالي چارواکو هم 

د ملکي تلفاتو ورته ارقام تاييد 

 کړي دي.  

 .ګوري سترګه په

، د هرات ۲۲د فبروري د مياشتې په  ۰۰

د واليت د ادرسکن د ولسوالي په 

بازار کې زرګونو خلکو د قران شريف 

د نه درناوي په غبرګون کې په 

يکا او الريون الس پوري کړ او د امر

افغان حکومت ضد شعارونه يې ورکول، 

او د کندهار او هرات لويه الر يې د 

ساعتونو لپاره تړلي وه او د 

مرتکبينو د محاکمي غوښتنه يې 

کوله، پوليسو په هغوي ډزې وکړي او 

 تنه يې شهيدان او ټپيان کړل.  ۰۳

 په الريونونو دغو د يوناما

 تلفات دغه تړاو

 کړي تصديق او نظارت،تحقيق

 ملکي د يې تلفات دغه خو

 ډيټابيس په ساتنې د کسانو

 يوناما کړي، ثبت نه دي کې

 د قانون د ته الريونونو

 مسلو د پوليسو او حاکميت

 .ګوري سترګه په

، رسنيو د ۲د مارچ د مياشتې په  ۰۲

عبدالحکيم اخندزاده د قوله ويلي 

چې د کاپيسا د واليت د تګاب په 

ونو د ولسوالي کې د ناتو ځواک

ابراهيم خيلو په کلي بمبارد وکړ 

 ۵چې د همدي بمباري په نتيجه کې د 

نورو ملکي کسانو د  ۲ماشومانو او 

ملکي کسان  ۲ټپي کيدو په شمول 

 شهيدان شول. 

يوناما د طالبانو د بيان 

څخه دغه ارقام په جزيي 

توګه تصديق کړي. يوناما د 

 ۲ملکيانو د وژلو او  ۵
تصديق ملکيانو د ټپي کيدو 

 کوي.

،رسنيو د ۰۰د مارچ د مياشتې په  ۰۵

ټولنې د اوسيدونکو او عيني 

شاهدانو څخه اقتباس کړي: د کندهار 

د واليت د پنجوايي د ولسوالي د 

کيلو متري کې ۲زنګاوټ د سيمي په 

امريکايي سرتيرو په ډير وحشت سره 

ملکيان ووژل او بيا يې د هغوي  ۰۱

 مړي په يوه کوټه کې راټول او

 ۳جسدونو ته يې اور واچاوه او نور 
 تنه يې ټپيان کړل.

د يوناما موندني په بشپړ 

ډول د طالبانو د بيان سره 

 ۰۱سمون لري. يوناما د 

ملکي کسانو وژل او د نورو 

تنو ټپيانو ټپي کيدل  ۳

 ثبت کړي دي.

۰۲ 

 

، د ننګرهار ۲۱د مارچ د مياشتې په 

واليت په پچير آګام ولسوالي کې 

ملکي  ۵ملي امنيتي ځواکونو افغان 

نور يې  ۲کسان شهيدان کړل او 

 ټپيان کړل. 

ملکي کسانو د  ۲يوناما د 

ټپيانو تصديق  ۲وژلو او 

کوي. د متقابله ډزو په 

پايله کې ملکي کسانو ته 

اوښتي مرګ ژوبله افغان 

ملي امنيتي ځواکونو د 

ماين پاکي د يوه ټيم په 

وړاندې د تعبيه شويو 

کو د چاودنې چاديدونکو تو

د ويرې په نتيجه کې را 

 منځ ته شوي. 
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، د هلمند ۲۱د مارچ د مياشتې په  ۰۳

واليت د سنګين د ولسوالي د سروان د 

کال د شهزادي په سيمه کې امريکايي 

کلن شخص د هر ډول  ۱۱سرتيرو يو 

 المل نه پرته شهيد کړ.

 نه شي پيښه  دغه يوناما

 .کوالي تصديق

، د کاپيسا ۳ې په د اپريل د مياشت ۰۱

واليت د تګاب د ولسوالي د اديزو 

ماليانو په کلي کې اشغالګرو 

ځواکونو درني وسلي فير کړي او څو 

يې د لطف الرحمن په کور اصابت وکړ 

ماشومان  ۵چې په نتيجه کې يې 

 شهيدان شول.

د يوناما موندنې دطالبانو 

د بيان سره په جزيي ډول 

مطابقت لري. يوناما يوه 

پيښه چې د اپريل د ورته 

نيټه تر سره  ۲مياشتې په 

شوي ثبت کړې او اټکل کوي 

چې دا عين هغه پيښه ده، 

 ۲يوناما په دې پيښه کې د 
ماشومانو د وژلو تصديق 

 کوي. 

،د کندهار ۱د اپريل د مياشتې په  ۰۱

واليت د ميوند د ولسوالي د شامير 

کال په سيمه کې افغان ملي امنيتي 

اربکيو د يوې  ځواکونو او محلي

 غړي ووژل.  ۲کورنۍ 

 نه شي پيښه  دغه يوناما

 .کوالي تصديق

،د هلمند د ۰۱د اپريل د مياشتې په  ۰۱

ناد علي ولسوالي د باريګل بازار 

په سيمه کې اشغالګرو ځواکونو د 

درنو وسلو ډزې وکړې او څو يې په 

يوه کور ولګيدې چې په نتيجه کې يې 

ښځې  ماشومان او دوه سپين سري ۲

 شهيدانې شوې. 

