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  اسوشیټیډ پریس/ احسان هللا مهجور / ۲۰۱۴ ©په لومړي مخ تصویر 

د پکـتیکا والیت د یحی خیلو  ېنٻټ مې ۲۳ کال د نومبر د  ۲۱۴ملکیانو جسدونه د شویو د وژل 

 ۸۵ماشومانو او  ۲۱مړه په شمول د  ۵۳( ملکي  وګړو  ۱۳۸ولسوالۍ کې د ځانمرګي برید دي، چې 

  .وو  ته یــې تلفات اړولي) ماشومانو  ۲۶ټپیان په شمول د 

   .ستل شوییمه اخ۲۴کال د نومبر په  ۲۰۱۴تصویر د 

 

  



 

 

 

  

  

  

چاودیدونکو توکو، د  ووانونو، ځای په ځای شوياه. ډیر زیات اغیزمن کړي  ي ملکي وګړ  ې جګړ  ېکال ک ۲۰۱۴په ”

کچه یــې  ې سار  ېاو په ب تيسيد انسان ژوند ویجاړ کړی، د بدن اندامونه یــې ترې اختوکو دونکو ٻچاود وټوپکو ډزو او نور 

 په ملکي وګړو  دښځو او سړیو مرګ ژوبله ، کال په مهال د زرګونوماشومانو ۲۰۱۴په افغانستان کې د . کړی  ژوند ړنګ

  ادعاء کوي د دفاع چې دوي يــې ارزښتونههغه ټولې ښکٻلې خواوې دې . هد يښکاروندو د ناکامۍ خوندي ساتنه کې 

      “.او د ملکي وګړو خوندي ساتل دې خپل لومړیتوب وګرځوي

  ، کابل  ۲۰۱۴سمبر ډد سرمنشي  ځانګړی استازی ،  نیکوالس هیـــــــــــــــسم ، په افغانستان کې د ملګرو ملتــونو

  

  

  

دغه کالنی راپور یوځل بیا د هغې نه منلو وړ بيــي ښکارندوی دی چې جګړه يــې په افغانستان کې پر ملکي وګړو " 

ګڼل شي، بلکې د احتساب لپاره د اساسي و نه " شمیرجسد د " باید د مستند کول پٻښو د دغو جریانونواو . تحمیلوي

د چې  تنې په اړه  باید خپل مسوولیت درک کړي او داد دې وخت دی چې دولتونه د ملکیانو د سا. ګام په توګه وي

په دې پوه وي چې هغوي به هغه څه چې ترسره کړي يــې دي د عدالت  مرتکٻبینجنګي جرمونو او نورو سرغړونو

  "  .منګولو ته وسپارل شي

 ، ژنیو۲۰۱۵زید رعدالحسین، د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر، جنوري 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 واک/صالحیت

د بشري حقونو د څانګې ) يوناما(کال دغه کالنی راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندويه پالوي  ۲۰۱۴د 

 ېکال د جنورۍ د لومړۍ نیټ ۲۰۱۴چې د  ید یله خوا په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه چمتوشو

  .مې نيټې پورې موده رانغاړي  ۳۱ - سمبر تر ډ دڅخه 

 ۲۱۴۵دغه راپور د يوناما د هغه صالحيت له مخې چمتو شوی دى چې د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا له خوا د 

څو د ملکي وګړو وضعيت وڅاري ، د دوي د ساتنې په موخه هڅې  یشو لپريکړه ليک په اساس ورته ورکړ ) ۲۰۱۴/(

کړي او د اساسي ازاديو او بشري حقونو، چې د افغانستان اساسي قانون او د همغږې کړي، حساب ورکوونه تقويه 

دو کې مرسته وکړي ، په ځانګړي ډول ٻنړيوالو تړونونو، چې افغانستان يــې غړيتوب لري،برخه ده، په بشپړ ډول پلي ک

  .د ښځو د ټولو بشري حقونو څخه د برخمن کيدلو په اړه هڅې وکړي 

خړو په ترڅ کې د ملکي وګړو د پريکړه ليک،په افغانستان کې د وسله والو ش)   ۲۰۱۴/( ۲۱۴۵ت د شورا  ید امن

  . ت او په ځانګړې توګه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړوند روانې څارنې او راپورورکونې ته اهميت ورکوي وضعی

په خپلواکه او بې پلوه : دي لکهيوناما يو لړ فعاليتونه تر سره کوي چې هدف يــې په ملکي وګړو د جګړې د اغيزو راکمول 

شويو ملکي  ډول د داسې پٻښو څارنه چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې  المل ګرځي، د وسله والو نښتو څخه د اغيزمن

وګړو د ساتنې په اړه، د مالتړکونکو فعاليتونو او نورو نوښتونو ترسره کول چې په نښتو کې ښکٻلي خواوې د بشرپالنې او 

  .يوالو قوانينو او د افغانستان د اساسي قانون  د احکامو  رعايت کولو ته رابوليبشري حقونو د نړ

دې له خوا بیا کـتل شوی او  د ) سی ایچ ار ایچ او( شنرۍ دفتر يدا راپور د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کم

 .دی مرستو چمتو شویتخنیکي دفتر په 
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 ١٠٥ د ادعاوو فهرست" جنګي جرمونو"د طالبانو له خوا د : دوٻیمه ضمیمه
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 ميتودولوژي 

له  راپورونه تر هغه ځايه چې ممکن وي د مرګ ژوبلي په سيمه کې څيړې؛ يوناما د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې

معلوماتو بيال بيل ډولونه راغونډوي چې د اعتبار او رښتينتوب له مخې ارزول  مختلفوسرچٻنو سره سال مشوره کوي او د

له مختلفو منابعو څخه يوناما د هرې پيښې په څيړنه او تحليل کې زياته هڅه کوي چې د امکان تر حده پورې . شوي وي

په دې لړ کې د عيني شاهدانو او په مستقيم ډول د زيانمنو شويو . راټول شوي معلومات او نظريات کره او کنټرول کړي 

د ولسوالۍ /ځایــي کلي)  د افغانستان د حکومت او نړيوال نظامي ځواکونو په ګډون(بيانونه ،نظامي برخه والو   -وګړو 

او واليت چارواکو، مذهبي او د ټولنې د مشرانو او هغه معلومات شامل دي چې په مستقيم ډول د ساحې له کـتنې څخه 

هد او د هغوي فزيکي ازمايښت، له روغتونونو او روغتيايــي مدارک او شوا/او د پيښې له ځای څخه الس ته راغلي اجناس

اسانتياوو څخه کـتنه، ويډيوګانې او تصويرونه، د ملګرو ملتونو د امنيت او مصوونيت د څانګې او د دې سازمان د نورو 

ګړي له خوا يم ٻيم الس سرچٻنو بيانونه، د خبري رسنیو راپورونه او له نا دولتي موسسو او درٻادارو راپورونه، د دو
 . راټول شوي معلومات په کې شامليږي 

ترهغه ځايه چې ممکن وي، تحقيقات د قربانيانو يا د حادثې د عيني شاهدانو په مستقيم شهادت او د پيښې د ځاي په پلټنو 

ت ممکن وي، او دغه ډول تحقيقا محدودرسی په ځينو وختونو کې، د پىښې ځاى ته د امنيتي ستونزو له امله الس . والړ وي

نه وي، په داسې وختونو کې يوناما يو لړ تخنيکونه کاروي چې دامکان تر بريده د پراخه معتبرو شبکو څخه معلومات تر السه 

  .کړي اوداعتبار اوباور له مخې يــې کره کړي 

په . ورکوي کله چې يوناما د يوې پيښې په اړه د معلوماتو د کره والي څخه ډاډمنه نه وي د هغې پٻښي په اړه راپور نه

معنی ده چې د  ېده دا پ. ځينو قضيو کې تحقيقات ښايــي  مخکې له هغه چې نتيجې ته ورسيږي څواونۍ وخت نيسي

ملکي تلفاتو په اړه نتيجې ښايــي چې بيا نوې شي ځکه چې نوي معلومات را رسيږي او په تحليل کې ورڅخه کار اخستل 

تر څو چې معتبراو قناعت بخښونکي شواهد الس ته نه وي  يپه کوم ځاي کې چې معلومات ښه څرګند نه و. کيږي 

 . راغلي نو نتيجه ګيري نه کيږي او له دې څخه پرته قضيه تړل کيږي او احصايوي راپور کې د هغې خبر نه شاميليږي 

وي، په داسې  تيدالی او يا النجه من ټکييپه بشپړ ډول نه شي ثاب) موقف(د ځينو پٻښو په راپور کې د قربانيانو ملکي هويت 

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 

که چٻرې د يوه يا . بلکه دا ډول ادعاګانې په پيښې پورې د اړوندو حقايقو پر بنياد ارزول کيږي . ی نارينه جنګي يا ملکي کس د
 . په عمومي شمير کې نه شامليږي  ېد مرګ ژوبل وګړو دغه ډول پيښې د ملکي  ېهويت څرګند نه وي، د وژن څو قربانيانو

کال کې يو بريښنايــي  ۲۰۰۹په اړه د راپور ورکولو او تحليل لپاره يوناما په  ېپه وسله والو شخړوکې د ملکي وګړو د ساتن

ماتو سيستماتيکه، يوشان او اغيزمنه ټولونه او تحليل چې د معلو ی د ی ډيتابيس داسې طرح شو. ډيټابيس پرانيست

اسانه کوي؛ چې د جنس، عمر، مرتکب، تاکـتيک، او نورو اړخونو په لحاظ د معلوماتو ويشل او تحليل هم په کې 
 .شامل دي

د  .پيښې کره او مسؤول لوري په مشخصه توګه په ګوته کړي  ېيوناما تر ممکنه بريده هڅه کوي چې د ملکي مرګ ژوبل

عملياتو په ډګر کې د ستونزو له امله لکه د ځينو نظامي عملياتو ګډ ماهيت، او د لومړنيو سرچٻنو ناتواني چې په ډيرو 



 

 

ii 

والو په منځ کې توپير وکړي، او کله چې هيڅ يوه ه دولت ضد وسل/ قضيو کې نه شي کوالي د بيال بيلو نظامي برخه والو

ناما د يوې خاصې پيښې مسووليت يا خو دولت پلوه او يا دولت ضد ، يویخوا د يوې پيښې مسووليت نه وي منل

کوي چې په دغه راپور کې شميرې بشپړې دي؛ د کار په چاپيريال کې د محدويت ه يوناما ادعا ن. عناصرو ته منسوبوي
  .ی په نظر کې نيولو سره کيداي شي يوناما د ملکي خلکو د مرګ ژوبلي  پوره  راپور نه وي ورکړ 

 

 



 

١ 

 

  لنډیز

   
  

  

میرمن مې راته غږ کړ او چیغې يــې وهلې  چې په . دا د ماسپښین وروسته و چې ما په یو تعمیر کې کار کوو 
. ومما ضعف وکړ او د حرکت نه .منډه کورته راستون شه  ځکه چې په چاودنه کې زموږ بچیان مړه شول

میرمن مې راته وویل چې ټول ټپیان او مړي یــې . نورو کاریګرو زما سره مرسته وکړه او کور ته یــې یوړم
زه هغه نږدې روغتون ته ورغلم  چرته چې مې خپل نهه کلن زوي په کټ کې . روغتونونو ته انتقال کړي 

ر ولیده چې سخته ټپـي شوې بیا مې خپله وړه لو . ماته وویل شو چې زما بل زوي هم مړ دی. پروت مړ ولید
ای زما . په سبا ورځ مې لور مړه شوه. وه او بل زوي چې هغه هم سخت ټپـی شوی و او په وینو کې رنګ و

زما د بچیانو جرم څه وو؟  دوي د نور کله په شان د . ربه ، دا داسې لوې غم و ، درې بچیان مې مړه شول
دا د لیرې کنترول شوی بم و چې اصلي هدف یــې د  ما ته وویل شول چې. کور د باندې عادي لوبې کولې

طالبان ولې ملکي خلکو، ښځو او ماشومانو ته پاملرنه نه کوي؟ طالبان کوم . افغان ملي اردو یو افسر و
چې د ماشومانو او ملکي خلکو وژل په بشپړ : تهذیب  او کوم قانون پسې روان دي؟ دا خو ډیره ساده ده 

  ١.ډول د اسالم په ضد عمل دی
  

مه  د کابل ښار کې د ریموټ کنترول بم  کې  د  درې وژل شویو او یو  ۲۱کال د سپتمبر په  ۲۰۱۴د   --
پنځه ملکیان مړه او دوه ټپـی . ټپـي شوي ماشوم پالر ،  چې په بم کې  د ملي اردو کاروان په نښه شوی و

  . شوي وو 
 

 چې شدت ملکي وګړي ډیر زیات اغیزمن کړي جګړې تاو تریخوالې  ېواله کال په مهال په افغاستان کې د وسل ۲۰۱۴د 
 )یوناما( پالوي ملګرو ملتونو مرستندویهد  . ملکي خلکو د مرګ ژوبلې کچه په بې سارې ډول لوړه شوې ې املهد د

شویو  يسلنه ، په ټپـ ۲۵دا په ملکي مړینه کې چې  ، )انټپي ۶۸۴۹مړه او  ۳،۶۹۹ ( ي ملکي تلفات ثبت کړ  ۱۰،۵۴۸
چې  کال راهیسې ۲۰۰۹د   ٢.ډیر والی ښیــی سلنه  ۲۲کال پر تله ملکي تلفاتو کې  ۲۰۱۳او په ټوله کې د  سلنه ۲۱ کې

کال  ۲۰۱۴یوناما په کې په موده  یوه کال د    لومړي ځل د پاره وګړو مرګ ژوبله ثبتوي دیوناما په منظم ډول د ملکي 
 . ژوبله ثبت کړې  ومرګ ا د ملکي وګړو  تر ټولو زیات شمٻر کې

  .مه  په کابل ښار کې د ریموټ کنترول بم په  پایله کې  د قربانیانو د پالر سره د یوناما مصاحبه ۲۶کال د اکـتوبر په  ۲۰۱۴د   ١                                                
  )ټپـي شوي ۵،۶۶۸مړه او  ۲۹۶۹( ملکي تلفات ثبت کړي  ۸،۶۳۷کال کې، یوناما  ۲۰۱۳په   ٢



 

٢ 

 

 

 یوځمکنمخامخ  د  په ځانګړي ډول افغانستان کې په ټول په یسلنه ډیروال ۲۲کال په مهال ملکي تلفاتو کې  ۲۰۱۴د 
 ې ډير کې د ملکي خلکو د ګڼې ګوڼې په سیمو کې ه پچې وسله واله ډلو  یپه پایله کې رامنځ ته شو )وو ښکٻلتیا( نښتو 

چې د ملکي خلکو لپاره یــې د ځان سره  ، راکټ او السي بمونه کاروليهاوانونه لکه ،  ېچاودیدونکې وسل  قوي
 ۲۰۱۳مرګ ژوبله  د د ملکي وګړو نښتو په پایله کې  یوځمکنمخامخ  د   کال کې ۲۰۱۴په . ویجاړونکي پایلې لرلي دي

او د ښځو او ماشومانو ستر مخکښ المل  د ملکي تلفاتو کال کې  ۲۰۱۴یاته شوې چې دا په سلنه ز ۵۴کال پر تله 
  . وژونکی دی

سلنه تلفات یــې دولت پلوه  ۱۴، ٣سلنه تلفات د دولت ضد عناصرو ته منسوب کړي  ۷۲یوناما د ټولو ملکي تلفاتو 
سلنه د  ۱۰او   ٤ته منسوب شوي )نظامي ځواکونو وسلنه نړیوال ۲سلنه افغان امنیتي ځواکونو ته او  ۱۲( ځواکونو 

 د دولت وسله والو مخالفینو څخه د یوناما په تعریف کې ټول هغه افراد او وسله والې ډلې شاملې دي چې چې په وسله والو نښتو کې ښکیل دي  ٣                                                
د دولت په وسله والو مخالفینو کې ټول هغه . او یا د افغانستان د دولت او نړیوالو نظامي ځواکونو سره په وسله وال مخالفت کې واقع دي

ول یږي چې د طالبانو په نامه پیژندل کیږي او همدارنګه هغه افراد او نادولتي منظمې وسله والې ډلې چې په وسله والو نښتو کې په مستقیم ډشامل
ښکیلې دي او ګڼ نومونه لري لکه حقاني شبکه، حزب اسالمي، د ازبکستان اسالمي خوځښت، د جهاد اسالمي اتحاد، لشکر طیبه، جیش 

ه وسله والو ډلو په ګډون چې د جګړې د یو لوري په استازیتوب په مستقیم ډول په نښتو کې ښکیلې دي او سیاسي، ایډيالوژیکي او محمد او د هغو
اقتصادي موخې پر مخ بیايــي چې په کې وسله والې جنايــي ډلې په مستقیم ډول په دښمنانه ډکو فعالیتونو کې د جګړې د یو اړخ په استازیتوب 

کال راهیسې، د دولت د وسله والو  ۲۰۰۹د یوناما څیړنې ښیــي چې د .  زیاتو مالوماتو لپاره ددې راپور د تعریفونو برخه وګورئ د ال.  ښکیلې دي 
کال کې په افغانستان کې د  ۲۰۱۴مخالفینو له خوا په ملکي مرګ ژوبله کې هر کال په داسې ډول زیاتوالی راغلی چې د نورو کالونوپه  پرتله په 

د افغانستان په کچه د ملکي مرګ ژوبلې ډیری شمیر یــې په ګڼ میشته . مخالفینو له خوا ډیر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي ديوسله والو 
  .سیمو کې د بې توپیره چاودیدونکو توکو او ځانمرګو بریدونو او همدارنګه په قصدي ډول د ملکیانو په نښه کولو له امله رامنځته شوې ده

ځواکونو اصطالح په تعریف کې افغان ملي امنیتي ځواکونه او نور هغه ځواکونه او ډلې شاملې دي چې د یاغیانو ضد نظامي او د دولت پلوه   ٤
دغه ځواکونو کې الندې . نیمه نظامي عملیاتو کې ګډون لري  او په مستقیم او یا غیرمستقیم ډول د افغانستان د دولت تر کنټرول الندې دي

افغان ملي اردو، ملي پولیس، سرحدي پولیس، ملي امنیت ریاست او افغان سیمه ایز : ې په دوی پورې محدود نه ديځواکونو شامل دي، ول
چې د پولیس چې د افغانستان د قانوني جوړښتونو تر سیوري الندې کار کوي، او همدارنګه دولت پلوه سیمه ایز دفاعي ځواکونه او وسله والې ډلې 
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 د ملکي وګړو مرګ او ژوبله
   ۲۰۱۴ - ۲۰۰۹: ډ سمبر - د جنوري 

 ژوبله  مړینه



 

٣ 

 

ې چې دغه ملکي تلفات یو منسوب شوي ٥ته نښتو یوځمکنمخامخ  ځواکونو ترمنځ افغان امنیتي اوت ضد عناصرو دول
نامالومه  فاتو درې سلنه د جګړې نه پاتې شوې ملکي تل ویوناما د ټول  ٦.شيه کیدای ن منسوبډلي ته  ځانګړې 

ویشتلو ګولیو سلنه تلفات د پولې اخوا د پاکستان د لوري افغانستان کې  هاو پاتې یو ٧چاودیدونکو توکو ته نسبت ورکړی 
 . ته منسوب شوي دي

 

  او ماشومان  ښځې

 ۲۰۱۴خوا  د کوم وخت نه چې یوناما په منظم ډول د ملکي وګړو مرګ ژوبله ثبتول پٻل کړي ، د ٻده کال راپ ۲۰۰۹د 
 ۵۵۶ ټولټال . زیات شمٻر د ښځو مرګ ژوبله ثبت کړې  وامله تر ټولپه مهال یوناما د جګړې پورې تړلي تاوتریخوالي له 

کال په  ۲۰۱۳المل شوی چې دا د ) شوې انېټپي ۶۱۱مړې او  ۲۹۸( ښځو د تلفاتو   ۹۰۹پٻښې ثبت شوې چې د 
  ٨. سلنه ډیروالی ښيــي ۲۱نسبت 

یز او اقتصادي ډول اغیز پوره په  ګوته د دې لپاره چې په پراخه اندازه د جګړې له امله د  افغان ښځو  په ژوند په ټولن
هغه ښځو سره مصاحبه کړې چې د هغوې میړونه ټول ملکیان وو او د  ۶۰شي، یوناما  د افغانستان په ټولو سیمو کې 

                                                                                                                                            
په دې تعریف کې نړیوال نظامي . ې ذکر نه دی شوی او د دولت د رسمي جوړښتونو تر سیوري الندې کار نه کويافغانستان په قوانینو کې یــ

  .د الزیاتو مالوماتو لپاره د تعریفونو برخه وګورئ . ځواکونه او نور بهرني استخباراتي او امنیتي ځواکونه شامل دي
عي بریدونه او د جګړې ښکیلو غاړو ترمنځ وسله والې نښتې شاملې دي چې په هغوی په ځمکنیو نښتو کې ځمکني عملیات، د ډزو تبادله، دفا  ٥

  .کې هغه بریدونه او عملیات راځي چې په کې سپکې وسلې، درنې وسلې او ساحوي تسلیحاتي سیستمونه لکه هاوانونه او راکـټونه وارول کیږي 
د ځمکنیو نښتو په لړ کې د هرې ملکي مرګ او ژوبلې په پیښه کې دا تایید او  یوناما د درې سرچینو له خوا د تایید پروسې څخه ګـټه اخلي ترڅو ٦

په هغه پیښو کې چې د ښکیلې غاړې پیژندل ناشوني دي، په ځانګړي ډول د دواړو غاړو ترمنځ د . تصدیق کړي چې کومه غاړه په کې ښکیله ده
  .په دواړو غاړو یعنې دولت پلوه ځواکونو او  وسله والو مخالفینو پورې تړي درنې جګړې په وخت د ډزو په تبادله کې، نو یوناما ملکي مرګ ژوبله 

  له جګړې څخه پاتې شوي چاودیدونکي توکي د ناچاودو مهماتو او پریښودل شوي چاودیدونکي توکو په معنی دي  ٧
  .یــې ټپیانې وې ۵۱۴یــې مړې او  ۲۳۶ښځو تلفات   ثبت کړي چې  ۷۵۰کال کې  ۲۰۱۳یوناما په  ٨

وال ه دولت ضد وسل
72% 

دولت پلوه ځواکونه
14% 

د دولت ضد عناصرو او دولت  
پلوه ځواکونو په منځ کې تلفات

10% 
نور 

4% 

 د ښکٻلو خواو په الس ملکي تلفات  په جګړه کې
۲۰۱۴ډ سمبر  - جنوري 



 

٤ 

 

يوناما دا موندلې چې کومې .  تاوتریخوالي کې وژل شوې یا سخت ټپـي شوي وو د جګړې اړوند کال په مهال  ۲۰۱۴
ژوبلې وروسته د کورنۍ لپاره یواځینی سرپرست او عوایدو الس ته راوړنکې پاتې شوې نو په اوږد  ښځې د میړه د مرګ یا

چې ي کړ  مجبور ې دې ته ځبې وزلۍ ډیری ښ    .ه د منفي پایلو سره الس ګریوان وېمهاله ډول د ټولنیز او معاشي پلو
او هم اکـثره د واده کړي  دې مجبور شوي چې خپلې لوڼه د قرض په بدل کې ه یا پ خپل ماشومان د ښوونځیو وباسي 

دا موندنې د دولت نه په  .خوا د نور ډول تاوتریخوالي په مقابل کې زیانمنونکي پاتې شويه ل د غړیو کورنۍ او ټولنې
ي چې اکـثر يــې د ټولنې اساسې ستونزو د حل لپاره په فوري ډول اقدام وکړ   کلکه غواړي  چې د داسې زیانمنونکو ډلو

  .ګوښه شوې ښځې او ماشومان دي

په . شوي ډول  ماشومان اغیزمن ي سار  ېشخړې له امله په ب ېواله کال په مهال د وسل ۲۰۱۴یوناما مستند کړې چې 
ته تلفات ) شوي ان ټپي ۱،۷۶۰مړه او  ۷۱۴( ماشومانو ۲،۴۷۴پٻښو په نتیجه کې   ثبت شوې ۱،۰۶۵ټوله کې د 

کال کې د ماشومانو  ۲۰۱۴په . کال راهیسې تر ټولو زیات شمیر د ماشومانو تلفات ثبت شوي ۲۰۰۹د  اوښتي، چې
  ٩.سلنه ډیروالی راغلی ۴۰ کال پرتله  ۲۰۱۳و کې د تلفات

یوناما د  .ثبت کړي  هم په دوامداره ډول په جګړه کې د ښکٻلو ډلو د لوري په ماشومانو د جنسې تجاوز پٻښېیوناما 
 یــې د تعقیب خواه چارواکو ل وفضا مشاهده کړې چې د اړوند هداسې جرایمو په اړه په دوامدار ډول د معافیت قایم

ت ید دې واقع .مجازات شي  هم قانوني تعقیب او ت کیږي چې د مرتکبینو نه تحقیقات وشي،اقانوني  مراحل نه مراع
تاو تریخوالي په نتیجه کې په  يتړلد دي خو یوناما د جګړې سره ه وې نپٻښې راپور ش په منلو سره چې په پوره ډول دا

کونکي سیمه ییزپولیس او په بله یوه پٻښه  ي په څلورو پٻښو کې تیر  ١٠ماشومانو د جنسي تیري پنځه پٻښې ثبت کړي،
   . ډلې غړی و سله والې ودولت پلوه د کې مرتکب 

  تلفاتو مخکښ المل وکال کې د ملکي  ۲۰۱۴ځمکنۍ نښتې په مخامخ 

 کال په اوږدو کې نړیوال ځواکونو وتلو ادامه درلوده، یوناما د افغان امنیتي ځواکونو له خوا  ۲۰۱۴څرنګه چې د 
بریدونو  په خوا په  افغان امنیتي ځواکونوه عملیاتو کې ډیروالی لیدلی او هم يــې د دولت ضد عناصرو ل یوځمکن خمخا 

چې ملکیانو د پاره  نو کې رامنځ ته شويووګړو میشت ځای همدې امله زیاتره نښتې د ملکيد . مشاهده کړی کې زیاتوالی 
 . د ځان سره لرلييــې زیان اړونکي  عواقب 

ثبت کړي چې ) شوي  انټپي ۲،۵۱۳مړه او  ۱۰،۹۲( ملکي تلفات  ۳،۶۰۵نښتو په پایله کې  یوځمکن مخامخ یوناما د
د ملکي وګړو . سلنه جوړوي ۳۴کال کې د ټولو تلفاتو  ۲۰۱۴او په  ١١ښیــي، سلنه ډیروالی ۵۴پر تله په  کال  ۲۰۱۳د 

 والوه مرګ ژوبله هغه وخت رامنځ ته شوې کله چې ملکي خلک په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د دولت ضد وسل
 . سیمو په خوا وشا کې جنګیدلمنځ ډزو کې بند پاتې شوي چې  د ملکي اوسیدو او افغان امنیتي ځواکونو تر ډلو

تلفات سلنه  ۴۳ځمکنۍ نښتو په نیتجه کې رامنځ ته شوي، یوناما  مخامخ ملکي تلفاتو د جملې نه چې د  ۳،۶۰۵د 
یوناما د ځمکنۍ نښتو په نتیجه کې د  ١٢.سلنه يــې دولت پلوه ځواکونو ته منسوب کړي  ۲۶او  دولت ضد عناصرو ته

  یــې ټپیان وو  ۱۲۰۰یــې مړه او  ۵۶۴ماشومانو  تلفات  کړي  چې  ۱۷۶۴کال کې  ۲۰۱۳وناما په ی  ٩                                                
  .کال کې ثبت شوې دي، یوه زیاته پیښه شوې ده ۲۰۱۳له هرو څلورو پیښو چې په   ١٠
  .پیان وو ټ ۱۷۹۷یــې مړه او  ۵۳۷ملکي تلفات  ثبت کړي چې   ۲۳۳۴کال کې د ځمکنیو نښتو په پایله کې  ۲۰۱۳يوناما په   ١١
د افغان ملي امنیتي ځواکونو، نړیوالو نظامي ځواکونو او دولت پلوه وسله والو (ملکي کسانو مرګ ژوبله چې د دولت پلوه ځواکونو  ۹۲۱د   ١٢
و ډلو سره د سلنه یــې د یوناما له خوا د نړیوالو ځواکونو او دولت پلوه وسله وال ۹۲له خوا د ځمکنیو نښتو په پایله کې رامنځته شوې ده، ) ډلو



 

٥ 

 

پاتې دوه سلنه ملکي تلفات . لپه ځانګړي ډول هیڅ یو لوري ته منسوب نه کړای شو سلنه د ملکي وګړو مرګ ژوبله ۲۹
  .ویشتلو ته منسوب شوېګولیو  پورې غاړې  نهپولې بیا د  د ځمکنۍ نښتو

په ښکاره ډول  يــې ملکي وګړو مرګ ژوبله چې د دولت پلوه ځواکونو په عملیاتو او بریدونو کې د د ځمکنۍ نښتو له امله
دولت پلوه ) شوي  انټپي ۵۸۵مړه او  ۳۳۶( ملکي تلفات  ۹۲۱پٻښو په پایله کې د  ۲۹۱دزیاتوالی موندلی چې 

د دولت ضد عناصرو د  ١٣.سلنه ډیروالی په ګوته کوي ۱۴۱کال په نسبت  ۲۰۱۳،چې د ځواکونو ته منسوب شوي 
 ۱،۱۱۳مړه او  ۴۳۸( ملکي تلفات  ۱،۵۵۱ثبت شوی چې د ځکمنیو عملیاتو او بریدونو کې ډیروالی   په  لوري هم 

  ١٤.سلنه ښيــي ۵۱کال پر تله  ۲۰۱۳بیال بیل پٻښو په پایله کې رامنځ ته شوي چې د  ۴۳۸د ) شوي انټپي

، په ځانګړي ډول د ډزو په تبادله کې د  یو لوري ته منسوبول د ښکٻلو خواو ترمنځ درنو او اوږدو جګړو له امله تلفات
 انټپي ۷۴۴مړه او  ۳۰۷( ملکي تلفاتو  ۱،۰۵۱په دې پٻښو کې چې د . و و تل یو اسان کار نه  ړو مرګ ژوبلهملکي وګ

   ١٥.کړي دولت پلوه ځواکونو او دولت ضد عناصرو ته منسوب  ؛لورو ته و المل شوی، یوناما ملکي تلفات دواړ ) شوي 

سیمې پورې  ېپراخد  چې له امله رامنځ ته شوي غیر مستقیم انداختوسلو نیم ملکي تلفات د  ېجملد ځمکنیو نښتو د 
مړه او  ۴۷۷( ملکي تلفات  ۱،۷۸۸یوناما   .د لوري کارول شوي و وو چې د دواړو خواو  ونه وانااغیزې لري چې اکـثر یــې ه

ی سلنه ډیروال ۷۳کال پر تله  ۲۰۱۳په پایله کې ثبت کړي چې د  السي بمونواو  نووانونو، راکـټواد ه) شوي  انټپی۱،۳۴۱
چې  ه ځانګړي ډول د ماشومانو تلفات ديپه ملکي تلفاتو کې د ډیروالي ، پپه دې پسې اړوند بله اندیښنه  ١٦.په ګوته کوي

      . پاتې شونو له امله رامنځ ته کیږي   ودونکٻپه میدان کې د چاودجګړې نښتو وروسته د  یوځمکن مخامخد 

                                                                                                                                            
 ۷(پاتې ټول یــې د دولت پلوه وسله والو ډلو په مشرۍ ځمکنیو عملیاتو پورې . ګډو عملیاتو په ګډون، په افغان امنیتي ځواکونو پورې تړل شوې ده

  .تړل شوي دي) سلنه ۱(او نړیوالو نظامي ځواکونو پورې ) سلنه
یــې ټپیان وو په دولت پلوه ځواکونو پورې تړلي چې د ځمکنیو نښتو  ۲۸۰او يــې مړه  ۱۰۲ملکي تلفات  چې  ۳۸۲کال کې،  ۲۰۱۳یوناما په   ١٣

  .بیلو پیښو په پایله کې رامنځته شو ي دي  ۱۳۶
یــې ټپیان وو په وسله والو مخالفینو پورې تړلي چې د ځمکنیو نښتو  ۱۰۳۰يــې مړه او  ۷۶۴ملکي تلفات   چې  ۱۷۹۴کال کې،  ۲۰۱۳یوناما په   ١٤

  .پایله کې رامنځته شوي دي بیلو پیښو په   ۲۶۶
ي، د یوناما ډاټابیس د ملکي مرګ ژوبلې یوه بیله کـتګوري لري چې دواړو غاړو یعنې دولت پلوه ځواکونو او وسله والو مخالفینو پورې تړل کیږ   ١٥

ً د درنو ځمکنیو نښتو په لړ کې د ډزو د تبادلې په پایله کې رامنځته کیږي    .چې معموال
کسان یــې ټپیان  ۸۲۱کسان یــې مړه او  ۲۱۲ملکي تلفات  ثبت کړي  چې  ۱۰۳۳کال کې، د هاوانونو او راکـټونو په پایله کې  ۲۰۱۳یوناما په    ١٦
  .دي



 

٦ 

 

 
  چاودیدونکو توکو له امله زیات ملکي تلفات  ود ځای پر ځای شوي

  ټول چاودیدونکو توکو کارول ډیر شوي او په وځای پر ځای شوي د کال کې ۲۰۱۴خوا په ه د دولت ضد عناصرو ل
د ) ټپـي شوي ۲،۰۵۳مړه او  ۹۲۵( ملکي تلفات  ۲،۹۷۸یوناما د . افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره یو ستر ګواښ وو 

 ١٧.پرتله درې سلنه ډیروالی ښيــيپه کال  ۲۰۱۳چاودیدونکو توکو په پایله کې ثبت کړي چې د  ويځای په ځای شو
موټر کې ځاي پر ځاي شویو  توکو، په په ذریعه فعالیدونکي ځاي پر ځاي شوي چاودٻدونکو  یوناما د فشار

چاودیدونکو توکو په پایله کې د ملکي وګړو  ځاي پرځاي شویو او مقناطیسي) د ځان وژنکو پرته (   چاودٻدونکو توکو
چاودیدونکو  ماشو درلودونکو ځاي پر ځاي شویو تلفاتو کې ډیر والی ثبت کړی ، خو د ریموټ کنترول او نامالومه ډول

   .توکو له امله ملکي تلفات یو څه راکم شوي دي

کسان یــې  ۱۹۲۸کسان یــې مړه او  ۹۶۴ملکي کسانو تلفات   ثبت کړي چې  ۲۸۹۲کال کې، د چاودیدونکو توکو  په پایله کې  ۲۰۱۳یوناما په    ١٧                                                
  .یان ديټپ
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 د ځمکنیو نښتو په پایله کې د ملکي وګړو تلفات
  ۲۰۰۹-۲۰۱۴ډسمبر  - د جنوري 

 ټوټل ژوبله  مړینه



 

٧ 

 

 

فشاري چاودیدونکو توکو  ١٨ه او غیرقانونيتوپیر  ېخوا مخ په ډیریدونکي ډول د به والو له یوناما د دولت ضد وسل
په ذریعه د  د فشار. اندیښنه په ډاګه کوي ژورهامله د زیات شمیر ملکي تلفاتو په اړه په ځانګړي ډول دې کارولو او له 

) شوي انټپی ۳۵۸مړه او  ۴۱۷( ملکي تلفات  )۷۷۵ ( په نتیجه کېدونکو توکو ٻچاود فعالیدونکو  ځاي پر ځاي شویو
کال کې د فشار په ذریعه د  ۲۰۱۳چې دا  په   ،  ١٩سلنه ډیروالی ښیــي ۳۹پرتله  په کال ۲۰۱۳چې د  شويثبت 

په  د فشار. .  فعالیدونکو ځاي پر ځاي شویو چاودٻدونکو توکو د کارولو په لړ کې د مشاهده شوي کمښت برعکس ده
اوښتي تلفات د ټولو چاودیدونکوتوکو د تلفاتو  چاودیدونکو توکو په نتیجه کې ذریعه د فعالیدونکو ځاي پر ځاي شویو

  . ملکي تلفاتو اوه سلنه برخه تشکیلوي وسلنه برخه او د ټول ۲۶

 و ځاي پر ځاي شویوکنترول شويد څخه  ې لیر  له چاودیدونکو توکو د جملې څخه تر ټولو زیات ملکي تلفات  د
ثبت  ٢٠)شوي انټپی ۸۸۵مړه او  ۲۳۴( ملکي تلفات  ۱،۱۱۹په نتیجه کې اوښتي چې  )RC-IED(چاودیدونکوتوکو

پر تله د دوه ځله  ۲۰۱۴چاودیدونکو توکو په نتیجه کې اوښتي ملکي تلفات د  ځاي پر ځاي شویو د مقناطیسي. شوي 
سلنه  ۱۳۶کال په نسبت  ۲۰۱۳د  اوداثبت شوي ) ټپـي شوي  ۲۲۱مړه او  ۲۰( ملکي تلفات  ۲۴۱هم ډیر وو ، چې 

 ځاي پر ځاي شوی مقناطیسي وو کې ښکٻل ه وال په د دې ډیری پٻښې چې دولت ضد وسل ٢١.ډیروالی ښيــي

، وچې د پرسونل ضد ماینونو پر استعمال، ذخیره کول  کنوانسیون کال ۱۹۹۷ )قانون یا د ماینونو د بندیز  "اوتاوا کنوانسیون"د ( افغانستان   ١٨                                                
استعمال او د نوموړی تړون په فابریکه کې جوړ د پرسونل ضد ماینونو . تولید او لیږد او د هغوي  د له منځه وړلو په اړه دی، تصویب کړی دی

وکو قربانیانو د تماس سره فعالیدونکي ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو لکه د فشار په ذریعه د فعالیدونکو ځاي پر خاي شویو چاودیدونکو ت
املیږي چې په ځاي پر خاي شویو چاودیدونکو توکو ته هم ش له مخې د ماین تعریف هغو"  ماین" په کنوانسیون   تړون کې د .  کارول منع کوي 

  .ځمکه او یا د بلې   سطحې په  ساحه کې کیښودل کیږي او د یو کس او موټر د موجودیت، نږدې کیدو   او تماس په وخت کې چاودیږي 
ه کال کې، د قرباني د تماس سره فعالیدونکي ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکو توکو   په  پایله کې چې زیاتره یــې د فشار  پ ۲۰۱۳یوناما په    ١٩

  .ټپیان شوي دي ۳۱۲مړه او  ۲۴۶ملکي تلفات   ثبت کړي چې په کې  ۵۵۸ذریعه فعالیدونکي ځاي پر ځاي شوي  چاودیدونکي  دي 
 ۸۹۲مړه او  ۲۵۷ملکي تلفات  ثبت کړي  چې په کې  ۱۱۴۹کال کې، د لرې نه د کنټرولیدونکو چاودیدونکو توکو په پایله کې   ۲۰۱۳یوناما په    ٢٠

  .ټپیان شوي دي
مړه او  ۱۲ملکي تلفات   ثبت کړي  چې په کې  ۱۰۲کال کې، د مقناطیسي ځاي پرځاي شویو چاودیدونکو توکو په پایله کې   ۲۰۱۳یوناما په  ٢١ 
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  ۲۰۰۹-۲۰۱۴ډسمبر  - د جنوري 
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ملکي خلکو ته د چاودیدو په  ېيــ و چې اکـثر  شوي ایښودلچاودیدونکي توکي د افغان امنیتي ځواکونو په وسایطو کې 
  . دلېځای کې خورا ناوړه پایلې د ځان سره درلو

  د ځان وژونکو او ډله ییز بریدونو په پایله کې مخ پر ډیریدونکي ملکي تلفات 

، چې ېشو هسلنه ډیر  ۲۸کال پر مهال  ۲۰۱۴د  هد ځانمرګو او ډله ییز بریدونو په نتیجه کې ملکي قربانیانو شمٻر 
د بٻلګې په ډول د ځانمرګي . ثبت کړي دي ٢٢)ټپـي شوي ۱،۲۱۱ او  وژل شوي  ۳۷۱( ملکي تلفات  ۱،۵۸۲یوناما 

رامنځ ته شوه، مه نٻټه د پکـتیا والیت په یحی خیلو ولسوالۍ کې  ۲۳برید تر ټولو زیاته زیان اړونکي پٻښه د نومبر په 
د هغوي په منځ کې چاودنه  کوله يــې سیالۍ تماشه واليبال  د کسانو  چې ۴۰۰کونکي د  چرته چې یو ځانمرګي برید

ثبت ) ماشومانو ۲۶ټپیان په شمول د  ۸۵ماشومانو او  ۲۱په شمول د  وژل شوي   ۵۳(ملکي تلفات  ۱۳۸ناما  یو. وکړه
 . هم ووژل شول و په شمولقومندانان يــي په برید کې لس سیمه ییز پولیس  د دوه ځا. کړي دي

ټپـي  ۳۶۱او   وژل شوي ۷۵۳( ملکي تلفات  ۱،۱۱۴د یوناما د ثبت شویو شمٻرو مطابق هدفي وژنې چې په پایله کې 
کال په نسبت پنځه سلنه کمښت  ۲۰۱۳چې د  ٢٣،سلنه تشکیلوي۱۱ملکي تلفاتو  ود ټول چې رامنځ ته شوي) شوي
 . دي ېل شاملنې او ملکي قضایــي چارواکو وژ  و، دیني عالمانو په دې تلفاتو کې د قومي مشرانو، ملکي دولتي چارواک. ښیــي

پاتې شوني ناچاوده د   څخه  دوه سلنه تلفات دجګړې : بیا الندې ډول پٻښو ته منسوب شوي سلنه ملکي تلفات  ۱۲پاتې نور 
دولت ضد  ، دجوړښتونو موازي قضای د بیابمبارۍ له امله او پاتې نور ملکي تلفات  د ځواکونوو نړیوال، دوه سلنه د و توک

  . لورو د ناقانونه وژنو ته منسوب شوي ټولو او په جنګ کې د ښکٻلو ، اختطافله خوا پخپل سر اعدامونو عناصرو 

  سرغړونه  څځه خوا د بشري حقونوه والو ډلو له د دولت پلوه ځواکونو وسل

کال په مهال د دولت پلوه وسله والو ډلو په الس د ملکي وګړو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونو کې  ۲۰۱۴یوناما د 
د دې وسلواله ډلو سره محاسبه کولو کې په لویه هم څنګ افغان چارواکي  ، اود دې ترډیروالی مشاهده کړی  څرګند

مړه او وژل شوي   ۵۳( ملکي تلفات  ۱۰۲یوناما . چې زیانمن شوي ملکیان او ټولنې خوندي وساتي ، کچه پاتې راغلي
 ېډلې ښکٻل و ېلداسې پٻښو په نتیجه کې ثبت کړي چې په هغه کې دولت پلوه وسلوا وبیال بٻل ۸۵د ) شوي انټپي ۴۹

   ٢٤.سلنه لوړوالی په ګوته کوي ۸۵کال په نسبت  ۲۰۱۳، چې دا د 

ټپیان شوي  ۹۸۱ مړه او ۲۵۵ملکي تلفات  ثبت کړي چې په کې  ۱۲۳۶کال کې، د ځانمرګو او ډله ییز بریدونو په پایله کې   ۲۰۱۳یوناما په   ٢٢                                                
  .دي
  ټپیان شوي دي ۳۸۳وژل شوي  او   ۷۹۴ملکي  تلفات  ثبت کړې چې په کې   ۱۱۷۷کال کې، د  هدفي وژنو  په پایله کې   ۲۰۱۳یوناما په  - ٢٣
ژوبلې شمهره  د سره له دې چې د ملکي کسانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی  راغلی د دولت پلوه وسله والو ډلو له خوا د رامنځته شوې مرګ    ٢٤

د نوموړې مرګ ژوبلې د ډیری پیښو مسؤلیت په شمال  او شمال ختیځ  . کال د  ټولو ملکي تلفاتو د  مرګ ژوبلٻد یوې سلنې څخه کمه ده ۲۰۱۴
کال په اوږدو  ۲۰۱۴سلنه جوړوي او دواړو زونونو کې د  ۲۵او  ۶۲زونونو کې د موجوده دولت پلوه وسله والو ډلو په غاړه دی چې په ترتیب سره 

  .کې په پیښو او  ملکي تلفاتو  کې زیاتوالی راغلی دی
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  په ملکي ټولنه د دې اغیز: پورې تړلی تاوتریخوالی جګړې په 
  