 ۲يوناما په دې پيښه کې د 
ماشومانو د وژل کيدو 

تصديق کوي. د يوناما د 

موندنو مطابق د اپريل د 

نيټه ورته  ۱مياشتې په 

پيښه واقع شوې او تصديق 

 يې شوي. 

، د پکتيا ۰۰د اپريل د مياشتې په  ۰۲

د واليت د جاني خيلو د ولسوالي د 

ې بالزي او حسن زي په کليو ک

اشغالګرو ځواکونو په کورونو بريد 

وکړ او په پاي کې يې سيمه بمبارد 

 ملکي کسان يې شهيدان کړل. ۳او 

يوناما د حکومت ضد عناصرو 

تلفات تصديق کړ، او په 

پيښه کې يې د ملکيانو 

 تلفات رد کړل.

، د تخار د ۰۲د اپريل د مياشتې په  ۲۱

واليت د روستاق ولسوالي د تباتاش 

يرغلګرو ځواکونو د يوه  په کلي کې

سوداګر، امير عزيز په کور بريد 

وکړ، کور ته د زيات اوښتي زيان تر 

غړي، د  ۲څنګ يې د نوموړي د کورنۍ 

نورهللا او عطيق هللا په نومونو ووژل او 

 نور يې ونيول. ۲

يوناما د طالبانو د بيان 

نه وړاندې دغه پيښه نده 

ثبته کړې. اوس د يوناما 

يښې او په لخوا د دغې پ

کسانو د وژل  ۲پيښه کې د 

کيدو تصديق شوي. د ملکي 

 ۲۱۰۲تلفاتو دغه ارقام د 

کال د ملکي کسانو د ساتنې 

په کلني راپور کې ځا ي 

 شوي. 

نيټه، د  ۰۲د اپريل د مياشتې په  ۲۰

نورستان واليت د کامديش په ولسوالي 

کې د مجاهدينو او يرغلګرو ځواکونو 

له کې، تر منځ د ډزو په تباد

يرغلګرو ځواکونو په اقاصي او نورو 

سيمو کې په ملکي کورونو بمباري 

يوناما د يوي پيښې چې د 

او  ۰۲اپريل د مياشتې په 

ومه کې چې د نيټه په ک ۰۳

ماشومانو او يوې  ښځې  ۲

تنه وژل شوي  ۵په شمول 

 تصديق کوي. 
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ملکيان  ۰۱وکړه چې په نتيجه کې يې 

چې زياتره يې ښځې او ماشومان وو، 

ووژل شول. نور ملکي کورونه هم د 

 بمباري په نتيجه کې ويجاړ شول. 

نيټه، د  ۰۱د اپريل د مياشتې په  ۲۲

هلمند د واليت د کجکي ولسوالي د 

زمين دارو کاريز په سيمه کې 

امريکايي ځواکونو د استوګنې په 

کورونو بمباري وکړه او يو ځاي يې 

ماشومان او ښځې ووژلي. د دغه  ۱

بار په نتيجه کې د استوګنې درې بم

 کورونه ويجاړ شول.

پيښه نه شي  يوناما دغه 

 تصديق کوالي.

نيټه،د  ۲۱د اپريل د مياشتې په  ۲۵

زابل واليت د ارغنداب د ولسوالۍ د 

د مرغابي په کلي کې امريکايي 

ځواکونو د جومات د مال امام په 

 ملکي کسان ووژل.  ۲شمول 

پيښه نه شي  يوناما دغه 

 تصديق کوالي.

نيټه، د  ۵۱د اپريل د مياشتې په  ۲۲

لغمان واليت د قرغه يې ولسوالي د 

بوالن په سيمه کې يرغلګرو ځواکونو 

د شپې پرمهال د ملکي کسانو د 

استوګنې په کورونو يرغل وکړ او د 

وروڼه  ۲کورونو د تالشي وروسته يې 

شهيدان او د متوفي کسانو پالر، 

 توقيف کړل.  نور کليوال ۲ورور او 

يوناما د پيښې تصديق کوي، 

خو د ملکي تلفاتو تصديق 

نه شي کوالي،ځکه چې يو 

شمير سرچېنو دوي جنګيالي 

 ښوولي. 

نيټه، د  ۵۱د اپريل د مياشتې په  ۲۳

زابل واليت د شاجوي د ولسوالي د 

شوبار په سيمه کې يرغلګرو ځواکونو 

 ماشومان شهيدان کړل. ۲

ديق يوناما د دغي پيښې تص

 ۵کړي او په پيښه کې يې د 

ټپي  ۵ماشومانو وژل او د 

 کيدل تاييد کړي.

 زابل د نيټه، ۲د مي د مياشتې په  ۲۱

 په څنډو ولسوالي د شاجوي د واليت

 ماشومان ۲ ځواکونو يرغلګرو کې

 کړل شهيدان

 نه شي پيښه  دغه يوناما

 .کوالي تصديق

نيټه، د کندز  ۵د مي د مياشتې په  ۲۱

کان موسي د هټيو په سيمه  د ښار د

کې د محلي حکومت پلوه مليشه اي 

قومندان ميرعلم د کارکونکو لخوا د 

جومات د مال امام او د هغه د 

تنه ملکيان  ۵پيروانو په شمول 

 ووژل.

يوناما دغه پيښه تصديق 

کړي خو وايي چې مرتکبين 

دولت پلوه ځواکونه نه وو. 

ټولنو د اوازو راپور 

ا ډله د ورکړي چې ګويا د

افغانستان د حکومت مالتړي 

ډله وه او ددي تصديق چې 

دا دي په افغانستان کې د 

پوځي شخړي سره کوم تړاو 

 ولري نه شي کيدالي.

نيټه،د لغمان  ۲د مي د مياشتې په  ۲۱

واليت د مهترالم د بابا صاحب د ډاګ 

 ۲په سيمه کې يرغلګرو ځواکونو 
 ملکي کسان چې په الر روان و، ووژل.

وناما دغه پيښه تصديق ي

کړي خو په ډيټابيس کې يې 

نه دي ثبت  کړي. يوناما 

قضاوت کوي چې دا تلفات د 

شخړې سره تړاو نلري او 

کيداي شي د شخصي دشمني 
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 پايله وي. 

نيټه، د  ۱د مياشتې په  د مئ ۲۲

کاپيسا واليت د الساي د ولسوالي په 

څنډو کې يرغلګرو ځواکونو په سيمه 

تنه يې شهيدان  ۲او بمباري وکړه 

 کړل.

يوناما د يوي بلې نيټې 

الندې د دغي پيښې،او د دغي 

 ۲پيښې په پايله کې د 

 ۲ملکي کسانو د وژلو او 
 ټپيانو تصديق کوي.

نيټه،رسنيو  ۱د مياشتې په  مئد  ۵۱

راپور ورکړ:د بادغيس واليت د مرغاب 

د ولسوالي د نوبر په سيمه کې 

رد کړه امريکايي ځواکونو سيمه بمبا

ملکي کسان  ۰۲چې په نتيجه کې يې 

تنه يې ټپيان   ۰۱ووژل او نور 

کړل. ددي زياتره برخه ماشومان او 

ښځې دي. عيني شاهدانو رسنيو ته 

وويل چې ددې پيښې ټول قربانيان 

 ملکي کسان وو. 

يوناما ددغي پيښې تصديق 

کړې او په دغه پيښه کې د 

 ۰۱ملکي کسانو وژل او د  ۱

 يدل تصديق کوي.نورو ټپي ک

نيټه، رسنيو  ۱د مياشتې په  د مئ ۵۰

راپور ورکړ چې د هلمند واليت د 

سنګين ولسوالي د فتح محمد پيچ په 

سيمه کې د بهرنيو ځواکونو په 

بمباري کې د يوي ښځې تر څنګ د هغې 

يې  ۵ماشومانو په شمول چې  ۳د 

 نور هلکان و، ووژل. ۲نجوني او 

يوناما ددي پيښې تصديق 

ې او په دي پيښه کې يې کړ

ملکيانو وژل تاييد  ۱د 

کړې. خو ددي پيښي نيټه د 

ده. د يوناما په  ۲مي 

څيړنو کې دا جوته شوه چې 

 دا عين پيښه ده.

نيټه، د بلخ  ۰۲د مياشتې په  د مئ ۵۲

واليت د البرز په ولسوالي کې اجيرو 

 ۲افغان ملي امنيتي ځواکونو 
ې ملکيان چې د جنازي په مراسيمو ک

 راغونډ شوي و، ووژل.

يوناما دغه پيښه څيړلي او 

نتيجه يې اخيستي چې دا 

کسان ملکي نه بلکه حکومت 

 ضد عناصر وه. 

،ډله ايزو رسنيو راپور ۰۵په  د مئ ۵۵

ورکړ چې د کنړ واليت د وټه پور د 

ولسوالي د دهوز په کلي کې 

امريکايي ځواکونو بمباري کړې چې 

ن وژل ملکي کسا ۱په نتيجه کې يې 

شوي چې زياتره قربانيان يې ښځې او 

ماشومان دي. عيني شاهدانو بي بي 

سي راډيو ته وويل چې قربانيان 

نږدي غره ته د لرګيو د راغونډولو 

لپاره په الر روان و چې د پيښې 

قربانيان شول. د ناټو وياند د 

پيښې تصديق وکړ خو و يي ويل چې 

 قربانيان وسله وال وو. 