 دجګړې ناچاوده چادیدونکي پاتې شوني

  والیډیر  ېد دوه ځل ېکال راهیس ۲۰۱۲د  وپه نتیجه کې  ملکي تلفات (ERW) ٢٥د جګړې څخه چاودیدونکي پاتې شونو
( ملکي تلفات  ۴۲۲پٻښې ثبت کړي چې  ېبیال بٻل ۱۸۵کال کې یوناما د ناچاوده چاودیدونکو توکو  ۲۰۱۴په . موندلی

کال  ۲۰۰۹د یوناما  ٢٦.سلنه لوړ والی ښيــي ۲۰کال پرتله  ۲۰۱۳یــې اړولي، چې  د ) شوي  انټپي ۲۹۸مړه او  ۱۲۴
 . دا د ملکي تلفاتو تر ټولو زیات شمٻر تلفات ثبت شويخوا د جګړې څخه چاویدونکي پاتې شونو په نتیجه کې ې ده راپ

  جوړښت سزا ګانې يقضايــد موازي 

والو په شمول د طالبانو، ملکي خلکو ته د ه داسې پٻښې ثبت کړي چې د دولت ضد وسل ۴۹کال کې  ۲۰۱۴یوناما  په 
د ثبت شویو پٻښو . ګمان پرې کیده  مجازات شوي تور  جاسوسې یا جرم او د چېد سرغړونې په اتهام  څخه  شرعي قانون

رو و ،سرغوڅول، د بدن د غړو پرې کول، وهل، په دپخپل سر اعدامونه  خوا ه والو له کې د دولت ضد وسل ډلهپه 
 غیر قانوني او د جوړښتونهقضايــي چې موازي  یوناما دا په ګوته کوي ٢٧.وهل او غیر قانوني توقیف شامل دی

                                                
  .له جګړې څخه پاتې شوي چاودیدونکي توکي د ناچاودو مهماتو او پریښودل شويو چاودیدونکو توکو په معنی دي   ٢٥ 

  .یــې ټپیان دي ۲۳۵و یــې مړه ا ۱۱۶ملکي تلفات  ثبت کړي  چې  ۳۵۱پیښو په پایله کې  ۱۶۴کال کې، د  ۲۰۱۳یوناما په    ٢٦
د ملکي تلفاتو   ټولې پیښې چې د موازي عدلي سیستم د مجازاتو تر عنوان الندې د یوناما له خوا ثبت شوې دي، ټولې د دولت  ضد د وسله    ٢٧

ستقیم تړاو درلود لکه د یوناما د دا ډول مرګ ژوبلې بیلګې ثبت کړي،  چیرته چې  مجازاتو  یــې د جګړې سره م. والو عناصرو له خوا ترسره شوې دي
فینو له خوا ملي اردو د یو سرتیري د پالر وژل او یا  هم د جګړې پرته د او قصوراو تیروتنو په پایله کې د یو ملکي کس په وړاندې د وسله والو مخال

رو وهل ُ ، تاوتریخوالي، پخپل سراعدامونو، مه مشترکه  ماده په څرګنده توګه د قتل۳. ترسره شوي دي، لکه د زنا په تور په عام محضر کې په د
دا ډول کړنې په هر وخت، هرځای او . ملکیان خوندي کړي دي شکنجه، د اعضاء پرې کول او د هر بل ډول تاوتریخوالي د منع کولو له الرې 
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 د تاکـتیک او پٻښو  د نوعیت په اساس د ملکي وګړو مرګ او ژوبله 
 ۲۰۱۴دسمبر  - د جنوری 



 

١٠ 

 

خوا تطبیق ه هغه سزا ګانې چې د دې جوړښتونو ل. مشروعیت او قانوني بنسټ نه لري افغانستان د قوانینو په رڼا کې 
شوې د بشري حقونو سرغړونه بلل کیږي او یا د افغانستان د قانون په اساس جرمي عمل پیژندل شوی، او په ځینې 

     ٢٨.ل کیږي مواردو کې جنګي جرم ګڼ

  د طالبانو په الس د کورونو سوځول 

پورې، یوناما داسې لس پٻښې ثبت کړي چې د طالبانو غړیو د  ۳۱سمبر ډکال د اګست د لومړۍ نٻټې نه تر  ۲۰۱۴د 
د اسې ټولې پٻښې   .مخالفت ښکاره کړی  لفظيد طالبانو سره سیاسي او یا  ي هغو ملکي خلکو کورونه سوځولي چې هغو

ډیری کورونه چې طالبانو سوځولي هغه خو . د افغانستان په ختیځ کنړ، ننګرهار او نورستان والیتونو کې رامنځ ته شوي
. یا د دولت ملکي مامورین، د افغان امنیتي ځواکونو غړي او د طالبانو په ضد د پاڅون کونکو ډلو غړیو کورونه وو 

د  اوډول سزا ورکول د نړیوال بشر دوستانه قانون څخه کلکه سرغړونه ده  پیچليداسي  د یوناما په دې تاکید کوي چې
  . طالبانو په شمول د جګړې ټولې ښکٻل لوري یــې په اطاعت او درنښت مکلف دي

  ځایه کیدل ې امله ب له  د جګړي 

 ېواله لکي خلکو د وسلم ۱۵۶،۱۹۳کال کې د  ۲۰۱۴په افغانستان کې د داخلي بی ځایه شویو وګړو کاري ډلي په 
د  ٣٠.کال په نسبت اته سلنه ډیروالي په ګوته کوي ۲۰۱۳دا شمٻرې د  ٢٩.ځای کیدل ثبت کړي  ېجګړې له امله ب

 . کسان وو  ۸۰۵،۴۰۹نٻټې پورې په افغانستان کې د داخلي بی ځایه شويو وګړو شمٻر  مې ۳۱سمبر تر ډکال د  ۲۰۱۴

 

                                                                                                                                            
 قانوني چوکاټمې  مشترکې  مادې د تطبیق په هکله د الزیاتو مالوماتو لپاره  د دې راپور د ۳په افغانستان کې د . هرشکل چې وي، منع شوې دي

  .  برخه وګورئ 
  .د قانوني چوکاټ برخه وګورئ د جنګي جنایتونو د تعریف په اړه د الزیاتو مالوماتو لپاره    ٢٨
. یږي د داخلي بې ځایه شویو کاري ډله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ اود کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ ترسره ک   ٢٩

  .ې ورته برابریږي دا یو لومړنی میکانیزم دی چې له الرې یــې د جګړې په پایله کې داخلي بې ځایه شوي وګړي ثبتیږي او مرست
  .کال ورکړل شوي دي ۲۰۱۵د جنورۍ  ۲۸دغه شمیرې یوناما ته د داخلي بې ځایه شویو د کاري ګروپ له خوا په    ٣٠

1533

2037
2208 2180 2310

2643

573
429 519

324 354
622

306 326 406
265 305

434

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

په جګړې کې د ښکٻلو خواو په الس د ملکي وګړو مړینه
۲۰۱۴ -  ۲۰۰۹: دسمبر  - د جنوري  

 نور  دولت پلوه ځواکونه دولت ضد وسلوال
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  کـتنې

لیت سپارل په ټول و ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته بشپړ امنیتي مسو  وکال په مهال د نړیوال ۲۰۱۴د 
امنیتي ځواکونو د وتلو سره په ځانګړي  ود نړیوال. افغانستان کې د ملکي خلکو خونديتوب په څرګند ډول اغیز من کړی 

ه انو او نور د دولت ضد وسلځواکونو کې کمی، طالبیوعملیاتو مالتړ او ځمکنهوایــي ډول افغان امنیتي ځواکونو سره د 
  ٣١.والو ډلو ته ډیره موقع په الس ورکړې چې په ځینو سیمو کې په لویه کچه ځمکني عملیات پيل کړی 

په زیاتو سیموکې طالبانو په ګروپـي شکل عملیات پیل کړل چې شمٻر یــې څو سوه طالبانو جنګیالو ته رسیده چې په 
دولت باندې د کم نه کم په نوم که په الس کې واخلي کومه چې مخکي ول پراخه سیمې ېد یوښکاره د دې هڅه وه چې 

په ګڼ مٻشته  ېیواځ افغان امنیتي ځواکونو و اکـثر  .په هلمند والیت کې وه د دې ښکاره بیلګه د کنترول الندې وه چې 
غبرګون کې عملیات تر سره  دې ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو د مرکزونو نه د یاغیانو په ضد وقفه ییزیا ځایونوکې او 

سیمو  وختیځ او ختیځ سهیل ،  سهیل  په نسبي ډول د خوندي ښاري سیمو د باندې ، په ځانګړي ډول د هیواد . کړي 
محدود و ، چې اکـثر ډیر  رې و پکې د افغان امنیتي ځواکونو او حکومت شتون یواځې د ولسوالیو تر مرکزډیری ولسوالیو 

  .  دل شويٻښوته پرملکي وګړي د خوندي ساتنې پر 

ۍ عملیاتو رهبرۍ دوي زیات را ښکاره کړل او د دولت یوځمکن ود دې سره د افغان امنیتي ځواکونو مخ په ډیریدونک
ۍ  نښتو په نتیجه کې یود جګړې او ځمکن. بریدونه وکړي  يوالو لپاره ډیره موقع په الس ورغله چې په دوه ضد وسل

 . بیا په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې د جنګ په منځ کې نښتي وو   - خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې يملک و ډیر 

د والیتي او ولسوالۍ  هچې اکـثر   ځواکمني ډلو نفوذ او مخ پرغزیدونکېوالو ه وسلکال کې د یو سلسله  ۲۰۱۴په 
. بیا په  ځانګړي ډول شمال، شمال خیتځ او جنوب ختیځ سیمو کې د ډیرې اندیښنې خبره ده  -چارواکو سره تړلي وي

یوناما  د دولت پلوه وسله واله ډلو په الس د ملکي خلکو په ضد د بشري حقونو سرغړونه کې ډیروالی مشاهده کړی او 
د معافیت او د حساب ورکونې نه شتون د دې المل شوی چې د هیواد په .   ې کړ  حلنه ده حکومت هم دا  ستونزه 

 . ټکنی کړی  يــې د ملکي وګړو خوندیتوبځینو سیمو ناامني ډیره او 

او سیاسي وضعیت د دې ښکارندوي کوي  چې میاشتو کې امنیتي  یو کال په لومړن ۲۰۱۵یوناما په ګوته کوي چې د 
کې یو بدلون راوستونکی  په روانه شخړهکال د جګړې موسم  ۲۰۱۵بان اراده لري چې د افغان امنیتي ځواکونه او طال

رې د افغان امنیتي ځواکونو او د ولت ضد عناصرو تر منځ د پراخه ځمکنیو نښتو اوسنې ٻکه چ. نقطه ثابت شي
ر پـي جي  وانونو ، اتوپیره ګولۍ ویشتلو په شمول د ه ېوضعیت ادامه ومومي، چې د ب ٓ او ځای په ځای شوي  ونوراکـټا

دی چې په  احتمالچاودیدونکو توکو او نورو وسلو  کارولوته د ملکي ګڼې ګوڼې سیمو کې ادامه ورکړي نو د دې ډیر 
  .   ملکي وګړو تلفاتو کې نور ډیروالی راشي د کال کې به ۲۰۱۵

په  -ځل په ښکٻلو خواو یو اما بیا یونکـتلو سره  په  مخ پر ډیریدونکي  تاوتریخوالي شرایطو ته د کال کې ۲۰۱۵په 
ځانګړي ډول د دولت ضد عناصر باندې غږ کوي ـ چې د نړیوال بشر دوستانه قانون سره په مطابقت اوخپل مکلفیت 

د ملکي خلکو زیانمن کیدل او د هغوي مرګ ژوبله ـ . زیات تدابیر ونیسينور سره سم دملکي وګړو خوندي ساتنې  لپاره 
کلکه   و څخه  پهد ښکٻلو خواو کې يوناما په جنګ و اوماشومانو په بې سارې ډول لوړه شوې، په ځانګړي ډول د ښځ

د دې لپاره چې په نړیوال هوايــي ځواک باندې د افغان ملي امنیتي ځواکونو تکیه راکمه شي، نړیوال نظامي ځواکونه د هوايــي ځواک د    ٣١                                                
د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو او د پریکنده مالتړ ماموریت له استازو سره د یوناما کـتنه، . ګ په موخه حکومت څخه مالتړ کويظرفیت د الپرمخت

  .  مه ۱۲کال د فبروري  ۲۰۱۴د 
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 ېنظامي عملیاتو کې د ملکي وګړو دخوندي ساتنې لپاره د ټول ممکن احتیاط نه کارواخلي ـ د ب وغواړي چې په خپل
وسلو کارولو کې  او غیر مستقیم فیرکي مٻشت سیمو کې د درندو بریدونو درولو په شمول د مل وتفکیکه او غیرمتناسب

بې توپیره ملکي خلک زیانمن کړي  يــې ډول ه قصديغړیو سره حساب وشي چې پ واکونوواله ځه احتیاط او د هغه وسل
 . دي

هلو ځلو سره مرسته وکړي چې ملکي وګړي او ټولنې  وښکٻلو خواو ته الندې سپارښتنې لري چې د هغوي د هغیوناما 
 . خوندي وساتي او د ملکي تلفاتومخنیوی وکړي 

  سپارښتنې

 و تهدولت ضد عناصر 

  :الندې مکلفیت سره په سمون کې نړیوال  قانون  بشر پالنې د د

 اوالسي بمونووانونو، راکـټونو او ااو غیرمتناسب بریدونه، او په ملکي سیمو باندې د ه) تفکیک( توپیره  ېب •
 . توغول  ودروئ

په شمول او  د عبادت او کلتوري ځایونو ،ې او ملکي ځایونوډول د ملکي وګړو په نښه شوې وژن    په قصدي  •
   .ملکي دولتي دفترونو په نښه کول ودروئ

کارول او په ځانګړي نو کې د ځای پر ځای شوي چاودیدونکو وپه ځای پرلپسې تګ راتګ د ملکي و ګړو د  •
ځاي پر ځاي   نا قانونه د فشار په ذریعه د فعالیدونکو  ډول د ځانمرګو بریدونو ترسره کول ودروئ او هم

 .  توقف کړئ  کارول چاودیدونکو توکوشویو 

 دېاو د  چې د بشرپالنې د نړیوال قانون سره مطابقت ولري  تعریف وکاروئ هغه لپاره " ، ملکیانو ملکی" د  •
 .ئو احتياطي تدابير په پام کې ونيسنظامي عملیاتو کې تفکيک ، تناسب ا ود اصولو سره سم  په ټول قانون

 ملکي اوسیدنې د چې په ملکي خلکو او ېکړئ کومپلي  اعالمیــې ې شو ې خوا هغه صادر ه رهبرۍ ل د طالبانو د •
چې د  ې الرښونه کړ  يــې ته هغه الرښودونه پلي کړئ چې د طالبانو غړیو. کوي ځایونو کې بریدونه منع  په

څوک چې ملکي خلک   و سره حساب وشيکسانو او هغ ئ ډډه وکړ  ورڅخه مخنیوی او څخه وتلفات د  انوملکي
 .ف ګرځوي ، وژني او یایــې ټپـي کويهد

 د افغانستان دولت ته 

 .ودروئستوګنې په سیمو کې د هاوانونو، راکـټونو او السی بمونو ویشتل هد  •

قواعدو  او د نښتو د د  واضحو تاکـتیکي الرښودونو،  څخه  زیان د جګړې د ملکیان چې کړئ  ډیر کوښښ و •
اغیزو د کمولو ، احتساب ، او  دینو د ساتنې د تدابیرو، کاد مل ، اوملونود جوړولو او پلي کولونورو طرزالع

 د الرې  او تجهیز د روزنې  تمویل منیتي ځواکونواټولو افغان ملي  قربانیانو ته د تاوان د تالفي په برخه کې د
  .خوندې شي
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واله ډلو د غړیو سر د حساب کولو ه ه وسلو ټولې  وسله واله  ډلې او ملٻشې  بې وسلې او منحل کړئ ، او د هغ •
 . نه ډاډ ورکړئ کومو چې د بشري حقونو څخه  سرغړونه کړې 

،  چې د ځای په ځای دې لومړیتوب ورکړل شي ښه ظرفیت  ودې ورکولو ته نور  د افغان امنیتي ځواکونو د •
 اوشوي چاویدونکو توکو سره د مبارزې عملیات، د دې چاودیدونکو توکو له منځه وړل او استحصال قومانده 

ټولې الزمې سرچینې د دې لپاره ځانګړې کړئ څو د ځاي پر خاي  .کنترول په اغیزمن ډول تر سره کړای شي
  . بارزې  دملي ستراتيژۍ بشپړه پلي کٻدنه   باوري شيشویو چاودیدونکو توکو سره د م

نښتو وروسته د  یودې رامنځ ته شي چې د جنګ په میدان کې د ځمکنطرزالعملونه او  ګانې داسې پالیسي •
 . ی په اړه یــې ډاډ تر السه شيو پاکوال د ناچاوده چاودیدونکو پاتې شوني  په نښه او

بشر  ډلو او ایتالفی ځواکونو د بشري حقونو د تیري او د وواله وسل د افغان امنیتي ځواکونو، د دولت پلوه •
د افغانستان او . نړیوال قانون او بشری حقونو قانون څخه د سرغړونو ټول تورونه  دې وپلټل شيد  پالنې 

 . نړیوال قانون په وړاندې  ګرم  پیژندل شوې کسان دې قانوني تعقیب او مجازات شي

خسارې د جبران په  لپاره د  کورنۍ  خوالي په نتیجه کې د وژل شویو ملکي وګړو د ښځو اوله امله تاوترید جګړي  •
او ورسره  د خساري جبران او بنسټیز    .بیا کـتنه  وشي او هغه دې اصالح شي دې طرزالعملونو شتهپه اړه 

 . خدمتونو ته الس رسي په اړه  دې عامه پوهاوی ترسره شی 

 نظامي ځواکونو ته  ونړیوال

او خوا افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کول، ه مالتړ ماموریت ل  ناتوټو د پریکنده  وروسته د ۲۰۱۵د  •
ډاډ تر السه شي چې افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ  څخه د دې  دې اوسنې عملیاتي شرایطو ته په کـتلو سره 

د ځاي پر ځاي  ادامه ورکړئ چې ته د افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې. تجهیز او روزل شوي ،ډول تمویل
شویو چاودیدونکو توکو سره د مبارزې د عملیاتو او د ځاي پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د خنثی کولو 

د دغو توکو استحصال کې کلونو   ۲۰۱۷ – ۲۰۱۵    کنترول په اغیزمن ډول ترسره کړي، چې په کېقومانده 
 . شامل دی

ول نظامي مرکزونو او د ټ  )ایساف (ي ځواکونووسوله سات وچې د نړیوال يکوښښونو ته ادامه ورکړل شهغه  •
 پهه  او ځایونه نقش اودیدونکو توکود ناچاوده چ تمرین ځایونه چې د عملیاتو د پیل وروسته بیا تړل شوي، 

 . شي بشپر ډاډ ترالسه يــې پاکولو په اړه شي او د نښه

چې په یواځې سر یا د افغان امنیتي په افغانستان کې ټول نظاميان یا خارجي استخبارات او امنیتي ځواکونه  •
ي  او هوایــي یومخامخ ځمکن په ځواکونو سره د مالتړ لپاره ګډ عملیات ترسره کوي ، باید دې ډاډ ورکړي چې

 . او تدبیرونه واخليساتنې په موخه ټول اړین ګامونه  ي عملیاتو کې د ملکي وګړو د خوند

هغو عملیاتو په تعقیب چې په کې ملکي تلفات د نړیوالو   ، او دوارزوند  وروسته د عملیاتو په شفاف ډول   •
امنیتي او یا هم استخباراتي ځواکونو د ښکیلتیا له امله را منځته شوي د  تحقیقاتو د سرته رسولو د باوري کولو 

 .  ګامونه واخلئد حساب ورکولو ، خسارې  جبران او د عملیاتو نه د ښه زده کړو په اړه دوامداره  او  ادامه 
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  د نښتو په ساحو کې د بشري حقونو ساتنه . ۱

  ښځې او وسله والې نښتې 

سې راهی ۲۰۰۹له کله چې یوناما په سیستماتیک ډول د ملکي کسانو د تلفاتو په مستند کولو پیل کړی، دې سازمان له 
پيښې مستندې کړې چې  ۵۵۶یوناما . کې د ښځو په منځ کې د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړه شمیره ښوولې ده ۲۰۱۴په 

سلنه زیاتوالی  ۲۱کال په پرتله  ۲۰۱۳، دغه تلفات د )ژوبلې ۶۱۱وژنې او  ۲۹۸(تنه ښځینه تلفات لري  ۹۰۹
څخه زیاتې  ۱۷کال په هره اونۍکې په نښتو پورې تړلي تاوتریخوالي کې له   ۲۰۱۴په منځني حد کې د   ٣٢.څرګندوي

  . ملکي ښځې یا وژل شوي یا ژوبلې شوې دي

په شپږ میاشتني راپور کې د مستند شویو  ۲۰۱۴په وسله والو نښتو کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د یوناما د 
تلفات  ۵۲۷شخړې په همدې کال کې تر ټولو زیات د ښځینه تلفاتو سبب ګرځٻدلي، چې  تمایالتو په تعقیب، ځمکنۍ

د ښځو د  ٣٣.سلنه زیاتوالی په ډاګه کوي ۵۷کال په پرتله  ۲۰۱۳دغه شمیر د ). ژوبلې ۳۷۴وژنې او  ۱۵۳(یــې درلودل 
دغو تلفاتو ډیری شمیر هغه ښځې د . د ځمکنیو شخړو په ترڅ کې رامنځ ته شوي) سلنه ۵۸(ټولو تلفاتو له نیمایــي زیاتي 

  . وې چې د جګړو په منځ کې ګیرې وې او یا د ګولیو د شیندلو له امله مړې شوي چې د دوي په کورونو اوریدلي

 ۵په پرتله  ۲۰۱۳اړولي، چې د ) ژوبلې ۱۰۷وژنې او  ۶۲(ښځینه تلفات  ۱۶۹ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو 
ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي په تیرو کلونو کې د ښځینه تلفاتو عمده که څه هم  ٣٤.سلنه کمښت څرګندوي

د ښځینه تلفاتو له نیمایــي څخه . سلنه تلفاتو سبب پٻژندل شوي ۱۹کال کې دغه توکي د  ۲۰۱۴سبب ګڼل کیده، په 
د . ګرځیدليسلنه تلفاتو سبب  ۲۷د دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي او حکومت پلوه ځواکونه د ) سلنه ۵۶(زیات 

ښځینه تلفاتو پاتې برخه د حکومت پلوه او دولت ضد عناصرو په منځ کې د ډزو د تبادلې له امله رامنځ ته شوې چې 
یوه (، د پولې په دواړو خواوو کې د ډزو د تبادلې له امله )سلنه ۱۵(یوناما نه شو کوالی هغه یوې خوا ته منسوب وګڼي 

یوه سلنه، ډیری یــې له جګړو څخه د چاودیدونکي پاتې (دي پيژندل شوي  او هغه پیښې چې مجرمین یــې نه) سلنه
  ). شونو له امله

چې  ٣٥سلنه زیاتوالي لیدل کیږي، ۶۷کال کې د حکومت پلوه ځواکونو په ذریعه د ښځینه تلفاتو په شمیر کې  ۲۰۱۴
 ۳۱ې یوه بیلګه د ډسمبر په د دې تٻروتن. ډیری یــې د توپونو د ویشتلو په وخت کې له تیروتنو څخه رامنځ ته شوي

پٻښه شوه کله چې افغان ملي اردو د هاوان ګولۍ په دولت ضد عناصرو و ورولې او په یوه ملکي کور ولګیدې چیرې چې 
نجونې، نهه تنه ښځې او پنځه تنه  ۱۵ژوبلې، چې  ۵۴وژنې او  ۲۹(ملکي تلفات  ۸۳د واده مراسم پر ځای کیدل او 

دغه او دې ته ورته ). نجونې، نهه تنه ښځې او اوه هلکان او اتنه تنه سړي ژوبل شول تنه ۳۰هلکان و وژل شول او 
پٻښې د دې غوښتنه کوي چې ټول افغان امنیتي ځواکونه په خپلو تاکـتیکي الرښوونو بیا غور ورکړي او که اړتیا وي هغه 

مخنیوی په خاطر ټول احتیاطي تدابیر بدلې کړي څو یقیني شي چې د غیر مستقیمو ډزو پر مهال له ملکي تلفاتو څخه د 
  . نیول شوي وي

  )ژوبلې ۵۱۴وژنې او  ۲۳۶(ښځینه تلفات مستند کړي دي  ۷۵۰کې یوناما  ۲۰۱۳په  ٣٢                                                
  . رامنځ ته شوي) ژوبلې ۲۶۳وژنې او  ۷۳(ښځینه تلفات  ۳۳۶کې د ځمکنیو جګړو له امله  ۲۰۱۳په   ٣٣
  . اړولي دي) ژوبلې ۱۵۶وژنې او  ۱۳۵(ملکي تلفات  ۲۹۱کال کې ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو  ۲۰۱۳په   ٣٤
ښځینه تلفات  ۲۴۷نو کال همدې ځواکو ۲۰۱۴په ). ژوبلې ۱۰۷وژنې او  ۴۱(ښځینه تلفات اړولي  ۱۴۸کال کې  دولت پلوه ځواکونو  ۲۰۱۳په   ٣٥

  ).ژوبلې ۱۵۴وژنې او  ۹۳(اړولي 
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  د  تلفاتو اغیزې : ښځې چې د وسله وال تاوتریخوالي له امله کونډې شوي

  

زه یوه نالوستې میرمن یم او کلتوري حساسیتونه ددې مانا لري چې ښځې د دې اجازه نه لري چې له کور 
، ځکه زه نه شم کوالی چې د کورنۍ لپاره اقتصادي څخه بهر کار وکړي او له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي 

زما درې ماشومان چې زما د خاوند له وژلو مخکې ښوونځي ته تلل اوس له ښوونځي څخه پاتې . ګـټې وکړم
  ٣٦.دي او پاده واني کوي څو له کورنۍ سره مرسته وکړي 

  

کال په پرتله  ۲۰۱۳کې د ښځو د تلفاتو په شمیر کې چې په جګړو کې وژل شوې یا ژوبلې شوي دي، د  ۲۰۱۴یوناما په 
په داسې حال کې چې دغه زیاتوالی پخپله هم د اندٻښنې خبره ده، خو د جګړو . سلنه زیاتوالي مستند کړي دي ۲۱

ښځې چې د خپلو کورنیو . ژوند تر ډیره بریده پټې پاتې کیږي  ټولنیزې او اقتصادي اغیزې د ښځو او د دوي د ماشومانو په
لپاره یوازینۍ د عایداتو راوړونکي دي او میړونه یــې په جګړو کې وژل شوي یا ژوبل شوي دي د ډیرې مودې لپاره د 

په وړاندې ټولنیزو او اقتصادي منفي اغیزو څخه متاثره شوي او په ځانګړي ډول د تاوتریخوالي او ناوړه ګـټې اخیستنې 
یوناما په دې ټینګار کوي چې حکومت باید زر تر زره د زیانمنیدونکو او ګوښه شویو ښځو او . زیانمنیدونکي دي

  . ماشومانو بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي 

ښځو سره مرکې کړې دي او په هرو څلورو کې یوه ښځه وروسته له هغه چې میړونه یــې له السه ورکړي دي،  ۶۰یوناما له 
تر ټولو عام تاوتریخوالي ناوړه لفظي چلند، له کورونو . سره مخا مخ شوي) له خپلوانو او ټولنې له خوا(تریخوالي د تاو

په ډیری قضیو کې . څخه ایستل، په اجباري ډول بیا واده ته اړ ایستل، او ټولنیزه رټنه او فزیکي ناوړه چلند ګڼل شوي
د میړه د (ځې وروسته ښکاره شوی او په زیاتره حاالتو کې د خسرګنۍ دغه ډول تاوتریخوالي د میړه له مرګ څخه څو ور 

ښځو چې له یوناما سره یــې خبرې کړي وویل چې تاوتریخوالی د دې عقیدې پر بنیاد . د غړو له خوا ترسره شوي) کورنۍ
ډیر ځله خپلوانو هم . ورسره شوي چې ښځه او د دې ماشومان د میړه له مرګ وروسته یو اقتصادي بوج ګڼل کیږي 

  . ښځې د همدې دلیل پر بنسټ اړې کړي چې خپلې لوڼې واده کړي 

ټولو هغو ښځو چې یوناما مرکې ورسره کړي ویلي دي چې د میړونو له وژنې یا ژوبل کیدنې څخه وروسته یــې مالي 
وې، یوازې یوه ښځه چې مرکه ورسره شوې د میړه له مرګ څخه مخکې په کار ګمارل ش. وضعیت ډیر ویجاړ شوی دی

څو تنو ښځو ویلي دي چې دوي ډیرې کمې پیسې الس ته را وړي، د مثال په ډول په کورونو کې خدمت کوي یا پاک 
یو . کاري کوي، وروسته له هغه چې میړونه یــې مړه شوي دي او زیاترو هغو یــې ویلي دي چې کارونه یــې نه دي موندلي

ي د میړونو له مرګ یا ژوبلې څخه وروسته له حکومت په درٻیمې برخې ښځو چې مرکې ورسره شوې ویلي دي، چې دو
څخه په کمه اندازه مالي جبران تر السه کوي، چې ډیری ښځو د منظم معاش په څٻر نه بلکه په یوه ځای او د یو ځل 

ډیري ښځې چې مرکې ورسره شوي په دې نه پوهیدلې چې د جبران تر السه کولو . لپاره څه پیسې تر السه کړي 
څنګه تر السه کوالی شي او له هغو شته الرو چارو څخه خبرې نه وې چې په والیتي یا د مرکزي حکومت په  میکانیزمونه

کچه د کار او ټولنیزو چارو د وزارت یا د ولسمشر د دفتر له خوا برابرې شوي او په دې باور وې چې جبران یوازې هغو 
  . کسانو ته ورکول کیږي چې په لوړه کچه اړیکي ولري 

و څخه یوناما دا وموندله چې څلورمه برخه د هغو ښځو چې مرکې ورسره شوي د دې توان يــې درلود چې له بهرنۍ له مرک
ډیری ځله د (د دوی ډیری په قسمي یا ټولیز ډول په خپلو کورنیو . مرستې څخه پرته د خپلو کورنیو لګښتونه پیدا کړي 

                                                
   ۲۰۱۴، ۱۱کلنې ښځې سره د یوناما مرکه چې د شپږو ماشومانو مور ده، بدخشان والیت، نوومبر  ۳۵له   ٣٦



 

١٦ 

 

ډیری ښځې له دې څخه محرومې ساتلې شوې وې چې د  .تکیه کوله چې مرسته ورسره وشي) خپلو میړونو په کورنیو
خپلو میړونو ملکیت ته الس رسی ولري، څو تنو ښځو د دې اجازه درلودله چې د خپلو میړونو له ملکیت او شتمنیو څه 

  . جایداد او مالکیت حق لري /ګـټه واخلي خو په دې خبرې نه وې چې دوي د میراث

خه تر نیمایــي زیاتو یــې و ویل چې د میړونو له مرګ څخه وروسته د دې په داسې حال کې چې له مرکه شویو ښځو څ
اجازه لري چې له کومې بدرګې پرته له کورونو څخه و وځي، ډیرو یــې و ویل چې په ګرځیدو راګرځیدو یــې محدودیتونه 

  . لګیدلي او کله چې له کور څخه بهر ته وځي باید د نارینه وو خپلوانو څخه څوک دوي بدرګه کړي 

تنو ښځو چې مرکه ورسره شوې ویلي چې د میړونو له مرګ وروسته یــې موقف په ټولنه کې بدل شوی او دوي ته د  څو
  : کلنې ښځې و ویل ۲۸د لغمان له والیت څه یوې . یوه پٻټي په څیر کـتل کیږي او یا یــې ټولنیز موقف له السه ورکړی 

دوي هر چا ته . و ښځو له ما سره بد چلند پیل کړیوه  اونۍ زما د میړه له مرګ څخه وروسته زما د  لیورون"
دغه وضعیت د یوې بلې اونۍ لپاره هم . ویل چې دوي زما او زما د ماشومانو په وړاندې هیڅ مسوولیت نه لري 

ما نه شو کوالی چې د دوي بد . د دوي له بد چلند څخه زه تنګه شوم او د خپل پالر کور ته الړم. دوام وکړ
کله چې زما میړه ژوندی و، دوي ټول ډیر ښه وو خو د هغه له مرګ سره هر څه بدل . غمچلند او سپکاوي وز 

   ٣٧."شول

سره د دې، چې د دوي په شرایطو کې بدلون راغلی او بدتره شوي، ځینو ښځو د دې راپور ورکړی چې ټولنې د دوي د 
ار اخیستل کیږي، خو ځینو نورو بیا ډیری ښځو ویلي دي چې د دوي په وړاندې له زغم څخه ک. حالت لپاره تفاهم لري 

له څلورو تنو څخه یوې ویلي چې دوي نهاد یا خیریه . د دوي په وړاندې د ټولنو له خوا د ډیر ناوړه چلند راپور ورکړی 
  . موسسې ته د مرستې لپاره ورغلې، خو یوازې یوې ښځې مرسته تر السه کړې 

کله چې له دوي څخه . د وسله وال تاوتریخوالي په پایله کې مرګ او ژوبلې په افغاني کورنیو ډیرې منفي اغیزې کړې دي
وپوښتل شول چې تاسي کومو بیړنیو مرستو ته اړتیا لرئ، مرکه شویو ښځو د لومړیتوب په ډول دا الندې اړتیاوې بیانې 

یوناما د اړونده . ي، کورونه، او د دوي د ماشومانو لپاره تعلیممالي مرستې، خواړه، د سون او تودوخې توک: کړې 
حکومتي موسسو څخه په ټینګار سره غوښتنه کوي چې د وسله وال تاوتریخوالي په پایله کې د متاثره شویو ښځو او 

  . ماشومانو د بنسټیزو اړتیاوو په رفع کولو کې د لومړیتوب له مخې مرستې وکړي 

   

                                                
  ۲۰۱۴، ۱۰کلنې ښځې سره چې د پنځو ماشومانو مور ده، لغمان والیت، نوومبر  ۲۸د یوناما مرکه له   ٣٧



 

١٧ 

 

  نښتې ماشومان او وسله والې

  

زه . سهار د وخته شاوخوا اته نیمې بجې وې؛ زه په خپل کور کې ویده وم چې د یوې چاودنې غږمي واورید
په بیړه را و وتم چې وګورم څه پيښیږي او و مې لیدل چې د لسو ماشومانو یوه ډله خواره واره پرته ده، د 

له دوي . په منځ کې زما درې زامن هم وو د دوي . کلي په نا پاکه سړک باندې په وینو کې لت پت پراته دي
  ٣٨.څخه یو مړ و او دوه نور یــې ژوبل شوي وو 

د هرات والیت د ګلران په ولسوالي کې یو پالر چې یو زوي یــې مړ او دوه نور یــې د ځای پر ځای شویو  --
نور درې ماشومان وژل شوي او اووه تنه : ۲۰۱۴جوالی،  ۳چاودیدونکو توکو په ذریعه ژوبل شوي وو، 

  .کلونو په منځ کې وو  ۱۲ټول یــې د ریو او . ژوبل وو 

  

  کٻدنه ټپـي وژنې او 

کې یوناما په بې ساري ډول په لوړه کچه د وسله وال تاوتریخوالي پیښې مستندې کړي چې ماشومان ورڅخه  ۲۰۱۴په 
تنه  ۱۷۶۰شوي او  وژل ۷۱۴( ۲۴۷۴پيښو کې د ماشومانو د تلفاتو شمیر  ۱۰۶۵په ټولیز ډول په . متاثره شوي دي

راهیسي چې کله یوناما د ملکي تلفاتو په مستند کولو پیل کړی، د  ۲۰۰۹دغه شمیر له . تنو ته ورسید) ژوبل شوي
سلنه زیاتوالی  ۴۰کال په پرتله د ماشومانو په تلفاتو کې  ۲۰۱۳د . ماشومانو په ملکي تلفاتو کې تر ټولو لوړه کچه ده

ووه تنه ماشومان هره ورځ د وسله وال تاوتریخوالي په پيښو کې وژل شوي یا ژوبل په اوسط ډول نږدې ا ٣٩.راغلی دی
  . شوي دي

وژنې او  ۲۵۹(تلفات  ۱۰۶۴زیاتوالی راغلی، چې یوناما   ٤٠سلنه ۶۵د ځمکنیو نښتو له امله د ماشومانو په تلفاتو کې 
تر ټولو لوي المل و چې د دې تلفاتو د ټول  ثبتې کړي او په دې ډول دغه تاکـتیک د ماشومانو په تلفاتو کې) ژوبلې ۸۰۵

  .سلنه جوړوي ۴۳شمیر 

سره  ۲۰۱۳د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو له امله هم د ماشومانو په تلفاتو کې زیاتوالی څرګند شوی، چې له 
ومانو د ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي دوٻیم لوی المل و، چې د ماش ٤١.سلنه ډیروالی ښیــي ۲۱په پرتله کې 

  . کې له دې درکه اوښتي دي ۲۰۱۴سلنه تلفات جوړول چې په  ۲۵تلفاتو سبب ګرځیدلي او د دوي په ټول شمیر کې 

  له جګړې څخه چاودیدونکي پاتې شوني

. له پخوانیو او اوسنیو جګړو څخه چاودیدونکي پاتې شوني په پرلپسې ډول افغان ماشومانو ته سخت زیانونه اړوي
سلنه زیاتوالی  ۱۴کاله په پرتله  ۲۰۱۳چې د ) ژوبلې ۲۳۰وژنې او  ۹۷(تلفات ماشومانو ته اړولي  ۳۲۷ناچاودو توکو 

                                                
  ۲۰۱۴جوالی،  ۶د یوناما مرکه،   ٣٨
  . مستند کړي دي) ژوبلې ۱۲۰۰وژنې او  ۵۶۴(تلفات  ۱۷۶۴کې یوناما  ۲۰۱۳په   ٣٩
  )ژوبلې ۵۰۶وژنې او  ۱۴۰(تلفات مستند کړي  ۶۴۶کې یوناما د ماشومانو   ۲۰۱۳په    ٤٠
  )ژوبلې ۴۲۸وژنې او  ۱۹۲(تلفات مستند کړي  ۶۲۰کې یوناما له جګړې څخه د پاتې شونو په پایله کې د ماشومانو  ۲۰۱۳په   ٤١



 

١٨ 

 

له ځمکنیو نښتو او ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو څخه (ناچاودي توکي درٻیم لوي المل و چې  ٤٢.څرګندوي
  . ې جوړولهسلنه یــ ۱۳چې ماشومانو ته یــې تلفات اړولي او د دغو ټولو تلفاتو ) وروسته

  جنسي تیري او د جنسي تاوتریخوالي نورې بڼې

یوناما په پرلپسې ډول په جګړو کې د ښکیلو خواوو له اړخه د ماشومانو په وړاندې د جنسي تاوتریخوالي ځینې پيښې 
د یوناما د مشاهدې له مخې دغه ډول جرمونه بې ځوابه پاتې شوي دي، چې د رسمي چارواکو له . مستندې کړي دي

بدنامي او بې ځایه شرم، له غچ اخیستنې څخه ویره د خوا د مجرمینو په تعقیب او مجازات کولو کې غفلت، کلتوري 
  . ارجاعي میکانیزمونو او خدمتونو نشتوالی، په تیره بیا په نا امنو سیمو کې منعکسوي

سره له دې چې د راپورونو په کمښت باندې اعتراف کوي، یوناما د ماشومانو په وړاندې د نښتو په دوران کې د جنسي 
چې څلور پيښې د سیمه ییز پولیسو له خوا او یوه یــې د حکومت پلوه وسله وال  ٤٣کړي  پيښې تصدیق ۵تاوتریخوالي 

  . ګروپ د یوه غړي له خوا رامنځ ته شوي

، د سیمه ییزو پولیسو یو تن په یوه اووه کلن هلک باندې د حملې او جنسي تیري د هڅو په ۱۷د مارچ په  •
سترې محکمې د بند  ۹د نومبر په . نو بند محکوم شوجرم د لغمان والیت د مهتر الم په ښار کې په لسو کلو

 .موده پنځو کلونو ته راټیټه کړه

کلن هلک او د ده کورنۍ یوناما ته راپور ورکړی چې هلک په جبري ډول د حکومت پلوه  ۱۵، یوه ۶د مۍ په  •
او د دوي له  وسله والې ډلې د غړو له خوا د کندز والیت د قلعه زال په ولسوالي کې په لیکو کې شامل شوی

. دغه تیري پنځه ورځې دوام موندلی ترڅو هلک په تٻښته بریالی شو. خوا په مکرر ډول پرې جنسي تیری شوی
د هلک مشر ورور له وسله والې ډلې څخه غوښتي وو چې د ده د ورور په ځای هغه په خپلو لیکو کې شامل 

د دوي شهواني "کشر ورور کولی شي کړي، ځکه چې هغه خام هلک دی، خو ورته ویل شوي دي چې یوازې 
 .په دې پٻښه کې هیڅوک نه دي نیول شوي". غوښتنې پوره کړي 

  ته د ماشومانو جلبول او له هغو ګـټه اخیستل او ډلو وسله واله ځواکونو 

کې په ټول هیواد کې مشاهده شوي چې ماشومان هم په جنګي نقش کې او هم د کومکیانو په څٻر استخدام  ۲۰۱۴په 
په وسله والو نښتو کې د ماشومانو په حقونو د  جدی سرغړونو د څارنې او راپور ورکونې لپاره د ملګرو ملتونو . شوي

قضیــې  ۵قضیــې د افغان امنیتي ملي ځواکونو له خوا  ۴۱هیودانی کاري ځواک د دولت ضد عناصرو له خوا د جلبولو 
  . دهاو د حکومت پلوه وسله والې ډلې له خوا یوه قضیه ثبته کړې 

دولت ضد عناصرو په دوام داره توګه ماشومان جلب کړي دي چې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو په جوړولو، 
، د غزني ۲۳د مثال په ډول، د اګست په . انتقال او ښخولو او د ځانمرګي بریدونو په کولو کې ورڅخه ګـټه واخلي

ګمارلي وو چې په السي کراچۍ کې د فشار په ) ناڅرګند وهویت یــې (والیت د غزني په ښار کې طالبانو درې هلکان 
ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي له وخت څخه د مخه . ذریعه ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي ولیږدوي

  .او لس کاله و ووژل او درٻیم یــې، یو اته کلن هلک ژوبل شو ۶وچاودیدل او دوه هلکان چې عمرونه یــې 

  )ژوبلې ۱۹۴وژنې او  ۹۳(تلفات اړولي  ۲۸۷کې له جګړې څخه چاودیدونکو پاتې شونو ماشومانو ته  ۲۰۱۳په  ٤٢                                                
  قضیه کې په مستندو څلورو قضیو برسیره یوه بله ۲۰۱۳په   ٤٣



 

١٩ 

 

پولیسو له خوا د ماشومانو د جلبولو او د د تصدیق شوو  قضیو په اړه په راپورونو کې په پرلپسې یوناما د افغان ملي 
کې یوازې یوه قضیه د افغان ملي پولیسو په اړه او یوه بله قضیه د سیمه ییزو  ۲۰۱۴په . ډول کمښت مشاهده کړی 

ښکاره کمښت څرګندوي ځکه چې په کلونو په پرتله یو  ۲۰۱۱او  ۲۰۱۲، ۲۰۱۳پولیسو په اړه تصدیق شوې چې د 
څرنګه چې زیاتره قضیــې له راپورونو څخه پاتې کیږي، . اووه او شپږ قضیــې ثبتې شوي ۱۳دې کلونو کې په ترتیب سره 

  . ځکه دغه شمیر ښایــي د دواړو ځواکونو له خوا د ماشومانو د جلبولو واقعي اندازه و نه شي ښوالی

او د کم عمر کسانو د استخدام د منع لپاره د عمل د پالن په تطبیق کې  سره د دې چې حکومت ډیرې ژمنې کړي دي
افغان ولسمشر اشرف غني یو  ۲کال د فبروري په  ۲۰۱۵د  ٤٤.ښکاره پرمختګونه راغلي، خو ننګونې ال په ځای پاتې دي

دغه  ٤٥.ل کیږي قانون توشیح کړ چې له مخې یــې د افغان امنیتي ځواکونو له خوا د نابالغو هلکانو جلبول جرم ګڼ
 ۱۳د نوومبر په لومړۍ نٻټه او د مشرانو جرګې له خوا د ډسمبر په  ۲۰۱۴قانون د افغانستان د ولسي جرګې له خوا د 