تصديق کړې  يوناما د پيښې

 ۳او په پيښه کې يې د 
ملکي کسانو وژل او د نورو 

 ټپي کيدل منلي. ۲

،د هلمند واليت د موسي ۰۵په  د مئ ۵۲

کال د ولسوالي د مسلماني په سيمه 

کې د يرغلګرو ځواکونو د ډزو په 

 ماشومان ووژل شول. ۵نتيجه کې 

 نه شي پيښه  دغه يوناما

 .کوالي تصديق

لمند واليت د بوغنۍ ، د ه۰۲په  د مئ ۵۳

د ولسوالي د کنجن په سيمه کې 

يرغلګرو ځواکونو د تالشي د شپنيو 

عملياتو پر مهال يرغل وکړ، عيني 

 نه شي پيښه  دغه يوناما

 .کوالي تصديق
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شاهدانو وويل چې يرغلګرو ځواکونو 

ماشومان ووژل او  ۳د يرغل پرمهال 

 يې ټپيان کړل.   ۵نور 

واليت د ګرشک ، د هلمند ۰۳په  د مئ ۵۱

ولسوالي د ادم خان په سيمه کې د 

بهرنيو ځواکونو د بمباري په نتيجه 

ماشومانو په  ۲کې د يوي ښځې او 

 ملکي کسان ووژل شول. ۵شمول 

 نه شي پيښه  دغه يوناما

 .کوالي تصديق

، د زابل واليت ۰۱د مي د مياشتې په  ۵۱

د شاجوي په ولسوالي کې د امريکايي 

ساتونکو د يوې  تدارکاتي کاروان

ملکي کسان  ۱لفظي شخړي وروسته 

 ووژل او ټپيان کړل. 

 نه شي پيښه  دغه يوناما

 .کوالي تصديق

،د اروزګان واليت د خاص ۰۱په  د مئ ۵۱

اروزګان د ولسوالي د شيني نوا په 

ملکي  ۵سيمه کې د يرغل پر مهال 

 کسان ووژل. 

 نه شي پيښه  دغه يوناما

 .کوالي تصديق

،اسوشيتيد پريس راپور ۲۱په  د مئ ۵۲

ورکړ، چې د پکتيا واليت د ګردۍ 

څيړۍ د ولسوالي د سوري خيلو سيمه 

کې د يوه ملکي شخص شفيع هللا په کور 

يرغلګرو ځواکونو بمبارد وکړ. د 

کورنۍ د مشر تر څنګ د نوموړي د 

تنه شهيدان شول. قربانيان  ۱کورنۍ 

ټولې ښځې او ماشومان و او يواځي 

ژوندي پاتي شو. يرغلګرو يو ماشوم 

ځواکونو د پيښې پخلي کړي او ادعا 

يې کړې چې دوي د دولت ضد عناصر په 

 نښه کړي. 

يوناما دا پيښه تر يوي 

بلي نيټي الندې ثبت کړي او 

غړو وژل  ۱د يوي کورنۍ د 

ماشومانو ټپي کيدل  ۲او د 

 يې تاييد کړي. 

، رسنيو راپور ورکړ: د ۱د جون په  ۲۱

د برکي برک د ولسوالي د  لوګر واليت

سجوند په سيمه کې يرغلګرو ځواکونو 

د استوګنې دوه ځايونه چيرې چې د 

واده مراسم تر سره کيدل بمبارد 

کړل. په دې پيښه کې د ناوي په 

ملکي کسان چې زياتره يې  ۲۱شمول 

ماشومان او ښځې وي ووژل شوي. د 

لوګر د پوليسو مشر ريس خان د پيښې 

افغان ځواکونو سره تصديق وکړ او د 

د کومې همغږي نه پرته يي وويل چې 

دا بريد د بګرام هوايي ډګر څخه 

 ايتالفي ځواکونو تر سره کړي. 

يوناما د يوې بلې  نيټې 

الندې ددي  پيښې تصديق 

کړي. يوناما په دې پيښه 

ملکي کسانو وژل  ۰۱کې د 

نورو کسانو ټپي  ۲او د 

 کيدل ثبت کړيدي.

کندهار واليت د  ، د۰۱د جون په  ۲۰

خاکريز ولسوالي د بغکي په سيمه کې 

اشغالګرو ځواکونو د پاخه عمر 

درلودونکو دوو کسانو څخه السونه او 

پښي غوڅې کړي. دوي بيا وروسته په 

کندهار کې ميرويس روغتون ته د 

 درملنې په موخه وړل شوي.

 نه شي پيښه  دغه يوناما

 .کوالي تصديق
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واليت د  ، د پکتيا۰۱د جون په  ۲۲

څمکنيو د ولسوالي د تمني په سيمه 

کې اشغالګرو ځواکونو د ملکي کسانو 

په کورونو يرغل کړي او د کور د 

تالشي نه وروسته يې د کور ظروف مات 

ملکي  ۵کړي او بيا يې د کورنۍ 

 کسان وژلي.

دا پيښه د طالبانو د بيان 

نه مخکي نه ده  ثبت شوي 

او په شپږ مياشتنې راپور  

دي شامله شوي. د  کې نه

طالبانو د بيان په 

تعقيب،يوناما د دې پيښې 

تصديق کړي او د طالبانو د 

 ۵دي اطالعاتو سره سم يې د 
 ملکي کسانو وژل ثبت کړي.