تصویب شو، یوناما د دې قانون تصویب ستایــي چې په افغانستان کې د ماشومانو د جلبولو د منع په اړه یوه مهمه 
  . ت له خوا په هلو ځلو کې یو مهم پرمختګ دیپٻښه ده او د عمل د پالن د تطبیق په اړه د حکوم

  له جګړو څخه چاودیدونکي پاتې شوني

راهیسې دوه برابره زیاتوالی  ۲۰۱۲له امله د ملکي تلفاتو په شمیر کې له  ٤٦له جګړو څخه د چاودیدونکو پاتی شونو
 ۱۲۴(ملکي تلفاتو  ۴۲۲په جال پيښې تصدیق کړي چې  ۱۸۵کې یوناما د ناچاودو توکو د چاودٻدنې  ۲۰۱۴په . راغلی

راهیسې له  ۲۰۰۹له  ٤٧.سلنه زیاتوالی څرګندوي ۲۰په پرتله  ۲۰۱۳تمام شول او دغه شمیر د ) ژوبلې ۲۹۸وژنې او 
کله چې یوناما په سیستماتیک ډول د ملکي تلفاتو ثبتول پیل کړي، د ناچاودو توکو له امله دغه شمیر تلفات تر ټولو 

  . لوړه کچه څرګندوي

  
                                                

د ټولنیزو او اقتصادي شرایطو کمزوري چې کورنۍ دې ته اړ باسي چې خپل ماشومان ملي امنیتي ځواکونو ته استوي؛ د افغان ملي امنیتي   ٤٤
ځواکونو محدود ظرفیت چې د عمر اندازه وټاکي، د څرګندو پالیسو نشتوالی، د احتساب نشتوالی،  او د زیږون د تصدیق پاڼو نشتوالی او په 

  . د هویت د سندونو جعل له بنیادي ننګوونو څخه دي اساني سره
  .کم وي) ۱۷-۰(کلونو  ۱۸افغان امنیتي ځواکونو ته د نابالغه کسانو جلبول د هغو کسانو جلبولو ته اشاره کوي چې عمر یــې له   ٤٥
  . يله جګړې څخه چاودیدونکی پاتی شوني ناچاوی توکو او پریښودل شویو چاودیدونکو توکو ته اشاره کو  ٤٦
  .پيښو کې رامنځ ته شوي ۱۶۴چې په ) ژوبلې ۲۳۵وژنې او  ۱۱۶(ملکي تلفات مستند کړي  ۳۵۱کې یوناما  ۲۰۱۳په   ٤٧
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٢٠ 

 

ای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو څخه وروسته له جنګ څخه پاتې ناچاودو توکو د بل هر ډول پٻښې په پرتله ډیر له ځ
سلنه  ۷۷وژنو او ژوبلو څخه   ۴۲۲له جګړو څخه چاودیدونکو پاتي شونو له امله د  . شمیر ملکی کسان وژلي یا ژوبل کړي دي

  ٤٨.سلنه زیاتوالی ښیــي ۱۴په پرتله  ۲۰۱۳یــې درلودل او د ) ژوبلې ۲۳۰وژنې او  ۹۷(تنه تلفات  ۳۲۷ماشومان وو چې 

څرنګه چې ډیر ماشومان د . په ډیرو مواردو کې، ماشومانو یا لوبې کولې او یا یــې د اوسپنې ټوټې راټولولې چې ويــې پلوري 
یا مالونه د څړ لپاره  کورنیو له عایداتو سره په دې ډول مرسته کوي چې دوي د اوسپنې ټوټې یا د سون لرګي راټولوي او

د . وباسي، او له کورونو څخه بهر لوبې کوي، په دې ډول دوي د ناچاودو توکو له احتمالي خطر سره مخامخ کیږي 
د ماشومانو یوې ډلې د کندهار والیت د ډنډ په ولسوالي کې یوه نا چاودې ټوټه وموندله،  ۷مثال په ډول، د ډسمبر په 

او دوه نور یــې ) کاله و ۱۰او  ۸عمرونه یــې (کولې هغه وچاودله او دوه هلکان یــې و وژل کله چې دوي له هغې سره لوبې 
، نهه او اته کلن وو، په هغه وخت کې د ۱۲، درې هلکان چې ۳د جوالی په ). کاله وو  ۹او  ۷عمرونه یــې (ژوبل کړل 

ساف په پخواني تمرین ځای کې یــې ناچاودي توکي په ذریعه ټپیان شول چې د هرات والیت د ګزرې په ولسوالي کې د ای
  .لوبې کولې

  ځمکنۍ جګړې او د جګړو څخه د چاودیدونکو پاتې شونو له امله د ملکي تلفاتو زیاتوالی

کال څخه د مخه جګړو څخه چاودیدونکي پاتي شوني تر ډیره بریده کم شوي وو، د ماین پاکي  ۲۰۰۱که څه هم د 
 ٤٩.سلنه ایستل شوي دي ۸۰مخه جګړو څخه پاتې ناچاودي توکي کال څخه د  ۲۰۰۱سازمانونه اټکل کوي چې د 

راهیسې په پرلپسې ډول د پرٻښودل شویو چاودیدونکو توکو له امله د ملکي کسانو په تلفاتو کې  ۲۰۰۹یوناما له 
یوناما مشاهده کړې ده چې دغه زیاتوالی د ملکي خلکو د هستوګنې په سیمو کې د ځمکنیو . زیاتوالی ثبت کړی دی

په جګړه کې ښکیلې خواوې ډیر ځله د جګړو له ساحو څخه ناچاودي توکي نه ایسته . ګړو له ډیروالي سره تړاو لري ج
کوي او یا له جګړو څخه وروسته هغه ساحې د خطرناکو هغو په څٻر نه نښاني کوي چې په دې ډول ډیر ځله دغه 

  . ساحې د ملکي تلفاتو سبب ګرځي

کې له جګړو څخه پاتې چاودیدونکي توکي د څومره ډیرو تلفاتو المل ګرځي، د هلمند والیت د یوه بیلګه چې په ځمکنیو نښتو 
 ۴۵۵کې یــې  ۲۰۱۴د سنګین په ولسوالي کې سختې مخامخ جګړې وشوې چې په . سنګین په ولسوالي کې مستنده شوه

کې په سنګین ولسوالي کې له  ۲۰۱۴یوناما په . په پرتله نږدې لس ځله زیاته وه ۲۰۱۳دغه شمیره د . ملکي تلفات ورکړل
د مثال په . کې د دغو تلفاتو شمیر یوازې یو و ۲۰۱۳ملکي تلفات ثبت کړي، په داسې حال کې چې په  ۱۵ناچاودو توکو څخه 
یوې ډلې ماشومانو له ناچاودو توکو سره د سنګین په ولسوالي کې لوبې کولې، کله چې وچاودله، لس  ۱۳ډول، د نوومبر په 

  . کلونو څخه ټيټ وو  ۱۶مان یــې ټپیان کړل، دوه هلکان او اته نجونې وې او ټول له تنه ماشو

  ٥٠:له جګړو څخه د چاودیدونکو پاتي شونو له امله د ملکي تلفاتو نمونې

، د هاوان یوه مرمۍ په هغه وخت کې د بدخشان والیت، د وردوج په ولسوالي کې ۲۷د اګست په  •
درې تنه و وژل شول، چې دوه (وچاودله، کله چې ماشومانو هغې ته الس ور وړ، چې نهه تنه ملکي تلفات 

 . یــې درلودل) تنه نور یــې ټپیان شول ۶یــې هلکان و، او 

                                                
  .مستند کړي دي) ژوبلې ۱۹۴وژنې او  ۹۳(د ماشومانو تلفات  ۲۸۷کې یوناما  ۲۰۱۳په   ٤٨
  .۲۰۱۵جنوري  ۲۵د جګړو څخه پاتي شویو چاودیدونکو توکو کاري ګروپ   ٤٩
څخه  ۲۰۰۱له (او په پخوانیو نښتو کې ) راهیسې ۲۰۰۱له (جګړو څخه پاتې د ناچاودو توکو مثالونه هغه پيښې رانغاړي چې اوسنیو جګړو له   ٥٠

  . پيښې شوې دي) پخوا



 

٢١ 

 

د کشم په ولسوالي کې یو ناچاودی توکی هغه مهال وچاود کله چې یوې  ، د بدخشان والیت۱۱د اکـتوبر په  •
درې ماشومان و وژل شول او (دغې چاودنې اووه ملکي تلفات ورکړل . ډلې ماشومانو هغه اورته وغورځاوه

 ). څلور سړي ټپیان شول

یوې ناچاودې ټوټې ، یوې پنځه کسیزې ډلې هلکانو د غزني والیت د اندړو په ولسوالي کې له ۹د نوومبر په  •
سره چې له اوسنیو جګړو څخه پاتې شوې وه، لوبې کولې، دغه ټوټه وچاودیدله او ټول هلکان یــې ټپیان 

 . څو تنه یــې ډیر سخت ژوبل شول. کړل

  د پالیسیو اړتیاوې چې په جګړو کې ښکیلو خواوو ته وښیــي چې خطرناکې ساحې په نښه او ناچاوده توکي ایسته کړي 

په نښه کولو او د ناچاودو توکو په ایسته کولو کې د بیرته پاتې کیدلو یو دلیل دا کیدای شي چې له دې  د جګړې د ساحو
کار سره عادت نه لري او داسې یوه پالیسي د حکومت له خوا نشته چې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته وښیــي چې له 

نښه کړي، د هغو نښتو په ګډون چې د وسلو  جګړې څخه د چاودیدونکو توکو پاتې شونو ساحې په ګوته او هغه په
دغه ډول پالیسي کوالی شوای چې له ناچاودو توکو په ذریعه د . داسې سیستمونه کار وي چې ناچاودې مرمۍ اوروي

  . ملکي کسانو له تلفاتو څخه مخنیوی وکړي 

  پروتوکول د ځینو دودیزو وسلو په رابطه کنوانسیون او له جګړو څخه د پاتې ناچاودو توکو پنځم 

د نا چاودو توکو له امله په ملکي تلفاتو کې په پرلپسې زیاتٻدو سره، یوناما د دې سپارښتنه کوي چې افغانستان د ځینو 
کال د کنوانسیون په اړه له جګړو څخه د پاتې ناچاودو توکو پنځم پروتوکول غړیتوب تر السه  ۱۹۸۰دودیزو وسلو د 

دغه پروتوکول له جګړو څه د پاتې ناچاودو توکو له امله سختې بشري پایلي پيژني او داسې الرښوونې کوي چې  ٥١.کړي 
  . له جګړو څخه د پاتي ناچاودو توکو پیښې د هغوي اغیزې او خطرونه کم کړي 

وده توکي له هغو د پنځم پروتوکول په غړیتوب سره غړي هیوادونه د دې مکلفیت پیدا کوي چې له جګړو څخه پاتې ناچا
د پنځم پروتوکول غړي هیوادونه مکلفیت لري . ساحو څخه پاک، ایسته یا تخریب کړي چې د دوي په کنترول کې وې

چې له جګړو د پاتې چاودیدونکو توکو معلومات راغونډ او ثبت کړي او دارنګه په خپلو منځونو کې او له نورو دولتونو او 
  . دیدونکو پاتې شونو په پاک کولو، ایسته کولو او تخریب کې همکاري وکړي سازمانونو سره له جګړې څخه د چاو

  د ایساف د نظامي تمرین ځایونو بندول او پاک کول

څرګندوي چې د ایساف په ) یوناما(کال په وسله والو نښتو کې د ملکي کسانو د ساتنې شپږ میاشتني راپور  ۲۰۱۳د 
ه نظامي تمرین ځایونو څخه له بندیدو څخه مخکې د پاتې شویو پالیسي کې داسې چوکاټ نشته چې له مخې یــې ل

په اوږدو کې ایساف څو  ۲۰۱۴په دوٻیمه نیمایــي کې او د  ۲۰۱۳د  ٥٢.ناچاودو توکو د پاک کولو په اړه الرښوونې وکړي 
  ٥٣.داسې اقدامات ونیول چې دغه اندٻښنې رفع کړي 

                                                
پر دغې . ۲۰۰۳نوومبر،  ۲۸) پروتوکول ۵کال کنوانسیون،  ۱۹۸۰د ځینو دودیزو وسلو په اړه د (له جګړو د پاتې ناچاودو توکو پروتوکول   ٥١

    /http://www.onug.ch/80256EE600585943: ویب پاڼه د الس رسي وړ دی
د لوړو چاودیدونکو توکو نظامي تمرین ځای هغه ځای دی چیرې چې نظامي یا امنیتي ځواکونه د وسلو داسې سیسټمونه کاروي چې   ٥٢

  .چاودیدونکي مرمۍ لري، د درنو وسلو په ګډون
څخه زیاتو ملکي افغانانو ته د ناچاودو توکو په اړه د پوهاوي  ۶۲۰۰۰ن لپاره د ماین پاکۍ د سټرلینګ موسسې له کې د افغانستا ۲۰۱۴په   ٥٣

دغه پروګرام د ایساف د ماینونو سره د مقاومت د تعلیم د چوکاټ یوه برخه وه چې د تمرین د پاک کولو د عملیاتو سره په تړاو ترسره . روزنه ورکړې 
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تمرین  ۱۰۲پاتې . غان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي ديد ایساف د لوړو چاودنو د تمرین ځایونو اکـثریت یــې د اف
یــې د نورو پنځوو  ۱۸د امریکې د متحده ایاالتو  تر مسوولیت او  ۸۴ - ځایونه د شپږ ملکونو تر مسوولیت الندې دي

  . هیوادو مسوولیت دی

پوره شوې، دوه ال تر دې  د جنوري راهسي د امریکې د متحده ایاالتو په اتو تمرین ځایونو کې سروې ال نه وه ۲۰۱۵د 
نورو د  ۲۳یــې سرسري پاک شوي وو، پنځه هغه د سرسري پاکونې الندې و،  ۴۵سروې شوي وو،  ۷۴وخته فعال وو، 

له خوا تایید شوې وو او یو بل یــې ) ماکا(ځمکې پر مخ سروي بشپړه کړې او د افغانستان د ماین پاکي او همغږي د مرکز 
  . پړه کړې او د ماکا له خوا تصدیق شوې وهد ځمکې د سطحې الندې سروې بش

میلیونه ډالر د دې لپاره منظور کړل چې د ځمکې د  ۲۵۰په اکـتوبر کې د امریکې د متحده ایاالتو کانګرس  ۲۰۱۴د 
د . د لوړې کچې د چاودیدونکو توکو په تمرین ځایونو کې ترسره شي) چیرې چې ضروري وي(سطحې الندې سروې 
 ۲۰۱۵تمرین ځایونه به د ځمکې په سطحه او د سطحې د الندې د  ۸۴تو لومړنۍ ژمنې چې ټول امریکې د متحده ایاال

د ایساف سره مرسته کوونکي نورو هیوادونو هم ژمنه . د ډسمبر تر مخه پاک کوي، ښایــي تر دې نٻټې د مخه پوره شي
  . یق تر السه کړي کړې ده چې په لنډ وخت کې به تمرین ځایونه پاک کړي او له ماکا څخه به یــې تصد

یوناما د ایساف له خوا د تمرین ځایونو په پاک کولو او د تصدیق په تر السه کولو کې دغه پرمختګ ستایــي او د غوڅ 
مالتړ له ماموریت څخه غواړي چې دغه پروسه ډیر ژر بشپړه کړي څو له جګړې څخه د پاتې ناچاودو توکو په ذریعه د 

دغه راز یوناما په هغو ملکونو چې د ماکا له خوا تصدیق کولو ته ژمن نه . اټیټه شيافغان ملکي کسانو د تلفاتو کچه ر 
دي، غږ کوي چې دغه ژمنې وکړي او د یوه خپلواک بهرني همکار تضمین په دې اړه تر السه کړي چې د پاک کولو 

  . پروسه په سم ډول شوې او ساحه د ځایــي ټولنو لپاره بې خطره ده

  انو په ضد بریدونهد بشرپالنې د ماین پاک

  

کال د افغانستان په اوږد او طوفاني تاریخ کې د عطف یوه نکـته شمیرل کیدای شي، دا یو کال و   ۲۰۱۴
خو په دغه کال . چې په کې ټاکنې وشوې، ایساف له دې هیواد څخه ووت او افغانان پخپله پریکړې کوي

افغانستان د ماین پاکي پروګرام یــې له  کې دغه راز ډیری امنیتي پيښې هم ثبتې شوې، داسې پيښې چې د
  ٥٤.ډیرو بې ساري ننګونو سره مخامخ کړ

  ٥٥ ۲۰۱۵د افغانستان د ماین پاکي او همغږي د مرکز وینا، جنوري  --

  

 ۵۱داسې بریدونه مستند کړي دي چې په عمدي ډول یــې ماین پاکان هدف ګرځولي وو او  ۱۷کې یوناما  ۲۰۱۴په 
دولت ضد عناصرو دغه بریدونه ترسره کړل او طالبانو د دوو هغو . تلفات یــې اړولي) ژوبلې ۱۷وژنې او  ۳۴(ملکي 

   ٥٦.مسوولیت منلی دی

                                                                                                                                            
ناچاودو توکو د خطر په اړه همدارنګه په دې لړ کې چې له ناچاودو توکو سره که په تولنه کې وموندل شي څه باید وشي ، دې پروګرام د . شوی 

  .روزنه برابره کړې 
د افغانستان د ماین پاکي او همغږي د مرکز لپاره د زیان او تراژیدي "دغه وینا د افغانستان د ماین پاکي او همغږي د مرکز له خوا خپره شوې   ٥٤

-http://www.macca.org.af/macca/blog/a-year-of-loss-and-tragedy: په دغې ویب پاڼې د الس رسي وړ ده. ۲۰۱۵جنوري،  ۲۰" کال
for-the-mine-action-programme-of-afghanistan/    

  .له خوا تنظیم شوې) یو این ایم ای ایس(پروژه د ملګرو ملتونو د ماین پاکي د خدمتونو   ٥٥
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مستند شویو بریدونو کې نهه تښتونې او پنځه داسې موارد شامل وو چې دولت ضد عناصرو په قصدي ډول ماین  ۱۷په 
پاکان وژلي دي، په پاتې بریدونو کې یوه پیچلې حمله، له دې سره موازي د قضایــي تشکیالتو د جزا یوه پيښه او یوه 

کزي سیمو کې زیاتې پيښې وشوې چې شمیر یــې شپږو ته ورسید، د افغانستان په مر . پٻښه د تهدید او بیرونې شامله وه
ورپسې په جنوبي افغانستان کې پنځه پیښې، په ختیځ او لویدیځ افغانستان کې په هره برخه کې درې پيښې رامنځ ته 

  . شوې دي

النې ډلې چې د په دریو جال پيښو کې په لوګر، هلمند او هرات والیتونو کې دولت ضد عناصرو د ماین پاکانو د بشرپ
دولت ضد عناصرو د هلمند والیت  ۱۳د مثال په ډول د ډسمبر په . مایونونو په پاک کولو بوخت وو، ته کمین نیولی و

 ۶تنه يــې و وژل او  ۱۱د واشیر په ولسوالي کې د ماین پاکانو په یوې ډلې چې ناچاودي توکي یــې ایسته کول برید وکړ او 
  . وروسته د دولت ضد عناصرو او افغان ملي امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه وشوهله دې برید . نور يــې ټپیان کړل

د بشرپالنې نړیوال قانون په ښکاره ډول په ملکي کسانو قصدي بریدونه منع کوي او وایــي چې دغه ډول بریدونه 
یدونه دي، بلکه د په ملکي ماین پاکانو بریدونه نه یوازې ناقانونه بر. کیدای شي چې په جنګي جرمونو کې وګڼل شي

په دې ډول . دوي هغه مهم او ژوند ژغورونکي فعالیتونه چې د افغان ټولنو لپاره یــې کوي، هم له ګواښ سره مخ کوي
  . بریدونو سره به افغانان نور هم د ماینونو او له جګړو څخه د ناچاودو توکو له خطر سره مخامخ شي

  د ماین پاکانو په وړاندې د بریدونو نمونې

کسیز ټیم  ۶۶، طالبانو د هرات والیت د پښتون زرغون په ولسوالي کې د ماین پاکانو یو ۲۱وري په د جن •
طالبانو د دې پيښې . ساعته وروسته یــې د قومي مشرانو د منځګړیتوب له الرې پریښودل ۷وتښتاوه او 

لي وو چې دوي د مسوولیت ومانه او زیاته یــې کړه چې دوي ماین پاکان په تیروتنې په هغه کمین کې نیو
 . لپاره جوړ کړی و ځکه چې دوي له برید څخه مخکې د هغو له موجودیت څخه خبر نه وو " دښمن د لښکرو "

دولت ضد عناصرو د ماین پاکانو په یوه ټیم برید وکړ، کله چې دغه ټیم د هرات والیت د  ۱۰د جوالی په  •
تنه ماین پاکان و وژل په دې کې  ۶رید کوونکو ب. کهسان په ولسوالي کې د ماین پاک کولو سیمې ته په الر و

دوي وروسته درې تنه نور کارمندان . ډریوران او امنیتي بدرګه کوونکي شامل وو او یو بدرګه کوونکی ژوبل شو
 . وتښتول او بیايــې خوشې کړل

غې ولسوالي کې د مان پاکانو یو ټیم چې په ساحه ۱۰د جون په  • ٓ ، دولت ضد عناصرو د لوګر والیت د محمد ا
 . تنه ماین پاکان یــې و وژل او درې نور یــې ژوبل کړل ۱۱کې په کار بوخت و تر برید الندې ونیو او 

  د جګړو له امله د ملکي کسانو بې ځایه کیدنه

ملکي بې ځایه  ۱۵۶۱۹۳کې د جګړو له امله  ۲۰۱۴اړه د افغانستان کاري ځواک په د داخلي بې ځایه شویو خلکو په 
سلنه زیاتوالي څرګندوي، کله چې د جګړو له امله د  ۸په پرتله  ۲۰۱۳دغه شمیر د  ٥٧.شوي کسان ثبت کړي دي

  الندنۍ قضیــې د نمونې په ډول وګورئ   ٥٦                                                                                                                                            
د وزارت  د داخلي بې ځایه شویو کسانو کاري ځواک د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د غالي کمیشنري او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو   ٥٧

  . کیږي دغه ځواک یو میکانیزم کاروي چې له مخې یــې د داخلي بې ځایه شویو کسانو هویت څرګندوي او مرستې ورسره . له خوا په ګډه رهبري کیږي 
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سانو شمیر په تر ډسمبر پورې د داخلي بې ځایه شویو ک ۲۰۱۴د  ٥٨.تنه و ۱۴۲۲۸۴داخلي بې ځایه شویو کسانو شمیر 
  .تنه و ۸۰۵۴۰۹افغانستان کې 

د داخلي بې ځایه کٻدنې تر ټولو مهم المل د راپورونو له مخې د دولت ضد عناصرو او حکومت پلوه ځواکونو ترمنځ 
، ډارونې او )په دې جګړو کې د لویــې پیماني عملیات او د کمې کچې تیت پرکې جګړې دواړه شاملې دي(ځمکنۍ جګړې 
عمومي نا . لت ضد عناصرو له خوا او د دولت ضد عناصرو په خپلو منځو کې قومي شخړې شاملې وېتهدیدونه د دو

د داخلي بې ځایه کٻدنې له ) په خاص ډول په ختیځو سیمو کې(امني، جنایتونه او د پولې په اوږدو کې د ډزو تبادله 
  .نورو الملونو څخه شمیرل کیږي 

حلي پاتې شوي دي په دې مانا چې داخلي بې ځایه شوي کسان یا له د بې ځایه کیدنې شکلونه په عمومي ډول م
  . کلیوالي سیمو څخه والیتي مرکزونو ته یا په یوه سیمه کې له یوه والیت څخه بل والیت ته کوچٻدلي دي

کې د داخلي بې ځایه شویو کسانو لوي شمیر د افغانستان په مرکزي سیمو کې و، ځکه د دولت ضد عناصرو  ۲۰۱۴په 
زیاتو فعالیتونو په پایله کې افغان ملي امنیتي ځواکونو د کاپیسا، میدان وردګ او لوګر والیتونو کې نظامي عملیات د 

په جنوبي سیمه کې د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې په . پیل کړل
  . الیو کې چې له هلمند سره پوله لري، زیات شمیر خلک بې ځایه شولهلمند والیت او د کندهار والیت په هغو ولسو

په شمالي سیمو کې هم زیات شمیر خلک په داخل کې بې ځایه شوي دي، چې په دې سیمه کې د فاریاب والیت تر 
کې هم د ) شمالي سیمه(کې نوې پيښې په کندز  ۲۰۱۴په .  ټولو زیات شمیر داخلي بې ځایه شوي کسان درلودل

  . خلي بې ځایه شویو کسانو لوي شمیر څرګندويدا

کې د وسله  ۲۰۱۴په لویدیځه سیمه کې داخلي بې ځایه کیدنې په هغو ځایونو کې دوام موندلی چې په دودیز ډول په 
والو شخړو څخه اغیزمن شوي وو لکه  د فراه، غور او بادغیس والیتو نه، خو د امنیتي وضعې د خرابیدو له امله په 

په همدې ډول په سهیل .  ځ ته شوه چې پخوا یــې امنیت ښه وهرات والیت کې هم بې ځایه کیدنه په هغو برخو کې رامن
  . ختيځ کې په ځانګړي ډول د غزني په والیت کې بې ځایه کٻدنې ډیرې وې 

   د پورې غاړې نښتې د پولې

. ډزو ملکي کسانو او د دوي ملکیتونو ته ډیر زیانونه اړولي  سیمه کې کې له پاکستان څخه د افغانستان په ۲۰۱۴په 
یــې اړولي، ) ژوبلې ۷۱مړینې او  ۱۱(ملکي تلفات  ۸۲پيښې ثبتې کړي چې  ۴۱کې د پولې په اوږدو کې  ۲۰۱۴په یوناما 
په دوٻیمه نیمایــي کې رامنځ ته  ۲۰۱۴د دغو پيښو ډیری د  ٥٩.سلنه زیاتوالي څرګندوي ۱۲۲کال په پرتله  ۲۰۱۳چې د 

  . شوي دي

داسې  ۳۹په سرحدي سیمه د ګولیو وارونه شوي دي، یوناما پيښو څخه چې د پاکستان له خوا د افغانستان  ۴۰له 
یوناما د پاکستاني چورلکو په ذریعه د . پيښې د کنړ په والیت او یوه هغه یــې د خوست په والیت کې ثبته کړې ده

هوایــي بمبارد یوه پيښه مستنده کړې ده چې د خوست والیت ګربزو په ولسوالي کې چې له پاکستان سره له پولې څخه 
   .نږدې دوه کیلومتره لرې پرته ده، ځینې ملکي کورونه و ویشتل

 ۲۸د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري د داخلي بې ځایه شویو کسانو د کاري ځواک له خوا معلومات د بریښنالیک په ذریعه،   ٥٨                                                
  . ۲۰۱۵جنوري 

  . د پولې په اوږدو کې  د ډزو له امله مستند کړي دي) ژوبلې ۲۸نهه وژنې او ( ۳۷کې یوناما د ملکي تلفاتو  ۲۰۱۳په   ٥٩



 

٢٥ 

 

که څه هم افغان چارواکو د پولې په دواړو خواوو کې نورې پيښې هم یادي کړي دي، یوناما یوازې هغه پیښې مستندې 
یب کړي کړي چې ملکي تلفات یــې درلودل یا یــې د ملکي کسانو ملکیتونو ته زیان رسولی او د ژوندانه وسایل یــې تخر

دغه راز یوناما د کنړ والیت د دانګام په ولسوالي کې نورې پنځه پیښې مستندې کړې دي، چې ملکي تلفات یــې نه . وي
  . درلودل، خو څاروي تلف شوي او ملکی جایداد ته تاوان رسیدلی

افغان خاوره هوایــي رامنځ ته شوه، کله چې د پاکستان د اردو دریو چورلکو په  ۲۳تر ټولو وروستۍ پٻښه د ډسمبر په 
که څه . عملیات پیل کړل او د خوست والیت د ګربزو په ولسوالي کې د دریو ملکي کسانو په کورونو بمونه وغورځول

هم په دې عملیاتو کې ملکي کسان وژل شوي یا ټپیان شوي نه دي، په بمباریو کې دریو کورونو زیان ولید، درې عرادې 
ځایــي سرچینو راپور ورکړی چې په نښه شوي کورونو په پاکستاني کډوالو . ف شولموټر زیانمن شول او دوه څاروي تل

پورې تړاو درلود، چې په وروستیو کې د پاکستان له ساحې، شمالي وزیرستان څخه د پاکستان نظامیانو د عملیاتو له 
  . امله، هلته راکډه شوي وو 

 ۲۰۱۴په . ې ملکي کسان له خپلو کورنیو څخه بې ځایه شوي ديد پولې په اوږدو کې د ډزو په ذریعه په متاثره شویو کلیو ک
 ۱۱۲۳نږدې (بې ځایه شوې کورنۍ ثبتې کړي دي  ۱۸۳کې د کنړ په والیت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري 

  . وېکورنۍ  ۱۱کې  ۲۰۱۳دغه شمیر په . چې د پولې په اوږدو کې د متقابلو ډزو له امله بې ځایه شوي) کسان

په اوږدو کې د پولې له دواړو خواوو ډزې په ټول افغانستان کې د خلکو د غوسې سبب وګرځیدل او د ټولنو او  ۲۰۱۴د 
باد په ولسوالیو کې ٓ ځوانانو، قومي مشران . حکومت له خوا وغندل شول، په تیره بیا د کنړ والیت د دانګام او اسعد ا

باد او  ٓ د کنړ والیت د اسعد په ښارونو کې الریونونه وکړل او د پاکستاني نظامي او مدني ټولنې د ننګرهار والیت د جالل ا
ځواکونو په ضد یــې مظاهره وکړه او له افغان حکومت یــې وغوښتل چې د پولې په اوږدو کې د ډزو په وړاندې جدي 

  . اقدامات وکړي 

  د ډزو نمونې چې ملکي تلفات یــې درلودلد هغه غاړې  نه  د پولې

د هاوان ګولۍ د کنړ والیت د دانګام د ولسوالي په کورونو  ۵۰پاکستاني لوری څخه له  ۷د سپتمبر په  •
دوه وژنې، یوه یــې نجلۍ وه، او شپږ ژوبلې، یو سړی، دوه ښځې او درې (ولګیدلې چې اته ملکي تلفات 

 . یــې درلودل) هلکان

د خلکو په کورونو درې د له پاکستاني لوري څخه د خوست والیت د تیریزی په ولسوالي کې  ۱۶د سپتمبر په  •
 . هاوان ګولۍ ولګیدلې چې یوه ښځه یــې و وژله او دوه ماشومان، څلور کلن او پنځه کلن یــې ژوبل کړل

د هاوان مرمۍ و ویشتل شوې چې یوه یــې د کنړ والیت د  ۲۵د پولې په دواړو خواوو کې  ۲۴د اګست په  •
ملکیان، دوه ښځې، دوه سړي او یو درې کلن  ۵کې دانګام په ولسوالي کې په یوه کور ولګیده په دې چاودنه 

 . هلک ټپیان شول
   



 

٢٦ 

 

  ملکي خلک د جګړو په منځ کې: ٦٠په جګړه کې د ښکیلو خواوو ترمنځ ځمکنۍ نښتې - ۲
  

د هاوان یوه مرمۍ زموږ د خوب په کوټې ولګیده او زه او زما دوې . نیمه شپه وه او موږ په خوب ویده وو 
ټول زموږ د خوب د خونې په لوري په منډه راغلل او ویــې لیدل چې موږ د  .کوچنۍ لوڼې یــې ټپیان کړلو

دوي شروع وکړه چې موږ له خاورو او خځلو څخه را وباسي چې دوٻیمه . خښتو او ډبرو په ټوټو کې پراته وو 
لي، زما ښځه او زما وراره چې نه وو لګید. مرمۍ ولګیده او زما درٻیمه کوچنۍ لور او زما زوي یــې ټپیان کړل

په دې ځلې یــې زما ښځه و وژله او زما وراره . له موږ سره مرسته کوله او درٻیمه مرمۍ په حویلۍ کې راپریوته
زه نه پوهیږم چې څوک دغه راکـټونه اوروي؛ طالبان او افغان ملي امنیتي . او څلورمه لور مې ټپیان کړل

زه نور ژوند نه لرم، ځکه چې نه دومره . رويځواکونه دواړه د یو بل په وړاندې د هاوان مرمۍ او راکـټونه او 
  ٦١.پیسې لرم چې د خپلو ټپـي ماشومانو درملنه وکړم او نه د دوي د تغذیــې لپاره څه لرم

یو سړی چې ښځه یــې وژل شوې او څلور لوڼې، یو زوي او یو وراره یــې ژوبل شول کله چې د دوي په کور  --
ګولۍ هغه وخت ولګیدې چې د افغان امنیتي ځواکونو  د هلمند والیت د سنګین ولسوالي کې د هاوان څو

  .پیل شوې ۱۶او طالبانو ترمنځ ځمکنۍ نښتې د جون په 
  

د دولت ضد عناصرو او حکومت پلوه ځواکونو ترمنځ د ځمکنیو شخړو شدت په ګڼ میشتو سیمو کې ملکي خلکو ته په 
  . په پرتله له دوه برابره څخه زیات و ۲۰۱۳کې ډیر زیانونه واړول چې د ځمکنیو جګړو له امله زیانونه د  ۲۰۱۴

  

                                                
په ځمکنیو نښتو کې متحرکه ځمکني عملیات، متقابلې ډزې، یا داسې بریدونه چې د متقابل لوري ګوزارونه خنثی  او د ښکیلو خواوو ترمنځ   ٦٠

یا د وسلو ساحوي سیسټمونه لکه هاوانونه او راکـټونه /نښتې شاملیږي چې بریدونه یا عملیات وي په کومو کې چې سپکې وسلې، درندې وسلې او
  .کیږي اورول 

  کندهار ۲۰۱۴ډسمبر،  ۳د یوناما مرکه،   ٦١
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 د ځمکنیو نښتو په پایله کې د ملکي وګړو تلفات
۲۰۰۹-۲۰۱۴ډسمبر  - د جنوري 

 ټوټل ژوبله  مړینه



 

٢٧ 

 

په ترڅ کې په ملکي تلفاتو کې زیاتوالي مستند کړی چې  په اوږدو کې یوناما په پرلپسې ډول د ځمکنیو نښتو ۲۰۱۴د 
دغه تلفات د دولت ضد عناصرو او حکومت پلوه  ٦٢.یــې اړولي) ژوبلې ۲۵۱۳مړینې او  ۱۰۹۲(ملکي تلفات  ۳۶۰۵

  .سلنه زیاتوالي څرګندوي ۵۴په پرتله  ۲۰۱۳د ځمکنیو نښتو په ترڅ کې اوښتي چې د  ٦٣ځواکونو ترمنځ

سلنه جوړوله او له بل هر تاکـتیک څخه یــې زیاتې ملکي وژنې او  ۳۴کې د ټولو ملکي تلفاتو ۲۰۱۴ځمکنیو نښتو په 
  . ژوبلې رامنځ ته کړي دي

یوناما په ملکي تلفاتو کې ډیر زیاتوالی له هغو ځمکنیو نښتو او عملیاتو او بریدونو څخه مستند کړي چې د حکومت پلوه 
حکومت پلوه ځواکونو ته منسوبې کړې ) ژوبلې ۵۸۵وژنې او  ۳۳۶(ملکي تلفات  ۹۲۱یوناما  .ځواکونو له خوا شوي دي

  ٦٤.سلنه زیاتوالی څرګندوي ۱۴۱په پرتله  ۲۰۱۳جال ځمکنیو نښتو کې رامنځ ته شوې او د  ۲۹۱چې په 

نیو عملیاتو او دغه راز یوناما د دولت ضد عناصرو له خوا په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی هم مستند کړی چې د ځمک
جال  ۲۹۱چې په ) ژوبلې ۱۱۱۳وژنې او  ۴۳۸(ملکي تلفات یــې ثبت کړي  ۱۵۵۱بریدونو په ترڅ کې رامنځ ته شوي او 

  . سلنه زیاتوالی څرګندوي ۵۱ ٦٥په پرتله ۲۰۱۳پيښو کې وې او د 

ځو او ماشومانو د وژنې په لومړۍ نیمایــي کې له مستند شویو تمایالتو سره سم د ځمکنیو نښتو په ترڅ کې د ښ ۲۰۱۴د 
او ژوبلونې په پيښو کې زیاتوالی لیدل کیږي چې یوناما تر بل هر کال د ماشومانو او ښځو زیات تلفات ثبت کړي چې د 

  . ځمکنیو نښتو په ترڅ کې رامنځ ته شوي

فغان امنیتي ځواکونو په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی چې د ځمکنیو نښتو له امله رامنځ ته شوي په عموم ډول د یاغیانو او ا
  . ترمنځ په جګړو کې د متقابلو ډزو په پایله کې پٻښ شوي چې په وګړ میشتو سیمو کې وې

په اوږدو کې، یوناما له نړیوالو نظامي ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسوولیت له لیږد  ۲۰۱۴د 
دولت ضد عناصرو په . په هوایــي بمباریو کې کمښت لیدل دیسره سم د دښمنیو په چلند کې توپیر او د ایساف له خوا 

یو شمیر سیمو کې خپل خوځښت چټک کړی او په افغان امنیتي ځواکونو یــې ډیر بریدونه کړي چې سیمې الندې کړي 
 . او نوې ساحې تر ولکې الندې راولي

  د ځمکنیو نښتو له امله د ښځو او ماشومانو په تلفاتو کې زیاتوالی

په جګړو کې د ښکٻلو خواوو له پلوه په ځمکنیو نښتو کې تٻزوالی او ډیروالی د دې سبب ګرځیدلی چې ښځې او 
کې یو وتلی المل و، چې ښځې او ماشومان و وژل  ۲۰۱۴ځمکنۍ جګړې په . ماشومان په زیات شمیر کې تلفات و ویني

د ښځو زیاتره تلفات د . ه پورته زیانونه رسیدليشي او یا ټپیان شي، چې له بل هر تاکـتیک څخه په دې ذریعه دوي ت

                                                
ه په په دغو ارقامو کې دغه راز له افغانستان سره د پولې په دواړو خواوو کې ډزې شاملیږي چې د ځمکنیو نښتو له امله تر دوه سلنه کمه انداز  ٦٢

  .ملکي تلفاتو کې ښیــي
  .د ځمکنیو نښتو په ترڅ کې ثبتې کړي )  ژوبلې ۱۱۴۴وژنې او  ۴۲۶(ملکي تلفات  ۱۵۷۰کې  ۲۰۱۲یوناما په   ٦٣
  . جال ځمکنیو نښتو کې منسوبې کړې  ۱۳۶دولت پلوه ځواکونو ته په )  ژوبلې ۲۸۰وژنې او  ۱۰۲(ملکي تلفات  ۳۸۲کې یوناما  ۲۰۱۳په   ٦٤
جال جال پيښو کې  ۲۶۶دولت ضد عناصرو ته د ځمکنیو نښتو په ) ژوبلې ۱۰۳۰وژنې او  ۷۶۴(ملکي تلفات  ۱۷۹۴کې یوناما  ۲۰۱۳په   ٦٥

  . منسوبې کړې 



 

٢٨ 

 

سلنه زیاتوالي څرګندوي او په  ۵۷چې  ٦٦،)ژوبلې وې ۳۷۴مړینې او  ۱۵۳تلفات چې  ۵۲۷(ځمکنیو نښتو له امله وو 
  . سلنه جوړوي ۵۸کې د ټولو ملکي تلفاتو  ۲۰۱۴

تنه یــې  ۸۰۵یــې مړه شوي او  ۲۵۹ت ، تلفا ۱۰۶۴(ځمکنۍ نښتې دغه راز د زیاتو ماشومانو د ژوبلیدو سبب ګرځیدلي 
کې د ماشومانو د ټولو ملکي تلفاتو  ۲۰۱۴سره پرتله شي نو په  ۲۰۱۳٦٧سلنه زیاتوالي څرګندوي که له  ۶۵) ټپیان دي

  . سلنه جوړوي ۴۳

د لومړۍ نیمایــي سره برابر د ماشومانو او ښځو زیاتره تلفات چې د ځمکنیو نښتو له امله رامنځ ته شوي د  ۲۰۱۴د 
هاوان د مرمیو یا نورو مهماتو په ذریعه پٻښ شوي چې په کورونو لګیدلي او یا له دې امله چې ښځې او ماشومان د 

  . جګړو په منځ کې ګیر شوي دي

  ۲۰۱۴ - ۲۰۰۹ډسمبر  - جنوري  لفاتو کې د سیمې په اساس تجزیه د ځمکنیو نښتو له امله په ملکي ت

مه کې د ځمکنیو نښتو له امله په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی مستند کړی کې یوناما د افغانستان په هره سی ۲۰۱۴په 
، له )ژوبلې ۵۷۳وژنې او  ۳۵۲(ملکي تلفات دي  ۹۲۵د دغو تلفاتو اکـثریت په جنوبي سیمه کې پيښ شوي چې  ٦٨.دی

لکي م ۴۳۵او په شمالي سیمو کې ) ژوبلې ۶۰۶وژنې او  ۱۶۴(ملکي تلفات  ۷۷۰هغه وروسته په ختیځو سیمو کې 
  . رامنځ ته شوي دي) ژوبلې ۲۸۴مړینې او  ۱۵۱(تلفات 

تنو ته رسیده  ۷۴۰یوناما د ځمکنیو نښتو له امله تر ټولو زیات ملکی تلفات په هلمند والیت کې ثبت کړي چې شمیر 
بیا  او) ژوبلې ۲۸۴مړینې او  ۵۶(ملکي تلفات  ۳۴۰، له هغه وروسته د کنړ په والیت کې )ژوبلې ۴۵۸مړینې او  ۲۸۲(

  . ثبت شوي دي) ژوبلې ۱۹۷مړینې او  ۱۱۸(ملکي تلفات  ۳۱۵په فاریاب کې 

  
                                                

  .چې له ځمکنیو نښتو څخه راپید شوي) ژوبلې ۲۶۳وژنې او  ۷۳(ښځینه تلفات مستند کړي  ۳۳۶کې یوناما  ۲۰۱۳په   ٦٦
  . مستند کړي ) ژبلې ۵۰۶او  وژنې ۱۴۰(د ماشومانو تلفات  ۶۴۶کې له ځمکنیو نښتو څخه  ۲۰۱۳په   ٦٧
ول، دغه راز یوناما د دولت ضد عناصرو له خوا د نابرابرو تاکـتیکونو کارول مستند کړي په تیره بیا د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو کار   ٦٨

  .هدفي وژنې او په دولتي ملکي کارمندانو بریدونه چې په دې راپور کې پرې ټینګار شوی
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مرکزي لوړه  مرکزي سیمه
 سیمه 

 لودیځ  جنوب  جنوب ختیځ شمال  شمال ختیځ ختیځ

2009 139 0 430 68 100 289 375 28

2010 192 8 535 128 125 496 543 83

2011 276 1 578 51 60 549 470 77

2012 325 3 507 56 181 348 127 85

2013 358 12 727 129 196 392 368 152

2014 415 18 770 353 435 413 925 276

 په سیمه ییز ډول ټولې ځمکنۍ نښتې: د ملکي وګړو مرګ او ژوبله 
۲۰۱۴ - ۲۰۰۹دسمبر  - د جنوري 



 

٢٩ 

 

  ٦٩له ځمکنیو نښتو څخه د راپیدا شویو ملکي تلفاتو منسوبونه

تنه ملکي تلفات جوړوي  ۱۵۵۱سلنه، چې  ۴۳ملکي تلفاتو څخه، یوناما  ۳۶۰۵له ځمکنیو نښتو څخه د راپیدا شویو 
ژوبلې چې ټول  ۵۸۵مړینې او  ۳۳۶(سلنه  ۲۶دولت ضد عناصرو ته منسوبې کړي او ) ژوبلې ۱۱۱۳مړینې او  ۴۳۸(

یوناما نه شو کوالی چې د ځمکنیو نښتو له امله  ٧٠.ملکي تلفات دي حکومت پلوه ځواکونو ته منسوب کړي دي ۹۲۱
ملکي تلفات چې پاتې . کیږي کوم لوري ته منسوب کړي   ٧١)ژوبلې ۷۴۴مړینې او  ۳۰۷(تنه  ۱۰۵۱سلنه تلفات چې  ۲۹