،د کندهار واليت د ۰۱د جون په  ۲۵

شاوليکوټ د ولسوالي په کراووي 

سيمه کې يرغلګرو ځواکونو د 

 ۲استوګنې په کورونو يرغل کړي، 
کسان يې وژلي او په دغو ملکي 

کورونو کې يې دوو موټرسايکلونو ته 

 اور اچولي.

 نه شي پيښه  دغه يوناما

 .کوالي تصديق

،د فارياب واليت د ۲۲د جون په  ۲۲

المار د ولسوالي د تربت په کلي کې 

افغان ملي امنيتي ځواکونو يو 

نامتو مذهبي شخص ښاغلي مولوي فيض 

 محمد شهيد کړ.

ښه تصديق يوناما دغه پي

کړې.د څيړنو په تعقيب، 

يوناما تصديق کړې چې 

مرتکب په افغان ملي 

امنيتي ځواکونو پوري نه 

بلکه په دولت ضد عناصرو 

 پوري تړاو درلود.

، د زابل واليت د ۲۲د جون په  ۲۳

نوبهار په ولسوالي کې محلي پوليسو 

دوه کوچيان،نياز محمد د فيض محمد 

يوه زوي او حسن ووژل. قربانيان 

 ورځ وړاندې توقيف شوي و.

 نه شي پيښه  دغه يوناما

 .کوالي تصديق

،د هلمند ۲۳د جون د مياشتې په  ۲۱

واليت د بغران د ولسوالي په سنګ 

بازار سيمه کې اشغاګرو ځواکونو د 

 ۰۱شپې د تالشي د عملياتو پر مهال 

ملکي وګړي وژلي او د کورونو او 

هټيو څخه يې نقدې پيسې او قيمتي 

 ان وړي. شي

 نه شي پيښه  دغه يوناما

 .کوالي تصديق
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 دوهمه ضميمه
 

د بيان څخه  طالبانو د نيټي ۰۶ د مياشتې د ډسمبر د کال ۲۱۰۲ د

د  ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ملکي کسانو د ساتنې پيښې، د

 د يوناما د شوي،او صادر کې غبرګون په راپور څلور مياشتني

 225.پرتله هغوي د هسر ارقامو او ډيټابيس

 

د طالبانو د بيان څخه اخيستل  شميره

 شوي پيښې

 د يوناما موندني

،د کندهار واليت د ۰۰د جوالي په  ۰

شاولي کوټ د ولسوالي د کوندالنو 

په سيمه کې اشغالګرو ځواکونو د 

شپې لخوا د استوګنې په کورونو 

يرغل کړي، کورونه يې تالشي کړي 

 کړي. ملکي کسان يې شهيدان  ۳او 

نيټه،د  ۰۲د جوالي په 

دولت ضد عناصرو او 

دولت پلوه ځواکونو تر 

منځ د ډزو په نتيجه کې 

ملکي کسانو وژل  ۵د 

 تصديقوي.

، رسنيو راپور ۲۲د جوالي په  ۲

ورکړي: د هلمند واليت د ګرشک د 

ولسوالي د نهرسراج د سيمي د 

سراي شيخ په سيمه کې اشغالګرو 

باري ځواکونو له هغه وروسته بم

وکړه چې کله د هغوي ټانک د 

تعبيه شويو چاوديدونکو توکو په 

وسيلي والوت. د بمباري په نتيجه 

 ملکيان شهيدان شوو. ۲کې 

يوناما دغه پيښه څيړلي 

خو ملکي تلفات يې نه 

 درلودل.

،د اروزګان ۲۱د جوالي د مياشتې په ۵

واليت د خاص ارزګان د ولسوالي د 

لګرو قلعه خوړ په سيمه کې اشغا

ځواکونو د استوګنې په کورونو د 

ملکي  ۵شپې لخوا بريد وکړ، هغوي 

کسان وکړول او بيا يې وروسته 

 شهيدان کړل.

 څيړلي پيښه دغه يوناما

 يې نه تلفات ملکي خو

 .درلودل

 د واليت اروزګان د ،۲په د اګست ۲

يو  په د ولسوالي ارزګان خاص

کې)د شيش  شمير سيمو

نو په ابه،سيرو،مټکزو او سکا

سيمو( افغان محلي پوليسو د 

استوګنې په کورونو يرغل ور وړي 

ملکي کسان يې وژلي او د  ۰۱او 

هغوي کورونه يې لوټ کړي.د عيني 

شاهدانو د بيان پر بنسټ، د 

افغان محلي پوليسو قومندان 

شجاعي ژوندي وګړي څاګانو ته 

اچولي. عيني شاهدانو رسنيو ته 

يوناما د پيښې تحقيق 

ملکيانو  ۰۰کړي او د 

وژل يې تصديق کړي، او 

د شجاعي په ضد د وژنو  

 موارد دي.  ۲لږ ترلږه 

                                                 
225 http://unama.unmission.org/LinkClic.aspx?fileticket=RfTUm-s86s%3D&tabid=12254&language=en-US 
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 ۱ويلي چې محلي پوليسو د خلکو 
موټرسايکلونو ته اور اچولي او د 

هغوي نقدي روپۍ او نور شيان يې 

لوټ کړي. له دي نه وړاندي هم 

محلي پوليسو ورته کړني ترسره 

کړي خو د رسنيو لخوا نه دي 

بربنډې شوي. د رسنيو لخوا د دا 

ډول پيښو د انعکاس المل ښايي ددي 

پيښو ورانونکي اغيزې وي چې په 

ي. دا د خپل ذات کې بي سارې د

انديښنې وړ خبره ده چې د 

اشغالګرو بد فعاليتونه د رسنيو 

لخوا تر هغه تر څو چې د 

اشغالګرو ځواکونو لخوا د هغو 

تاييد و نه شي او يا د عامه شرم 

باعث وګرځي نه نشريږي. که څه هم 

چې خلک د اشغالګرو ځواکونو، 

پوليسو او پوځ په هکله د بد 

غو چلند شکايت کوي، خو رسني د د

 شکايتونو په اړه پټه خوله دي.

،د نيمروز واليت د ۱په  د اګست ۳

خاشرود د ولسوالي د شيش ابا په 

سيمه کې د شپې پر مهال يرغل 

وشو. ددي سربيره، په يوه جال 

ښه کې ځواکونو د استوګنې په پي

کورونو يرغل کړي، کورونه يې 

تالشي کړي او د يوي ښځې د وژل 

کيدو او دوو ماشومانو د ټپي 

ملکيان  ۲کيدو په شمول يې 

شهيدان کړي. د خاشرود د ولسوالي 

ولسوال پيښه تاييد کړې ا و وويل 

چې اشغالګرو ځواکونو د کومې 

اطالعيي نه پرته په يادو سيمو کې 

 خپل پټ عمليات ترسره کړي. 

يوناما دغه پيښه څيړلي 

او د ملکي تلفات يې 

تاييد کړي:يوه ښځه مړه 

او دوه ماشومان 

ټپيان)يوناما د دريو 

اضافي کسانو وژل 

موندلي خو هغوي ته د 

ملکي کسانو په حيث نه 

 ګوري(.

،د اروزګان  واليت د ۰۱په  د اګست ۱

دهراود د ولسوالي د دهزاک په 

کې اشغالګرو ځواکونو په سيمه 

سيمه کې د شپې لخوا د يرغل په 

محلي کسان ووژل او يو  ۲ترځ کې 

بل شخص يې توقيف کړي.توقيف شوي 

شخص يوه نا معلوم ځاي ته انتقال 

 شوي. 

ملکي کسانو  ۲يوناما د 

 وژل تصديق کړي.

۱  
 

،د هلمند واليت د ۰۳د اکتوبر په 

ناوه ولسوالي د تانکګنو ګودر په 

ه کې امريکايي څرخي الوتکو سيم

يو تراکتور په نښه کړ او سپاره 

يوناما د پيښې څيړنه 

کړې او و يې موندل چې 

نيټه  ۰۲د اکتوبر په 

مت ضد ايساف په حکو
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کسان يې شهيدان کړل.محلي  ۰۳ټول 

خلکو وويل چې د تراکتور په 

وسيله بيځايه شوي داخلي کسان او 

د هغوي د کورنيو اړوند توکي 

 انتقاليدل. 

عناصرو چا چې تعبيه 

شوي چاوديدونکي توکي 

ځاي په ځاي کول توغندي 

توغولي. يو توغندي په 

خپل هدف و نه لګيد او 

ماشومانو د وژني  ۵د 

 المل شو.

،د هلمند واليت د ۲۲د اکتوبر په  ۱

کجکي ولسوالي د زمينداور په 

سيمه کې اشغالګرو ځواکونو د قوم 

مشران شهيدان کړل. راپور  ۵

وړاندې ښي چې حاجي سيف الدين، 

کلن د مزار د کلي د لړکن نو  ۱۳

کلن د  ۲۱د سيمي، او سعدالدين، 

اودر د کلي او د مزار د کلي 

غفار اغا د قربانيانو په جمله 

 کې و. 

يوناما دغه پيښه څيړلي 

او ملکي تلفات يې نه 

 دي موندلي. 

، د هلمند واليت د ۱د نومبر په  ۲

شاه کاريز او کجکي د ولسوالي د 

لنډي کاريز په سيمه کې اشغالګرو 

 ۳ځواکونو په سيمه يرغل کړي او 
 ملکي کسان يې شهيدان کړي.

 څيړلي پيښه دغه يوناما

نه  يې تلفات ملکي او

 .موندلي دي

، د کندهار واليت د ۲۱د نومبر په  ۰۱

شاولي کوټ د ولسوالي په بيالبيلو 

سيمو کې اشغالګرو ځواکونو د 

نه تالشي کړي، خلک يې خلکو کورو

وهلي او په پاي کې يې د زړو او 

ملکي کسان  ۳ځوانانو په شمول 

 شهيدان کړي.

ددغې پيښې ريکارډ شتون 

نه لري.په ډيټابيس کې 

د نورو راپورونه چې د 

کال  د سپټمبر په  ۲۱۰۲

ترسره شوې او په  ۲۱

ملکي  ۵پايله کې يې

کسان شهيدان شوي، 

 موجود دي. 