  ٧٢.له ځمکنیو نښتو څخه را پیدا شوي د پولې په دواړو خواوو کې له ډزو څخه رامنځ ته شوي

  

   

خه د مړینو او ژوبلو یوه لوري ته د منسوبونې د کره کولو لپاره، یوناما د ملکي تلفاتو د تصدیق د دری ګوني ډول طرز العمل له ځمکنیو نښتو څ  ٦٩                                                
یوناما ملکي تلفات دواړو خواوو، یاني   -په ځانګړي ډول د ډزو تبادلې په مورد کې -په هغو مواردو کې چې منسوبونه ممکن نه وه: څخه کار اخلي

د  دولت /ځواکونو او دولت ضد عناصرو ته منسوب کړي چې دا یوه جال کـټګوري ده او د دواړو خواوو څخه د ډزو، دولت ضد عناصرو دولت پلوه 
  . پلوه ځواکونو ته منسوبه ده

ظامي ځواکونه او  چې افغان ملي امنیتي ځواکونه، نړیوال ن(ملکي تلفاتو څخه چې د  دولت پلوه ځواکونو له عملیاتو څخه راپیدا شوي  ۹۲۱له   ٧٠
سلنه افغان ملي امنیتي ځواکونو ته منسوب کړي چې له نړیوالو نظامي ځواکونو او  دولت  ۹۲، یوناما )دولت پلوه وسله والې ډلې په کې شاملیږي 

ولت پلوه وسله والو ډلو او  د) سلنه ۱(پاتې عملیات یوازې د نړیوالو نظامي ځواکونو . پلوه وسله والو ډلو سره یو ځای ځمکني عملیات اجرا شوي
  .ترسره شوي دي) سلنه ۷(له خوا 

د په جګړو کې د ښکٻلو خواوو ترمنځ د سختو او اوږدو جګړو په ترڅ کې منسوبونه تل ممکنه نه وه، په تٻره بیا د ډزو د تبادلې په مورد کې   ٧١
، یوناما ملکي تلفات دولت ضد عناصرو او  دولت پلوه )ېژوبل ۷۶۷مړینې او  ۳۱۷تلفات،  ۱۰۸۴(په دغو مواردو کې . ملکي تلفاتو منسوبونه

  . ځواکونو ته په جال کـټګوري کې منسوب کړي دي
  وګورئ په دې راپور کې د پولې په دواړو خواوو کې متقابلې ډزې   ٧٢
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 نور  دولت پلوه ځواکونه دولت ضد عناصر



 

٣٠ 

 

  له ځمکنیو نښتو څخه ملکي تلفات: دولت ضد عناصر

  

چې په ساحه کې خپل شتون  ٧٣کلي ته راغلل[.......] طالب جنګیالي  ۱۴د جوالی په . زه یو ډاکـټر یم
د متقابلو ډزو له . د سهار درې بجې وې چې سیمه ییز پولیسو له طالبانو سره جګړه پیل کړه. ثابت کړي 

په وروستي پړاو کې طالبانو هڅه کوله چې په یوه کور کې ځانونه پټ کړي، . امله دوه تنه سړي ژوبل شول
نو بیا د دوي کور ته السي بم وغورځاوه او دوه ښځې او طالبا. خو کورنۍ و نه منله چې دروازه خالصه کړي 

یوه ژوبله شوې ښځه . دغه تلفات د درملنې لپاره زموږ کلینیک ته راوړل شول. دوه هلکان یــې ژوبل کړل
  ٧٤.امیندواره وه او موږ هغه د سرپل روغتون ته راجع کړه

پل والیت، سوزمه کال طبي ډاکـټر چې د ځمکنیو نښتو څخه ملکي تلفات یــې تداوي کول، سر --
  .څلور تنه ملکي کسان ژوبل شول ۱۴کال د جوالی په  ۲۰۱۴ولسوالي،  د

  

کې د دولت ضد عناصرو د عملیاتو په پایله کې  ۲۰۱۴د ځمکنیو نښتو له امله د ملکي تلفاتو نږدې نیمایــي زیاتوالي په 
دغه تلفات په عمده ډول پر افغان امنیتي ځواکونو په داسې وخت کې د بریدونو په ترڅ کې پٻښ شوي . رامنځ ته شوي

تالشي په پوستو کې په دندو لګیا وو،  یا هغه بریدونه چې د چې کله نوموړي ځواکونه په ګزمه بوخت وو او یا د 
  . ولسوالیو په اداري مرکزونو شوي او هغه نظامي عملیات چې په ګڼ میشته سیمو کې ترسره شوي وو 

له ځمکنیو نښتو څخه را پیدا شوي ملکي تلفات چې دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي له دې امله هم ډیر شوي چې 
د ټاکنو پروسه تر برید الندې راغله او له دې سره یو ځای په افغان ملي امنیتي ځواکونو هم په  ٧٥ن کېپه اپریل او جو

) ژوبلې ۳۲۴مړینې او  ۲۰۱(ملکي تلفات  ۵۲۵یوناما له ځمکنیو نښتو څخه . ګڼ میشتو سیمو کې بریدونه وشول
سلنه زیات تلفات  ۲۷یــې  ۲۰۱۳ر مستند کړي، چیرې چې دولت ضد عناصرو په ملي پولیسو بریدونه وکړل او ت

  ٧٦.ورواړول

که څه هم د دولت ضد عناصرو له خوا د ترسره شویو ځمکنیو عملیاتو او بریدونو زیاته برخه د امنیتي ځواکونو په ضد 
شوي، یوناما داسې پيښې مستندې کړې چې دولت ضد عناصرو په کې په قصدي ډول په ځمکنیو جګړو کې ملکي 

  . تٻره بیا د ټاکنو په وخت کې د ډیرو بریدونو په ترڅ کې کسان په نښه کړي، په

په اوږدو کې، یوناما په پرلپسې ډول په حکومتي ملکي کارمندانو، ملکي حکومتي ودانیو او دفترونو او نورو  ۲۰۱۴د 
د یوناما د لکه څنګه چې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه  ٧٧ځایونو باندې د ځمکنیو نښتو په ترڅ کې بریدونه مستند کړي 

او د  ۵شپږ میاشتنی راپور څرګندوي، د ولسمشریزو او والیتي شوراګانو د ټاکنو په وخت کې د اپریل په  ۲۰۱۴

  .دقیق موقعیت د امنیتي دالیلو له امله نه دی څرګند شوی  ٧٣                                                
  ۲۰۱۴جوالی  ۱۷د یوناما مرکه، مزار شریف، بلخ والیت،   ٧٤
  ).۶۵ -۶۲د یوناما راپور، مخونه  ۲۰۱۴(وګورئ په وسله واله جګړه کې د ملکي کسانو د ساتنې شپږ میاشتني راپور   ٧٥
وا په افغان ملي پولیسو په مستند کړي دي چې د دولت ضد عناصرو له خ) ژوبلې ۲۹۷مړینې او  ۱۱۸(ملکي تلفات  ۴۱۵کې یوناما  ۲۰۱۳په   ٧٦

ې څخه داسې حال کې شوي چې هغوي د ملکي کسانو په څیر د برید ځایونو ته نږدې والړ وو او یا د قانون د انفاذ په دنده بوخت وو او یا له وظیف
  . په فارغ حال کې وو 

ومت سره اړیکې درلودې او یا فکر کیده چې ښایــي د په دې راپور کې هغه برخه وګورئ چې ملکي کسان ځکه وژل شوي چې کورنیو یــې یا له حک  ٧٧
د جګړو په ترڅ کې په ملکي کسانو بریدونه په دې کې د ځمکنیو نښتو تر عنوان . حکومت مرسته ورسره وي چې په ملکي کسانو د برید یوه برخه ده

  . الندې راغلي



 

٣١ 

 

پيښې مستندې کړي چې د  ۲۴۲، یوناما د ځمکنیو بریدونو ۱۴ولسمشریزو ټاکنو د دوٻيم دور په وخت کې د جون په 
ملکي تلفاتو سبب ګرځیدلي  ۳۸۰دغه بریدونه د . رید الندې راغلېدولت ضد عناصرو له خوا ټاکنیزه پروسه په کې تر ب

  ٧٨).ژوبلې ۳۰۶مړینې او  ۷۴(

  :د دولت ضد عناصرو له خوا په ځمکنیو نښتو کې د ملکي تلفاتو نمونې

دولت ضد عناصرو په کنړ والیت، چپه درې په ولسوالي کې یوه کلنیک ته نږدې پر یوې  ۱۶د جوالی په  •
دوه تنه مړه،  یو پنځه او بل (تنه تلفات  ۹یو راکټ د ملکي کسانو په کور ولګید چې . وکړامنیتي پوستې برید 

 .یــې واړول) شپږ کلن هلکان وو او اووه تنه ژوبل شول، درې نجونې، دوه هلکان او د دوي مور او پالر

ولیسو پر ، دولت ضد عناصرو د کنړ والیت د ناړۍ په ولسوالي کې د افغان ملي سرحدي پ۱۱د اګست په  •
درې وژنې چې یوه یــې ښځه وه او (تنه ملکي تلفات  ۹په برید کې . یوې پوستې د درنو او سپکو وسلو برید وکړ

 . واوښتل) هلکان وو  ۴ژوبلې، چې  ۶

، دولت ضد عناصرو د خوست والیت د باک د ولسوالي په اداري مرکز باندې د هاوان ګولۍ ۲۱د سپتمبر په  •
تنه مړه چې دوه ښځې او دوه هلکان وو، او  ۴(ملکي تلفات  ۱۵لکي کور ولګٻد چې و اورولې، راکټ په یوه م

 . یــې درلودل) سړي وو  ۱ښځې او  ۲هلکان،  ۴تنه ژوبل وو چې  ۷

، دولت ضد عناصرو د غزني والیت د ارجستان په ولسوالۍ کې د افغان ملي ۸د اکـتوبر تر  ۲۲د سپتمبر له  •
مړینې چې  ۱۱(ملکي تلفات  ۱۵د تالشي په څو پوستو بریدونه کړي چې پولیسو او افغان سیمه ییز پولیسو 

دولت ضد . یــې واړول) ټپیان وو چې یوه ښځه او دوه ماشومان وو  ۴کلن هلک و او  ۱۶یوه ښځه او یو 
 . تنه ملکي کسان وتښتول او بیا یــې وروسته خوشي کړل ۴عناصرو دغه راز 

ر والیت د جالل اباد په ښار د هاوان ګولۍ وویشته چې د ښار ، دولت ضد عناصرو د ننګرها۱۱د نوومبر په  •
) ژوبلې، زیاتره یــې ورځني مزدوران وو  ۸دوه وژنې او (تنه ملکي تلفات  ۱۰په یوه مرکزي کوڅه کې راپرٻوته او 

  .یــې رامنځ ته کړل

  ته ممکنه نه وهد دولت ضد عناصرو او حکومت پلوه ځواکونو ترمنځ ځمکنۍ نښتې چیرې چې منسوبونه کومې خوا 

  

کله چې زموږ کور د افغان ملي اردو له خوا د هاوان په ګولۍ و ویشتل شو، زموږ د واده مراسم په جنازه 
چا ته . موږ نه پوهیږو چې ولې تر هدف الندې ونیول شو، او ولې موږ د هیڅ لپاره تلفات ورکړل. بدل شول

خدای پرته هیڅوک زموږ خبره نه اوري او نه پوهیږي ورشو چې زموږ خبره واوري؟ زه په دې باور یم چې له 
  ٧٩.چې په دې سیمه کې څه پیښیږي 

د یوه زوم ورور چې د واده مراسم یــې د افغان ملي اردو له خوا د هاوان په مرمۍ و ویشتل شول،  --
  . ۲۰۱۴ډسمبر،  ۳۱سنګین ولسوالي، هلمند والیت، 

                                                
د مثال په . لفات یــې نه درلودل خو بشري حقونه یــې ډیر زیانمن کړي بریدونه په هغو بریدونو کې شامل دي چې ملکي ت ۲۴۲پر ټاکنیزه پروسه   ٧٨

. ليتوګه، یوناما ډیرې داسې پيښې ثبتې کړي چیرې چې ښوونځي چې د رایــې اچولو د مرکزونو په څٻر ورڅخه استفاده کیدله تر بریدونو الندې راغ
  .ن رسیدلی وي یا زده کوونکي له ښوونځیو څخه منصرف کويدغه ډول بریدونه تعلیم ته الس رسي اغیزمن کوي، ځکه چې ښوونځیو ته زیا

  ، کندهار۲۰۱۵جنوري،  ۱د یوناما مرکه،   ٧٩



 

٣٢ 

 

د مسوولیت منسوبونه، په تٻره بیا د هغو ملکي مړینو او ژوبلو مسوولیت چې د دولت ضد عناصرو او حکومت پلوه 
د داسې پيښو لپاره چیرې چې د . ځواکونو ترمنځ د سختو او اوږدو نښتو په ترڅ کې رامنځ ته کیږي، ستونزمن کار دی

وي، یوناما هغه دولت ضد عناصرو او حکومت پلوه ځواکونو  ډزو د تبادلې له امله د ملکي تلفاتو منسوبونه ممکنه نه
  ." حکومت پلوه ځواکونه/دولت ضد عناصر: "دواړو ته د یوې کـتګوري الندې منسوبوي

کې کله چې جګړو د ملکي ټولنو په منځ کې یا هغوي ته نږدې شدت وموند، یوناما د هغو ملکي خلکو په  ۲۰۱۴په 
 ۳۰۷(ملکي تلفات  ۱۰۵۱کې یوناما  ۲۰۱۳په . چې د متقابلو ډزو په منځ کې ګیر وو تلفاتو کې زیاتوالی مستند کړی، 

د دولت ضد عناصرو او حکومت پلوه ځواکونو په منځ کې د ځمکنیو جګړو له امله مستند کړي  ٨٠)ژوبلې ۷۴۴مړینې او 
ه زیاتوالي په ډاګه سلن ۲۰کال په پرتله  ۲۰۱۳دغه شمیر د . چې منسوبونه یــې یوې مشخصې خوا ته ممکنه نه وه

   ٨١.کوي

د دولت ضد عناصرو او حکومت پلوه ځواکونو ترمنځ د ځمکنیو نښتو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو نمونې، چیرې چې یوې 
  :مشخصې خوا ته د هغوي منسوبونه ممکنه نه ده

، د طالبانو یوې لویــې ډلې په ورته وخت کې د فراه والیت د باالبلوک په ولسوالي کې د سیمه ۲۴د اکـتوبر په  •
په پایله . افغان ملي امنیتي ځواکونو دې برید ته غبرګون وښود. ییزو پولیسو د تالشي پر یوې پوستې برید وکړ

ژوبلې، د یوې ښځې په  ۵او دوه هلکان، او درې وژنې، یو سړی (ملکي تلفات  ۸کې د متقابلو ډزو له امله 
که څه هم طالبانو د سیمه ییز پولیسو په ضد د حملې مسوولیت منلی دی، یوناما د ملکي . واړول) ګډون

 . تلفاتو مسوولیت دواړو خواوو ته منسوب کړی دی

فغان ملي اردو او ، د طالب جنګیالیو یوې ډلې د هلمند والیت د نادعلي په ولسوالي کې د ا۱۵د نوومبر په  •
ملکي  ۹په پایله کې د متقابلو ډزو له امله . ایساف په لښکرو چې هلته یــې د تالشي عملیات کول، برید وکړ

 . واوښتل) ژوبلې د دریو نجونو او یوه هلک په ګډون ۴وژنې او  ۴(تلفات 

لي پولیسو د تالشي ، دولت ضد عناصرو د زابل والیت د شاجوی په ولسوالي کې د افغان م۳۰د نوومبر په  •
وژنې د دریو  ۵(ملکي تلفات واوښتل  ۸له دې وروسته د مرمیو د تبادلې په پایله کې . په پوستې برید وکړ

 ). هلکانو په ګډون او درې ژوبلې

، طالبانو د کنړ والیت د دانګام په ولسوالي کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په اډه څو د ۲۰د ډسمبر په  •
د ډزو په تبادله کې یوه . افغان ملي امنیتي ځواکونو هم د هاوان په مرمیو ځواب ورکړ. ورولېهاوان ګولۍ و ا

 ۴درې وژنې، د دوه ماشومانو او یوې ښځې په ګډون او (ملکي تلفات  ۷ګولۍ په یوه ملکي کور ولګٻده چې 
 . یــې درلودل) ښځې ژوبلې شوې

   

ه چې په جګړو کې د ښکٻلو خواوو ترمنځ د شدیدو او اوږدو جګړو په ترڅ کې منسوبونه تل ممکنه نه وه، په تٻره بیا د هغو ملکي تلفاتو منسوبون  ٨٠                                                
په داسې قضیو کې یوناما ملکي تلفات دولت ضد عناصرو او  دولت پلوه ځواکونو دواړو ته منسوبوي چې په یوه . ي د متقابلو ډزو له وجې راپیدا کیږ 

  . جال کـټګوري کې راځي
چې د دولت ضد عناصرو او  دولت پلوه ځواکونو ترمنځ د ) ژوبلې  ۷۱۸مړینې او  ۱۵۹(ملکي تلفات مستند کړي  ۸۷۷کې یوناما  ۲۰۱۳په   ٨١

  . ه ترڅ کې رامنځ ته شوي او منسوبونه یــې یوه مشخص لوري ته ممکنه نه وهځمکنیونښتو پ



 

٣٣ 

 

  کي تلفاتله ځمکنیو نښتو څخه مل: افغان ملي امنیتي ځواکونه

سلنه لوړ تللی  ۱۴۱کې  ۲۰۱۴د ځمکنیو نښتو له امله ملکي تلفات چې حکومت پلوه ځواکونو ته یــې نسبت شوی په 
په عمده ډول  - ملکی تلفاتو چې افغان ملي امنیتي ځواکونو. یــې لرل ٨٢)ژوبلې ۵۸۵مړینې او  ۳۳۶(تلفات  ۹۲۱چې 

سلنه د ټولو تاکـتیکونو  ۹سلنه او  ۲۶له د راپیدا شویو تلفاتو ته منسوب شوي د ځمکنیو جګړو له ام -افغان ملي اردو
د ډیرې اندٻښنې خبره دا ده چې د ځمکنیو جګړو په ترڅ کې افغان ملي اردو . څخه د راپیدا شویو ملکي تلفاتو جوړوله

مړینې او  ۱۲۹(تنو ته رسٻده  ۳۹۸کې څلور برابره لوړ تللی او ټول شمیر یــې  ۲۰۱۴ته منسوب شوي ملکي تلفات په 
   ٨٣).ژوبلې ۲۶۹

  : الندې په ځمکنیو نښتو کې حکومت پلوه ځواکونو ته د منسوب شویو تلفاتو اندازه ښول شوې

 . او یوازې افغان ملي اردو ته منسوب شوي) ژوبلې ۲۶۹مړینې او  ۱۲۹(ملکي تلفات لري  ۳۹۸پيښې چې  ۸۵ •

 . او یوازې افغان ملي پولیسو ته منسوب شوې) ژوبلې ۳۶مړینې او  ۱۳(ملکي تلفات لري  ۴۹پٻښې چې  ۱۹ •

او یوازې افغان سیمه ییز پولیسو ته منسوب ) ژوبلې ۱۱مړینې او  ۲۶(ملکي تلفات لري  ۳۷پيښې چې  ۱۸ •
 . شوې

 ۱۳۰(ملکي تلفات لري  ۳۸۳و پيښې چې افغان امنیتي بیال بیلو ځواکونو په کې برخه اخیستې وه ا ۱۳۵ •
 ). ژوبلې ۲۵۳مړینې او 

  ۳۵مړینې او  ۳۲(ملکي تلفات یــې لرل  ۶۷پٻښې د حکومت پلوه ملیشه له خوا رامنځ ته شوې چې  ۳۰ •
 ). ژوبلې

چې یوازې نړیوالو نظامي ځواکونو ) ژوبلې ۲وژنې او  ۶(ملکي تلفات یــې لرل  ۸پيښې چې  ۶د ځمکنیو نښتو  •
 . يته منسوبې ګڼل شو

پاتې پيښې او تلفات د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په لړ کې پيښې شوې، د هغو عملیاتو په ګډون چې د 
  . نړیوالو نظامي ځواکونو او حکومت پلوه وسله والو ډلو سره په همکاري کې ترسره شوي

  : ملکي تلفاتو نمونې د ځمکنیو عملیاتو په لړ کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو له خوا د اوښتو

، افغان ملي اردو د کندز والیت د کندز په ښار کې په دولت ضد عناصرو باندې څو د هاوان ۱۸د اګست په  •
هلکانو او دریو  ۴ښځو،  ۴وژنې د  ۱۴(ملکي تلفات  ۲۷ګولۍ په ملکي ساحه ولګیدې او . ګولۍ و اورولې

 . یــې واړول) کانهل ۲نجونې او  ۵ښځې،  ۴ټپیان،  ۱۴نجونو په ګډون او 

، افغان ملي اردو د فراه والیت د باال بلوک په ولسوالي کې د طالبانو د یوه برید په ځواب کې د ۷د سپتمبر په  •
کلن هلک او یوې  ۱۴مړینې، د یوه  ۲(ملکي تلفات  ۶ګولۍ په ملکی ساحه ولګیده او . هاوان ګولۍ و ویشتې

 . یــې واړول) ځه وهټپیان چې درې سړي او یوه ښ ۴ښځې په ګډون او 

؟؟؟ چې د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې رامنځ ته شوي او  دولت )ژوبلې ۸۰مړینې او  ۱۰۲(ملکي تلفات مستند کړی  ۳۸۲کې یوناما  ۲۰۱۳په   ٨٢                                                
  . پلوه ځواکونو ته یــې نسبت شوی

  . مستند کړي چې د ملي اردو له خوا د ځمکنیو نښتو په ترڅ کې پيښې شوي) ژوبلې ۷۵مړینې او  ۲۴(ملکي تلفات  ۹۹کې یوناما  ۲۰۱۳په   ٨٣



 

٣٤ 

 

، طالبانو د کندهار والیت د خاکریز په ولسوالي کې افغان ملي اردو د تالشي په یوې پوستې ۱۵د اکـتوبر په  •
 ۹افغان ملي اردو د دې برید په غبرګون کې د هاوان ګولۍ وویشتې چې په ملکي ساحه ولګیدې او . برید وکړ

کلن هلک په ګډون  ۱۳چې شپږ او اوه کلنې وې او د یوه وژنې، د دوو ښځو او دوو نجونو،  ۵(ملکي تلفات 
 ). کوچنۍ نجونې وې ۲ښځې او  ۲ټپیان، چې  ۴او 

. ، طالبانو د لغمان والیت د الیشنګ په ولسوالي کې د افغان ملي اردو په یوې ګزمې برید وکړ۱د نوومبر په  •
 ۶یو مړ او (ملکي تلفات  ۷ولګیده چې  افغان ملي اردو په درنو وسلو غبرګون وښود او یو راکټ په ملکي ساحه

 ). کلنۍ ټیټ وو  ۱۲هلکانو په ګډون چې ټول یــې له  ۵تنه ټپیان، د یوې ښځې او 

 
ملکيان  ۵۳ښځې او ماشومان وژل شوي او  ۲۹ - ملکي تلفات اړولي ۸۳د افغان ملي اردو د هاوان ګولیو 

  ۲۰۱۴ډسمبر  ۳۱ټپیان شول، هلمند والیت سنګين ولسوالي، 
، د ماسپښن پر مهال د هلمند والیت د سنګین په ولسوالي کې افغان ملي اردو درې د هاوان ۳۱د ډسمبر په 

د دې پيښې په پایله . ګولۍ وویشتې، چې په یوه شخصي کور ولګیدلې چیرې چې د واده مراسم اجرا کیدل
تنه ملکي ټپیان  ۴۶یان او تنه وژل شوي ملک ۲۹ټول . واوښتل) ژوبلې ۵۳مړینې او  ۲۹(ملکي تلفات  ۸۳کې 

یوناما داسې راپور نه دی تر السه کړی چې دولت ضد عناصرو ته مرګ ژوبله اوښتې . ښځې او ماشومان وو 
  . وي

له خپلو ماشومان او  -د هاوان ګولۍ د واده د مراسمو په لومړۍ مرحله کې هلته ولګیده چيرې چې ښځې
سړیو پالن درلود چې د غرمې د ډوډې په وخت کې . وګوري راغونډې شوې وې چې ناوې  -کوچنیو هلکانو سره

  . جال مراسم اجرا کړي 
د زوم د ورور په وینا، چې له پيښې ژوندې پاتې و، د هاوان ګولۍ د ماسپښین په درې نیمو بجو د کور په 

. ره شيانګړ کې ولګیده، ډیر لیږ له هغه وروسته چې ناوې د زوم کور ته راوړل شوه، چې د واده مراسم تر س
د زوم ورور یوناما ته وویل چې کورنۍ افغان ملي اردو ته خبر ورکړی و چې هلته د واده مراسم اجرا کیږي او 
ده وویل چې دی نه پوهیږي ولې د دوي کور هدف ګرځیدلی و ځکه چې په دې وخت کې په هغه ساحه کې 

  . جنګ نه و نښتی
او په کور لګیدلې دي خو دوي وویل چې په دې وخت افغان ملي اردو دا خبره منلې چې دوی ګولۍ ویشتلې 

یوناما د دې هڅه وکړه چې په دې ساحه کې د دغې پيښې په وخت کې . کې په ساحه کې جګړو جریان درلود
د جګړو په اړه معلومات تر السه کړي، خو کوم خبر الس ته را نه غی او دومره یــې یاده کړې  چې طالبانو له 

 ٨٤.د سنګین ولسوالي په بله برخه کې د تالشي په پوستې برید کړی و ۳۰مبر په دې یوه ورځ مخکې، د نوو 
د ملي اردو نږدې اډه په فتح محمد پیچ، (ځایــي سرچینو وویل چې د افغان ملي اردو د تالشي پوستې 

ره یوه داسې سابقه لري چې د طالبانو له خوا د برید پر مهال په غیر متناسب او بې توپی) سنګین ولسوالي کې
  . ډول غبرګون ښي

له پيښې لیږ وروسته، افغان ملي اردو د تالشي له پوستې څخه دوه تنه پرسونل ونیول چې د هاوان ګولۍ 
  . یــې ویشتلې وې او د دې راپور د لیکلو په وخت کې له هغو څخه پوښتنې کیدلې

څیړنه وکړي، په تیره بیا د  یوناما له افغان چارواکو غوښتنه کوي چې د دې پيښې په اړه هر اړخیزه او شفافه
هغو انګیزو په اړه چې برید یــې هڅولی دی او د دې یقین ورکړي چې مسوول کسان به احتساب ته را وستل 

 . کیږي، او د مخنیوي لپاره به نور اقدامات نیول کیږي 
  

پر دغې ویب پاڼې د الس رسي وړ . ډسمبر، هلمند ۳۰پولیس ووژل شول؛  ۱۱قاري یوسف احمدي، په سنګین کې د تالشي په پوستې برید،   ٨٤                                                
 http://shahamat-english.com/index.php/news/51801-check-post-overrun-in-sangin,-11-police-killed. Accessed 20: دي

January 2015    



 

٣٥ 

 

  د نړیوالو نظامي ځواکونو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو ګډ عملیات

سره د دې چې د ایساف نړیوال ځواکونه له ټول هیواد څخه کم شوي او له دې سره د نړیوالو نظامي ځواکونو له خوا 
سلنه زیاتوالی  مستند کړی چې  ۹کې د ملکي تلفاتو  ۲۰۱۴په ملکي تلفاتو کې هم په ټولیز ډول کمی راغلی، یوناما  په 

  . امنیتي ځواکونو له خوا ترسره شويد نړیوالو نظامي ځواکونو په مرسته د افغان ملي 

د نړیوالو . افغان ملي امنیتي ځواکونو د نړیوالو ځانګړو ځواکونو په مرسته په ځینو سیمو کې زیات عملیات ترسره کړي 
ځواکونو له کموالی سره، یوناما مشاهده کړې ده چې افغان ملي امنیتي ځواکونو ډیر شمیر خاص عملیات کړي دي او د 

مړینې او  ۱۰۲(ملکي تلفات  ۱۸۵کې یوناما  ۲۰۱۴په . په ترڅ کې د ملکي تلفاتو شمیر هم زیات شوی دی دې عملیاتو
مستند کړي چې په ګډو عملیاتو کې یا په هغو عملیاتو کې پٻښ شوي چې نړیوال ځواکونه په کې هم شامل  ٨٥)ژوبلې ۸۳

   ٨٦.سلنه زیاتوالی څرګندوي ۹په پرتله  ۲۰۱۳وو او د 

کي تلفاتو له زیاتوالی سره خپله انديښنه څرګندوي چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو او نړیوالو ځواکونو د یوناما د مل
د مثال په ډول، یوناما د لوګر او پکـتیکا په والیتونو کې له . ګډو عملیاتو په ترڅ کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي 
سه کړی چې د نړیوالو ځانګړو ځواکونو او افغان ملي امنیتي مختلفو سرچینو څخه د ملکي تلفاتو په اړه تایید تر ال

یوناما په مکرر ډول د دغو عملیاتو په اړه خپلې اندٻښنې افغان ملي امنیتي . ځواکونو په ګډو عملیاتو کې رامنځ ته شوي
  ٨٧.کار کړی دیځواکونو او د ایساف ځانګړو ځواکونو ته په ډاګه کړي چې دوي دواړو له ملکي تلفاتو له منلو څخه ان

، نړیوالو نظامي ځواکونو او افغان ملي امنیتي ځواکونو د لوګر والیت د څرخ په ولسوالي کې په ۳د اګست په  •
په عملیاتو کې . ملکي سیمو کې چاڼیز عملیات ترسره کړل، چې هوایــي او ځمکني فعالیتونه په کې شامل وو 

 . واوښتل) ژوبلې ۱۳مړینې او  ۱۵(ملکي تلفات  ۲۸

د تالشي  -، افغان ملي اردو او نړیوالو نظامي ځواکونو د پکـتیا والیت د ځاځیو په ولسوالي کې۶د اګست په  •
 ۱۵سړیو په ګډون او  ۷مړینې د دوو هلکانو، یوې ښځې او  ۱۰(ملکي تلفات  ۲۵عملیات ترسره کړل چې 

 . یــې درلودل) سړیو په ګډون ۷هلکانو او  ۲ښځو، یوې نجلۍ،  ۵ټپیان د 

، د افغان ملي اردو او نړیوالو نظامي ځواکونو د لوګر والیت د برکي برک په ولسوالي کې چاڼیز ۹ګست په د ا •
 ۴سړیو او  ۲وژنې د یوې ښځې،  ۷(ملکي تلفات  ۱۷د هاوان د ګولیو په پایله کې . عملیات ترسره کړل

یان، د یوه سړي، یوې ښځې او ټپ ۱۰هلکانو په ګډون او  ۲یوه نجلۍ او  -میاشتنۍ ماشومه ۹یوه  -ماشومانو
ملکي خلکو دغه راز راپور ورکړی چې افغان . یــې درلودل) نجونې وې ۵هلکان او  ۳ماشومانو په ګډون چې  ۸

 . ملي امنیتي او نړیوالو نظامي ځواکونو خلک بیرولي او تهدید کړي دي

شپـې د تالشي عملیات ترسره  ، د افغان ملي اردو د پکـتیا والیت د نیکه په ولسوالي کې د۱۸د سپتمبر په  •
 -مړینې ۵(ملکي تلفات  ۷په عملیاتو کې . کړل، چې د نړیوالو نظامي ځواکونو له خوا یــې هوایــي مالتړ کیده

 . واوښتل) ټپیان ۲هلکان او  ۲درې سړی او 

  . ژوبلو په ګډون یوازې نړیوال ځواکونو ته منسوب شوي ۴مړینو او  ۶ملکي تلفاتو څخه، لس هغه د  ۱۸۵له   ٨٥                                                
له ځمکنیو نښتو څخه مستند کړي چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو او نړیوالو ) ژوبلې ۱۱نې او مړی ۵۹(ملکي تلفات  ۱۷۰کې یوناما  ۲۰۱۳په   ٨٦

  . نظامي ځواکونو یا د افغان ملي امنیتي ځواکونو تر مشري الندې، چې د نړیوالو ځواکونو مرسته ورسره وه، ترسره شوي
، کابل او د یوناما غونډه د امریکې د متحده ایاالتو له ۲۰۱۵جنوري  ۲۷او  ۸او  ۲۰۱۴نوومبر، ډسمبر  ۱۵د یوناما غونډې له ایساف سره،   ٨٧

  . ۲۳ځانګړو ځواکونو سره، ډسمبر 



 

٣٦ 

 

یاتو یا هغو یوناما خپلې پخوانۍ سپارښتنې نړیوالو ځواکونو ته بیا تکراروي چې د ټولو عملیاتو وروسته د ګډو عمل
یا بهرني استخباراتي ایجنسۍ په کې هلته شتون ولري بیا /یا امنیتي ځواکونو او/عملیاتو په ګډون چې نړیوال نظامي او

یا یــې راپور ورکړل شوی /کـتنه وکړي او له پيښو وروسته بشپړه پلټنه وکړي چیرې چې ملکي تلفات رامنځ ته شوي وي او
پيښو کې باید په پرلپسې ډول مناسب ګامونه اوچت کړي څو یقیني کړي چې د  نړیوال ځواکونه په ټولو داسې. وي

  . قربانانیانو لپاره یــې حساب ورکونه شته او عملیات په مناسب ډول اجراء کیږي 

  کارول په ملکي ګڼ میشتو سیمو کې د هاوان ګولۍ او راکـټونه

وه په غیر مستقیم ډول د وسلو، په عمده ډول د کال په اوږدو کې یوناما په جګړو کې د ښکیلو خواوو له پل ۲۰۱۴د 
غیر مستقیمې ویشتونکي وسلې لکه . هاوانونو د کارولو له امله په ملکي تلفاتو کې پرلپسې زیاتوالي مشاهده کړی 

هاوانونه، راکـټونه او السي بمونه د وسلو قوي چاودیدونکي سیسټمونه دي چې ګولۍ یو ځای ته شړي بې له دې چې 
د هاوان ګولۍ نه شي کوالی چې یو مشخص هدف و ولي، ځکه د اغیزې یوه پراخه . یم ډول و وینيهدف په مستق

  . ساحه رانغاړي؛ کله چې د ا ډول وسلې په ګڼ میشتو سیمو کې وکارولې شي د ملکي خکو د تلفاتو خطر ډیریږي 

 ۱۷۸۸له امله رامنځ ته شوي چې سلنه په ځمکنیو نښتو کې د هاوانونو او راکـټونو  ۵۰کې، د ملکي تلفاتو  ۲۰۱۴په 
   ٨٨.سلنه زیاتوالي په ډاګه کوي ۷۳په پرتله  ۲۰۱۳یــې اړولي چې د ) ملکي ژوبلې ۱۳۴۱مړینې او  ۴۴۷(تلفات 

چې د هاوانونو او راکـټونو له امله پيښې ) ژوبلې ۷۲۲وژنې او  ۲۲۳ملکي تلفات،  ۹۴۵(سلنه  ۵۳یوناما د ملکي تلفاتو 
حکومت پلوه ځواکونو ) ټپـي کٻدنې ۴۷۷وژنې او  ۱۸۶ - ملکي تلفات ۶۶۳(سلنه  ۳۷او شوي، دولت ضد عناصرو ته 

د پولې په دواړو خواوو کې متقابلو ډزو ته منسوب کړي او پاتې ) ژوبلې ۷۱وژنې او  ۱۱ملکي تلفات،  ۸۲(سلنه  ۵ ٨٩ته
  . یوې خوا ته هم نه دي منسوب شوي) ژوبلې ۷۱وژنې او  ۲۷ملکي تلفات،  ۹۸(سلنه  ۵

که څه هم یوناما له ځمکنیو نښتو څخه د ملکي تلفاتو ډیری دولت ضد عناصرو ته منسوب کړي، د افغان ملي امنیتي 
 ۶۶۳یوناما . ځواکونو له خوا د غیر مستقیمو ویشتنو او هاوان ګولیو له امله په ملکي تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلي

کړي چې د حکومت پلوه ځواکونو له لوري د هاوان د ګولیو او السي  مستند) ژوبلې ۴۷۷مړینې او  ۱۸۶(ملکي تلفات 
   ٩١.سلنه زیاتوالي څرګندوي ۱۵۸کال په پرتله  ۲۰۱۳دغه شمیر د  ٩٠.بمونو له امله رامنځ ته شوي

شپږ میاشتني راپور کې څرګنده کړې چې د هاوانونو او  ۲۰۱۴لکه څنګه چې یوناما د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د 
بمونو کارول د ځمکنیو نښتو پر مهال د ملکي کسانو په وژلو او ژوبلولو برسیره ساحه په ناچاودو توکو سره ککړوي السي 

                                                
د هاوانونو، السي بمونو او راکـټونو د کارولو په پایله کې رامنځ ته شوي چې ) ژوبلې ۸۲۱وژنې او  ۲۱۲(ملکي تلفات  ۱۰۳۳کې یوناما  ۲۰۱۳په   ٨٨

  . وو په ذریعه د ځمکنیو نښتو په ترڅ کې ترې ګـټه اخیستل شوې مستند کړي په جګړو کې د ټولو ښکیلو خوا
پٻښو څخه چې  دولت پلوه ځواکونو ته یــې نسبت شوی او د هاوانونو، السي بمونو او راکـټونو د استعمال په پای کې یــې ملکي تلفات  ۱۸۶له   ٨٩

پيښې  دولت  ۷) وه وسله والو ډلو یا نړیوالو ځواکونو د شتون په صورت کېد  دولت پل(پيښې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته  ۱۷۷اړولي، یوناما 
  . پيښې نړیوالو ځواکونو ته منسوبې کړي دي ۲پلوه وسله والو ډلو او 

املي  سلنه افغان ۹۶ملکي تلفاتو څخه چې د هاوان د ګولیو له امله رامنځ ته شوي او  دولت پلوه ځواکونو ته یــې نسبت شوی، یوناما  ۶۶۳له   ٩٠
څلور سلنه  دولت پلوه وسله والو ډلو ته ) له  دولت پلوه وسله واله ډلو یا نړیوالو نظامي ځواکونو سره د ګډو عملیاتو په ګډون(امنیتي ځواکونو ته 

  . نړیوالو نظامي ځواکونو ته منسوب کړي دي) له یو سلنه څخه کم(او درې تلفات 
دولت پلوه ځواکونو ته منسوب کړي چې د هاوانونو او السي پمونو د )  ژوبلې ۲۰۱مړینې او  ۵۶(ملکي تلفات  ۲۵۷کې، یوناما  ۲۰۱۳په   ٩١

  . کارولو له امله اوښتي دي



 

٣٧ 

 

یوناما په پرلپسې ډول خپله اندٻښنه څرګنده کړې چې افغان امنیتي ځواکونه داسې پالیسي یا عملي اقدامات نه لري . 
  ٩٢.پاک کړي چې د ځمکنیو نښتو په ساحه کې پاتې شوي ويچې له مخې یــې دوي باید ناچاودي توکي په ګوته او 

د افغانستان په قضیه کې طالبان او افغان ملي  -د بشرپالنې نړیوال قانون حکم کوي چې په جګړو کې ښکیلې خواوې
باید ټول ممکن احتیاطي اقدامات ونیسي چې ملکي خلک او ملکي اجناس د بریدونو له اغیزې  - امنیتي ځواکونه دي

په داسې احتیاطي تدابیرو کې ملکیانو ته خبرداري، د  جګړو لپاره د مناسبو روشونو اختیارول، او له دې . وساتيڅخه 
  ٩٣.څخه ډډه کول شاملیږي چې نظامي هدفونه د ملکي خلکو ساحې ته نږدې نه پریږدي

ملکي خلکو د اوسیدو  په ځانګړي ډول، یوناما په جګړو کې له ښکٻلو خواوو څخه په ټینګه بیا غوښتنه کوي چې د
ځایونو ته هاوانونه او السي بمونه ونه غورځوي او له ښکٻلو خواوو څخه غواړي چې د غیر مستقیمو وسلو د ویشتلو په 

د بشرپالنې د نړیوال قانون له مخې په جګړو کې . طرز العملونو او قواعدو کې چې وضع شوي بیا له سره کـتنه وکړي 
غیر مستقیمو چاودیدونکو وسلو له ویشتلو د مخه، لکه هاوانونه، راکـټونه او السي  ښکیلې خواوې مکلفیت لري چې د

بمونه، په جګړه کې د وسلو اغیزې هغه نظامي دنده چې وسلې یــې باید اجرا کړي او د دغو دوو عواملو په منځ کې د 
  ٩٤.تناسب اصل و ارزوي څو د ملکي کسانو تلفات حد اقل ته راټیټ کړي 

   

د جګړې څخه د پاتې ناچاودو توکو په اړه د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د خنثي کولو د کاري ګروپ سره د یوناما مرکه، اګست،   ٩٢                                                
  .، کابل۲۰۱۴

دان : جلد، قواعد، چاپ ۱د سره صلیب نړیواله کمیټه، نړیوال عرفي قانون، . احتیاطي تدبیرونه ۲۴او  ۲۳، ۲۲د بریدونو د اغیزو په ضد   ٩٣
ر سي کامبریج /سی یو(ماري هینکرس او لوویز دو سوالدبیک  ٓ   ). ۲۰۰۵ای سی ا

  . ۲۰۰۴کـتاب، اکسفورډ چاپ  د الرښوونکو اصولو او وسلو د تطبیق لپاره د الرښود، السي: وګورئ   ٩٤



 

٣٨ 

 

  او د ملکیانو ساتنه ٩٥اصردولت ضد عن. ۳

مستند کړي چې د عملیاتو او بریدونو په ترڅ کې ) ژوبلې ۴۹۰۲وژنې او  ۲۶۴۳(ملکي تلفات  ۷۵۴۵کې یوناما  ۲۰۱۴په 
چې په  ٩٦سلنه زیاتوالي ښيــي ۱۸کال په پرتله  ۲۰۱۳دغه شمیر د . د دولت ضد عناصرو په ذریعه رامنځ ته شوي

  . اتو دولت ضد عناصرو ته منسوبیږي سلنه د ټولو ملکي تلف ۷۲کې  ۲۰۱۴

 ۲۰۰۹له . راهیسي هر کال زیاتیږي  ۲۰۰۹د ملکي تلفاتو شمیر چې د دولت ضد عناصرو له خوا رامنځ ته شوي له 
د دغو ملکي مړینو . کې دولت ضد عناصرو تر بل هر کال زیات شمیر ملکیان وژلی او ژوبل کړي دي ۲۰۱۴راهیسې په 

توپیره  ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو او په ګڼ میشتو ځایونو کې د ځانمرګو بریدونو او  او ژوبلو زیاته برخه د بې
  .په ټول هیواد کې د ملکي کسانو د عمدي هدفي وژنو له امله رامنځ ته شوي دي

  
 ځای پرځای  شوي چاودیدونکي توکي

 

تن له لمونځ کوونکو څخه دوهم  یو. د جمعې د لمانځه پر مهال  زه پر منبر  ناست وم چې خطبه پیل کړم
نور زه پوه نه شوم چې . زه بې سده شوم. اذان ورکولو چې یو ځاي پر ځاي  شوی بم د منبر د الندې وچاودٻد

نه پوهیږم چې هغوي زه او جومات ولې موخه .  په روغتون کې په هوښ راغلم.   له دې وروسته څه پیښ شول
هیڅ یو مسلمان به دغه . کړنه په بشپړ ډول د اسالم ضد عمل دیوګرځولو، خو په دې پوهیږم چې دغه ډول 

    ٩٧.دا د وحشت انتها ده. ډول بریدونه ونه کړي 
نٻټه د ننګرهار والیت د خوګیاڼیو په ولسوالي کې د جومات د ننه د ځاي پر  ۲۸کال د نوومبر په  ۲۰۱۴د  --

  .کیان ټپیان شولتنه مل ۳۴ځاي  شوي چاودیدونکي توکي برید چې په پایله کې يــې 
  

                                                
دولت ضد عناصر ټول هغه انفرادي کسان او وسله والې ډلې رانغاړي چې د افغانستان سره په وسله واله جګړه کې یا د افغانستان د دولت   ٩٥
  . د تفصیل لپاره د اصطالحاتو برخه وګورئ . یا نړیوالو نظامي ځواکونو په ضد په وسله واله مقاومت کې شامل وي/او