، د ننګرهار واليت د ۱په  د اګست ۰۰

اچېن د ولسوالي د ادلخيلو په 

کلي کې اشغالګرو ځواکونو د شپې 

لخوا د ملکي کسانو په کورونو 

يرغل کړي، په کورونو کې يې چور 

او چپاول کړي او ملکيتونو ته يې 

زيان اړولي.د سيمي څخه د وتلو 

ملکي کسان شهيدان  ۲وړاندي يې 

کړي. د سيمي اوسيدونکو راپور 

کړي چې قربانيان ټول ملکي ور

کسان و او د کومې ډلي سره يې 

 خواخوږي نه درلودله. 

يوناما دغه پيښه څيړلي 

او موندلي يې دي چې د 

توليد  ۲مخدره توکو 

کونکي او قاچاق وړونکي 

 وژل شوي.

،رسنيو راپور ۰۱د سپټمبر په  ۰۲

ورکړ چې د لغمان واليت د النګار 

کې  د ولسوالي د نور الم په سيمه

ان د طالبانو د بي

تنو ادعا  ۲۱مطابق،د 

شويو ملکي تلفاتو)مړو 
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 ۱امريکايي اشغالګرو ځواکونو د 

ملکي کسان وژلي  ۲۱ښځو په شمول 

او ټپيان کړي،په داسې حال کې چې 

ښځې او ماشومان د سون د لرګيو د 

راټولولو لپاره کروندې ته روان 

وو سيمه په ناڅاپي توګه د 

امريکايي الوتکو لخوا بمبارد 

شوه. لکه د پخوا په شان 

په  اشغالګرو ځواکونو وويل چې

پيښه کې يې ملکي کسان نه بلکې 

ياغيان په نښه کړي. د لغمان 

واليتي چارواکو تصديق کړې چې په 

پيښه کې ټول قربانيان ملکي کسان 

وو. عيني شاهدانو هم رسنيو ته 

ويلي چې د پيښې قربانيان، څوک 

چې د لرګيو د غونډولو په موخه 

سيمي ته تللي وو ټول ملکي کسان 

 و.

او ټپيانو( په پرتله، 

وژل او د  ۱يوناما د 

ټپي کيدل تصديق  ۱نورو 

 کړي.

، د لوګر واليت د ۵۱په  د اګست ۰۵

 ۲برکي برک د ولسوالي په ښار 
هوانونه وتوغول شول.يو هاوان د 

استوګنې په يوه کور او بل د 

او موټرو په يوه اډه کې ولګيد 

ددې په نتيجه کې په دواړو 

ځايونو کې اور ولګيد. په پيښه 

ملکي کسان ووژل شول او نور  ۳کې 

 ټپيان شول.  ۰۱

 بيان د طالبانو د

 ادعا تنو ۳ مطابق،د

تلفاتو د  ملکي شويو

تنو  ۱وژلو او نورو 

 پرتله، ټپيانو په

 د او وژل ۰۱ د يوناما

 تصديق کيدل ټپي ۱ نورو

 .کړي

،د لوګر واليت د ۲۰ه د اکتوبر پ ۰۲

برکي برک د ولسوالي د شي خيل په 

سيمه کې امريکايي ځواکونو په 

هاوانونه وتوغول چې په  ۲کلي 

 ۲ماشومان مړه او  ۱نتيجه کې يې 
نور ټپيان شول.د وژل شويو او 

ټپيانو ماشومانو نومونه په الندې 

ډول دي: هميم د مرجان زوي،عمر 

د جان د عبدالغفار زوي،رحمت اله 

نواب زوي،ظاهر د شمس زوي ياګل د 

صالح او همايون د غزني زامن)ټول 

د شي خيل د کلي نه(.ټپيان: 

عبدالجبار د ميران او ظفر د حسن 

 زامن)د نواباد د کلي څخه(

د دې پيښې ثبت د 

يوناما لخوا شوي او د 

ملکي کسانو وژل يې  ۲

تصديق کړي. د هغو ملکي 

کسانو نومونه چې د 

ان کې طالبانو په بي

راغلي د يوناما د 

ډيټابيس د نومونو سره 

 سمون نه لري.

، د پريس تلويزيون ۵۰په  د اګست ۰۳

راپور ورکړي چې د غور په واليت 

کې اشغالګرو ځواکونو بمبارد کړي 

 ملکي کسان يې وژلي. ۰۲او 

يوناما ددې پيښې څيړنه 

کړې او موندلي يې دي 

وژل  ۳چې ټول قربانيان)

د يوي  ټپيان( ۱شوي او 
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پوځي ډلي غړي وه او د 

نړيوالو ځواکونو سره 

په ډزو کې له ښکيلتيا 

 نه وروسته ووژل شول. 

، رسنيو راپور ۱د سپټمبر په  ۰۱

ورکړ چې د بادغيس واليت د 

باالمرغاب د ولسوالي د ميران رو 

په کلي کې اشغالګرو د ښځو او 

څخه زيات  ۲۱ماشومانو په شمول د 

يو شمير  ملکي کسان ټپيان کړي.

ټپيانو وروسته ساه ورکړې. محلي 

اوسيدونکو د ګرځنده ټليفونو له 

الري رسنيو ته ويلې چې له هغه 

وروسته چې په سيمه کې د افغان 

ملي پوځ يوه وسيله په تعبيه 

شويو چاوديدونکو توکو ور برابره 

شوه او افغان ملي پوليسو د تالشي 

د پوستې په خلکو ډزي وکړې. 

ينک او د هرات ټپيان محلي کل

 روغتون ته واستول شول. 

د حکومت ضد عناصرو او 

افغان ملي پوځ تر منځ 

د ډزو د تبادلي په 

نتيجه کې يوناما د يوه 

نورو  ۲کس د وژلو او 

ټپيانو ټپي کيدل 

 تصديقوي. 

،د کندز واليت د ۲د سپټمبر په  ۰۱

کانام په کلي کې محلي پوليسو يا 

ه تنه ملکي کسان پ ۰۳اربکيانو 

شهادت رسولي او يو شمير يې 

ټبيان کړي او يو شمير نور يې 

توقيف کړي.محلي اوسيدونکو رسنيو 

ته ويلي چې د قادر په نوم يوه 

جنګساالر چې په اوس حال کې د 

محلي پوليسو قومندان دي، د 

نوموړي وسله والو د کانام په 

کلي بريد کړي او ملکي کسان يې 

ه چې په سهار کې د خپلو کورونو ن

راوتل قتل عام کړي. دا پيښه له 

هغه وروسته چې د قادر يو تن د 

نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو 

رامنځ ته شوه. خو جنګساالر ددې 

پيښې غچ د ملکي کسانو څخه 

 واخيست.  

يوناما پيښه تصديق کړې 

ملکي کسانو  ۰۲او د 

نورو ټپي  ۱وژل او د 

 کيدل يې تاييدکړي.

ز واليت مرکز ،د کند۱د اکتوبر په  ۰۱

ته څيرمه د اندوجان په کلي کې د 

محلي پوليسو يوه تن يوه ميرمن 

په چاړه ووهله او شهيده يې کړه. 

محلي اوسيدونکو رسنيو ته ويلي 

چې د محلي پوليسو يو تن لومړي 

غوښتل چې په ښځه جنسي تيري وکړي 

خو کله چې د مقاومت سره مخ کيږي 

دا دوسيه د ملکي کسانو 

د ساتنې قضيه نه ده )د 

پوځي شخړي برخه نه ده( 

او جنايي دوسيه ده. 

يوناما دوسيه وڅيړله 

او څرګنده شوه چې ښځه 

وژل شوې خو مجرم د 

محلي پوليسو غړي نه 
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 دي.  ښځه وژني.

،د غزني د واليت د ۰۲د اکتوبر په  ۰۲

شلګر د ولسوالي د زرين په کلي 

کې اشغالګرو ځواکونو په ملکي 

کړي، کورونه  کورونو يرغل ترسره

يې تالشي کړي او جايداد ته يې 

زيان رسولي. اشغالګرو ځواکونو د 

يوې ښځې او دريو ماشومانو په 

ملکي کسان وژلي. د غزني  ۱شمول 

د والي وياند د پيښې پخلي کړي 

او زياته يې کړه چې د حقايقو د 

موندلو لپاره يې پالوي سيمي ته 

استولي. نوموړي وويل چې د هغوي 

عيي نه پرته نړيوالو د اطال

 ځواکونو دغه عمليات پر مخ وړي. 

يوناما د حکومت ضد 

عناصرو او ايساف تر 

منځ د ډزو په تبادله 

کې چې کله د حکومت ضد 

عناصرو يوي ډلي په يوه 

ملکي کور کې پناه 

اخيستي وه او په ايساف 

يې ډزي کولي، د يوي 

ماشومانو په  ۵ښځې او 

ملکي کسانو  ۲شمول د 

 ديق کړي.وژل تص

،د ۰۱د روان کال د نومبر په  ۲۱

شلګر د ولسوالي د اربکيانو يوي 

ډلي چې مالتړ يې د امريکايي 

ځواکونو لخوا کيده د شپې لخوا د 

ګيرو ولسوالي د شايلي کلي ته 

ننوتل. د لمر په راختو سره، لکه 

څنګه چې د کلي مال امام )مولوي 

صاحب ذبيح هللا د سهار د لمانځه 

کوله،په دې وخت کې جمع ادا 

اربکيان جومات ته ننوتل، نوموړي 

مولوي يې د خپلو څو تنه زده 

کوونکو او کليوالو سره د هغه نه 

وړاندي چې دوي د شلګر ولسوالي 

ته وليږدوي يو ځاي ونيول. دوه 

ورځې وروسته، د مولوي ذبيح هللا د 

زوي مړي د شلګر د ولسوالي د 

ابراهيم خيلو په کلي کې په داسې 

حال کې چې د وهلو له امله د 

نوموړي ټول هډوکي مات او د هغه 

مخ او سترګي په ګوليو غلبيل 

شوي، وو وموند. بي له شکه موږ د 

هللا بندګان يو او هغه ته به 

 ورګرځو.   

 

 