  .دولت ضد عناصرو ته منسوب کړي ) ژوبلې ۴۰۶۳وژنې او  ۲۳۱۰(ملکي تلفات  ۶۳۷۳کې یوناما  ۲۰۱۳په   ٩٦
  .نٻټه د ننګرهار د والیت د جالل اباد په ښار کې د یوناما مرکه ۳۰کال د نوومبر په  ۲۰۱۴د   ٩٧
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 د دولت ضد عناصرو له خوا د ملکي کسانو مرګ او ژوبله
۲۰۱۴ - ۲۰۰۹ډسمبر  - جنوري  

 ټوټل ژوبله  مړینه 



 

٣٩ 

 

کال کې د ځاي پرځاي  شوو چاودیدونکو توکو بې توپیره او ناقانونه کارونې په زیاته پیمانه ملکیانو ته تاوان  ۲۰۱۴په 
د شپږو پرلپسې کلونو په موده کې د ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو د کارولو له امله په ملکي تلفاتو کې . واړولو

 ۹۲۵(ملکي تلفات ۲۹۷۸یوناما په دغه موده کې د ځاي پرځاي شویو چاودیدونکو توکو په وسیله  زیاتوالی راغلی چې 
د فشارپه . کال په پرتله درې سلنه زیاتوالی په ډاګه کوي  ۲۰۱۳٩٨ثبت کړي دي چې د ) ټپـي کٻدنې ۲۰۵۳مړینې او 

غیر (شويو چاودیدونکي توکوذریعه فعالیدونکي ځاي پرځاي شويو چاودیدونکو توکو، په موټر کې ځاي پرځای 
او مقناطیسي ځاي پرځاي کٻدونکو چاودیدونکو توکو د کارولو په پایله کې په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی راغلی ) انتحاري 

په داسې حال کې چې له لٻرې څخه کنترول شويو چاودیدونکو توکو او د نا مشخصو  ماشو د درلودونکو ځاي پر . دی
  .   کو د کارولو له ال رې په ملکي تلفاتو کې کمښت راغلی دیځاي شویو چاودیدنکو تو 

  

کال کې د ځمکنیو نښتو وروسته ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو د نورو تاکـتیکونو په پرتله زیاتره  ۲۰۱۴په 
نه ملکي سل ۲۸ملکیان وژلي او ټپـي کړي دي، چې په دې کې د ځاي پر ځاي شوو چاودیدونکو توکو کارونې په پایله کې 

زیاتره ملکي تلفات د ځاي پرځاي شویو چاودیدونکو توکو د کارولو له امله په هغو بریدونو کې . تلفات رامنځته شوي دي
  .چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د ملکي نفوس د اوسٻدنې په ګڼ میشته سیمو کې شوي رامنځته شوي دي 

 ۱۵۴۸۴بیالبیلو بریدونو کې  ۴۶۶۴پرځاي شویو چاودیدونکو توکو په کال راهیسې په افغانستان  کې د ځاي  ۲۰۰۹د 
  . رامنځته شوي دي) ټپـي کٻدنې  ۱۰۰۴۲مړینې او  ۵۴۴۲(ملکي تلفات 

کال کې د هلمند والیت په دې توګه هغه والیت دی چې هلته زیات ملکيان د ځاي پر ځاي شویو  ۲۰۱۴په 
  .په دې پسې بیا کندهار، ننګرهار او د فاریاب والیتونه راځيچاودیدونکو توکو له امله اغیزمن شوي دي، چې 

   

رځای شویو چاودیدونکو توکوڅخه رامنځته شوي دي چې د ځاي پ)  ژوبلې۱۹۲۸وژنې او  ۹۶۴(ملکي تلفات ۲۸۹۲کال کې یوناما  ۲۰۱۳په   ٩٨                                                
  . مستند کړي دي
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د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو په وسیله ملکي تلفات
۲۰۰۹-۲۰۱۴ډسمبر  - جنوري 

 ټوټل ژوبله  مړینه 



 

٤٠ 

 

  ځاي پرځاي شوي چاودٻدونکي توکي چې په عمدي توګه ملکیان هدف ګرځوي

یوناما دا مشاهده کړې ده چې د دولت ضد عناصرو له خوا  د ځاي پرځاي شویو چاودیدونکو توکو د کارونې په برخه کې 
د ځاي پر ځاي شویو چاودیدنکو توکو په .  په نښه کیږي یو څه کمښت راغلی دیچې په کې په قصدي توګه ملکیان 

هغو بریدونو کې چې د قومي مشرانو، د ولسوالیو د چارواکو، د قضايــي چارواکو، د روغتیایــي او پوهنې د کار کونکو او 
    ٩٩.منفردو ملکیانو پرضد تر سره کیږي تر یوې اندازې کموالی راغلی دی

پر ځاي شویو چاودیدنکو توکو په هغو بریدونو کې چې د یوې کـتګورۍ ملکیانو او ملکي هدفونو پر ضد تر یوناما  دځاي 
کال کې  د ځاي پر  ۲۰۱۴په . دیني عالمان او عبادت ځایونه: سره کیږي په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی مستند کړی دی

رې داسې پیښې مستندې کړي دي چې له امله يــې ځاي شویو چاودیدونکو توکو په جوماتونو کې د ځاي پرځاي کولو  د
په دې رپوټ (کال کې دوه وو، چې  هغو تلفات نه درلودل  ۲۰۱۳تنه ملکیان  ټپـي شول چې دغه شان بریدونه په  ۳۷
 ).برخه و ګورئ د دیني اشخاصو او عبادت ځایونو پر ضد تهدیدونه او بریدونه، کې 

په وړاندې د دولت ضد عناصرو له خوا د ځای پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو په بریدونو کې د کمښت   یوناما د ملکیانو
 :د بیلګې په توګه. کال کې ادامه درلودله ۲۰۱۴یادونه کوي خو ورسره دا په ډاګه کوي چې دغه ډول بریدونو په 

ان د والیت په ترینکوټ کې د یوه نٻټه، له لٻرې څخه کنترولٻدونکی چاودیدونکی توکی د ارزګ ۱۰د جون په  •
 ۱۵په دغه برید کې د قومي مشر دوه تنه تنکي زامن چې د . تن قومي مشر د شخصي موټر الندې وچاودیدلو

 .کلونو وو او  لس کلن لمسی يــې و وژل شول او پخپله قومی مشر او د هغه موټر چلونکی ټپیان شول ۱۸او 

خه کنترولٻدونکی چاودیدونکی توکی هغه مهال وچادول شو چې د نٻټه، یوه حلقه له لٻرې څ ۲۴د ډسمبر په  •
صنایعو د ریاست یوه دولتي نقلیه وسیله يــې په موخه کړې وه، یو تن کارمند او شپږ تنه نور ملکیان يــې 

 .د شخړې هیڅ یوه اړخ د دغې پیښې مسوولیت پر غاړه نه دی اخیستی. ټپیان کړل

اودیدونکو توکو د الرې د ملکي وګړو په نښه کول کیدای شي په جنګي په قصدي توګه د ځاي پر ځاي کیدونکو چ
د بشر پالنې نړیوال قانون د کوم په رعایت کولو چې د دولت ضد عناصر مکلف دي په بې . جرمونو کې و شمٻرل شي

 ١٠٠.ږي توپیره او نا متناسبه توګه بریدونه منع کوي چې په هغو کې په قصدي ډول ملکیان تر هدف الندې نیول کی

  ملکي میشته ځایونو کې نظامي اهداف په نښه کويځاي پرځاي شوي چاودیدونکي توکي چې په 

یوناما په دې اړه اندیښمنه ده چې د دولت ضد عناصر د ځاي پر ځاي کٻدونکو چادودیدنکو توکو کارولو ته ادامه 
اکـثره وخت مصروفې سیمې چې په کې د (ورکوي څو د ملکي وګړو د هستوګنې په سیمو کې نظامي موخې هدف ونیسي

رونو مرکزونه، جوماتونه او روغتونونو او ښوونځیو ته ملکیانو ګڼه ګوڼه وي چې په هغو کې بازارونه، د ښار ګوټو او ښا
، چې په کې د ځاي پرځاي شویو چاودیدونکو توکو اغیزې د ملکيانو تر منځ توپیر نه کوي او )نږدې ځایونه شامل دي

ټپـي  ۱۲۶مړینې او  ۴۲(ملکي تلفات ۱۶۸د بیلګې په ډول یوناما . په غیر متناسب ډول د ملکیانو تر منځ اثر کوي

یوناما هغه ملکي تلفات د هدفي وژنو په لړ کې، چٻرته چې ځاي پرځاي شوي چاودیدونکي توکي د تاکـتیک په توګه کارول شوي دي د هدفي   ٩٩                                                
د ملکيانو : د قتل جنګي جرمونه په بله برخه کې . نه شاملويوژنو په لړ کې شمیري او هغه د ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو په ارقامو کې 

   .وګورئ  هدفي وژنې، 
نیټې د ژنیو د کنوانسیون درٻیمه مشترکه ماده، د ژنیو د کنوانسیونونو ، او په غیر نړیوالو وسله والو شخړو کې د  ۱۲کال د اګست د  ۱۹۴۹د   ١٠٠

ساسنامې . ماده وګورئ  ۱۳قربانیانو د ساتنې په اړوند دوهم  الحاقیه پروتوکول  ٓ   .ونه وګورئ پراګراف) ک(او ) ح(، )ج(ماده او   ۸همدارنګه د روم د  ا



 

٤١ 

 

د ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو د کارولو له امله ثبت کړي دي چې جوتٻدله په هغو کې د افغانستان ) دنېکٻ
  .سلنه زیاتوالی په ډاګه کوي ۳۸کال په پرتله  ١٠١ ۲۰۱۳ملي اردو په نښه شوې وه چې دا د 

  :د چاودنو بیلګې  چاودیدونکو توکود ملکي نفوس دمیشت په سیمو کې د دولت ضد عناصرو له خوا د ځاي پرځاي کٻدونکو 

غې په ولسوالي کې یو ځاي پر ځاي شوی چاودیدونکی توکی  ۲۹د نوومبر په  • ٓ نٻټه، د لوګر د والیت د محمد ا
کله چې محلي زده کوونکي هلته د . چې د یوه پل د الندې ایښوول شوی و وچاودید چې تلفات يــې نه درلودل

دنې پایلې وګوري دوهم ځاي پر ځاي شوی چاودیدونکی توکی دې لپاره را ټول شول چې د لومړنۍ چاو
  .يــې را منځته کړل) دوه زده کوونکي مړه او شپږ نور ټپیان شول(وچاودٻد چې اته ملکي تلفات 

نٻټه، د کندز والیت د دشت ارچي په ولسوالي کې محلي روغتون ته نږدې  په موټر کې ځاي  ۲۴د نوومبر په  •
ملکي  ۲۷ی چې په کې د افغانستان د ملي اردو موټر په نښه شوی و چاودید، پرځاي شوي چاودیدونکی توک

ټپـي کٻدنې چې په هغو کې څلور  ۱۹اته مړینې  چې په کې دوه میرمنې او دوه ماشومان شامل وو او (تلفات 
 .په شخړه کې شامل هیڅ اړخ د دې مسوولیت نه دی منلی. رامنځته شول) نجونې او درې هلکان شامل وو 

نٻټه، د دولت ضد عناصرو د پکـتیا د والیت د ګردیز په ښار کې یوه رستورانت ته نږدې یو  ۳وومبر په د ن •
څلور مړینې چې (ملکي تلفات  ۲۶د هغه د چاودنې له امله . ځاي پر ځاي شوی چاودیدونکی توکی تعبیه کړ

په شخړه کې . ه شولرامنځت) ټپـي کٻدنې چې په کې څلور هلکان شامل وو  ۲۱په کې یو هلک شامل و او 
 .شامل هيڅ یو اړخ د پیښې مسوولیت پر غاړه نه دی اخیستی

د ملکي نفوس په  سیمو کې د چاودٻدونکو وسلو کارول د ځانګړې اندیښنې المل دی، ځکه چې دا په حتمي ډول په 
د دې اندیښنو پر . زې لري بې توپیره توګه پر ملکیانو هم په لنډ مهال کې او هم په اوږد مهال کې زیاتې شدیدې بشري اغی

ګڼې کوڼې   بنسټ د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي په شخړه کې په شاملو اړخونو باندې غږ کړی چې د ملکي وګړو د
  ١٠٢.په سیمو کې د پراخه اغیز لرونکو منفلقه وسلو د کارولو څخه ډډه وکړي 

  د سیمې په لحاظ ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي

سره په سمون کې یوناما د ملکي مړینو او ټپـي کٻدنو  چې د ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو د کارولو د تیرو کلونو 
د الرې د هٻواد په سهیل، سهیل ختيځ او ختیځو سیمو کې رامنځته شوي دي مستند کولو ته ادامه ورکړې، چې ډیر 

  .یتونو کې رامنځته شوي ديشمیر يــې د هلمند، کندهار، ننګرهار، فاریاب، خوست او غزني په وال

وژنې او  ۴۹(د ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو د بریدونو له امله ملکي تلفات   ۱۲۲کال کې یوناما د افغان ملي اردو پر خالف  ۲۰۱۳په   ١٠١                                                
  . مستند کړي دي) ژوبلې ۷۳

  .وګورئ  S/2012/376 په وسله واله شخړه کې د ملکيانو د ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور    ١٠٢



 

٤٢ 

 

  

کال کې د ځاي پرځاي شویو  ۲۰۱۴لکه چې په دغه چارټ کې يــې انعکاس موندلی دی په ملکي تلفاتو کې زیاتوالي په 
کال په اوږدو  ۲۰۱۳چاودیدونکوتوکو له امله رامنځته شوي دي، او په هغو سیمو کې يــې ډیروالی موندلی دی چې د 

ملکي تلفات په سهیل، ختيځ او سهیل . کې د دغو تلفاتو شمیر لږ و، لکه مرکزی، شمال ختیځ او د شمال سیمې
ختیځو سیمو کې په همغه حالت کې پاتې دي، چیرته چې د ملکي تلفاتو اکـثریت د ځاي پرځاي شویو چاودیدونکو توکو 

  .له الرې پخوا مستند شوي دي

  و چاودیدونکو توکو ډولونه چې ملکي تلفات رامنځته کويد ځاي پر ځاي شوی

توکو د پیښو د څیړنې پر مهال چې له امله يــې ملکي تلفات رامنځته کیږي یوناما د  د ځاي پر ځاي شویو چاودیدنکو
افغانستان او نړیوالو امنیتي موسسو سره مشورې کړي دي، چې په هغو کې د ولسوالي، والیت او د هٻواد په کچه د 
ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو سره د خنثی کولو متخصیصین شامل دي څو په دې توګه د کاریدونکو ځاي پر 

یوناما ځاي پرځاي شوي چاودیدونکي توکي د . ځاي شویو چاودیدونکو توکو ډولونه په یو مشخص برید کې معلوم شي
کـتګوري کیږي،  ١٠٣و توکو چاودنه ترسره کیږي هغه اساسي میتود له مخې چې په کې د ځاي پر ځاي شوي چاودیدونک

د / د راډیو/ د قرباني د تماس  سره  فعالیدونکي ځاي پرځاي شوي چاودیدونکي توکي،له لٻرې / چې په هغو کې د فشار

يو ځاي پر ځاي شوی چاودیدونکی توکی د چاودونې ورکولو د سیسټم پر بنسټ چاودول کیږي، چې کیدالی شي هغه د فشار تخته وي،   ١٠٣                                                
و ګورئ د کنترول شویو ځاي پر ځاي شویو . موبایل ټیلیفون، رادیو، ټایمر او یاهم سیم وي چې په فزیکي لحاظ د وسیلې سره وصل وي

کال  ۲۰۱۱د . د ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکوپر اساساتو پوهٻدنه)   CFC(رښود ،  ملکي نظامي  ګډ  مرکز چاودٻدونکو توکو د پوهې ال
-www.cimicweb.org/CounterIED/20110912_c-IED_Topical_report_introduction_to_IEDs%20سپټمبر ، په 
draft%5B1%5D.pdf,: https://  الس رسی وړ دی نیټې څخه د ۸کال د جون له  ۲۰۱۴د  .  
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 سیمه

 لودیځ سویل  سویل ختځ  شمال  شمال ختیځ  ختیځ 

2009 90 0 101 52 47 383 1079 125

2010 108 0 233 199 129 554 1316 207

2011 106 0 234 176 149 597 906 292

2012 179 0 181 151 230 653 876 261

2013 138 39 288 137 254 675 1108 253

2014 204 7 437 288 357 451 1013 221

د سیمې په اساس چاودیدونکي توکي: ملکي مړینې او ټپـي کٻدنې  
۲۰۱۴-۲۰۰۹ډسمبر  - جنوري    



 

٤٣ 

 

قوماندې د الرې  کنترول شوي ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي، ځان مرګي ځاي پرځاي شوي چاودیدونکي توکي 
   ١٠٤.پرځاي شوي چاودیدونکي توکي  شامل دي او مقناطیسي ځاي

  قوماندې څخه فعالیدونکي ځاي پر ځاي شويو چاودیدونکو توکو  له امله ملکي تلفات/ له  له لٻرې 

  

څو دقیقې وروسته زما یو خپلوان په . زه ماسپښین مهال پخپل کور کې وم کله چې مې د چاودنې غږ واورید
په پاي کې زه خبر . نا ارامه و او دا ستونزمنه وه چې د هغه په خبره پوه شمد هغه غږ ډیر . موبایل راسره وغږید

شوم چې زما دوه کوچني وروڼه چې د کانال پر څنډه کې هغه مهال چې هلته يــې لوبې کولې په چاودنه کې 
ی ته ورمنډه کړه او و مې ليدل چې خلک هلته پرځمکه پراته دي او په وینو. ټپیان شوي دي ٓ لړلي  ما د پیښې ځا

پولیس را سره مرسته وکړه . ما خپل دوه وروڼه هم چې د دوو نورو ما شومانو سره پر ځمکه پراته وو ولیدل. دي
دې . چې زما وروڼه او نور ماشومان یوې نقلیه وسیلې ته پورته کړو او هغوي مو د میرویس روغتون ته وليږدول

   ١٠٥.پیښې زه او زما کورني خورا غمجنه کړه
ورور چې له لٻرې څخه د کنترول شوي ځاي پر ځاي شوي ) کلن ۱۲یو لس کلن او (لکانو د  هغو دوو ه

چاودیدونکي توکي په وسیله چې د ملي امنیت یوه نقلیه وسیله يــې د کندهار د والیت د کندهار په ښار کې د 
  .نیټه په نښه کړې وه ټپیان شوي دي ۱۹کال د اکـتوبر په  ۲۰۱۴

  

چې له لٻرې څخه د کنترول شويو ځاي ) ټپـي کٻدنې ۸۸۵مړینې او  ۲۳۴(ملکي تلفات  ۱۱۱۹کال کې یوناما  ۲۰۱۴په 
) درې سلنه(کال په پرتله یوه څه کمښت ۲۰۱۳پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو په پایله کې را منځته شوي دي، او د 

   ١٠٦.په ډاګه کوي ثبت کړي دي

ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو په لړ کې د ټولو هغو د یو لږ څه کمښت سره سره له لٻرې څخه د کنترول شویو 
 ۱۱سلنه تشکیلوي چې دا د ټولو ملکي تلفاتو  ۳۸ملکي تلفاتو چې ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو رامنځته کړ ي

که څه هم له لٻرې څخه کنترول شوي چاودیدونکي توکي داسې ډیزاین شوي دي چې په تخنیکي لحاظ . سلنه ده
د دې امکان ورکوي چې دغه چاودیدونکې وسیله هغه مهال وچوي کله چې هدف د ) کاروونکو ته یــی(نو تهاپریترا

موخې ځاي ته په حرکت کې وي او په دې توګه کیدالی شي چې په زیاته پیمانه توپیر په کې وشي، د دغو وسیلو په 
) په ځنډ او یا هم تر مخه چاودونه(تیروتنه محالتو کې چې ملکي وګړي په کې میشته دي او د هغو په چاودونه کې  هغو

  .اکـثره وخت په زیاته پیمانه کې ملکي تلفات رامنځته کوي

یوناما همدارنګه دا مستنده کړې ده چې د دولت ضد عناصرو له خوا چې په کې طالبان هم شامل دي د نا متناسبه 
ي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي کارول کیږي بریدونو په  سرته رسولو سره چې په کې  له لٻرې څخه کنترول شوي ځا

او هغه کسان چې دغه ډول ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي کاروي  -او په کې ملکیانو ته زیان اوړي د پام وړ دی
چې له برید څخه د مستقیمې او مشخصې نظامي بریا   -باید چې په منطقي لحاظ د دغه زیان وړاند وینه يــې کړې وای

  . کې وي سره په تړاو

                                                
  . د ځاي پر ځاي شویو چا ودیدونکو توکو د ډولونو د تعریف او تشریح لپاره د اصطالحاتو برخه وګورئ   ١٠٤
  .نٻټه د یوناما مرکه ۳۰کال د اکـتوبر په  ۲۰۱۴د کندهار په والیت کې د   ١٠٥
) ژوبلې ۸۹۲وژنې او  ۲۵۷(ملکي تلفات  ۱۱۴۹کال کې یوناما  له لٻرې څخه د کنترول شویو چاودٻدونکو توکو د کارونې له امله  ۲۰۱۳په   ١٠٦

  . ثبتې کړي دي



 

٤٤ 

 

  :له لیرې څخه د کنترول شویو ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو له الرې د ملکي تلفاتو نمونې     

نٻټه له لٻرې څخه کنترول شوی چاودیدونکی توکی چې د طالبانو له خوا د کنړ د والیت د  ۲۰د ډسمبر په  •
د او یوه شخصي نقلیه وسیله يــې و ناړۍ په ولسوالي کې په عمومي سړک ځاي پرځاي کړا ی شوی و و چاودی

اوه مړینې چې په کې څلور نارینه یوه اوه کلنه نجلۍ او دوه هلکان چې د (تنه ملکي تلفات  ۱۰وهله چې 
طالبانو د دغه برید مسوولیت په غاړه . رامنځته کړل) شپږو او اوو کلونو وو شامل وو او درې نور ټپیان شول

 .  واخیست او د دې دعوه يــې وکړه چې څلور پولیس يــې وژلي دي

ټه د دولت ضد عناصرو د خوست د والیت د ځاځي میدان په ولسوالي کې د یوې ملکي نٻ ۱۸د نوومبر په  •
تنه ملکي تلفات  ۱۴نقلیه وسیلې په وړاندې له لیرې څخه کنترول شوې چاودیدونکې وسیله وچاودوله چې 

ونې تنه نور ژوبل شول، چې په کې څلور میرمنې او دوه نج ۱۳یوه میرمن و وژله شوه او (یــې رامنځته کړل 
 ).شاملې وې

نٻټه د پکـتیا د والیت د ګردیز په ښار کې د دولت ضد عناصرو د چایو په یو ترموز کې له لٻرې  ۳د نوومبر په  •
دغه برید . څخه کنترول شوی ځاي پر ځاي شوی چاودیدونکی توکی تعبیه کړی و چې وروسته بیا وچاودٻد

ټپـي کٻدنې چې په هغو کې پنځه  ۲۲شامل و، او څلور مړینې چې په کې یو ماشوم هم (تنه ملکي تلفات  ۲۶
 .رامنځته کړل) تنه یــې ماشومان وو 

نٻټه له لٻرې څخه کنترول شوي ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکی توکی له الرې  چې د سولې  ۱۹دسپټمبر په  •
دٻد، چې د والیتي شورا غړی يــې په نښه کړی و  د بغالن د والیت د بورکه ولسوالي په مرکزي بازار کې و چاو

ټپـي کٻدنې چې په کې شپږ  ۱۳شپږ مړینې، چې په هغو کې درې هلکان شامل وو، او (ملکي تلفات  ۱۶
 .رامنځته شول) هلکان شامل وو 

په جګړه کې د ټولو ښکیلو اړخونو څخه غوښتل کیږي چې د توپير کولو او تناسب هغه اصول چې د بشر پالنې په 
په داسې حال کې چې له لٻرې څخه کنترول شوي ځاي پر ځاي شوي . ي نړیوال قانون کې راغلي دي رعایت کړ 

چاودیدونکي توکي ښايــي چې د نظامي هدفونو د په نښه کولو په لړ کې په دقیق ډول توپیر رامنځته کړي، د بشر 
ملیاتو مخه ونیسي او یا هم لږ تر لږه هغه د ع ’ ضمنی زیان ‘پالنې د نړیوال قانون  الندې اپریتر مکلف دی چې د 

پر مهال تر لږې اندازې پورې راټيټ کړي او له هغو بریدونو ډډه وکړي چې په نا متناسبه توګه ملکیانو او ملکي 
  .هدفونو ته زیان اړوي

  

  

  

  

  

  

  

ریموټ کنترول
38% 

فشاري چاودیدونکي توکي
مقناطیسي 26%

8% 

موټربم ځانمرګي
6% 

نور 
5% 

نامعلومه 
17% 

د ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو د فرعي تاکـتیک په وسیله د 
ملکي وګړو  مړینې او ژوبلې

۲۰۱۴دسمبر   - جنوري 



 

٤٥ 

 

  د فشار په ذریعه د فعالیدونکو ځاي پر ځاي شويو چاودیدونکو توکو د الرې په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی

 

بیا مې ولٻدل . متره لٻرې لو کولو کله چې مې د چاودنې  زړه بوګونکی غږ واورٻد ما د صحنې څخه تقریبا سل
زما ګاونډیانو،خپلوانو د چاودنې ځاي ته منډه کړه او . چې زما ماشومان پر ځمکه په وینو کې لت پت پراته وو 

سیند ته بولې وه او  زما ماشومانو میږه. چاودنه زما د کور په څو مترۍ کې وشوه. ماشومان مو روغتون ته یوړل
ٓ د فشار په ذریعه فعالیدونکي (بیرته کورته پر الره وو چې هغوي پر یوه ماین وختل  داسې اصطالح چې عموما

زما : دغه توکی وچاودٻد چې درې واړه يــې ټپیان کړل). ځاي پر ځاي شوی چاودیدونکي توکي لپاره کاروله شي
زما زلمی زوی د شبرغان په روغتون کې  په همغه ورځ . ی زویدوه لوڼې، د شپږو او اتوو کلونو ، او زما زلم

    ١٠٧.ومړ
قچې په ولسوالي کې د  -- ٓ نٻټه د فشار په ذریعه د  ۱۹کال د اګست په  ۲۰۱۴د جوزجان د والیت د ا

  .فعالیدونکي ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي د الرې د دوو ټپـي شویو نجونو او یوه وژل شوي هلک پالر
 

کال کې د قرباني په ذریعه د فعالیدونکو ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو په بې توپیره ناقانونه توګه  ۲۰۱۴په يوناما 
کال کې د ځاي پر ځای شویو  ۲۰۱۳یوناما په . په کارولو کې د زیاتوالي له امله په جدي توګه اندیښنه څرګندوي

 ۳۵۸مړینې او  ۴۱۷(ملکي تلفات  ۷۷۵کال کې یوناما  ۲۰۱۴ په. چاودیدونکو توکو په کارولو کې کمښت مستند کړی دی
 ۲۰۱۳د فشار په ذریعه د فعالیدونکو ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو د الرې ثبت کړي دي، چې د ) ټپـي کٻدنې

پر د فشار په ذریعه فعالیدونکي ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي د ځاي    ١٠٨.سلنه زیاتوالی ښي ۳۹کال په مقایسه 
  .سلنه تشکیلوي، او د ټولو تاکـتیکونو اوه سلنه جوړوي ۲۶ځاي شویو چاودیدونکو توکو د الرې د ټولو تلفاتو 

د کارولو پیښو په هغو ١٠٩یوناما د دولت ضد عناصرو له خوا  د فشار په ذریعه دناقانونه فعالیدونکو چاودیدونکو توکو
پر لور نه وو، او د ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو په دې ځایونو کې چې څرګندیږي هغه د ځانګړو نظامي هدفونو 

توګه چاودول چٻرته چې يــې اغیزې يــې محدودې نه وي او د بشر پالنې د نړیوال قانون څخه سرغړونه وه  تصدیقولو ته 
کوي د ځاي  یوناما په مارکيټونو، عامه سړکونو او نورو عامو ساحو کې چٻرته چې ملکیان تګ او راتګ  ١١٠.ادامه ورکړې 

     ١١١.پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو چاودنې مستندې کړي دي

  .  نٻټه د یوناما مرکه ۲۱کال د اګست د میاشتې په  ۲۰۱۴د   ١٠٧                                                
چې د قرباني د تماس سره فعالیدونکي ځاي پر ځاي شویو ) ېژوبل ۳۱۲وژنې او  ۲۴۶(ملکي تلفات  ۵۵۸کال کې یوناما  ۲۰۱۳په   ١٠٨

  .چاودیدونکو توکو  څخه را والړ شوي  مستند کړي دي، چې زیاتره يــې د فشار په ذریعه فعالیدونکي ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي دي
ه خوا فعالیدونکي بمونه دي او هغه مهال چوي کله د فشار په ذریعه فعالیدونکي ځاي پرځاي شوي چاودیدونکي توکي په اصل کې د قربانی ل  ١٠٩

په دې توګه دغه ډول د فشار په ذریعه فعالیدونکي ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي . چې یو شخص او یاهم نقلیه وسیله ورباندې تیره شي
  .بې توپیره کاریدونکي او ناقانونه وسلې دي

او یا هم د ماینونو د منع " د اتاوا کنوانسیون(" و، تولیدولو او لیږد د منع او د هغوي د ویجاړولوافغانستان د  پرسونل ضد ماینونو د زیرمه کول  ١١٠
دغه تړون په فابریکه کې جوړ شوي د پرسونل ضد ماینونو اود قرباني د تماس سره فعالیدونکي ځاي پر ځاي . تایید کړی دی/السلیک) کولو قانون

" ماین" په کنوانسیون کې د . ریعه فعالیدونکي ځاي پر ځاي شويو چاودیدونکو توکو کارول منع کويشوي چاودیدونکي توکي لکه د فشار په ذ
تعریف ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي احتوا کوي، دا تر هغه ځاي پورې چې داسې ډیزاین شوي وي چې د ځمکې الندې، او یا ځمکې ته 

  .    ص او یا هم نقلیه وسیلې په نږدې کٻدو او یا هم تماس سره وچوينږدې او یا هم په بله سطح کې کښیښودل شي، د یو شخ
د دولت ضد عناصر ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي په تیره هغه چې د فشار په ذریعه فعالیدونکې ماشې سره تجهیز شوي وي کوچني   ١١١

کيان چې پلي وي، او یا هم پربایسکلونو، بسونو ، ټکسي ګانو او د پلیو  دالرې څخه واخله ترلویو ترانزیتي الرو پورې د پاسه نصبوي چې هغه مل
  . شخصي موټرو کې سپاره وي وژني او ټپـي کوي



 

٤٦ 

 

د فشار په ذریعه فعالیدونکي ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي په افغانستان کې په عمومي توګه داسې عیار شوی 
-۲۰نږدې د  دي کله چې ورباندې څوک پورته شي او یاهم پرې د یوې نقیله وسیلې د الرې تیر شي چوي او ډیری يــې

؛ چې دا د یوه د ټانک ) ١١٢اکـثره هغه کورني جوړ چاودٻدونکي توکي دي(کلوګرامو تر منځ چاودیدونکي مواد لري  ۲۵
دا په . ضد ماین څخه دوه برابره زیات چاودیدونکي مواد لري خو ماشه يــې د پرسونل ضد ماین څخه زیاته حساسه ده

ځاي پر ځای شوی چاودیدونکی توکی د یوه کـتله ییز پرسونل ضد ماین دې مانا ده چې د فشار په ذریعه فعالیدونکی 
چې دا په افغانستان کې یوه ناقانونه وسله ده او د دې په یادونې سره چې (په توګه په اغیزمن ډول عمل کوي 

ل او د دې ظرفیت لري چې په شدید ډو) افغانستان د پرسونل ضد ماینونو د منع کولو د کنوانسیون غړیتوب لري 
  .پرسونل او نقلیه وسیلو ته ډیر زیات او د ناورین څخه ډک زیان واړوي

هغه ملکیان چې په دغو ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو باندې پښه ږدي او یاهم پرې په عادی نقلیه وسیلو کې 
کال کې په  ۲۰۱۴په . د هغو په وړاندې مدافعه نه لري او له امله يــې د ژغورنې ډیر کم امکان لري ) بې زغرې (تیریږي 

افغانستان کې خلک د پام وړ شمٻر ځاي پر ځاي شويو چاودیدونکو توکو سره مخ شوي دي چې د چاودیدونکو موادو 
کلوګرامو ته رسیدلو چې په ځانګړې توګه د دې لپاره ډیزاین شوي دي چې وګړي په پښو ټپـي او یا هم  ۴-۲وزن يــې نږدې 

     ١١٣.و وژني

  :لٻدونکو ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو د بریدونو په پایله کې د ملکي تلفاتو بیلګېد فشار په ذریعه د فعا

نٻټه د فاریاب والیت د شرین تګاب په ولسوالي کې یو ماشوم هغه مهال چې لوبې يــې  ۲۱د ډسمبر په  •
پنځه تنه د دغې چاودنې په پایله کې . کولې د فشار په ذریعه په فعالیدونکي چاودیدونکي توکي  وخوت

 .ماشومان و وژل شول

نٻټه د سیمه ییز پولیسو یوه نقلیه وسیله چې سیمه ییز پولیس او ملکیان يــې لیږدول د  ۲۵د اکـتوبر په  •
دغه . ذریعه په فعالیدونکي توکي وربرابره شوه  کندهار د والیت د میوند په ولسوالي کې د فشار په 

دغې چاودنې . يــې رامنځته کړل) ې او څلور ټپـي کٻدنېدرې مړین(وسیله وچاودٻدله چې اوه ملکي تلفات
 . همدارنګه د سیمه ییز پولیس یو غړی و واژه او بل يــې ټپـي کړ

نٻټه د فشار په ذریعه فعالیدونکي ځاي پر ځاي شوی چاودیدونکی توکی چې د طالبانو  ۱۵د سپټمبر په  •
مهال وچاودید کله چې د بلخ د له خوا ایښوول شوی و او افغان ملي پولیس يــې په نښه کړي و هغه 

طالبانو د دغه برید مسوولیت منلی او . والیت د شور ټٻپـې په ولسوالي کې یو سړی ورباندې ور برابر شو 
 .ویلي يــې دي چې دغه شخص د افغان سیمه ییز پولیسو غړی و

توکي  نٻټه یوه شخصي نقلیه وسیله د فشار په ذریعه په فعالیدونکې چاودیدونکې ۲۰د جوالی په  •
. باندې چې د طالبانو له خوا د فاریاب والیت د قیصار په ولسوالي کې  ځاي پر ځای شوی و ور وختله

دغې چاودنې اته ملکي تلفات چې ټول يــې د افغان سیمه ییز پولیسو د قوماندان د کورنۍ غړي وو 
يــې ټپیان شول چې  څلور تنه چې په کې دوه ماشوامان شامل وو و وژل شول او څلور نور (رامنځته کړل 

 .طالبانو د پیښې مسوولیت منلی دی). په هغو کې دوه يــې نجونې دي

  .  هغه چاودیدونکي توکي دي چې په کورونو کې د موجودو کیمیاوي او نورو موادو څخه جوړ شوي وي" کورکې جوړ شوي چاودیدونکي" په    ١١٢                                                
په کابل کې د ایساف په قرار ګاه کې د ایساف د ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو د خنثي کولو د   کال د ډسمبر په میاشت کې ۲۰۱۴د   ١١٣

  . ټیم سره د یوناما مرکه



 

٤٧ 

 

نٻټه د یوه ملکي شخص درې څرخه د غزني د والیت د ګیالن په ولسوالي کې  ۱۰د اګست د میاشتې په  •
د فشار په ذریعه په فعالیدونکې ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي ور برابره شوه  چې په عمومي 

د چاودنې په پایله کې هغه درې ملکیان و وژل شول چې په دغه درې څرخه . يــې خښ کړی و سړک
 .بایسکل سپاره وو 

  د مقناطیسي ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو له امله د ملکي تلفاتو رامنځته کٻدل

 

.  تلونکی وم ما خپل موټر ماسپښین مهال وخته را خیست ځکه چې زه د همکارانو سره د تدفین مراسمو ته 
مرکزي دروازې ته و رسیدلو چٻرته چې زما موټر والړ و، نو یو تن امنیتي   ١١٤]حکومتي ودانۍ[ کله چې موږ د

افغان ملي .  محافظ موږ ته و ویل چې موټر خوشې کړو ځکه چې هغه په کې یو شکمن شی مشاهده کړی دی
زه نه پوهیږم چې . اودیدونکی توکی وموندپولیس راغلل او په هغه کې يــې یو مقناطیسي ځاي پر ځاي شوی چ

ما هیڅ شی نه دي کړي یواځې په دې روغتون کې د . زه ولې هدف ګرځٻدلی یم او د دې وروسته باید څه وکړم
     ١١٥.خلکو درملنه کوم خو له دې وروسته زه ډاریږم

شوي چاودیدونکي  حکومتی چارواکی چې د پکـتیا د والیت د ګردیز په ښار کې د مقناطیسي ځاي پر ځاي --
دغه ځاي پرځای شوی چاودیدونکی . نٻټه هدف ګرځیدلی دی ۱۸کال د اکـتوبر په ۲۰۱۴توکي په وسیله د 

  .توکی په مصوون ډول خنثی شوی او هیڅ تلفات يــې نه درلودل
 

چې د مقناطیسي ځاي پر ځاي شویو ) ټپـي کٻدنې ۲۲۱مړینې او  ۲۰(ملکي تلفات  ۲۴۱کال کې یوناما  ۲۰۱۴په 
سلنه زیاتوالی په ډاګه کوي مستند کړي  ۱۳۶کال په پرتله  ۲۰۱۳چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوي دي چې د 

په ډیری دغو پیښو کې د دولت ضد عناصر ښکیل دي چې مقناطیسي ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي    ١١٦.دي
  . د ملکیانو لپاره ناوړه پایلې له ځان سره لري د افغان امنیتي ځواکونو په نقلیه وسیلو کې نصبوي چې اکـثره وخت 

  :والړ شوي ملکي تلفات د مقناطیسي ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو څخه را

د اکـتوبر په لومړۍ نٻټه یو مقناطیسي ځای پر ځای شوی چاودیدونکي توکی د کندز د والیت د کندز په ښار  •
ملکي تلفات  ۱۶يــې په نښه کړی وو، چې دهغه له امله کې د بانک تر څنګ وچاودٻد چې افغان ملي پولیس 

طالبانو د . رامنځته کړل) ټپـي کٻدنې يــې چې په هغو کې یوه ښځه او دوه ماشومان شامل وو  ۱۵یوه مړینه او (
 .دغې پیښې مسوولیت پر غاړه واخیست او دايــې اعالن کړه چې پنځه تنه ملي پولیس يــې وژلي دي

ن د والیت د پلخمري په ښار کې یو مقناطیسي ځاي پر ځاي شوی چاودیدونکی نٻټه د بغال ۱۶د اکـتوبر په  •
توکی په یوې شخصي نقلیه وسیلې پورې نښلول شوی و، د والیتي محکمې د ودانۍ پر وړاندې وچاودید چې 

 .طالبانو د دغه برید مسوولیت پر غاړه واخیست. دوه مدافع وکیالن يــې و وژل

                                                
  .دقیق ځاي د امنیتي اندیښنو له امله  نه دی یاد شوی  ١١٤
  .نٻټه د پکـتیا د والیت د ګردیز په ښار کې د یوناما مرکه ۲۶کال داکـتوبرپه  ۲۰۱۴د   ١١٥
د مقناطیسي ځاي پرځاي شویو چاویدونکو توکو له امله مستند کړي ) ټپـي کٻدنې ۹۰وژنې او  ۱۲(ملکي تلفات ۱۰۲کال کې یوناما  ۲۰۱۳په   ١١٦
  .دي



 

٤٨ 

 

د والیت د کندز په ښار کې د یوه مقناطیسي ځاي پر ځاي شوی چاودیدونکی نٻټه د کندز  ۱۸د اکـتوبر په  •
توکي له الرې د سولې د والیتي شورا یو تن غړی هدف ګرځول شوی و چې د یوه جومات په محوطه کې 

په شخړه کې ښکیل هيڅ اړ خ . تنه ملکیان په کې ژوبل شول چې یو تن يــې د والیتي شورا غړی و ۶. وچاودٻد
 .پیښې مسوولیت پر غاړه وانه خیست هم د دغې

په سټډیوم کې یو مقناطیسي ځاي  بزکشۍنٻټه د بغالن د والیت د نوي بغالن د ولسوالي د  ۱۸د نوومبر په  •
لکه چې . ټپیان کړل) د درې هلکانو په شمول(ملکیان يــې  ۲۴پر ځاي شوی چاودیدونکی توکی وچاودٻد چې 

په شخړه کې ښکیل . د مسابقې ننداره کوله بزکشۍغوي د غړي وو چې هANCOP جوتیږي اساسي هدف د 
   .هيڅ اړخ د پیښې مسوولیت نه دی منلی

    ١١٧ یدونهډله ییز بر ځانمرګي او

 

موږ ال هم په ټیلیفون . د غرمې د ډوډۍ وخت و او ما د خپل میړه وپوښتل چې هغه کورته راځي او که نه 
زه د هغه په اړه په اندیښنه کې . خبرې سره کولې چې د چاودنې یو ستر غږ مې واورید او زموږ اړیکه پرې شوه

ر ټپیان او مړي ولیدل چې پر سړک ما ډی. شوم او عمومي سړک ته په منډه شوم څو وګورم چې څه پیښه وشوه
خلکو راته و ویل چې یوه تن ځان مرګي . خلک ډار شوي وو او د دغې ساحې څخه په تیښته کې وو . پراته وو 

زه د خپل میړه په لټه . بریدګر د کروال موټر هلته وچولو چې د نړیوالو نظامیانو ټرک الرۍ يــې په نښه کړې وې
په یوه روغتون کې مې ډیر . زه څو روغتونونو ته والړم چې هغه ولټوم. یکې شوم خو هغه مې و نه شو موندال

په پای کې مې خپل میړه د کوما پر حالت کې . مړي او ټپـي کسان چې د مرستې لپاره يــې چیغې وهلې ولیدل
زه دی ډاکـټرانو راته و ویل چې . زه د دغه روغتون ډیره مشکوره یم چې زما میړه ته وړیا درملنه برابروي. ولید

پاکستان او یا هند ته یوسم چې ښه درملنه يــې وشي او  زه دا نه شم کوالی، ځکه چې زه ډیره بې وزلې یم او 
زه څوک یم چې طالبانو او د دولت . زما د کورنۍ یواځینی نفقه برابرونکی زما میړه دی او هغه په کوما کې دی

مهرباني وکړئ کله چې جنګیږئ زموږ بې : و وایمځواکونو ته و وايم چې جګړه بس کړي؟ خو زه به په جګ غږ 
ولې تاسو په هغو سیمو کې نه جنګیږئ چٻرته چې ملکیان نه . وزلي ټپیان، زموږ په څیر عادي وګړي مه وژنئ

اوسیږي؟ زه قران پاک لوستی شم او په هغه کې راغلي دي چې د جګړې پر مهال د بې ګناه خلکو وژنه د اسالم 
     ١١٨.ضد عمل دی

نٻټه د کابل په ښار کې د نړیوالو  ځواکونو د  نظامي کـتار په وړاندې په موټر  ۱۰کال د اګست په  ۲۰۱۴د  --
په دغه .  کې د ځاي پر ځاي شوي چاودٻدونکي توکي په ځان مرګي برید کې د  ټپـي شوي یوه ملکي کس میرمن

  .نور ټپیان شول ۳۴برید کې څلور ملکي وګړي و و ژل شول او 
 

لکه په ځان (د ، پیچلي برید، څخه د یوناما تعریف د هغه قصدي او همغږي شوي برید څخه عبارت دی چې په کې د ځانمرګي برید توکی   ١١٧                                                
او د یوه کس څخه زیات بریدګر او د ) شوې ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکې وسیله او په موټر کې ځاي پرځاي شوی چاودیدونکی توکیپورې تړل 

ټول دغه درې واړه عناصر .  شامل وي) لکه په بدن پورې تړل شوي ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي او هاوانونه(یو ډول څخه زیات توکي 
  .  ه موجود وي څو دغه ډول برید پیچلي برید وبلل شيباید د یو برید لپار 

  .نٻټه د کابل په ښار کې د یوناما مرکه ۲۸کال د اکـتوبر په  ۲۰۱۴د   ١١٨



 

٤٩ 

 

مړه او  ۳۷۱(ملکي تلفاتو  ۱۵۸۲جال جال ځانمرګي او پیچلي بریدونه ثبت کړي دي چې د  ۱۰۷ل کې یوناما کا ۲۰۱۴په 
د ځمکنیو نښتو او د ځاي پر ځاي . سلنه زیاتوالی څرګندوي ۲۸کال په پرتله  ۲۰۱۳١١٩المل شول، او داد ) ټپـي ۱۲۱۱

  .   کال کې د ملکي مړینو او ژوبلو درٻیم ستر المل و ۲۰۱۴شویو چاودیدونکو توکو وروسته ځانمرګي او پیچلي بریدونه په 

 ۱۷۲(ملکي تلفات  ۸۱۷ځانمرګو او پیچلو بریدونو مسوولیت منلی دی چې د هغو په پایله کې  ۵۶طالبانو په ډاګه د 
پروان نٻټه د طالبانو یو تن ځانمرګي بریدګر د  ۸د بیلګې په ډول د جوالی په . رامنځته شوي دي) ژوبلې ۶۴۵مړینې او 

د والیت د بګرام په ولسوالي کې په بایسکل کې ځاي پر ځاي شوی چاودیدونکی توکی د ایساف او افغان ملي اردو د 
 ۱۲(ملکي تلفات ۲۰دغې چادونې . دغو سرتیرو ماشومانو ته د ښوونځي قرطاسیه ویشله. ګډې ګزمې په وړاندې وچولو

را ) کٻدنې چې په کې شپږ ماشومان، یو نارینه او یوه ښځه  وو  ماشومان هم شامل وو او اته ټپـي ۱۰مړینې چې په کې 
طالبانو د دغه برید . تنه په داسې حال کې چې افغان ملي اردو ته درې تنه تلفات وا وښتل ۱۲ایساف ته. منځته کړل

  .تنه نظامیان يــې وژلي دي ۱۵مسوولیت منلی او دايــې ويلي دي چې د ایساف 

زیاتو  پیښو کې داسې پیښې مستندې کړي دي چې په هغو کې  دیوې تیروتنې سره ځانمرګې  یوناما د ځانمرګو بریدونو په
په دغه ډول پیښو کې هيڅ یو اړخ هم مسوولیت نه دی . وسیله په نا سمه توګه فعاله او د وخت وړاندې چاودلې ده 

په موټر کې ځاي پر ځاي شوې نٻټه یو تن ځانمرګي بریدګر د وخت وړاندې   ۱۵د بیلګې په ډول د جوالی په . منلی
 ۴۳(ملکي تلفات  ۱۳۸دغې چاودنې . چاودٻدونکې وسیلې ته د پکـتیکا د والیت د ارګون په بازار کې چاودنه ورکړه

د دغې چاودنې زور . را منځته کړل) ټپـي کٻدنې چې په هغو کې دوه يــې ماشومان وو  ۹۵مړینې چې په کې شپږ هلکان او 
نٻټه طالبانو د  ۹په همدغه ولسوالي کې د جوالی په . نقلیه وسیلې له منځه وړي دي ۱۸و دوکانونه ا ۲۵په بشپړ ډول 

هغه ځانمرګي برید مسوولیت پر غاړه واخیست چې په کې افغان سیمه ییز پولیس په نښه شوي وو چې په پایله کې يــې 
  . درې ملکیان مړه او اته نور ټپیان شول

و همدارنګه په بې توپیره توګه د  ځاي پر ځاي شویو چاودٻدونکو توکو د په قصدي توګه د ملکیانو په نښه کول ا
ځانمرګو بریدونو تاکـتیکونه د بشر پالنې د نړیوال قانون څخه چې په افغانستان کې په جګړه کې  ټول ښکیل اړخونه 

  .مکلف کوي څو هغه رعایت کړي، جدي سرغړونې دي

  :ملکي تلفات رامنځته کويد هغو ځانمرګو او پیچلو بریدونو بیلګې چې 

د ډسمبر په لومړۍ نٻټه د بغالن د والیت د بورکه په ولسوالي کې د جنازې په مراسمو کې یوه ځانمرګې بریدګر  •
ملکي تلفات  ۳۱دغې چاودنې . د ځان سره موجود چاودیدونکي مواد د هغې ولسوالي په بازار کې وچاودول

 .رامنځته کړل) ور يــې هلکان وو تنه ټپیان چې په کې څل ۲۲نهه تنه مړه او (

نٻټه یوه تن ځانمرګي برید ګر چې پخپل ځان پورې يــې ځاي پر ځاي شوی چاودیدونکی  ۲۹د سپټمبر په  •
توکی تړلی و د کابل د هوايــي ډګر په ساحه کې وچاودولو چې هغه مستقر شوي افغان امنیتي ځواکونه په نښه 

پنځه وژنې د (ملکي تلفات  ۲۰په دغه چاودنه کې .  برابرولوکړي چې د ولس مشرۍ د مراسمو لپاره يــې امنیت 
په دغه برید کې د افغان امنیتي . رامنځته کړل) ټپـي کٻدنې د دوو هلکانو په شمول ۱۵یوه هلک په  شمول او 

    ١٢٠.طالبانو دپیښې مسوولیت منلی دی. ځواکونو غړي هم مړه او ټپـي شول

  . د پیچلو او ځانمرګو برید ونو له امله ثبت کړي دي) ټپـي کٻدنې ۹۸۱مړینې او  ۲۵۵(ملکي تلفات   ۱۲۳۶کال کې یوناما  ۲۰۱۳په   ١١٩                                                
او په کې د ) (http://shahamat.com/index.php/news/49798-martyr-attack-flares-up-kabul-international-airport و ګورئ   ١٢٠

  .  بهرني سرتیري وژلي دي" په لسګونو" دې وینا شوې ده چې هغوي 



 

٥٠ 

 

ګر په موټر کې ځاي پر ځای شوی چاودیدونکی توکی چې په کابل نٻټه یوه تن ځانمرګي برید  ۱۰د اګست په  •
څلور تنه د دوو ښځو، (ملکي تلفات  ۳۹دغې چاودنې . کې يــې نړیوال نظامي ځواکونه په نښه کړي وو وچولو

دغې چادونې د ). ماشومانو په ګډون ژوبل کړل ۱۴تنه نور د  ۳۵یوه هلک او یو  نارینه په شمول مړه او 
طالبانو د برید مسوولیت منلی او دا يــې اعالن کړې . کې د اوسٻدنې کورونو ته هم تاوان واړولوپیښې په ځاي 

 .يــې ژوبل کړي دي ١٢١"نور ګڼ شمیر" چې هغوي اته تنه بهرني نظامیان وژلي  او 

نٻټه یوه تن ځانمرګي بریدګر په موټر کې ځاي پر ځاي شوي چاودٻدونکی توکی د تخار د  ۲۴د جوالی په  •
د خواجه غار په ولسوالي کې د ګڼې ګوڼې په یوه سیمه کې چې افغان سیمه ییز پولیس يــې په نښه کړي والیت 

ټپـي کٻدنې  ۲۳کلنې نجلۍ په شمول او  ۱۱مړینې د یوې  ۱۱(ملکي تلفات  ۳۴دغې چاودنې . وو وچاودولو
 .وولیت نه دی منلیهیڅ اړخ د برید مس. رامنځته کړل) چې په هغو کې یوه میرمن او شپږ هلکان شامل وو 

 

 ۸۵وژنې او  ۵۳(تنه ملکي تلفات ۱۳۸د والیبال د لوبې پر مهال هغه ځانمرګی برید چې  – ۲۰۱۴نوومبر 
  يــې رامنځته کړل) ټپـي کٻدنې

د پکـتیکا والیت د یحی خیلو په  -چې ډیری یــې ماشومان وو  -تنه وګړي  ۴۰۰نٻټه،   ۲۳د نوومبر په 
نږدې د . ولسوالي کې راټول شوي وو څو د ولسوالیو ترمنځ د والیبال د سیالیو د تورنمنت ننداره وکړي 

میدان کې د خپلو  بجو کله چې د یحی خیلو او یوسف خلدي د ولسوالي ټیمونو د والیبال په ۵ماښام په 
مینه والو له خوا هرکلی کٻدلو لوبه پاي ته نږدې کړې وه یوه تن ځانمرګي بریدګر چې د ننداره کوونکي په 
جامه کې يــې ځان پټ کړی و پخپل ځان پورې تړلي ځاي پر ځاي شوی چاودٻدونکی توکی په دغه ګڼه ګوڼه 

دغې سیالۍ ننداره کوله د ګومان له مخې د د افغان سیمه ییز پولیسو غړي چې هغوي هم د. کې وچاودول
  . برید موخه وه

 ۲۶ژوبلې چې په کې  ۸۵تنه ماشومان شامل وو او  ۲۱مړینې چې په هغو کې  ۵۳(ملکي تلفات  ۱۳۸یوناما 
په دغه برید کې همدارنګه لس تنه سیمه ییز پولیس د دوو محلي قوماندانانو . مستند کړي دي) ماشومان وو 

  .ولپه ګډون و وژل ش
نیټې د هغه ځانمرګي برید څخه  را وروسته چې په کابل کې د ابوالفضل د  ۶کال د ډسمبر د  ۲۰۱۱د 

ټپیان شول د یحی خیلو په برید  ۱۹۵تنه ملکیان مړه او  ۵۶جومات د ننوتو په دروازه کې وشو او په کې 
 .کې تر نورو منفردو پیښو زیات ملکیان و وژل شول

  

  

   

-http:// shahamat-english.com/index.php/news/48074-killed-martyr-attack-hit-us-nato-convoy-2-armed-tanksوګورئ   ١٢١                                                
eliminated. 



 

٥١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

د قربانیانو په بدنونو لٻدل " کوچنۍ مرمۍ"هغه طبي راپورونه چې د یوناما له اړخه کـتل شوي دي په هغو کې 
وو چې د چادٻودنکي توکي سره ) ساچمې(شوي دي چې د یوناما د مشاهدې له مخې زیاتره يــې بول برینګونه

  .نښلول شوي وو څو په دې توګه د تاوان کچه لوړه کړي 
ورل شوي کسان یوه غمجنه صحنه تمثیلوي چې څنګه د خوښۍ یو مناسبت چې په کې د عیني شاهدان او ژغ

موږ : " یو تن کلیوال و ویل. دوو ولسوالیو اوسیدونکي سره راټول شوي وو پر یوې بوګونکې غمیزې واوښت
ما د لوبې ننداره کوله چې ناڅاپه مې د . ټول ډیر خوښ وو او هر یوه د خپلې خوښې د ټیم څخه ستاینه کوله

ما یوه تیزه رڼا . شاته کـتارونو څخه یو ډارونکی غږ واورید او لکه د طوفان په څیر یو ې څپـې زه لٻرې ګوزار کړم
  "   . ولیدله او بیا ډیر سخت پر ځمکه راپرٻوتم

زموږ کور د لوبې میدان ته نږدې دی، نو  : "ځوان هلک چې په دغه ګڼه ګوڼه کې و هم یوناما ته و ویلیو تن 
زه په چابکۍ سره ورتلم او ...  ځکه زه د خپل ورور او د تره زوي سره  په دغه ورځ د والیبال نندارې ته ورغلم

موږ ډیر خوښ وو او د دواړو ټیمونو . هلته په سلګونو، ځوان، زاړه او ماشومان وو . لومړني کـتار ته ورغلم
ما د خپلو دوو ټولګيوالو سره د لوبې ننداره کوله او موږ په واقعي ډول د لوبې څخه خوند ... ستاینه مو کوله

هلته زما چاپیره ډیر مړه کسان پراته وو، او ... کله چې چاودنه وشوه نو زه څو متره بلې خواته والوتم. اخیست
  " . زه وډار شوم او اوښکې مې جاري شوې. وهځمکه به وینو لړلې 

  
  

  



 

٥٢ 

 

  

برید غندلی دی چې په بې توپیره " یوناما دغه . په جګړه کې ښکیل هیڅ اړخ د برید مسوولیت نه دی منلی
، او په دې ټینګار کوي چې په بې توپیره  "  دی] څرګندویه[ بشپړ ډول د ملکي وګړو د ژوندانه د نه درناوي 

توکو په ملکي وګړو د هستوګڼې په سیمو کې کارول د بشر پالنې د نړیوال قانون څخه  توګه د چاودٻدونکو
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا   ١٢٢.جدي سرغړونه ده او کیدای شي چې په جنګي جرمونو کې و شمیرل شي

 ١٢٣.هم دغه برید غندلی دی، او ټینګار يــې کړی دی چې مجرمین باید د عدالت منګولو ته وسپارل شي
 ١٢٤.طالبانو دغه برید غندلی دی او ویلي يــې دي چې هغوي ددغې پیښې څیړنه کوي

  

  

  د ملکیانو هدفي وژنې: د قتل جنګي جرم

 ۳۶۱وژنې او  ۷۵۳(ملکي تلفات  ۱۱۱۴یوناما . سلنه تشکیلوي ۱۱کال کې د ټولو ملکي تلفاتو  ۲۰۱۴هدفي وژنې په 
کال په پرتله پنځه سلنه  ١٢٦ ۲۰۱۳بیال بیلو پیښو کې ثبت کړي دي چې د   ۶۶۸په  ١٢٥د هدفي وژنو) ټپـي کٻدنې

  . کموالی ښي 

                                                
د " نور ټپیان شول، ۶۰ملکيان و وژل شول او  ۵۰دي چې له امله يــې لږ تر لږه یوناما په کلکه هغه ځانمرګی برید غن" د یوناما خبري پاڼه   ١٢٢

  .کې وګورئ   ./http:// unama.unmissions.org په  ۲۴کال د نوومبر  ۲۰۱۴
 SC/11664-AFG/431نیټه ،  ۲۴کال د نوومبر  ۲۰۱۴د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، مطبوعاتي خبر پاڼه ، د   ١٢٣
کال د جنورۍ  ۲۰۱۵ورته وروستۍ رسٻدنه د ( http://alemra1.org/index.php.paighmoona/59712, 25 November,2014 وګورئ   ١٢٤
  .)نٻټه ۲۷

ل د مجرم په حراست کې وي، د هغو هدفي وژنو د هدفي وژنو په کـتګورۍ کې همدارنګه ځینې داسې وژنې راځي چې په کې قرباني د وژنې پرمها  ١٢٥
  .  پر خالف چٻرته چې قرباني د مجرم په قزیکي حراست کې وي،  اصطالحات وګورئ 

  .د هدفي وژنو له امله ثبت کړي دي) ژوبلې ۱۳۷مړینې او  ۳۳۷(ملکي تلفات  ۴۷۴کال کې یوناما  ۲۰۱۳په   ١٢٦
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-۱۰۱۴ډسمبر  - د دولت ضد عناصر جنوري : دتاکـتیک په لحاظ ملکي مړینې
۲۰۰۹

 ځانمرګي او ډله ییز بریدونه  هدفي وژنې ځای په ځای شوي چاودیدونکي توکي



 

٥٣ 

 

د دولت ) ټپـي کٻدنې ۳۵۳مړینې او  ۷۱۶(ملکي تلفات  ۱۰۶۹ –سلنه  ۹۶تلفاتو له جملې څخه  ۱۱۱۴د هدفي وژنو د 
و، مالیانو او د قضاء د ملکي عدلي په دغو وژنو کې د قومي مشرانو، ملکي دولتي چارواک. ضد عناصرو ته منسوب دي

  . چارواکو وژنې شاملې دي

بیال بیلو  ۱۰۳ملکي تلفاتو څخه چې د دولت ضد عناصرو ته منسوب دي طالبانو د هدفي وژنو   ۱۰۶۹د هدفي وژنو د  
د يــې رامنځته کړي دي چې دا د پیښو ) ټپـي کٻدنې ۶۷وژنې او  ۱۳۶(ملکي تلفات ۲۰۳پیښو مسوولیت منلی دی چې 

د هدفي وژنو هغه پیښې .  کال کې ادعاء کړې وه ١٢٧ ۲۰۱۳هغې شمٻرې څخه دوه برابره زیات دي چې طالبانو يــې په 
چې طالبانو يــې دعوه کړې ده په هغو کې د ولسوالیو چارواکي، مالیان، قومي مشران، د ورځې مزدورکاران، ښوونکي، 

  .د ټاکنیزو چارو کار کوونکي او قضايــي چارواکي شامل دي

افغان امنیتي ځواکونو او په دولت پلوه ملیشايــي ډلو )  وژنې او اته ټپـي کٻدنې ۳۷(ملکي تلفات  ۴۵پیښو  ۲۸یوناما  د 
   ١٢٨.ته منسوب کړي دي

  په تور د ملکیانو سرونه پرې کول" دولت لپاره  دجاسوسۍ"  د 

وي دي او چٻرته چې قرباني د مجرمینو ملکي تلفاتو څخه چې د هدفي وژنو او نورو وژنو په ترڅ کې رامنځته ش ۱۱۱۴د 
ملکي وګړو څخه سرونه  ۱۷پیښې مستندې کړي دي چې په هغو کې د دولت ضد عناصرو د  ۱۲په توقیف کې و ، یوناما 

ملکي کسان تښتولي او په   ۱۶د یوې پیښې پرته چې په کې انګیزه نه ده جوته، د دولت ضد عناصرو   ١٢٩.پرې کړي دي
ولت لپاره يــې جاسوسي کوله ورڅخه سرونه پرې کړي،  او یا يــې د دې لپاره  مجازات کړي چې د دې تور چې ګواکې د د

  . افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو سره يــې مرسته کوله

څخه په نهو کې يــې محلي وګړو او چارواکو مسوولیت پر طالبانو اړولی دی، په یوه پیښه کې د  ۱۲د سرونو پرې کولو د 
  .نو تحریک او په نورو دوو پیښو کې د دولت ضد نور عناصر مسوول ګڼل شوي ديپاکستان د طالبا

نيټه د ننګرهار والیت د ده باال د ولسوالي د شیخه په ساحه کې د یوه ملکي شخص مړی  ۱۰د ډسمبر په  •
محلي کسانو دا تایید کړه چې دغه شخص یو ملکي موټر چلونکی و چې . وموندل شو چې سر ترې پرې شوی و

 .بانو هغه په جاسوسۍ او د دولت سره په همکارۍ تورن کړی وطال

نٻټه د دولت ضد عناصرو یوې ډلې د ننګر هار د والیت د ده باال د ولسوالي څخه څلور تنه  ۵د ډسمبر په  •
 ۸محلي وګړو د دغو څلور تنو مړي په داسې حال کې چې سرونه یــې پرې وو د ډسمبر په . ملکیان وتښتول 

 .او ويــې ویل چې محلي طالبانو دغه سړي په مخبرۍ او دولت سره په همکارۍ تورن کړي وو نٻټه و موندل 

نٻټه محلي خلکو د کنړ والیت د دانګام په والسوالۍ کې د یو تن قومي مشر مړی چې سر ترې  ۲۵د نوومبر په  •
ډلې د قومي  محلي خلکو او چارواکو رپوټ ورکړ چې د پاکستان د تحریک طالبانو یوې. پرې شوی و وموند

رامنځته ) ټپـي کٻدنې ۲۳مړینې او  ۹۳(ملکي تلفات  ۱۱۶هدفي وژنو مسوولیت منلی دی چې د هغو له امله  ۵۲کال کې طالبانو د  ۲۰۱۳په   ١٢٧                                                
  . شوي دي

دي ، په درٻیمه برخه کې د دولت پلوه   RPAد هوايــي عملیاتو پر مهال د نړیوالو نظامي ځواکونو له خوا هدفي وژنې چې، ډیری وخت   ١٢٨
  . هوايــي بریدونه  په نامه تر پوښښ الندې راغلي دي ونه او د ملکيانو ساتنه،ځواک

  .  ملکيانو سرونه پرې شوي دي ۱۳داسې پیښې مستندې کړي دي چې په هغو کې  د ۷کال کې یوناما  ۲۰۱۳په   ١٢٩



 

٥٤ 

 

نٻټه طالبانو یوه اعالمیه خپره کړه  ۲۷د نوومبر په . مشر د سپرلۍ موټر ودرولو او دهغه څخه يــې سر پرې کړ
 ١٣٠.او په دغه پیښه کې يــې خپله ښکلتیا رد کړه او څرګنده يــې کړه چې د دې لپاره د مجرم  په لټه کې دي

باالبلوک په ولسوالي کې د یوتن محلي مال څخه نٻټه د دولت ضد عناصرو د فراه  والیت د  ۲۶د اګست په  •
محلي سرچینو دا تایید کړه چې قرباني مال د امنیتي ځواکونو د مړو د جنازو لمونځونه ورکول په . سر پرې کړ

 .داسې حال کې چې  طالبانو د دې ترمخه ورته اخطارونه ورکړي وو چې د دغه ډول فعالیتونو څخه  ډډه وکړي 

غې په ولسوالي کې د د جوالی په لومړۍ ن • ٓ کلن هلک مړی  ۱۵ٻټه محلي اوسیدونکو د لوګر د والیت د محمد ا
. په داسې حال کې چې هیڅ اړخ ددغې وژنې مسوولیت نه دی منلی. وموند چې سر ورڅخه پرې شوی و

سرچینو طالبان د دې لپاره تورن کړي دي او څرګنده کړې يــې ده چې دغه ماشوم د افغان ملي اردو د یوه 
 .واني افسر زوي وپخ

  

  د قاضیانو، څارنواالنو او قضایــي موسسو پر ضد بریدونه

داسې پیښې مستندې کړي دي چې په هغو کې د دولت ضد عناصرو په قصدي ډول  ۴۰کال کې یوناما  ۲۰۱۴په 
ګرځولي  قاضیان ، څارنواالن او قضايــي موسسې د پیچلو بریدونو، هدفي وژنو، د السي بمونو او تښتونو د الرې هدف

زیاتره قضايــي  –رامنځته کړي دي ) ټپـي کٻدنې ۵۳وژنې او  ۳۷(ملکي تلفات  ۹۰د دغو بریدونو له امله يــې . دي
    ١٣١.او په دې توګه ګڼه شمیره کې محکمې ویجاړې او تاواني شوي دي -چارواکي هدف ګرځول شوي دي

ي په ملکي تلفاتو کې د دولت ضد عناصرو له کال کې د هغو بریدونو له امله چې د قضاء په وړاندې شوي د ۲۰۱۴په 
  .خوا د څو پیچلو او ځانمرګو بریدونو له امله چې د قضايــي موسسو پر ضد ترسره شوي کمښت لیدل کیږي 

                                                ١٣٠   http://shaha,t-english.com/index.php/news?start=1500vZ   وګورئ  
  . مستند کړي دي) ژوبلې  ۱۷۴مړینې او  ۵۹(ملکي تلفات  ۲۳۳د دغه ډول بریدونو جال جال پیښې، چې  ۴۱کال کې یوناما  ۲۰۱۳په   ١٣١
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د دولت ضد عناصرو له خوا هدفي او عمدي ملکي وژنې  او ټپـي کٻدنې
۲۰۰۹-۲۰۱۴ډسمبر - جنوري 

 ټوټل ژوبله  مړینه 



 

٥٥ 

 

یوناما د قضايــي موسسو پر خالف په پیچلو بریدونو کې د کمښت هرکلی کوي خو د قاضیانو او څارنواالنو په قصدي 
نٻټه  ۸کال د مۍ په  ۲۰۱۴د . ې له امله په تیره بیا د طالبانو له خوا  د اندیښنې یادونه کويتوګه د هدف ګرځولو او وژن

ټول لوړ " تر نوم الندې د پسرلنیو تعرضی عملیاتو د پیل اعالن وکړ دا يــې جوته کړه چې "  خیبر" کله چې طالبانو د 
رواکي، د اشغال د مالتړو د کورنیو او بهرنیو چارو پوړي دولتي چارواکي، د کابینې وزیران، دملي شورا غړي، امنیتي چا

   ١٣٢" . د وزارتونو چارواکي، څارنواالن او قاضیان چې مجاهدین محاکمه کوي هدف ګرځوي

جال جال داسې  ۲۶پیښو کې یوناما  ۴۰کال کې د قاضیانو، څارنواالنو او قضايــي موسسو پر ضد د بریدونو په  ۲۰۱۴په 
هغو کې طالبانو یا د دولت ضد عناصرو   په عمدي ډول قاضیان او څارنواالن په انفرادي  پیښې  مستندې کړي دي چې په

رامنځته ) ټپـي کٻدنې ۱۶مړینې او  ۱۹(ملکي تلفات ۳۵چې ) یا يــې د هغوي د وژنې قصد کړی (توګه په نښه کړي او وژلي 
نٻټه  ۲۷بیلګې په ډول د اکـتوبر په  د. پیښو مسوولیت پخپله ویب پاڼه کې منلی دی ۱۲طالبانو د دغه ډول . کړي دي

اته (ملکي تلفات  ۱۸بریدګرو . طالبانو د کندز والیت د کندز په ښار کې د استیناف د څارنوالۍ دفتر تر برید الندې را وست
ټپـي کٻدنې چې په هغو کې اوه يــې  ۱۰مړینې چې په کې شپږ څارنواالن، یو امنیتي محافظ او یو تن مراجعه کوونکی، او 

طالبانو د دغې پیښې مسوولیت . رامنځته کړل) نواالن ، یوه په کې ښځینه اشپزه او دوه امنیتي محافظین شامل وو څار 
  .تنه د امنیتي ځواکونو غړي وژلي دي ۱۳تنه ملکي څارنواالن او  ۱۱منلی او ویلي يــې دي چې هغوي 

د بشر پالنې  –يــي چارواکي او  محکمې راځي چې په هغو کې قضا -د ملکیانو او ملکي هدفونو پر خالف مستقیم بریدونه
     ١٣٣.د نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه ده چې په جنګي جرمونو کې راتلالی شي

  :د قاضیانو، څارنواالنو او قضايــي موسسو پر ضد د بریدونو بیلګې

رنیو جرمونو به/نٻټه طالبانو پر هغه قاضي چې د فراه د والیت د استیناف د محکمې د داخلي  ۲۷د اګست په  •
طالبانو د دغې وژنې مسوولیت منلی دی، او د دې . په دیوان کې يــې دنده درلودله ډزې وکړې او ويــې واژه

 .یادونه يــې کړې چې نوموړی يــې د طالبانو غړو ته د سختو سزا ګانو د ورکولو له امله هدف ګرځولی دی

الي د څارنوال کور ته څٻرمه له لٻرې څخه نٻټه طالبانو د لغمان د والیت د علیشنګ د ولسو ۲۱د ډسمبر په  •
کنترول شوی چاودیدونکی توکی خښ کړ او هغه مهال يــې وچولو کله چې څارنوال د کور څخه وتلو او 

 .طالبانو د برید مسوولیت پخپله ویب پاڼه کې  منلی دی. نوموړی يــې په همغه ځاي و واژه

  او بریدونهد دیني شخصیتونو  او عبادت ځایونو پر ضد تهدیدونه 

 ۶۱کال کې زیات شوي دي، یوناما  ۲۰۱۴هغه بریدونه چې په کې ملکي مالیان او د عبادت ځایونه په نښه کیږي په 
سلنه زیاتوالی په ډاګه  ۱۱۰کال  په پرتله  ۲۰۱۳مستندې کړي دي، چې دا  د ) ژوبلې ۴۲مړینې او  ۱۹(ملکي تلفات 

 ۱۷بریدونه د دولت ضد عناصرو له اړخه ترسره شوي  او په هغو کې  ۲۰دغه ډول بریدونه چې په کې  ۲۵یوناما . کوي
  . پیښې د مالیانو د هدفي وژنو دي، دوه یــې په جومات کې د ځاي پر ځای شوي چاودیدونکي توکي اود مال د تښتونې دي

                                                
 : تر نوم الندې د کلنیو پسرلنیو عملیاتو د پیل په مناسبت د اسالمي امارت د مشرتابه د شورا اعالمیه، په " خیبر"د  ١٣٢

hhtp://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/44468-statement-of-leadership-council-of-islamic-
emirate-reagrding-the- commencement-of-the annual-spring-operation-named-‘khaibar’. 

I. (ه(۸او ) ۱) (ه(مادې     ۸د روم د اساسنامې د     ١٣٣ (xII ( ر پالنې د نړیوال عرفي همدارنګه  د سره صلیب د کمیټې ، د بش. وګورئ
 CU P/ICRC, Cambridge 2005((بیک - جین ماري هینکایریتس او لویس ډوسوالډ. مقرره ، لومړی جلد، قواعد، تالیف ۷قانون

}  { ICRC Study  وګورئ  



 

٥٦ 

 

ر ځاي شویو د ځاي پ: پیښو کې د دولت ضد عناصرو د طالبانو په شمول دغه وژنې  ۱۷د مالیانو د قصدي وژنو په 
طالبانو د دوو وژنو لپاره . چاودیدونکو توکو، په ډزو سره د اعدامولو او د سر د پرې کولو د الرې تر سره کړي دي

  .مسوولیت منلی دی، که څه هم  محلي سرچینو زیاتره دغه وژنې په مستقیم ډول په طالبانو پورې منسوبې کړي دي

داسې پیښې د دولت پلوه  مالیانو پر ضد  ثبتې کړي دي چې په کې هغوي  کال په اګست کې یوناما درې جال جال ۲۰۱۴د 
په یوه پیښه کې د دولت ضد عناصرو د کندهار د ) . ۲۷د اګست (تر برید الندې راغلي او په همغه ورځ وژل شوي دي 

نٻټه د  ۲۷ګست په همدارنګه د ا. والیت د ارغنداب په ولسوالي کې یو تن مال د هغه د جومات تر مخه په ډزو و واژه
دولت ضد عناصرو د ارزګان دوالیت د ترینکوټ د ولسوالي یو تن مال امام هغه مهال په ډزو و واژه کله چې هغه د افغان 

په درٻیمه وژنه کې چې د اګست په .  ملي پولیسو د مرکز څخه  چې په دغه مرکز کې يــې امامت درلود د وتلو په حال کې و
کلن دولت پلوه دیني عالم او مال اختطاف کړ او د ننګرهار د  ۴۲یوې ګڼ شمیره ډلې یو تن نٻټه وشوه د طالبانو  ۲۷

د دغې وژنې څخه ترمخه محلي طالبانو دغه مال امام ته اخطار ورکړی و چې د . والیت د اچین په ولسوالي کې يــې و واژه
که څه هم طالبانو په محلي کچه د دغې . پریږدي طالبانو د هدفي وژنو او د ملکي تلفاتو د نورو پیښو په اړه خپل تبلیغات

  .وژنې مسوولیت منلی دی خو  په عام او رسمي ډول د طالبانو د مسوولیت اخیستنې په اړه ادعاء نشته

د بشر پالنې نړیوال قانون چې په جګړه کې  ښکیل ټول اړخونه چې په هغو کې د دولت ضد عناصر او طالبان هم 
مکلف دي؛ د دې څخه يــې منع کوي چې د ملکیانو او ملکي شتمنیو پر ضد  چې په کې شامل دي په رعایت کولو  

عبادت ځایونه هم شامل دي په عمدي توګه بریدونه وکړي، او د جګړې  اړخونو ته ځانګړی مسوولیت ورکوي څو چې 
لپاره د دوهم  د ژنیو د کنوانسیون. دیني پرسونل ته د دې امکان برابر کړي چې هغوي خپلې دندې سرته ورسوي

دطبي او دیني پرسونل باید درناوی او محافظت شي او د هغوي د دندو د سرته رسولو "  ماده اعالموي، ۹پروتوکول 
      ١٣٤.  " لپاره باید هر ډول ممکنه مرسته برابره شي

ث د بشر پالنې نړیوال قانون د دې سربیره  د عبادت کوونکو او عبادت ځایونو چې د خلکو فرهنګي او  ٍ معنوي میرا
      ١٣٥.تشکیلوي پر خالف کړنې منع کوي

یوناما همدارنګه د بشر پالنې د نړیوال قانون له مخې دا د دولت ځانګړی مسوولیت بولي څو مالیان او جوماتونه د 
       ١٣٦.بریدونو څخه وژغوري 

   

رسونل ساتنه او د غیر مادې پر بنسټ د طبي او مذهبي پ ۹نٻټې د کنوانسیونونو د الحاقیه پروتوکول د  ۱۲کال د اګست د  ۱۹۴۹د ژنیو   ١٣٤                                                
یوناما همدارنګه د  مدني او سیاسي حقونو نړیوال . نٻټه ۸کال د جون  ۱۹۷۷د ) دوهم پروتوکول ( نړیوالې وسله والې جګړې د قربانیانو په اړوند 

ر(  کنوانسیون ٓ ي سي سي پـي ا ٓ زادۍ  حق لري . " ۱: ماده یادوي   ۱۸) ا ٓ د دې حکم " ، ۲دې له مخې ما ۴د " . هر څوک دفکر، وجدان او دین د ا
  ." مادو څخه  سرغړونه نه شي کٻدالی ۱۸او ۱۶،  ۱۵، ۱۱)  لومړي او دوهم پراګراف(مادو  ۸، ۷، ۶سره سم د  

خذ  ١٣٥ ٓ جین ماري هینکایرتز او . همدارنګه وګورئ د نړیوال سره صلیب، د بشر پالنې نړیوال عرفي قانون، لومړی جلد،قواعد ، مولف.  همدا ما
ر سي، کمبریج، / سي يو پـي(سوالډ بیک لویس ډو ٓ ی سي ا ٓ همدارنګه دوهم الحاقیه پروتوکول ]. د سره صلیب نړیواله کمیټه، مطالعه) [ ۲۰۰۵ا

  .  ماده وګورئ  ۱۶کې 
په  دا هم یو جنګي جرم دی چې که. ماده کې تصریح شوی دی ۹د مذهبي پرسونل د درناوی او ساتنې مکلفیت د دوهم الحاقیه پروتوکول په   ١٣٦

ساسنامې )  په دې شرط چې هغه نظامي هد فونه نه وي(قصدي توګه هغه ودانۍ چې د دینې مراسمو لپاره وي  ٓ ) ه(۸هدف وګرځوي،  د روم د ا
ي د بشر پالنې نړیوال عرف. د مذهبي پرسونل درناوی او ساتنه هم د بشر پالنې د نړیوال عرفي قانون د نورم په توګه منل شوي دي. ماده وګورئ ) ۶(

ر سي، کیمبریج / سي یو پـي(جین ماري هینکایرتز او لویس ډوسوالډ بیک : قانون، لومړی جلد، قواعد، مولف ٓ ی سي ا ٓ د سره صلیب [ ، )۲۰۰۵ا
  .    مذهبي پرسونل -۲۷قاعده] . نړیوال سازمان، مطالعه



 

٥٧ 

 

 :    د مالیانو او عبادت ځایونو پر خالف د بریدونو نمونې

د ننګرهار د والیت د خوګیاڼیو د ولسوالي د کږې په بازار کې د جمعې د لمانځه پر مهال نٻټه  ۲۸د نوومبر په  •
ملکیان چې په کې د جومات مال امام  ۳۴دغې چاودنې . یو ځاي پر ځاي شوی چاودیدونکی توکی وچاودٻد

په دې اړه يــې  د طالبانو یوه ویاند خپله ښکیلتیا رد کړه او دغه برید يــې وغانده او. هم شامل و ټپیان کړل
 .افغان حکومت تورن کړ

نٻټه د دولت ضد عناصرو د ارزګان د والیت د شهید حساس د ولسوالي د حاجي طالب د  ۱۳د سپټمبر په  •
د هغه د وژنې . بله ورځ افغان ملي پولیسو د امام مړی چې سر ورڅخه پرې و، پیدا کړ. جومات امام وتښتاوه

 .ل په عام محضر کې د دولت ضد عناصرو فعالیتونه غندلي وو وړاندې امام د جمعې د لمانځه پر مها

نٻټه طالبانو د غور د والیت د پساوند د ولسوالي د سرخک د کلي مال د هغه د کور ترمخه و ۱۳د اګست په  •
د رپوټونو له مخې قرباني د طالبانو پر خالف و او په دې وروستیو کې يــې پخپله بیانیه کې د طالبانو له . واژه

 .راټولول غندلي وو ) نا قانونه مالیه(عشرخوا د

  اعدامونې، د اندامونو پرې کول، وهل او نورې جنايــي کړنې: موازي قضايــي تشکیالت

 

  دوو طالبانو چې پر موټر سایکل سپاره وو او د ای کی
موږ . کالشینکوف يــې درلود موږ یــې هغې پرانیستې ساحې ته یوړلو چٻرته چې اعدامونه تر سره کٻدل ۴۷ 

کسانو پورې  ۱۰۰۰تنه راټول وو، خو وروسته دغه ګڼه ګوڼه لږ تر لږه  تر  ۵۰۰ولیدل چې هلته نږدې 
  ۱۵۰موږ لږ تر لږه د هغوي  –ټوله سیمه د طالبانو په ولکه کې وه .  ورسیدله

  پورې کسان ولیدل، چې ټول يــې د ای کی ۲۰۰
ر پـي جي ګانو باندې مسلح وو  ۴۷  ٓ هلته د افغانستان وسله وال ځواکونه نه . په کالشینکوف، پـي کا ګانو، او ا

وو؛ هغوي څنګه کوالی شول چې خوا وشا ته د دغه شان وسله والو کسانو په شتون کې د اعدامونو مخه 
انو وینا وکړه او د شرعي قانون د توضیحاتو له مخې يــې د قربانیانو کورنیو ونیسي؟ دغې ګڼې ګوڼې ته دوو مالی

درې طالبان په یو خړ لڼدکرویزر . ته د دې اختیار ورکړ چې کسات واخلي، او دغه درې مجرمین باید و وژل شي
ن طالب په یو ت. کې را ورسیدل او درې واړه متهم مجرمین يــې د ګڼې ګوڼې په وړاندې الس او پښې تړلي ودرول

  لومړي سړی د ای کی
دوو نورو وړاندې تر دې چې و وژل شي  طالبانو  او بیا يــې د خلکو . کالشینکوف ډزې وکړې او ويــې واژه ۴۷ 

په داسې حال کې چې درې جسدونه پر ځمکه پراته وو، طالبانو بیا هم په دغه سړیو .  ګڼې ګوڼې ته مخ واړولو
په داسې حال کې چې ګڼ . یان ورپسې وو  وروسته سیمه پريښودلهاعداموونکو چې دواړه مال. ډزې وکړې 

شمیر خلک د جسدونو چاپیره راټول شول څو هغوي وپيژني، د قربانیانو څخه د یوه پالر د خپل زوی جسد 
  .او پرته له دې چې څه  و وايــي د هغه مړی يــې له ځان سره واخیست –ژړل يــې  –ته ورنږدې شو 

نٻټه د پکـتیا د والیت د ګردیز په ولسوالي کې د هغو خود سرانه اعدامونو چې  ۲۹ کال د سپټمبر په ۲۰۱۴د  
  ١٣٧.د طالبانو له خوا تر سره شول عیني شاهد

  

                                                
  .ره  د یوناما مرکهنٻټه د پکـتیا د والیت د ګردیز په ښار کې د عیني شاهد س ۲کال د اکـتوبر په  ۲۰۱۴د   ١٣٧



 

٥٨ 

 

 شرعي قانونپیښې مستندې کړي چې په کې د دولت ضد عناصرو د طالبانو په شمول د  ۴۹کال کې یوناما  ۲۰۱۴په 
په دغو پیښو کې هغه . څخه  د سرغړونو، د ګوماني جرمونو او د جاسوسۍ په تورونو ملکیانو ته سزاګانې ورکړي دي

پیښې شاملې دي چې په کې د دولت ضد عناصرو ناقانونه اعدامونه، د سر ونو، د بدن د اندامونو پرې کول، وهل، په 
یوناما د دې یادونه کوي چې موازي قضايــي تشکیالت    ١٣٨.يدرو وهل او په ناقانونه ډول په توقیف کې ساتل شامل د

هغه جزاګانې چې ددغو  تشکیالتو . غیر قانوني دي، مشروعیت او یا هم د افغانستان د قوانینو له مخې بنسټ نه لري 
و له خوا ورکول کیږي د بشري حقونو څخه سرغړونه او د افغانستان د قو انینو له مخې جرمي اعمال دي، او په ځین

      ١٣٩.حاالتو کې جنګي جرمونه دي

مړینو او  ۸۱(ملکي تلفاتو  ۹۶د اندامونو پرې کول چې د دولت ضد عناصرو له خوا شوي دي د   ١٤٠د اعدام سزاګانې
په پرتله څلور برابره   ١٤١کال ۲۰۱۳په دې توګه په ملکي تلفاتو کې دغه شمیره د . المل شوي دي) ټپـي کٻدنو ۱۵

  . زیاتوالی په ډاګه کوي

کال کې مستندې شوي دي، د دولت ضد عناصرو هغه ملکیان اعدام کړي دي چې  ۲۰۱۴په ډیری پیښو کې چې په 
ورباندې د دولت لپاره د جاسوسۍ شک شوی دی، د حکومت سره کار کولو او یا يــې هغسې جرمونه چې د دولت ضد 

نٻټه طالبانو د  ۲۵اکـتوبر د میاشتې په د بیلګې په توګه د . عناصرو له خوا هغه جرم تشخیص کیږي تر سره کړي دي
فراه د والیت د پرچمن په ولسوالي کې د قبر میر په سیمه کې یو بس ودرولو او یوه سپرلۍ يــې ورڅخه  وتښتوله چې 

د رپوټونو له مخې د اعتراف لپاره د . طالبانو هغه بل محل ته ولیږدولو. هغه  افغان ملي پولیس و خو پر وظیفه نه و
طالبانو پخپله ویب پاڼه کې په همدغه . و وروسته چې نوموړی د پولیسو یو افسر و ، طالبانو هغه اعدام کړشکنجه کول

   ١٤٢.مسوولیت منلی دی  د وژلو" اربکی" ځاي کې په همدغه نوم د یوه 

د موازي قضايــي تشکیالت د افغانستان په ډیری سیمو کې مستند شوي دي، خو تر ټولو لومړی په هغو سیمو کې چې 
کال په اوږدو کې یوناما د هغو ټولنو څخه معلومات تر  ۲۰۱۴د  ١٤٣.دولت ضد عناصرو له خوا تر کنترول الندې دي

السه کړي دي چې د دولت ضد عناصر په کې په زیاته پیمانه د دې  امکان لري چې موازي قضايــي تشکیالت وچلوي، 

                                                
د موازي قضايــي سیسټم له الرې د سزاګانو ټول ملکي تلفات چې د یوناما له خوا ثبت شوي دي د دولت ضد عناصرو له خوا رامنځته شوي   ١٣٨
یوناما د هغو وژنو او ژوبلو د طرزالعملونو څخه یاداښت اخیستی دی که څه هم جزا  په مستقیم ډول په شخړې پورې اړونده وه، د بیلګې په . دي

افغان ملي اردو د یو سرتیري د پالر اعدامول او یا هم داچې د دولت ضد عناصرو له خوا د  ملکيانو پرخالف د داسې قصورونو له امله وې توګه د 
مشترکه ماده په واضحه توګه د محاکمې د منصفانه معیارونو . چې د شخړې اړوند نه دي، د بیلګې په توګه د زنا لپاره په عام محضر کې په درو وهل

ول، او پرته  قتل، تیری، د سزاګانو ورکول او اعدامونو سرته رسول پرته له دې چې په کې د عادالنه محاکمې معیارونو ته پام وشي، شکنجه، معیوب
 په افغانستان کې د درٻیمې مشترکې  . دغه ډول کړنې په هر وخت او په هر ځاي کې په هر ډول چې وي منع دي. د تیریو نور ډولونه منع کوي

  .     برخه وګورئ  قانوني چوکاټ مادې د تطبیق په اړه د ال زیاتو تفصیالتو لپاره د دې رپوټ د
   .د قانوني چوکاټ برخې ته مراجعه وکړئ د تعریف لپاره د دې رپوټ " جنګي جرمونو" د   ١٣٩
و شخص چې د مجرم په فزیکي حراست یوناما موازي قضايــي تشکیالت د هغو په شمول چې په کې په قصدي، عمدي او سنجول شوې توګه ی  ١٤٠

، کله چې وژنه د سزا ورکولو په موخه وي، د )د هدفي وژنو پر خالف چې په هغو کې قرباني د مجرم په فزیکي حراست کې نه وي(او ولکه کې دی 
نه اداء کولو اخطار ور کړل شوی  بیلګې په ډول د هغه دیني مشر وژل چې د افغان ملي امنیتي ځواک د یو غړي د جنازې لمونځ  چې ورته د هغه د

یوناما دغه ډول پیښې لکه چې د بشر پالنې په نړیوال قانون کې يــې تعریف شوی چې په افغانستان کې په غیر نړیواله شخړه کې د . و،  ورکوي
  .   بولي" قتل" تطبیق وړ دی 

دغه ډول پیښو کې  ۲۳زي قضايــي تشکیالتو د سزا کولو په د موا) ملکي وژنې اوڅلور ژوبلې ۱۹(ملکي تلفات ۲۳کال کې یوناما  ۲۰۱۳په   ١٤١
  .  مستند کړي دي

١٤٢  http:// shahamat-english.com/index.php/news/50700-arbaki-commander-killed-in-parchaman.   وګورئ  
  .ړې ديیوناما دغه ډول وژنې په افغانستان کې د مرکزي لوړو سیمو  پرته نورې په سیمه ییز ډول ثبتې ک  ١٤٣



 

٥٩ 

 

یوناما ته د ولسوالیو په دولتي . محدودې او یا هم نه شته په تیره بیا په هغو ولسوالیو کې چیرته چې رسمي عدلي ادارې 
محکمو کې د فساد د شتون او بې کـفایتۍ، او همدارنګه د دې شکایتونه را رسیږي چې په کې قضايــي چارواکي پاتې 
راغلي دي څو هغه طرزالعملونه تعقیب کړي کوم چې وکوالی شي قضيــې او دوسیــې په منصفانه، پرخپل وخت او 

یوناما دا مشاهده کړې ده چې که څه هم ځینې ټولنې پخپله خوښه د طالبانو محکمې غوره کوي، . ل وڅیړي شفاف ډو
او یو شمیر رپوټونه را رسیدلي چې دا په ډاګه کوي چې د دولت ضد عناصر په تیره بیا طالبان محلي ټولنې دې ته اړې 

  .باسي څو د هغوي د موازي قضايــي تشکیالتو تابع و اوسي

میکانیزمونو د واقعی نا قانونیت په پام کې نیولو سره، یوناما د دغو تشکیالتو کارول او د هغو د الرې د سزاګانو پلي د دغو 
د یوناما تحلیل هغه ادعاء شوي طرزالعملي عناصر چې د بشري حقونو د پیژندل . کول د بشري حقونو په سرغړونو کې شمیري 

  .ور شوي دي نه ارزوي، د بیلګې په ډول د محاکمې منصفانه معیارونهشوو معیارونو له مخې د ټولنو له خوا راپ

 

  په شمالي هلمند کې موازي قضايــي سیسټم
کال کې ځواب ویونکو په متداوم  ۲۰۱۴د هلمند د والیت د لشکر ګاه په ولسوالي کې د مشورو پر مهال په 

ډول یوناما ته معلومات ورکړي دي چې د هلمند د والیت په شمال کې د ناامنۍ زیاتوالي د رسمي عدلي 
  . سیسټم په اغیزمن ډول فعالیدو باندې منفي اغیزه کړې ده

پر ضد روانو بریدونو او د قضايــي کار کوونکو پر خالف څرګندو  تهدیدونو په سنګین،   د حکومتي دفترونو 
نوزاد، واشیر، موسی قلعه  او کجکي ولسوالیو کې قاضیان او څارنواالن دې ته اړباسلي دي څو د والیت مرکز 

قعیت کې دې سره په وا. ادامه ورکړي "   لٻرې څخه"لشکر ګاه ته خپل دفترونه ولیږدوي او خپل کار ته د 
عریضه کوونکي دې ته اړ دي چې لشکر ګاه ته د ليرو پرتو ولسوالیو څخه خطرناکه سفر په مخکې  ولري؛ که 

  .چٻرې وغواړي چې خپلې عریضې وړاندې کړي او یا هم خپلې دوسيــې تعقیب کړي 
زیاته بریده  په  داسې حال کې چې په شمالي هلمند کې رسمي قضايــي سکـتور کمزوری شوی، اوسیدونکي تر

رسمي . چې د طالبانو له لوري پلي کیږي تکیه وکړي څو خپلې شخړې حل کړي " موازي قضايــي تشکیالتو" په 
قضايــي تشکیالتو ته د الس رسي د ستونزو سربیره د ولسوالي په کچه  دمتوازي قضايــي تشکیالتو قبلول په 

د زیات فساد لپاره شهرت لري او داسې ګڼل  رسمي عدلي سکـتور باندې په ژوره توګه د بې باورۍ له امله چې
  .کیږي چې د عدالت په رسولو کې اغیزمنتیا نه لري،  را والړیږي 

د یوناما سره په مشورو کې ځواب ویونکو همدارنګه دا اندیښنې څرګندې کړي چې تورن مجرمین څوک چې د 
واب ویونکو همدارنګه د دې رپوټ ځ. طالبانو سره ټینګ اړیکي لري د متوازي محکمو په وړاندې معافیت لري 

ورکړ چې د طالبانو په محکمو کې فساد او معافیت د هغه څخه کم دی چې دوي ورسره په رسمي عدلي سیسټم 
  .کې مخ شوي دي

د بیلګې په ډول د واشیر په ولسوالي کې د یوناما په مرکو کې دا جوته شوې ده چې هيڅوک هم رسمي عدلي 
کوي، او داچې طالبان ټول مدني او جرمي موضوعاتو ته د طالبانو  له خوا په  سیسټمونو ته قضيــې  نه راجع

  .چلونکي عدلي سیسټم کې رسیدنه کوي او هغوي ته لږ مفسده ښکاري 
د سنګین په ولسوالي کې ځواب ویونکو و ویل چې هغه دوسيــې چې موازي عدلي تشکیالتو ته راجع کیږي د 

ٍ دوو او یا دریو مشهورو طالبانو د هیا په . ت له خوا تر غور الندې راځي چې هغه د همدغه ځاي اوسیدونکي دي
له لوري مدافع ته چې شکایت "  قضايــي هیات" طرزالعمل کې دا په پام کې نیول شوي چې یوه احضاریه د 

له پامه وغورځوي، وسله وال شورشیان په "   جلب قرارونه" که چیرې مدافع دغه د . تعقیبوي استول کیږي 
د هیات حکمونه زیاتره د مدني دوسیو په اړه دي او اکـثره وخت هغه . عملی کوي"  جلب" ه دغه زور سر 
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 .شخړې په کې راځي چې د دولتي کنترول الندې سیمو کې رامنځته شوي دي
د دې لپاره صالحیت لرونکې نه وه چې حکم صادر کړي او د " محکمه "په جرمي قضیو کې د ځايــي طالبانو 

په ځینو حاالتو کې . کویټه کې د نورو مشرو شخصیتونو د مداخلې پرته يــې هیڅ پریکړه نه ده کړې پاکستان په 
چې هغه د طالبانو له لوري  -اکـثره یو مذهبی شخصیت –د محکمې هيات د یو شخص له خوا تعویض شوی 

    ١٤٤.منل شوی او کوالی شي چې دشورشیانو له اړخه پخپله وکوالی شي حکم صادر کړي 
  

 

  د دولت ضد عناصرو له خوا د ناقانونه اعدامونو، اندامونو د پرې کولو او سزاګانو د ورکولو په لړ کې معافیت 

د دولت ضد عناصر   -په مشخصو ولسوالیو کې د دولت ناتواني او د مجرمینو د نیولو د اقداماتو د نشتوالي په صورت کې 
چې  د عمل د  –ندامونو  پرې کول  او نورې سزاګانې  شاملې دي چې د جنایاتونو لپاره چې په کې  اعدامونه، د ا –

د دې سربیره . د اصل له مخې د بشري حقونو څخه د سرغړونو په لړ کې راځي  مسوول او حساب ورکونکي دي ١٤٥دقت
داسې کړنې لکه ناقانونه او پخپل سر اعدامونه، د بدن د غړو پرې کول او معیوبول دبشر پالنې د نړیوال قانون له مخې 

د ژنیو د کنوانسیون مشترکه درٻیمه ماده په .  ې راشيجدي سرغړونې بللې کیږي او کٻدالی شي چې په جنګي جرمونو ک
مشترکه  ۳په ځانګړي ډول . سیسټمونو له الرې ترسره شي"  قضايــي "واضح ډول هغه سزاګانې منع کوي چې د دغه شان 

او  "  ژوند او شخص باندې تیری، په خاص ډول هر ډول قتل، معیوبول، ناوړه سلوک او شکنجه ) " الف(ماده منع کوي 
دهغو محکومیتونو او د هغو اجراء کول منع دي چې له دې پخوا  دیو ې منظمې او قانوني محکمې له خوا چې ټول ) "   د(

  . قضايــي ضمانتونه په کې موجود وي او د متمدنو خلکو له خوا ضروري ګڼل شوي وي نه وي اعالن شوي

لي ساحو کې د فساد رپوټونه او د رسمي عدلي یوناما دا مشاهده کړې ده چې د الس رسي نشتوالی، چې ورسره په عد
موسسو درک شوې بې کـفایتي د ولسوالیو په کچه هم یوځاي دي د دې د زیاتوالي المل شوي چې د هٻواد په ګڼو سیمو 

  . کې د مدني او جنايــي قضیو د قضاوت لپاره موازي قضايــي تشکیالت پراخه شي

تیا لري چې د قانون د حاکمیت رسمي موسسې تقویه کړي، په تیره بیا د یوناما په اند حکومت په الزمي توګه دې ته اړ 
چې په عدلي ساحه کې فساد سره مبارزه وشي او عدالت ته الس رسی وي څو په رسمي عدلي سیسټم باندې باورمندي 

په وړاندې   د ناقانونه وژنو او د دولت ضد عناصرو له خوا د موازي قضايــي تشکیالتو له الرې د سزاګانو. رامنځته شي
  . معافیت ال هم د دولت واکمني تر پوښتنې الندې را ولي، د قانون حاکمیت کمزوری او د ملکیانو ساتنه کموي

  :د هغو وژنو نمونې چې د موازي قضايــي میکانیزمونو د الرې رامنځته شوي دي

قچې په ولسوالي کې د طالبانو غړو دوه ن ۶د نوومبر په  • ٓ ارینه چې د جوزجان د نٻټه د جوزجان د والیت د ا
قچې په ولسوالي کې يــې د تیریدونکو نقلیه وسیلو د مسافرینو څخه پیسې لوټلې ودرول شول ٓ . والیت د ا

                                                
کال د مۍ څخه تر ډسمبر پورې، د کندهار  ۲۰۱۴د هلمند په شمال کې د ټولنې د استازو سره د یوناما مرکې، قومي مشران او نور ملکيان، د   ١٤٤

  .  د والیت د کندهار ښار، او  د هلمند د والیت د لشکرګاه ښار
که څه هم هر نا قانونه عمل چې بشري حقونه نقض کوي او په لو مړي سر کې په مستقیم ډول یو دولت ته : " د احتیاط معیارونه تصریح کوي  ١٤٥

کٻدالی ) د بیلګې په توګه، ځکه چې هغه د یو شخص له خوا شوی عمل دی او یا هم دا چې مسوول شخص نه وي پیژندل شوی(نه منسوبیږي 
ه نړیوال مسوولیت کې راشي، نه ځکه چې دغه عمل په خپل ذات کې تیروتنه ده بلکې د دې لپاره چې احتیاطي معیارونه چې شي چې د دولت پ

کال کې د بشري حقونو د بین االمریکايــي  ۱۹۸۸په    ".وکوالی شي د نقض کولو مخنیوی وکړي او یا هغه ته غبرګون وښيــي نه دي نیول شوي
همدارنګه د بشري ). د الدرکه کٻدنو هغه لړۍ چې د غیر دولتي فعالینو له خوا ترسره شوي(وډریقویز په قضیه کې ر  - محکمې پریکړه د والسقویز

  .پراګراف  وګورئ  ۱۸ګڼه عمومي تبصره   ۳۱حقونو د کمیټې 
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طالبانو دواړه سړي په ډزو و وژل او د هغوي په جیبونو کې يــې یو یاداښت کښٻښود چې په هغه کې راغلي 
طالبانو پخپله ویب پاڼه کې د پیښې . ي وو هر هغه څوک چې غال کوي د همدغه عاقبت سره به مخ کیږ 

 ١٤٦.مسوولیت منلی دی

نٻټه طالبانو د پکـتیا د والیت د ګردیز په ښار کې درې تنه وروسته له دې چې هغوي يــې  ۲۹د سپټمبر په  •
یو تن مال د جومات د الوډسپیکر دالرې د کٻدونکو اعدامونو په . په عامو جرمونو متهم کړي وو اعدام کړل

کله چې ډیر خلک راټول شول، د طالبانو یو استازي د قضاء حکم واورولو او . اعالن نشر کړاړه خلکو ته 
ويــې ویل چې دغه درې تنه د قتل او غال په جرمونو کې ښکیل ول، او دشرعیت د حکم له مخې په مرګ 

د د طالبانو جالد دغه سړي په ډزو و وژل او حکم يــې وکړ چې د هغوي جسدونه باید . محکوم شوي وو 
 .خبرداري په توګه په ډاګه پاتې شي

کسانو د ګڼې ګوڼې  ۱۰۰۰نٻټه طالبانو د پکـتیا د والیت د زرمت په ولسوالي کې نږدې د  ۲۶د سپټمبر په  •
طالبانو اعالن کړه چې دغو دریو کسانو یو اوه کلن ماشوم . په وړاندې درې تورن مجرمین په ډزو و وژل

له هغه ځایه چې د . میلیونه پاکستاني روپـۍد سر تاوان غوښتی و ۵تښتولی او د ماشوم د پالر څخه يــې 
ماشوم پالر د دې توان نه درلود چې دغه تاوان ورکړي نو دغو تورنو تښتوونکو په پاي کې دغه ماشوم و واژه 

د اعدامولو وروسته طالبانو دغه درې مړي ځوړند کړل او . او دهغه کورنۍ ته يــې د ماشوم جسد وليږدولو
 .وکړ چې د درې ورځو لپاره به نه ایسته کیږي امر يــې 

نٻټه د هلمند د والیت د کجکي په ولسوالي کې طالبانو پنځه تنه چې د پیسو د تر السه  ۱۴د اګست په  •
طالبانو دغه کسان د بریښنا په ستنه را ځوړند کړل چې د خوا . کولو لپاره په تښتونو تورن وو  اعدام کړل 

 ١٤٧.طالبانو پخپله ویب پاڼه کې د دغې پیښې مسوولیت منلی دی. دل شيوشا اوسیدونکو له خوا ولي

چې په ) پالر او د هغه زوی(نٻټه طالبانو د غور د والیت د پسابند په ولسوالي کې دوه ملکیان ۱د اګست په  •
پالر يــې یو ډیر . شخصي موټر کې يــې سفر درلود ودرول، هغوي يــې وتښتول، بیايــې دواړه په ډزو و وژل

طالبانو د وژنې د پیښې مسوولیت پخپله ویب پاڼه کې منلی دی، او ادعاء يــې . ی دیني شخصیت ونومیال
 .زوي په دغه کمین کې وژلي دياربکی کړې ده چې هغوي یو تن قوماندان او دهغه 

 
 

  په لویدیځه سیمه کې د ملکیانو هدفي وژنې
لویدیځه سیمه کې د ملکي وګړو په هدفي وژنو کال په اوږدو کې یوناما د دولت ضد عناصرو له خوا په  ۲۰۱۴د 

پیښې په دغه سیمه   ۸۶کال کې یوناما د هدفي وژنو  ۲۰۱۴په  ١٤٨.کې د زیاتوالي جریان مشاهده کړی دی
رامنځته شوې مستندې کړي دي چې دا د ) ژوبلې ۴۶مړینې او  ۱۲۸(ملکي تلفات  ۱۷۴چې په کې  ١٤٩کې

سلنه يــې  ۹۶ملکي تلفاتو څخه  ۱۷۴د دغو هدفي وژنو د . ډاګه کويسلنه زیاتوالی په  ۷۸کال په پرتله  ۲۰۱۳
  .د دولت ضد عناصرو ته منسوب دي او څلور سلنه يــې افغان امنیتي ځواکونو ته منسوب دي

  
  

 ./http://shahamat-english.com/index.php/newsوګورئ د طالبانو ویب پاڼه،   ١٤٦                                                
خذ  ١٤٧ ٓ  .http://shahamat-english.com/index.php/index.php.news/48230-5-kidnappers-brought-to-justice-in-kajak. همدا ما
د قانون تر ) یا هم په وسله واله شخړه کې د یوې سازمان شوې وسله والې ډلې له خوا(د دولتونو او یا هم د هغوي د استازو "  هدفي وژنې"   ١٤٨

نوم الندې  په عمدي، د وړاندې څخه سنجول شوي او ارادي توګه د یوه ځانګړي شخص پر خالف چې د مجرم په ولکه کې نه دی د وژونکي 
خو د هدفي وژنو کـتکورۍ کې همدارنګه  پخپل سر وژنې لکه داسې وژنې چې په کې قرباني د وژنې پر مهال د  مجرم . تعریف شوي دي ځواک کارول

  .  برخه وګورئ  تعریفاتواو د دې رپوټ د  اصطالحات.  په ولکه کې وي هم راځي
  .د هرات، بادغیس، غور او فراه د والیتونوپه شمول  ١٤٩



 

٦٢ 

 

 

په ملکي قربانیانو کې قاضیان، څارنواالن، د ملکي ادارو مامورین، دیني مشران، د پوهنې د برخې کار 
کارمندان او کمپاین کوونکي، د روغتیايــي برخې کار کوونکي ، مرستې رسوونکي، او  کونکي، د ټاکنیزو چارو 

هغه کسان چې د دولت مالتړي ګڼل شوي ، د دندې څخه فارغ پولیس او هغه ملکیان چاچې د شورشیانو 
په ځینو پیښو کې جوتیږي چې هغوي  یوه ځانګړي قوم ته منسوب .  حکمونه نه دي رعایت کړي شامل دي

نٻټه د دولت ضد عناصرو د غور د والیت د  ۲۵د بیلګې په توګه د جوالی په .  ان په نښه کړي ديملکی
مسافرو ته يــې چې په کې درې يــې  ۱۴چخچران د ولسوالي د بدګاه په سیمه کې دوه بسونه و درول او د هغو 

. ډزو  و وژلواړه  په ۱۴میرمنې وې امر وکړ چې د بس څخه راکښته شي چې له دې وروسته يــې هغوي 
قربانیان زیاتره د د هزاره په قوم پورې منسوب کسان وو، خو په هغوي کې همدارنګه په نورو قومونو پورې 

  .مربوط دولتي کارمندان هم شامل وو 
یوناما دا مشاهده کړې ده چې دغه وژنې د هغو اخطارونو دلړۍ په تعقیب ترسره شوي دي چې قربانیانو ته 

نٻټه د  دولت  ۲۸ې په توګه د فراه د والیت د پشت رود په ولسوالي کې د سپټمبرپه د بیلګ.  ورکړل شوي وو 
  :ضد عناصرو له خوا د یوه تن وژل شوي ملګري یوناما ته و ویل

هغه ماته و ویل چې په خطر کې دی او . د پیښې په ورځ ما دخپل ملګري سره ډیرې اوږدې خبرې درلودې" 
هغه و . پریږدي] په حکومت کې ملکي ماموریت[ په وار وار هغه ته امر کړی چې خپله دنده   داچې طالبانو

هغه د دې څخه ډاریدلو . ویل چې دا نن لومړۍ ورځ نه ده چې طالبانو ګواښلی دی، بلکې دا لسم ځل دی
سیمه کې په یو طالبان په  . چې کور ته والړ شي، خو بیا هم الړلو، او طالبانو د خجر په کلي کې ودرولو

   ١٥٠. " ښوونځي کې پټ وو او هغه يــې و واژه
المل ) ژوبلو ۱۶وژنو او  ۴۰(ملکي تلفاتو  ۵۶پیښو  چې د  ۲۸ملکي تلفاتو څخه طالبانو د  ۱۷۴د هدفي وژنو د

نٻټه طالبانو د غور د والیت د شهرک په کلي  ۱۸د بیلګې په توګه د فبرورۍ په . شوي دي مسوولیت منلی دی
نٻټه کله چې د  ۷د سپټمبر په . طالبانو د هغه د وژنې مسوولیت منلی دي.  میالی قومي مشر و واژهکې یو نو

بادغیس د والیت د مقر په ولسوالي کې یو محلي مشر کور ته د راستنیدا په حال کې و د طالبانو یوې ډلې هغه 
  . جازه نه وه ورکړې په ډزو  و واژه، ځکه چې هغه پخپل کلي کې د طالبانو د جنازې خښولو ته ا

یوناما همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو له  خوا په هدفي وژنو کې زیاتوالی ثبت کړی دی، په څلورو مستند 
کال کې دغه  ۲۰۱۳کړای شویو پیښو کې چې په کې شپږ ملکیان وژل شوي او یو تن ټپـي شوی دی، چې دا په 

وژنې د هغو بریدونو په تعقیب رامنځته شوي چې پر ملي  زیاتره.  ډول یواځينۍ پیښه په نوموړې سیمه کې وه
نٻټه د فراه د والیت د باال بلوک په ولسوالي کې د  ۱۶د بیلګې په ډول د ډسمبر په . امنیتي ځواکونو  شوي دي

ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي د برید وروسته چې د ملي اردو دوه سربازان يــې ټپیان کړل، نورو سربازانو 
  .وسله والو کسانو په يوې ډلې ډزې پیل کړې چې دوه يــې په کې و وژل او درٻیم يــې سخت ټپـي کړ د غیر

  

 د طالبانو له خوا په ختيځه سیمه کې د ملکیانو په کورونو اور اچوونکي بریدونه

داسې پیښې مستندې کړي دي چې په کې طالبان د  ۱۰نیټې پورې یوناما  ۳۱د اګست د لومړۍ نیټې څخه د ډسمبر د 
ټول . هغو ملکیانو کورونو ته اور اچوي چا چې په سیاسي لحاظ او یا هم په شفاهي توګه د طالبانو مخالفت کړی دی

                                                
    .  نٻټه د فراه په والیت کې د قرباني د یو تن ملګري سره د یوناما مرکه ۳۰کال د سپټمبر په  ۲۰۱۴د   ١٥٠



 

٦٣ 

 

دطالبانو له خوا اکـثره سوځول . ستان په والیتونو کې شويبریدونه د افغانستان د ختیځې سیمې د کنړ، ننګرهار او نور 
  . شوي کورونه د دولت د کارمندانو، د امنیتي ځواکونو د منسوبینو او یا هم د طالبانو پر ضد د پاڅون کوونکو ډلو وو 

ۍ او ویرې زیانمن شوو ټولنو او ملکیانو دا څرګنده کړه چې د کورونو سوځول د ډارولو کړنې دي چې موخه يــې د ترهګر 
د ملکیانو د . خپرول دي چې د هغو کسانو او کورنیو لپاره ډله ییزه سزا ده چې د دولت د پلویانو ګومان پرې شوی دی

کورونو سوځول د ارعاب او ډله ییزې سزا ورکولو د وسیلې په توګه په جګړه کې پخوا په دومره پراختیا سره نه دي مستند 
  .تیځ افغانستان کې جوتوي چې دا د زیاتې اندیښنې وړ جریان دی، لکه چې اوسنۍ پیښې يــې په خ١٥١شوي

د جګړې د هر اړخ له لوري د ملکي کورونو ویجاړول ناقانونه عمل دی او په کې په کـتله ییز ډول خلکو او ټولنو ته ستونزې 
کول په ټوله کورنۍ کښت د ځمکې له السه ور /د اوسٻدنې د یو کور او د احاطه شوي فارم. را والړیږي او اغیزمن کیږي 

اغیزه کوي ، اکـثره وخت د بشپړو کورنیو او ټولنو بې ځایه کٻدنه رامنځته کوي، بې وزلي زیاتوي او نورې اقتصادي او 
  .ټولنیزې پایلې چې په کې د معیشت او اساسي خدماتو ته د الس رسي له السه ورکول شامل دي، را والړوي

  ورونو د سوځولو منع کولد بشر پالنې د نړیوال قانون له مخې د ک

د بشر پالنې نړیوال قانون چې په غیر نړیواله وسله واله جګړه  کې د پلي کیدنې وړ دی په عمومي صورت په ملکي هدفونو 
طالبان   د دغه ډول بریدونو د ناقانونیت په اړه څه تردید نه لري، او داچې هغوي په منظم .  ١٥٢باندې بریدونه منع کوي

نیو جرمي راپورونو کې د دولت پلوه ځواکونو له خوا د ملکیانو د کورونو د سوځولو  په اړه تورونه ځاي ډول پخپلو میاشت
نٻټه طالبانو پخپله ویب پاڼه کې یوه اعالمیه خپره کړه چې په هغې کې يــې د کنړ د  ۱۶کال د نوومبر په  ۲۰۱۳د . کوي

موږ مجاهدین په ] ز"[ولیت رد کړ، او ادعاء يــې وکړه چې کورونو د سوځولو مسو  ۱۵والیت د خاص کنړ په ولسوالي کې د 
نٻټه دا  ۱۰کال د نوومبر په  ۲۰۱۳یوناما د  ١٥٣. " عامه ځایونه او کورونه وسوځوي.... هيڅ ډول د دې اجازه نه لري چې

  . کورونه سوځولي دي ۱۵کره کړې ده  چې طالبانو د افغان سیمه ییزو پولیسو د کورنیو اړوند 

د عرفي قانون پر اساس په غیر نړیوالو وسله والو جګړو (ډله ییز مجازات همدارنګه د بشر پالنې د نړیوال قانون له مخې 
هر ډول " چې په هغه کې راغلي دي چې هر ډول جرمي تعزیرات او مجازات، چې په کې )  کې د پلي کٻدنې وړ دی

، یواځې د انفرادي مسوولیت "ه نتیجه کې او یا هم په بل ډول ويډارونې،  که هغه اداري وي،  یا د پولیسو د اعمالو پ

که څه هم په دودیز عدالتي سیسټم کې د موجودو مجازاتو په توګه د کورونو د سوځولو د پیښو ډیر کم رپوټونه رسیدلي دي، د افغانستان د   ١٥١                                                
LANDINFO   په)۲۰۰۷(او په دودیز ډول د شخړې حل ) پښتونولي(د وینې دښمنۍ ، عرفي قانون: رپوټ ، :

http://landinfo.n/asset/1940_1.pdf.  د الس رسي وړ دی.  
کسفورډ د پوهنتون پریس، (د غیر نړیوالې وسله والې جګړې قانون. سیواکومارام، ایس  ١٥٢ ٓ پالنې که څه هم د بشر : یاداښت. ۳۴۲.مخ) ۲۰۱۲د ا

پخپل اصل کې په جال ډول نه تعریفوي، ټول هغه هدفونه چې نظامي هدفونه نه وي هغه د ملکي هدفونو په توګه " ملکي هدفونه" نړیوال قانون 
هغه هدفونه دي چې هغه د خپل خصلت، محل، موخې او کارونې له مخې د نظامي اقدام په لړ کې اغیزمنه ونډه " نظامي هدفونه  . ګڼل کیږي 

لودالی شي، او چې د هغو څخه برخه ییز او یا هم ټول را والړه شوې ویجاړتیا، نیونه او خنثی کول د هغه مهال په حاکمو شرایطو کې یوه در 
  .   ،  دغه تعریف  په واضحه توګه شخصي کورونه چې په کې ملکي افراد اوکورنۍ هستوګنه لري نفی کوي. "مشخصه نظامي بریا را منځته کوي

نٻټه، په  ۱۴کال د نوومبر  ۲۰۱۳، د"زبیح هللا مجاهد د کورونو د سوځولو په اړه د رسنیو غیر منطقي رپوټونه ردوي " بانو اعالمیهد طال  ١٥٣
http://shahamat-english.com/index.php/paighamoona/39654-zabihullah-mujahid-dismisses-irerational-media-reports-

over-torching-houses, last access 2 February 2015. د الس رسي وړ دی.  



 

٦٤ 

 

ډله ییز مجازات همدارنګه د بیالبیلو ځانګړو بشري حقونو څخه چې په کې د منصفانه  ١٥٤.پر بنسټ د تطبیق وړ دي
      ١٥٥.محکمې حق هم شامل دی  سرغړونه ده

انستان په بیالبیلو برخو کې د طالبانو پر ضد د  د اوسٻدنې د کورونو پر خالف ډیری مستند شوي بریدونو کې د افغ 
د ملکیانو له خوا ځینې دغه پاڅونونه د . محلي پاڅون کوونکو ټولنو  او دهغوي د مالتړو  غړو  کورونه په نښه شوي دي

یو ناما د دې یادونه کوي چې د . دولت پلوه عناصرو له خوا چې په یوې ځانګړې سیمې کې فعال دي هڅول شوي دي
بانو سره د مقابلې لپاره د ملکیانو هڅول او مسلح کول هغوي تر زیاته بریده د خطر سره مخ کوي، دا ډیره طال

ستونزمنوي چې په واضح ډول د ملکي او جنګیدونکو ترمنځ توپیر وشي او د حکومتي چارواکو لپاره  په دې کې د پاتې 
  .تر سره کړي  د ساتنې په لړ کې خپله دنده راتلو المل کیږي چې د ملکیانو

کال په دوهمه  ۲۰۱۴لکه چې د الندې بیلګو څخه لیدل شوي د طالبانو له خوا د کورونو د سوځولو په پیښو کې د 
  :نیمايــي کې ډیر زیاتوالی راغلی دی

  د کنړ والیت

نٻټه طالب جنګیالي  د کنړ د والیت د ناړۍ په ولسواليکې د افغان سیمه ییز پولیس کور ته  ۱۳د اګست په  •
 .ورننوتل، په زور يــې د هغه کورنۍد کوره و ویستله او کور ته يــې اور واچولو

نٻټه د کنړ د والیت د مرورې په ولسوالي کې طالبانو د سیمه ییزو پولیسو  پوستې د درنو   ۱۰د سپتمبرپه  •
 ۱۱او  ۱۰په د سپټمبر . سیمه ییزو پولیسو د برید ځواب و وایه. اوسپکو وسلو  د الرې تر برید الندې ونیولې

په شمیر دهغو کورنیو کورونه چې پرې ګومان کٻدلو د سیمه ییزو پولیسو مالتړي دي  ۲۰-۱۰نٻټو طالبانو د 
طالبانو د سیمه ییزو پولیسو پر ضد د برید مسوولیت منلی خو د کورونو د سوځولو مسوولیت يــې . وسوځول

 .نه دی منلی

ولسوالي کې طالبانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو  نٻټه د کنړ د والیت د مرورې په ۲۷د اکـتوبرپه  •
افغان ملي امنیتي ځواکونو د دغه برید ځواب و . پوسته د درنو او سپکو وسلو له الرې تر برید الندې را وستله 

 ۱۰وروسته په همدغه ورځ طالبانو  د محلي خلکو چې پرې ګومان يــې کولو د دولت مالتړي  دي لږ ترلږه . وایه
طالبانو  پر افغان ملي امنیتي ځواکونو دبرید مسوولیت منلی خو د کورونو د سوځولو . کورونه وسوځولتش 

 .مسوولیت څخه يــې انکار کړی 

نٻټه طالب جنګیالیو د کنړ په  والیت کې د طالبانو په ولکه کې د چپـې درې د ولسوالي د یو ۲۲د نوومبر په •
 .ې دغه کور د ددوو کلونو راهیسې تش وتن ملکي دولتي کار مند  کورته اور واچولو چ

نٻټه طالبانو د کنړ د والیت د دانګام په ولسوالي کې د طالبانو ضد پاڅون کوونکو د ډلې له  ۱۳د ډسمبر په •
د پاڅون کوونکو د ډلې غړو د څو ورځو نښتو په لړ کې د . خوا په جوړه شوې کنترولي پوسته باندې برید وکړ

ورته وروستۍ  ,http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/V1_rul_rule103قاعده، په  ۱۰۳د بشر پالنې نړیوال عرفي قانون ،   ١٥٤                                                
  .نٻټه ۲کال د فبرورۍ  ۲۰۱۵رسٻدنه د 

چې د (مادې  ۴د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې همدارنګه پخپله عمومي تبصره کې د مدني او سیاسي حقونو په نړیوال کنوانسیون کې د   ١٥٥
د نړیوال د بشر پالنې د  قانون   دنقض او یا هم  "    نه شي کوالی   "په هيڅ ډول حاالتو کې"   اعالموي چې غړي دولتونه)   اضطرار د حالت په اړه ده

  ."  د ډله ییزو سزاګانو  د تحمیلولو له الرې ... د بیلګې په ډول  " په اضطراري حالت استناد وکړي،" قانون د نهايــي نورمونو څخه د سرغړونې په اړه 
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کورونه يــې چې بې ځایه شوي وو  ۱۰ډیرو کلیو ته ننوتل او د  پاڅون کوونکو  طالبان . برید ځواب و وایه
 .وسوځول

  د نورستان والیت

د اګست په لومړۍ نٻټه طالبانو د نورستان د والیت د برګمټال په ولسوالي کې د افغان امنیتي ځواکونو  •
څلور وژنې او دوه ټپـي (ت پرخالف د درنو او سپکو وسلو همغږی شوی برید تر سره کړ چې شپږ ملکي تلفا

طالبانو همدارنګه یوه کـتابتون او اته کورونه چې د دولت د مالتړو او د طالبانو پر . رامنځته کړل) کٻدنې
 .ضد د پاڅون کوونکو مربوط وو وسوځول

ب په ولسوالي کې د طالبانو او افغان ملي پولیسو تر منځ  ۲۰د اګست په  • ٓ نٻټه د نورستان د والیت د دوا
طالبانو د رپوټونو له مخې د ملکیانو . تو کې په دریو بیالبیلو کلیو کې شپږ ملکي وګړي و وژل شولپه نښ

 .کورونه وپلټل او د دولت پلوه کورنیو کورونه يــې وسوځول

نيټه طالبانو د نورستان د والیت د وایګل په ولسوالي کې د پارلمان د غړي کور ته اور  ۳۱د ډسمبر په  •
طالبانو د دې وروستۍ غوښتنې په لړ کې چې په کې د ځاي ټولنو څخه غوښتل شوي  دغه پیښه د. واچولو

 .دي چې یا هم دولتي دندې خوشې کړي، یا سیمه پریږدي او یا هم طالبانو ته مالیه ورکړي را منځته شوه

  د ننګرهار والیت

ن سیمه ییزو پولیسو  پوستو نٻټه طالبانو د ننګرهار والیت د در بابا په ولسوالي کې د افغا ۲۳د سپټمبر په  •
هغوي همدارنګه  د دولت د پلویانو او افغان سیمه ییزو پولیسو دغړو لږ . باندي همغږي شوي بریدونه و کړل

 .ملکي کورونه وسوځول ۲۰تر لږه 

ملکي کورنیو  ۱۵ -۱۰نٻټه طالب جنګیالیو د ننګر هار د والیت د در بابا په ولسوالي کې  د ۲۴د سپټمبر په  •
ه  وسوځول، دغه کورنۍد هغو اخطارونو له امله چې د طالبانو له لوري دسیمې د تخلیه کولو لپاره کورون

 .ورکړل شوي وو د خپلو کورونو څخه وتلې وې
کال په لومړیو اوو اونیو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم د دولت ضد عناصرو له لوري د ملکي  ۲۰۱۵یوناما د  

یوناما په شخړه کې ښکیلو ټولو اړخونو ته د دې یادونه کوي .  مستند کولو ته ادامه ورکړې  کورونو د سوځولو د پیښو
چې په قصدي او موخه ییزه توګه د هستوګڼې د کورونو ویجاړول ناقانونه عمل دی او د دغه ډول بریدونو څخه ملکیان 

  .او ټولنې د ناوړه بشري پایلو سره مخ کیږي 

  د مسوولیت منل چې په کې ملکیان اغیزمن کیږي   بریدونود طالبانو له خوا د هغو 

وژنې او  ۵۴۲(ملکي تلفاتو  ۱۶۸۲منلی دی چې د  ١٥٦بریدونو مسوولیت ۳۸۲کال کې طالبانو په ډاګه د  ۲۰۱۴په 
يــې د افغان امنیتي ځواکونو، نړیوالو نظامي ځواکونو  ۲۳۶بریدونو څخه  ۳۸۲د دغو . المل شول) ټپـي کٻدنې ۱۱۴۰

مسوولیت یــې پر غاړه  کسانو لست خپور کړ چې د هغوي د وژلو ۱۸۸نٻټه طالبانو د  ۱۵د مسوولیت د منلو د ادعاء ګانو سر بیره د سپټمبر په   ١٥٦                                                
په دغه لست کې د افغان امنیتي ځواکونو غړي، او ملکيان چې په هغو کې ولسواالن، څارنواالن، قاضیان، د ټاکنیزو چارو کار کوونکي . واخیست

ا و نه شوای کوالی چې د ، یونام)یا هم نومونه ورکړل شوي دي/ یواځې القاب او(د تفصیلي معلوماتو د نشتوالي له امله . اوقراردادیان شامل دي
کال کې د یوناما له خوا تصدیق شوي دي نه  ۲۰۱۴ملکي تلفاتو کې چې په  ۱۸۸۲کسان په  ۱۸۸.  ټولو لست شویو کسانو هویت تصدیق کړي 

  .  دي شامل
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پر  ١٥٧بریدونه په عمدي توګه د ملکي هدفونو ۱۴۳پلوه وسله والو ډلو پر خالف دي، په داسې حال کې چې او دولت 
خالف وو چې په هغو کې قومي مشران، د بشرپالنې د برخې ماین پاکوونکي، د ملکي دولتي او د عدلي سکـتور او یاهم 

چې په دریو پیښو کې چې طالبانو يــې مسوولیت یوناما په دې ونه توانیدله . د مرستې د برخې کار کوونکي شامل دي
د دې رپوټ لومړۍ ضمیمه د هغه تفصیل لپاره چې طالبانو يــې مسوولیت منلی دی د . منلی دی هدف معلوم کړي 

  .هدف د نوعیت په شمول وګورئ 

  :د ملکیانو پرضد د طالبانو قصدي بریدونه او د مسوولیت د منلو بیلګې

نٻټه دوو کسانو چې پخپل ځان  ۱۷د ډسمبر په   -ښار کې ځانمرګی برید د هلمند د والیت د لشکرګاه په •
پورې يــې ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي تړلي وو د هلمند د والیت د لشکر ګاه په ښار کې د کابل 

ملکي تلفات  ۱۶یو تن چې په ځان پورې يــې چاودیدونکی توکی تړلی و ځان والوزلو او . بانک وداني ته ننوتل
. درې افغان ملي پولیس و وژل شول او څلور نور ټپیان شول. رامنځته کړې )  ټپـي کٻدنې ۱۳وژنې او  درې (

   ١٥٨.طالبانو د برید مسوولیت منلی دی

نٻټه یو تن برید  ۱۱د ډسمبر په   - د کابل په ښار کې د فرانسې د فرهنګي انستيتوت په وړاندې ځانمرګي برید •
د : د زړه درزا" ستیتوت ته ننوت او هلته يــې د ځان وژنې واسکټ د ګر په کابل کې د فرانسې فرهنګي ان

د تیاتري تمثیل چې د افغانستان د خلکو پر ژوند باندې د ځانمرګو بریدونو " چاودنې وروسته خاموشي
رامنځته ) ټپـي کٻدنې ۱۰دوه وژنې او (ملکي تلفات ۱۲ددغه برید له امله . اغیزې بیانوي پرمهال وچاودولو

البانو یو تن ویاند مسوولیت ومنلو او ويــې ویل چې هغوي دغه د تیاتر تمثیل د دې لپاره هدف د ط. شول
اسالمي ارزښتونو ته سپکاوی  او زموږ د جهادي عملیاتو پر ضد " وګرځولو چې په کې هڅه شوې وه څو 

و ته یو خبرداری طالبانو بیان ورکړ چې دغه برید د رسنیو خپرونو او د مدني ټولنې موسس."  تبلیغات وکړي 
    ١٥٩.دی، چې که هغوي دغه ډول محفلونه جوړ کړي نو تر هدف الندې به راشي

نٻټه  ۲۹کال د نوومبر په  ۲۰۱۴د   -د کابل په ښار کې د پرمختیايــي چارو پر غیر دولتي موسسې باندې برید •
په انګړ   دوه السي " همکاري د علم او پرمختیا لپاره "  درې وسله والو طالبانو د کابل په ښار کې د یو انجو 

بمونه ګوزار کړل، د موسسې انګړ ته ننوتل او په قصدي توګه يــې په غیر وسله والو ملکیانو باندې چې د 
ملکي  ۱۱په دغه برید کې . ودانۍ د انګړ په بیالبیلو برخو کې پټ شوي وو په  قصدی ډول ډزې پیل کړې 

دغه  موسسې د څو ثانوي ښوونځیو د تمویل او د . شولرامنځته ) پنځه وژنې او شپږ ټپـي کٻدنې(تلفات 
طالبانو د برید د پیښې . انګلیسي، ریاضي او کمپیوټر د کورسونو د دایرولو د الرې د پوهنې مالتړ کولو

   ١٦٠.مسوولیت منلی

                                                
ونمنده هدفونه نه دي ګڼل شوي، د افغان تر نوم الندې  یوناما هغو ملکيانو او ملکي هدفونو ته مراجعه کوي چي هغه جنګيالي او یا قان"  ملکيانو" د   ١٥٧

  ).  کله چې هغوي په جنګي نښتو کې په مستقیم ډول ګډون کوي نو د جنګیالي  په دریځ کې دي( ملي پولیسو، د ملي امنیت د ریاست د غړو پرته 
د رسٻدنې وړدي، وروستي الس رسی د  ,http://justpast.it/ihmtنٻټه د طالبانود عملیاتو رپوټ په  ۱۷کال کې د ډسمبرپه  ۲۰۱۴په   ١٥٨

  .نٻټه ۴کال د فبروري  ۲۰۱۵
 نٻټه د طالبانو د ویاند د ټويټر په پته د طالبانو خپره شوې اعالمیه په  ۱۱کال کې د ډسمبر په  ۲۰۱۴په   ١٥٩

http://twitter.com/zabihullahmujahid. 
-http://shahamat-english.com/index.php/news/51294-all-news-29-11:نٻټه د طالبانو رپوټ په  ۳۰کال د نوومبر په  ۲۰۱۴د   ١٦٠
  .نٻټه ۴کال د فبروري  په ۲۰۱۵ورته وروستۍ رسٻدنه د  ,14
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د کابل په ښار کې د بریتانيــې د سفارت پر نقلیه وسیله په موټر کې د ځاي پر ځای شوي چاودیدونکي توکي  •
نٻټه په موټر کې د ځاي پرځاي شوي چاودیدونکي توکي د الرې د بریتانيــې د سفارت  ۲۷د نوومبر په  -برید

دوه نقلیه وسیلې چې ملکي پرسونل يــې د کابل په ښار کې لیږدولو تر برید الندې ونیولې شوې، چې د هغه 
ماشومان او یوه میرمن شامل  ۱۱ټپـي کٻدنې چې په کې  ۳۸پنځه وژنې او (تنه ملکي تلفات  ۴۱په پایله کې 

 ١٦١.د طالبانو ویاند په ټولنیزو رسنیو کې د برید مسوولیت منلی دی.را منځته شول)  وو 

نٻټه طالبانو د کندز د والیت د کندز په ښار  ۲۷د اکـتوبر په  -د کندز د والیت د ایستیناف په څارنوالي برید •
اته وژنې او لس (ملکي تلفات  ۱۸ړ چې په پایله کې يــې کې  د والیت د استیناف د څارنوالي په دفتر برید وک

 ١٦٢.طالبانو د برید مسوولیت منلی دی. رامنځته شول) ژوبلې

کال د اګست  ۲۰۱۴د     -تنو د ورځې د کار د مزدورانو وژنه ۱۲د فراه د والیت د قلعه کاه په ولسوالي کې د  •
لبانو په یوه کمین کې د ورځې د کار د مزدورانو یوه نٻټه د فراه د والیت د قلعه کاه په ولسوالي کې طا ۳۰په 

ملکي  ۱۷ډله چې په سرحدي سیمه کې د کار لپاره روانه وه په کمین کې را وستله چې ددغه برید په پایله کې 
طالبانو د پیښې مسوولیت منلی او ویلي يــې دي چې د . رامنځته شول)  وژنې او پنځه ټپـي کٻدنې ۱۲(تلفات 

 ١٦٣.وژلي دي اربکیان دوي جنګیالیو 

مګر په داسې مهال کې چې هغوي په مستقیم ډول (یوناما په دې تاکید کوي چې د بشر پالنې نړیوال قانون د ملکیانو 
پر خالف ټول بریدونه ) مګر په داسې مهال چې هغه د نظامي موخو لپاره وي(او ملکي هدفونو ) په نښتو کې ونډه ولري 

یوناما یوځل بیا د دې یادونه کوي چې په شخړه کې ښکیل ټول . جرمونو کې راځي دغه ډول کړنې په جنګي. منع کوي
  . اړخونه، د طالبانو په شمول د بشر پالنې د نړیوال قانون په رعایت کولو مکلف دي

  د امنیتي ځواکونو د هدف ګرځولو لپاره بې توپیره او غیر متناسبه بریدونه

بریدونو مسوولیت منلی دی چې په کې امنیتي ځواکونه هدف ګرځول شوي دي هغو  ۲۳۶کال کې طالبانو د  ۲۰۱۳په 
دغه بریدونه په عامه ځایونو کې شوي چې په کې  بې توپیره . او په پایله کې يــې ملکي تلفات رامنځته شوي دي

ارونو الندې تر ګوز  ١٦٤تاکـتیکونه  او وسلې په کې کاروي چې نظامي هدفونه، ملکیان او ملکي هدفونه پرته له توپیره
راولي، او یا هم په دې هیله پر الره اچول شوي چې دغه برید کوالی شي  په تصادفي توګه د ملکي وګړو د ژوند د تلف 

 . کٻدو المل شي چې د وړاند وینې وړ  د مشخص او  مستقیم نظامي امتیازڅخه زیات وي

  :و و  د وسله والو ځواکونو هدف ګرځول یــې پیښې چې موخه اړولو د بریدونو په پایله کې د غیر متناسب زیان

، د لغمان والیت د الینګار په ولسوالي کې د یوې هټۍ مخې ته یو ځای پر ځای شوی ۲۸د ډسمبر په  •
یادې هټۍ د افغان سیمه ییزو پولیسو یوې پوستې ته نږدې موقعیت درلود او . چاودیدونکی توکی وچاودید

نٻټه د طالبانو د ویاند د ټويټر په حساب کې خپره شوې اعالمیه په  ۲۷کال د نوومبر په  ۲۰۱۴د   ١٦١                                                
:http://twitter.com/zabihullahmujahid/status/538017888599175169,  نٻټه ۴کال د فبروري  ۲۰۱۵ورته وروستۍ رسٻدنه د.  

-http://shahamat:نٻټه، په  ۲۷کال د اکـتوبر  ۲۰۱۴د " کسانو وژنه ۲۴د کندز په عملیاتو کې د " د طالبانو رپوټ ،   ١٦٢
english.com/index.php/news/50705-24-killed-in-kunduz-operation,  نٻټه ۴کال د فبروري  ۲۰۱۵ورته وروستۍ رسٻدنه د.  

-زخمیان-۴-قتل-اربکیان- ۱۱-کې- پشتکوه- فراه:  نٻټه د طالبانو رپوټ په دې پته د الس رسي وړ دی ۳۱کال د اګست د میاشتې په  ۲۰۱۴د   ١٦٣
   -http://shahamat.info/index.php/news/55308شول

  .دونکو توکو، ځانمرګو اوپیچلو بریدونو برخې وګورئ د ال زیاتو معلوماتو لپاره د دې رپوټ د ځاي په ځاي شویو چاودی  ١٦٤



 

٦٨ 

 

. غړۍ و (ASOP)مالک یــې هم یو قومې مشر څوک چې د ولسوالي د کچې د افغان ټولنیز السرسې د پروګرام 
کلن هلک په  ۱۳د هټۍ د مالک په ګډون دوه وژل شوي او د یوه (چاودنې پنځو ملکي کسانو ته تلفات واړول

  ).شمول دری ټپیان شوي
 ١٦٥.طالبانو په خپله ویب پاڼه د دې پیښې مسولیت منلی

کلن ځانمرګې برید کونکې په کابل کې د افغان ملي اردو د یوه بس موټر په وړاندې  ۱۷، یوه ۱۳د ډسمبر په  •
. جنګیالیو ته مرګ ژوبله واړوله ۱۴د ځانمرګې برید خپل واسکټ وچاوه او په نتیجه کې یــې د افغان ملي اردو 

طالبانو . ان په جدي توګه ټپیان کړلملکي کس ۱۴چاودنې همدارنګه د یوې ښځې او دوو ماشومانو په شمول 
  ١٦٦.د تویتر په ټولنیزه شبکه د دې برید مسولیت منلی

، په موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو یوه برید کونکی د لوګر والیت د ازرې په ۱د نومبر په  •
ملکي  ۲۹چاودنه د . کړولسوالي کې د افغان ملي اردو او افغان سیمه ییزو پولیسو په یوه ګډه پوسته برید و 

د یوې امیندوارې ښځې او یوه ماشوم په ګډون پنځه وژل شوي او د څلورو ښځو او دریو (تلفاتو المل شوی
چاودنې د پنځو ملکي کسانو کورونه او یو جومات زیانمن ). کسان ټپیان شوې دي ۲۴ماشومانو په شمول، 

). د افغان ملي اردو او افغان سیمه ییزو پولیسو غړي (جنګیالیو ته مرګ ژوبله اړولې  ۲۱برید همدارنګه . کړي 
د طالبانو د مسولیت منلو ادعا څرګندوي چې په برید کې د افغان ملي اردو، افغان ملي پولیسو او افغان 

په بیان . غړي ټپیان شوي دي ۱۹غړي وژل شوي او د افغان ملي امنیتي ځواکونو نور  ۲۸سیمه ییزو پولیسو 
  ١٦٧.کې ویل شوي چې د دوو ماشومانو په ګډون پنځه ملکیان برسیرن ټپیان شوي دي

ښکاري چې که څه هم دغو بریدونو په مستقیم ډول امنیتي ځواکونه په نښه کړي، د ملکي کسانو د ګڼې ګوڼې نږدې 
یا غیرې مستقیمی / وسلو سیسټمونه اوسیمو ته د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو کارول، د ساحوي 

ممکن بې ټوپیره او غیر متناسبو بریدونو ته الر هواره کړي، او په همدې ډول، ) هاوانونه،السي بمونه او راکٻټونه(ډزې 
یوناما په خپله  ١٦٨.د نړیوال بشر دوستانه قانون څخه جدي سرغړونې را منځ ته کړي او ممکن جنګي جرمونه وګڼل شي

ار کوي او د طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د ملکي کسانو د ګڼې ګوڼې په سیمو کې د بې توپیره تاکـتیکونو غوښتنه ټینګ
  .د کارولو بریدونه و دروي

   

                                                
، پر دغې ویب پاڼې د الس رسي وړ ۳۰کال د ډسمبر  ۲۰۱۴د طالبانو راپور، د ماین چاودنې په لغمان کې دوه تنه ګوډاګیان ټپیان کړل، د  ١٦٥
 http://www.shahamat-english.com/index.php/news/51781-mine-blast-leaves-2-puppets-wounded-in-laghman, last: ده

accessed 4 February 2015. 
 https://twitter.com/zabihmujahid :د طالبانو د ویاند له خوا په ټویتر ټولنیزه شبکه نشر شوی بیان ۱۳کال د ډسمبر په  ۲۰۱۴د  ١٦٦

https://twitter.com/zabihmujahid/status/543794502423437312, last accessed 4 February 2015.  
  .https://twitter.com/zabihmujahid :، د طالبانو د ویاند له خوا په ټویتر ټولنیزه شبکه نشر شوی بیان۱کال د نومبر په  ۲۰۱۴د  ١٦٧
چې ځانګړي پوځي اهداف نه وي، د جګړې یوه وسیله کاروي چې کومې خاصې پوځي موخې  بې توپیره بریدونه هغه بریدونه دي د کومو موخه ١٦٨

ته متوجه نه وي، یو میتود او یا د جګړې داسې وسیله کاروي چې ممکنې اغیزې یــې محدودې نه وي، لکه څنګه چې د بشر پالنې نړیوال  قانون 
ت درلودونکې چې په پوځی موخو،ملکي کسانو او ملکي موخو د توپیره پرته برید اصرار کوي او په پای کې، په هره داسې قضیه کې، د داسی ماهی

  .قاعده وګورئ، د سره صلیب نړیواله کمیټه،د بشر پالنې نړیوال عرفي قانون ۱۲. کوي



 

٦٩ 

 

  د ملکي تلفاتو د مخنیوي او کمونکو تدبیرونو په اړه د طالبانو بیانونه 

ملکي کسانو د ساتنې او نورو موضوع طالبانو د امنیت،ځایــې او نړیوالو سیاسي پرمختګونو، ١٦٩کال کې،  ۲۰۱۴په 
د دغو بیانونو له جملې څخه یو څو یــې د خپلو . بیانونه نشر کړي دي ۸۲ګانو په اړه په خپلو عامه ویب سایټونو کې 

ادعا شویو ژمنو بیا تصدیق کړی څو د وسله والې شخړې د اغیزو څخه ملکي کسان وساتي او ادعا یــې کړې چې د دوي 
  . تلفاتو د مخنیوي په خاطر د تدبیرونو نیولو ته دوام ورکړي  جنګیالي به د ملکي

کال په سپټمبر کې، طالبانو د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر د خپلې ځانګړې کمیټې په هکله نوی بیان  ۲۰۱۴د 
ځي کال د جون د میاشتې د یوه بیان په تعقیب خپور شوی چې موخه یــې د طالبانو د پو ۲۰۱۳دا بیان د . خپور کړ

کال په جون کې، طالبانو د کمیټې د کار په اړه یوناما ته  ۲۰۱۴د . کمیسیون د یوې برخې په حیث د کمیټې جوړول و
  ١٧٠.ال زیات معلومات برابر کړی 

کال د سپټمبر د میاشتې بیان افغانان هڅولې څو د کمیټې سره د ملکي تلفاتو د پیښو په اړه هر ډول  ۲۰۱۴د 
پراخه  “معلومات بې له دې چې مرتکب شخص ته پام وشي، شریک کړي او یادونه یــې کړې چې طالبان به 

لپاره  ”د دوه اړخیزې پخالینې ”ترسره کړي، د شریعت د قانون سره سم به عدالت تامین کړي، “)پراخي څیړنې(څیړنه
را منځ ته کړي او د قربانې اړخ سره به د ) شرایط(خسارې د جبیره کولو لپاره به مناسب شرط “به الر برابره کړی او د 

د طالبانو په بیان کې د کمیټې لپاره د دوي له خوا د تورنو کسانو په اړه تفصیلې . ”خواشینۍ مراتب شریک کړي 
   ١٧١.معلومات ورکړل شي

په ورته ورځ، طالبانو د کمیټې د یوه ادعا شوی غړی سره مرکه خپره کړی، چا چې د ادعا شوی میکانیزم په اړه تفصیلې 
معلومات وړاندې کړی د کومو له مخې به د هغو طالبانو څخه پوښتنه کیږي چا چې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د 

محکمی په اړه ارجاع ته ځای ورکړی،  شرعیسم دغه میکانیزم د د ادعا سره   .طالبانو د الیحې څخه سرغړونې کړی 
  ١٧٢.محکمه کوالی شي د محاکمی الندې یو شخص معاف او شدید مجازات کړي 

کال د سپټمبر د میاشتي د بیان په تعقیب، یوناما د ملکي تلفاتو د یو شمیر پیښو د کومو چې طالبان یــې د څیړلو  ۲۰۱۴د 
د دې ډول معلوماتو د ترالسه کولو او مکررو غوښتنو سربیره،یوناما ته د ملکي تلفاتو په اړه کوم . ادعا کوي، یادونه کړې 

. داخلي حساب ورکونې په هکله کومې بیلګې او معلومات نه دی وړاندې شویچې د طالبانو د غړو لخوا را منځ ته شوی د 
، طالبانو د پکـتیکا والیت د یحیــی خیلو په ولسوالي کې د والیبال په یوه سیالي کې د  ۲۳د بیلګې په توګه، د نومبر په 

ټپـي  ۵۳وژنې او  ۸۵(ته شو  ملکي تلفات را منځ ۱۳۸ځای پرځای شوی چاودیدونکی توکی په برید کې چې په پایله کې یــې 
  .طالبانو تر دې دمه د څیړنې پایلې په عامه ډول نه دي خپرې کړي . خپله ښکٻلتیا نه ده منلی) کٻدنې

                                                
الرښونه کړې چې د هر  خپور شو یادونه کوي، دې بیان ټولو طالبانو جنګیالیو ته۴کال د جنوري په  ۲۰۱۵یوناما د طالبانو د یوه بیان چې د  ١٦٩

ې ډول ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر له حده زیاته پاملرنه وکړي، د هغه مخنیوي په شمول چې ملکي کسان هدف و نه ګرزوي او په هغو سیمو ک
  ". عملیات یا بمباری ترسره نه کړي چٻری چې د داسی عملونو په نتیجه کې ممکن ملکي کسانو ته زیان واوړي " 

  ۳۰مخ .کال نیم کال راپور ته مراجعه وکړئ  ۲۰۱۴شخړه کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د یوناما د  په پوځي ١٧٠
، په الندې ویب پاڼه د السرسی ۱۰کال د سپټمبر  ۲۰۱۴، د "د ملکي تلفاتو د مخنیوي ریاست، د پوځي چارو کمیسیون" د طالبانو بیان،  ١٧١

-http://shahamat-english.com/index.php/paighamoona/48925-department-of-prevention-of-civilian-casualties: وړ دی
commission-of-military-affairs, last accessed 2 February 2015.  

 :، په الندې ویب پاڼه د السرسی وړ ده۱۰کال د سپټمبر  ۲۰۱۴د مولوی سرحدي سره مرکه، د  ١٧٢
http://shahamat.info/index.php/interviwe/56031-مرکه - سره - نماینده -له -ادارې  - دمخنیوي  - تلفاتو - ملکي - د ,last accessed 2 

February 2015.  



 

٧٠ 

 

یوناما یو سند تر السه کړی چې په هغه کې طالبانو د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د چاودنې د دریو پیښو چې 
یوناما د تعقیب شویو معلوماتو  ١٧٣.ته شوي د خپلو څیړنو په هکله راپور ورکړی په نتیجه کې یــې ملکي تلفات را منځ 

  .غوښتنه کړی خو د دغو څیړنو په هکله یــې نور معلومات نه دي تر السه کړي 

  او بشر پالنې د نړیوال قانون په اړه د طالبانو تعریف " ملکي شخص"د 

د طالبانو یو . څخه د هغوي د تعریف په حواله بیانونه نه دي خپاره کړي  ’ملکي شخص‘کال کې، طالبانو د  ۲۰۱۴په 
په اړه د یوه بیا کـتل شوي تعریف راپور ورکړی، په  ’د ملکي شخص‘خپور شو  ۴کال د جنوري په  ۲۰۱۵بیان چې د 

کسان هغه ": هغه څوک چې د طالبانو په وړاندې په فعالیتونو کې ښکٻل نه وي ملکي شخص دی“دی تعریف کې 
څوک چې د دښمن د ځواکونو سره اوږه په اوږه والړ نه وی او د جهاد په وړاندې عملونه نه ترسره کوي باید ملکیان 

تعریف وړاندې کړی چې په هغو کې ښځې، ماشومان،د زیات  ’ملکي شخص‘کال بیانونو د  ۲۰۱۳د  ".وشمیرل شي
شامل دي باید د “عادي ژوند تیروي  “وري الندې عمر درلودونکي کسان او هغه کسان چې د ملکي کسانو تر کـتګ

  ١٧٤.بریدونو څخه وساتل شي

نیټې د طالبانو په بیان  ۴کال د جنوري د  ۲۰۱۵د هغه جامع تعریف یادونه کوي کوم ته چې د  ’ملکي شخص‘یوناما د 
کې رجوع شوی، خو په ډاګه کوي چې تعریف د بشر پالنې د نړیوال قانون سره په ټکر کې دی، د بشر پالنې نړیوال 
قانون ملکي کسان د تشخیص د اصل په موخه هغه کسان شمیري چې د وسله والو ډلو غړي نه وی مګر که دوي په 

   ١٧٥.مستقیم ډول په دښمنیو کې برخه اخلي

  د ولت پلوه ځواکونو له خوا د را منځ ته شویو ادعا شویو ملکي تلفاتو په اړه د طالبانو میاشتني بیانونه

 ۱۲په اړه ټولټال  ’جنګي جرمونو‘کال کې، طالبانو په عمومي ډول د دولت پلوه ځواکونو لخوا د ادعا شویو  ۲۰۱۴په 
پیښو کې کم تر کمه  ۲۹۲ادعا کړې چې دولت پلوه ځواکونو په  میاشتني بیانونه خپاره کړي، طالبانو په دې بیانونو کې

پیښو  ۱۹۸پیښو د جملې څخه، د  ۲۹۲یوناما د ١٧٦). ټپـي کٻدنې ۴۱۵وژنې او  ۶۹۱(ملکي تلفاتو المل شوي ۱۱۰۶د 
د طالبانو د بیانونو څخه (سلنې کوم چې د طالبانو له خوا د هغوي په میاشتنیو بیانونو کې راغلي، تصدیق کړي  ۶۸او یا 

  ).سلنې تصدیق د نشریدو څخه وروسته شوی ۳۹سلنې تصدیق شوی او د پاتې  ۶۱د جملې څخه د  ۱۹۸وړاندې د 

  .کال اکـتوبر ۲۰۱۴د یوناما لخوا تر السه شوي معلومات، ١٧٣                                                
: ، په الندې ویبپاڼه د السرسی وړ دی۲۵کال ،فبروري  ۲۰۱۳،”یوناما ته د هغه تعصبي چلند په اړه پرانیستی لیک“د طالبانو بیان،  ١٧٤

http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/29225-an-open-letter-to-the-unama-about-the-biased-
behavior-of-this-organization, last accessed 15 January 2015 ..۲۰۱۴تنی په اړه د یوناما د په وسله واله شخړه کې د ملکي کسانو د سا 

، طالبانو د ملکي کسانو د ساتنې په اړه یو بیان خپور کړی، په دې راپور کې ادعا ۴کال د جنوري په  ۲۰۱۵د . کال  نیم کلن راپور ته مراجعه وکړئ 
هغه کسان چې د . "شامل ديپه تعریف کې هر هغه څوک چې د طالبانو په وړاندې په فعالیتونو کې ښکٻل نه وي  ’ملکي کسانو‘شوې چې د 

د طالبانو ". " دښمن د ځواکونو سره اوږه په اوږه نه وي والړ او د جهاد په وړاندې فعالیتونه نه ترسره کوي باید د ملکيانو په حیث وشمیرل شي
 ۲۰۱۵، "ابه ځانګړې الرښونې بیان، په روان جهاد کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر د احتیاطي تدابیرو په هکله د اسالمی امارت د مشرت

-http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/51926: ، په الندې ویب پاڼه د السرسی وړ دی۴کال د جنوري 
special-instructions-of-the-islamic-emirate%E2%80%99s-leadership-regarding-precautionary-means-to-prevent-

civilian-casualties-in-the-ongoing-jihad, last accessed 15 January 2015.  
-https://www.icrc.org/customary :په الندې ویب پاڼه د السرسی وړ دی. د بشر پالنې نړیوال عرفي قانون. قاعده ۵ ١٧٥

ihl/eng/docs/v1_cha_chapter1_rule5, last accessed 15 January 2015.  
١٧٦ See http://shahamat-english.com/.  



 

٧١ 

 

 ۲۳۲(تلفات  ۵۰۴یو بیانونو کې راغلي، طالبانو ادعا شویو تلفاتو د جملې څخه کوم چې د طالبانو په میاشتن ۱۱۰۶د 
نړیوالو نظامي ) ټپـي کٻدنې ۹۰وژنې او  ۲۵۱(تلفات ۳۴۱افغان ملي امنیتي ځواکونو، ) ټپـي کٻدنې ۲۷۲وژنې او 

ګډو افغان او ) ټپـي کٻدنې ۹وژنې او  ۹۱(تلفات  ۱۰۰او ) اربکٻانو(دولت پلوه وسله والو ډلو ١٧٧تلفات ۱۱۷ځواکونو، 
  .تلفات نورو نهادونو ته منسوب کړي دي ۴۴نظامي عملیاتو او پاتې نړیوالو 

ادعا شوې پیښې تعقیب کړي څو دا معلومه کړي چې یوناما پيښې ثبتې کړي او د هغو ادعاوو  ۲۹۲یوناما د ملکي تلفاتو 
پيښې ثبتې  ۱۲۱ادعا شویو پیښو له جملې څخه، یوناما پخوا  ۲۹۲د . چې پخوا یــې نه وې ثبتې کړې، تصدیق وکړي 

پیښو تصدیق نه دی شوی، د دغو  ۹۴په داسې حال کې چې د . پيښې یــې په فعاالنه ډول تعقیب کړي  ۱۷۱کړي او 
 ۵۱تصدیق شویو پیښو له جملې څخه  ۷۷د دغو . پیښو تصدیق کړی  ۷۷ادعا شویو پیښو له جملې څخه یوناما د  ۱۷۱

پیښو کې ملکي تلفات نه دي را  ۲۱لفات را منځ ته شوي، په پیښو د شخړې سره تړاو درلود چې په نتیجه کې یــې ملکي ت
منځ ته شوي، دریو پیښو د وسله والې شخړې سره تړاو نه درلود او په دوو قضیو کې یوناما و نه توانیدله جوته کړي چې 

  . تلفاتو د شخړې سره تړاو درلود او که نه

وژنې او  ۷۴(ملکي تلفات مستند شوي  ۱۱۵پیښو د تصدیق په نتیجه کې ټولټال  ۵۱د یوناما لخوا د شخړې سره د تړلو 
ملکي تلفات را منځ ته  ۸۸پیښو کې چې دولت پلوه ځواکونو ته منسوب شوي ټولټال  ۳۹، په )ټپـي کٻدنې ۴۱

اوو پیښو کې  د دولت پلوه ځواکونو او دولت ضد عناصرو تر منځ د ډزو د تبادلې په). ټپـي کٻدنې ۲۸وژنې او  ۶۰(شوي
د دغو پیښو د جملې څخه د دوو پیښو مسوول دولت ). ټپـي کٻدنې ۱۱اوه وژنې او (ملکي تلفات را منځ ته شوي ۱۸نور 

، سره له دې چې په دریو پیښو کې اوه )دوه وژنې(ضد عناصر وو چې په نتیجه کې یــې دوه ملکي تلفات را منځ ته شوي
  .یوناما و نه شوای کوالی د پیښو مرتکٻبین معلوم کړي ) و دوه ټپـي کٻدنېپنځه وژنې ا(ملکي تلفات را منځ ته شوي 

یوناما تصدیق کوي هغه معلومات چې د طالبانو لخوا په عمومي ډول خپاره شوي هغو د یوناما د ملکي تلفاتو د مستند 
یوناما د شخړې د  .کولو د چارو سره کومې چې پخوا د یوناما د ساحوي ټیمونو لخوا نه وې تشخیص شوې،مرسته کړې 

ټولو ښکٻلو خواوو لخوا د معلوماتو د برابرولو هرکلی کوي او د ټولو هغو پیښو چې د مکې تلفاتو باعث کٻږی د شفافو او 
  .بې پری څیړنو غوښتنه کوي

ادعاګانې  ۶۱ادعاګانو کې د کارول شوی تاکـتیکونو یادونه نه ده شوې، ۸۸ادعاګانو د جملې څخه، په  ۲۹۲د ټولټال 
ادعاګانې د ډزو پیښو ته او پاتې  ۳۲د هاوانونو کارولو او ډزو ته او  ۴۱ادعاګانې د تالشي عملیاتو، ۴۱وایــي عملیاتو، ه

  .ادعاګانې نورو تاکـتیکونو ته راجع شوي ۲۹

  . د طالبانو د میاشتنیو بیانونو د تجزیــې لپاره دوهمه ضمیمه وګورئ 

  ورکولو په وړاندې د طالبانو غبرګونونه د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د عامه راپور 

شپږ میاشتنی کال  ۲۰۱۴د یوناما د  د ملکي کسانو د ساتنې په اړه، طالبانو په یوه خپور شوی بیان کې ۳۱د جوالي په 
په کابل کې د امریکا د سفارت په  "وبلله او ادعا یــې کړې چې دا راپور  “بې اساسه پروپاګنډه  “رد او هغه یــې  راپور 

                                                
 . کې وژل شوي او ټپیان شامل وو " تلفاتو " د طالبانو بیان هم نه ده په ډاګه کړې چې ایا په   ١٧٧



 

٧٢ 

 

په بیان کې راغلي چې یوناما طالبانو ته کافي  ١٧٨.چمتو شوی څو د طالبانو شهرت ته زیان ورسوی "الرښونو او سپارښتنو
بیان د یوناما له اړخه د ملکي کسانو په حیث . وخت نه دی ورکړی څو د راپور د خپریدو څخه وړاندې راپور تحلیل کړی 

  :د حکومتي چارواکو په نظر کې نیول رد کړي دي

که چیرې یوناما د کابل ادارې چارواکو،پولیسو،سرتیرو،استخباراتي کارکونکو او د حساسو او زیان لرونکو "
  ١٧٩".ادارو کارکونکو ته د ملکیانو په نظر وګوري نو بیا د هغوي خپل تحلیل نا سم دی

خپلو هڅو چې موخه یــې د په بیان کې،طالبانو د ملکي تلفاتو د غټ اکـثریت پړه پر دولت پلوه ځواکونو اچولې او د 
  :ملکي کسانو د تلفاتو د شمیر کمول دي ستاینه کړې 

د ملکي کسانو د ژوند ژغورلو په موخه د اسالمي امارت لخوا نیول شوي احتیاطې تدبیرونه په داسې بې "
  ١٨٠".سارې او نا متوازنه جګړه کې نن هم په نړیواله کچه او همدارنګه پخوا هم بې سارې او بې نظیره و و

طالبانو د زیاترو ملکي تلفاتو کوم چې د هغوي د عملیاتو په نتیجه کې را منځ ته شوي ، کال په جریان کې ۲۰۱۴د 
طالبانو د یوناما د د ریځ د ناسمه اثباتولو کار ته دوام ورکړی، هغه چې ګویا د . مسوولیت یا درستوالی نه دی منلی

د ترسره شویو بریدونو او عملیاتو په نتیجه کې را منځ ته شوی، په  ملکي تلفاتو اکـثریت شمیر د دولت ضد عناصرو لخوا
که څه هم چې طالبانو داسې معلومات نه دي وړاندې . کومو کې چې طالبان او همدارنګه نورې یاغې ډلې شاملې دي

چې زیاتره کړي د کومو په بنسټ چې دوي د خپلو بیانونو د ثابتولو لپاره ترې ګـټه واخلي، د طالبانو موقف دا دی 
  . ملکي تلفات باید دولت پلوه ځواکونو ته منسوب شي

یوناما تاییدوي چې په فعاالنه او بې پرې توګه د شخړې د ټولو ښکٻلو ډلو لخوا د دښمنیو د چلند نظارت کوي او د 
ې کچې ته خپل السرسی  لوړ  موندنو د بې پرې، دقیق او عادالنه تحلیل څخه د ډاډ حاصلولو په موخه تر ممکنه حده 

میاشتني راپورونه او نورې معلوماتي سرچٻنې  ’جنګي جرمونو‘یوناما همدارنګه په فعاالنه ډول د طالبانو د . رسوي
سلنې ملکي تلفاتو منسوبونه دولت ضد  ۷۲د یوناما د ماموریت لخوا د . تعقیبوي او په مناسب ډول پيښې مستند کوي

پیښو د مستند کٻدو پر بنسټ والړه ده او د هرې پيښې لپاره یــې درې  ۴۲۹۹عناصرو ته د یوناما لخوا د ملکي تلفاتو د 
  .بیالبیلی نمونې کارولې دي

، د ملکي تلفاتو په برخه کې د وروستیو جریاناتو په اړه، طالبانو د هغو بیانونو په اړه غبرګون ښودلی ۲۱د ډسمبر په 
طالبانو د پروپاګنډې  ١٨١.بوعاتي کنفرانس کې وړاندې شوینیټه په مط ۱۹کوم چې د یوناما لخوا د ډسمبر د میاشتې په 

په توګه بیانونه رد کړل او د زیاترو ملکي تلفاتو لپاره یــې په افغان ملي امنیتي ځواکونه او نړیوالو پوځي ځواکونه تورن  
فرمانونه او پیغامونه چې د اسالمی امارت لخوا خپلو مجاهدینو ته او ”د طالبانو بیان همدارنګه ادعا کړې هغه. کړي 

: ی، په الندې ویب پاڼه د السرسی وړ د"دفاعیهد ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د وروستي راپور په هکله د اسالمي امارت "د طالبانو بیان  ١٧٨                                                
http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/34995-rejoinder-of-the-islamic-emirate-about-the-recent-

report-of-unama-regarding-the-civilian-casualties, accessed 27 January 2015.  
  همدا ماخذ  ١٧٩
  همدا ماخذ ١٨٠
ِ کوګړی استازي او د یوناما د مشر ښاغلی نیپه افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومی منشی د ځان ١٨١  ی حقونو دالس هیسم او د یوناما د بشر

 :خوا مطبوعاتی کنفرانس، په الندې ویبپاڼه د السرسی وړ دیه څانګې د مشرې جیورجیت ګګنون ل
http://webtv.un.org/www.unwomen.org/en/executive-board/watch/nicholas-haysom-unama-and-georgette-gagnon-

unama-on-afghanistan-%E2%80%93-press-conference/3952888266001, last accessed 2 February 2015.  



 

٧٣ 

 

له خوا صادر شوي ثابتوی چې طالبان د ملکي کسانو ساتنې  "همدارنګه هغه حکمونه چې د عالیقدر مشر امیرالمومنین
دو خپل تدبیرونه طالبانو تعهد کړی چې د ملکي تلفاتو د کمی  ١٨٢.په حیث ژمن دي " د خپلو مذهبي او اساسي ژمنو ”ته

   ١٨٣.پیاوړي کړي، خو د ځانکړو تدبیرونو اعالن یــې نه دی کړی  "ال نور "به 

کال کې، یوناما د طالبانو په پیغامونو کې بدلون مشاهده کړی او د طالبانو د شرح شویو ژمنو یادونه کوي  ۲۰۱۴په 
رح شوې ژمنې چې هدف یــې د زیان د یوناما تصریح کوي هغه ش. چې موخه یــې د ملکي کسانو د ساتنې یقیني کول دي

کچې د کمولو په اړه د تدبیرونو نیول دي، نه دي توانیدلي چې په اصل کې د ملکي کسانو لپاره ښه ساتنه برابره کړي، 
  .کال کې د طالبانو لخوا د را منځ ته شویو ملکي تلفاتو کچه مخ په لوړیدو وه ۲۰۱۴ځکه چې په 

   

                                                
، په الندې ویب پاڼه ۲۱کال د ډسمبر ۲۰۱۴د طالبانو بیان، د ملګرو ملتونو له خوا د ملکي تلفاتو د راپور په اړه د اسالمي امارت غبرګون، د  ١٨٢

-at:http://shahamat-english.com/index.php/paighamoona/51495-reaction-of-islamic-emirate-regarding :د السرسی وړ دی
civilian-casualty-report-by-un, last accessed 2 February.  

  همدا ماخذ ١٨٣



 

٧٤ 

 

  ملکي کسانو ساتنهدولت پلوه ځواکونه او د . ۴

کال په اوږدو کې، دولت پلوه ځواکونو د هغو تدبیرونو پلي کولو ته چې موخه یــې د ملکي کسانو د تلفاتو د  ۲۰۱۴د 
په تیره بیا د  -کال په پرتله،یوناما د دولت پلوه ځواکونو ۲۰۱۳د دې تدبیرونو سربیره، د . کچې کمول دي دوام ورکړی 

یوناما د دولت پلوه ځواکونو لخوا ټولټال . وا د ملکي تلفاتو په برخه کې زیاتوالی ثبت کړی افغان ملي امنیتي ځواکونو لخ
  ١٨٤.سلنه زیاتوالی ښي ۵۱کال په پرتله  ۲۰۱۳ثبت کړي، دا د ) ټپـي کٻدنې ۸۵۶وژنې او  ۶۲۲(ملکي تلفات  ۱۴۷۸

 ۴۹وژنې او  ۵۳(ملکي تلفات ۱۰۲افغان امنیتي ځواکونو، ) ټپـي کٻدنې ۷۵۷وژنې او  ۴۶۸(ملکي تلفات ۱۲۲۵یوناما 
یوازې نړیوالو پوځي ځواکونو ته ) ټپـي کٻدنې ۵۰وژنې او  ۱۰۱(ملکي تلفات  ۱۵۱دولت پلوه ملیشاوو او ) ټپـي کٻدنې

  ١٨٥.منسوب کړي 

  .د ملکي تلفاتو زیاتره برخه د افغان امنیتی ځواکونو لخوا د ځمکنیو نښتو پر مهال را منځ ته شوي

  

   

  ).ټپـي کٻدنې ۶۲۸وژنې او  ۳۵۴(ملکي تلفات مستند کړي  ۹۸۲کال کې، یوناما  ۲۰۱۳په  ١٨٤                                                
ملکي تلفات چې یواځې نړیوالو پوځي ځواکونو ته منسوب شوي ټول ملکي تلفات نه احتوا کوي کوم چې د افغان امنیتي ځواکونو  ۱۵۱هغه  ١٨٥

). ملکي تلفات ۱۶۲(سره په ګډو عملیاتو کې را منځ ته شوي او ټول هغه ملکي تلفات نه شاملوي چې د هوایــي عملیاتو په نتیجه کې را منځ ته شوي
په داسې عملیاتو کې د . ه، د افغانانو تر رهبري الندې په یو شمیر سترو ځمکنیو عملیاتو کې نړیوالو ځواکونو هوایــي مالتړ برابر کړی د بیلګې په توګ

په داسې عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسوولیت افغان ملي امنیتي .  ملکي تلفاتو مسوولیت دواړو ځمکنیو شخړو او هوايــي عملیاتو ته راجع کیږي 
د هوايــي عملیاتو  ۹ځمکنیو عملیاتو  په اړه د کنړ والیت د نرنګ په ولسوالي کې د سپتمبر په  - د هوایــي.  نو او نړیوالو ځواکونوته منسوبیږي ځواکو

  . برخه  وګورئ  

هوایــی برید
11% 

د ځواک ساتلو او عکس العمل 
ښودل

4% 

تاالشي او چاپـې 
10% 

ځمکنۍ نښتې 
62% 

هدفي وژنې 
3% 

د جګړې پاتې شوني ناچاوده 
توکي

1% 
نور 

9% 

 دولت پلوه ځواکونه: د تاکـتیک له مخې د ملکي کسانو مرګ او ژوبله
۲۰۱۴ډسمبر  - جنوري 



 

٧٥ 

 

 پولیسافغان سیمه ییز 

 

افغانۍ ورکړم خو ما د دې  ۲۵۰۰د افغان سیمه ییزو پولیسو یو قومندان راغی او ما ته یــې وویل چې د میاشتي 
نوموړي بیا ما ته د دوو پسونو د ورکولو امر وکړ، ما بیا هم د دې کار د کولو څخه . کار د کولو څخه ډډه وکړه

هغه بیا زه او زما پالر مجبور کړو چې د نوموړي پوستې ته ورشو چٻرې چې هغه اوه یا اته متره ژوره . ډډه وکړه
زموږ په . زو پولیسو قومندان زه او زما پالر مجبوره کړو څو څاه ته ور کښته شود افغان سیمه یی. څاه درلوده

کله چې موږ . سر یــې خاوری او اوبه را خوشې کړی څو په دی سره موږ و ویروي او د پیسو ورکولو ته غاړه کٻږدو
په په څاه کې وساتل موږ غرمه او ټوله ش. د څاه په دننه کې وو نو افغان سیمه ییزو پولیسو په څاه پیره کوله

کله چې د ټولنې مشرانو ژمنه وکړه چې د افغان پولیسو قومندان ته به یو پسه ورکړی، موږ دا بله ورځ د . شو
څاه څخه را و ایستل شو، موږ په څاه کې ټوله شپه په والړو تیره کړه ځکه چې څاه تنګه وه او د کښیناستلو 

  ١٨٦.پیړۍ کې دې خلکو ته دا ډول سزا ورکول شي ۲۱چې په  زه فکر نه شم کوالی. لپاره ځای په کې نه و

د کندز والیت د دشت ارچې په ولسوالي کې د افغان سیمه ییزو پولیسو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو -
   .۱کال د جنوري  ۲۰۱۴قرباني، د 

 

نیټې پورې،  ۱۸کال د جنوري تر  ۲۰۱۵د . کال کې د افغان سیمه ییزو پولیسو د پروګرام توسعې دوام درلود ۲۰۱۴په 
ولسوالي تر پوښښ الندې  ۱۵۷والیتونو کې  ۲۹تنو ته رسیده او په  ۲۷۹۵۰د افغان سیمه ییزو پولیسو ټولټال شمیر 

تنه یا خو په روزنو بوخت دي یا د  ۳۵۵۰رسمي افغان سیمه ییزو پولیسو د ځواک څخه پاتې  ۳۰۰۰۰د ټولټال . نیسي
د افغان سیمه ییزو پولیسو پروګرام په . ي بوخت دي او یا تر استخدام الندې ديروزنو لپاره په چمتوال

   ١٨٧.بامیانو،خوست،نیمروز، پنجشیر او سمنګانو والیتونو کې موجود نه دی

ملکي تلفات ثبت  ۱۲۱پیښو څخه چې په هغو کې افغان سیمه ییز پولیس ښکٻل و،  ۱۰۵کال کې، یوناما د  ۲۰۱۴په 
 ۲۰۱۳د ملکي وژنو او ټپـي کٻدنو ټولټال شمیر د هغې کچې سره سم و کوم چې په ). ټپـي کٻدنې ۶۹وژنې او  ۵۲(کړي 

سلنه زیاتوالی ثبت  ۴۹کال کې  ۲۰۱۴کال کې ثبت شوی، خو سره له دې بیا هم د ملکي کسانو په میړینو کې په 
 ۲۲، د دغو تلفاتو ) نجلۍ ۱او هلکان  ۱۱(ټپیانو په درلودلو سره  ۱۲او )نجونو ۸ماشومانو او  ۷(وژنو ۱۵د . شوی

، کوم چې افغان سیمه ییزو )شپږ وژنې او پنځه ټپـي کٻدنې(ښځې د ملکي تلفاتو نهه سلنه جوړوي . سلنه ماشومان وو 
د ملکي تلفاتو ټولټال شمیر چې د افغان سیمه ییزو پولیسو له خوا را منځ ته شوی د ټولو . پولیسو ته منسوب شوي

  . کال کې مستند شوي ۲۰۱۴جوړوي چې په ملکي تلفاتو یوه سلنه 

د نورو دولت پلوه ځواکونو لپاره د مشاهده شویو جریاناتو سره په سمون کې، هغه ملکي تلفات چې د افغان سیمه ییزو 
سلنه لوړ شوي، د هغو پيښو په پایله کې کومې چې ملکي تلفات را  ۲۸پولیسو د ځمکنیو نښتو پر مهال را منځ ته شوي 

د بشري حقونو په زیاترو سرغړونو کې . کال راهیسې درې برابره زیاتوالی راغلی ۲۰۱۳منځ ته کوي د هغو په شمیر کې د 
دغه پيښې په ١٨٨.کومې چې افغان سیمه ییزو پولیسو ته منسوبې شوي په هغو کې ګواښونه،ځورونې او ډارونې شاملې دي

   .۲۴کال د فبروري  ۲۰۱۴د یوناما مرکه،کندز ښار، کندز والیت، ١٨٦                                                
او په کابل کې د ایساف د مرکزي دفترسره  SOAG ،NSOCC-Aد یوناما غونډه، د افغان سیمه يیزو پولیسو د  ۶کال د جوالی په  ۲۰۱۴د  ١٨٧

   .۲۸کال د جون  ۲۰۱۴د ایمیل تبادله، 
جه کې ډارونې  او ځورونې هغه کـتګوري ده چې د یوناما له خوا د مرګ او زیان د ګواښونو، ډارونو او ځورونو د پیښو د کومو په نتی ګواښونه، ١٨٨

ادي چې د بشري حقونو سرغړونې را منځ ته کٻږي د مستند کولو لپاره کارول کٻږي، په بل عبارت، د خوځښت ناقانونه محدودیتونه یا د بیان د از 



 

٧٦ 

 

ټپـي  ۳۴پنځه وژنې او (ملکي تلفات را منځ ته شوي  ۳۹کال کې نږدې دری برابره شوې، د دې په نتیجه کې  ۲۰۱۴
دغه ډول زیاتره تلفات . سلنه ښي کوم چې د افغان سیمه ییزو پولیسو لخوا ترسره شوي ۳۲، دا د ټولو ملکي تلفاتو )کٻدنې

د . کي کسانو د ځورولو، غچ اخیستلو یا جزا ورکولو په شکل کې ترسره شوي ديد افغان سیمه ییزو پولیسو لخوا د مل
، د افغان سیمه ییزو پولیسو یوه غړي یو هټۍ وال د یخ د ټوټې پر سر د النجې وروسته په ۱۱بیلګې په توګه، د جوالي په 

و د هغه څلورو ملګرو د بدخشان ، د افغان سیمه ییزو پولیسو یوه قومندان ا۷د جوالي په . ډزو و ویشت او ويــې واژه
د وهلو ). او ټپیان یــې کړل(والیت د جرم په ولسوالي کې د واده د مراسمو پر مهال په څلورو تنو ملکي کسانو یرغل وکړ

  . علت د راپور سره سم افغان سیمه ییزو پولیسو ته د ډوډۍ په تیارولو کې د کورنۍ پاتې راتلل ښودل شوي

و پولیسو لخوا د ګواښلو او امر کولو له الرې د هغوي د اصلي ټولنو څخه د کورنیو د بې ځایه یوناما د افغان سیمه ییز 
، افغان سیمه ییزو پولیسو د فراه والیت د خاک ۱۲د بیلګې په توګه، د اکـتوبر په . کولو متعددې بیلګې مستندې کړي 

افغان سیمه ییزو پولیسو . بې ځایه کړې کورنۍ په اجباري ډول د خپلو کورونو څخه  ۲۰۰-۱۵۰سفید د ولسوالي څخه 
طالبانو هم ځایــې خلکو ته ګواښنه . ځایــې خلکو ته اخطار ورکړی څو طالبانو ته له کلي څخه د بریدونو اجازه ور نه کړي 

په سیمه کې د طالبانو د جنګیالو له خوا د موقعیتونو د . کړې چې د افغان سیمه یزو پولیسو سره همکاري و نه کړي 
کورنیو ته د سیمې د پریښودو امر کړی، چې په دې سره د ټول  ۲۰۰-۱۵۰روسته، افغان سیمه ییزو پولیسو جوړولو و 

  . کلي د بې ځایه کٻدنې المل شو چې زیاتره یــې د فراه ښار ته و کوچٻدل

د دې ارقامو په دننه . کال کې افغان سیمه ییزو پولیسو ته د ملکي کسانو منسوب شوې مرګ ژوبله زیاته شوې ۲۰۱۴په 
که څه هم دا وژنې  -سلنه ټیټوالی راغلی ۷۲کې، د افغان سیمه ییزو پولیسو په واسطه د هدفي او عمدي وژنو په شمیر کې 

یوناما د . سلنه جوړوي ۱۳سیمه ییزو پولیسو لخوا را منځ ته شوي او ټپـي کٻدنې ال هم د ټولو ملکي تلفاتو چې د افغان 
  ) وژنې او دوه ټپـي کٻدنې ۱۴(ملکي تلفات مستند کړي  ۱۶پیښو کې  ۱۲افغان سیمه ییزو پولیسو لخوا د عمدي وژنو په 

ځایــې استخدام کال په اوږدو کې، یو شمیر زیاتو ټولنو افغان سیمه ییز پولیس د ثبات،تقویه شوي امنیت او  ۲۰۱۴د 
په خاص ډول په هغو سیمو کې چٻرې چې افغان سیمه ییز پولیس د سیمې څخه استخدام او ځای پر  -لپاره وستایل 

په نورو سیمو کې یوناما د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړی کوم چې د افغان سیمه . ځای شوي دي
د شمال ختیځ په سیمه کې،په خاص . او احتساب ته نه دي رابلل شوي ییزو پولیسو لخوا په معافیت سره  ترسره شوی

یوناما په مکرر ډول په والیتونو کې د افغان سیمه . ډول د کندز په والیت کې، وضعیت د زیاتې اندیښنې وړ پاتې شوی
د هیواد په شمال  د بیلګې په توګه،. ییزو پولیسو د استخدام، انظباط او حساب ورکونې په چارو کې ستونزې ثبتې کړي 

ثبت شوي ملکي تلفات د افغان سیمه ییزو پولیسو لخوا را منځ ته ) سلنه ۵۲(ختیځه سیمه کې د نیمایــی څخه زیات
د ملکي تلفاتو په برخه کې د اته برابره زیاتوالي په درلودلو سره چې د ). ټپـي کٻدنې ۴۷وژنې او ۱۶(شوي

ته شوي، په سیمه کې د افغان سیمه ییزو پولیسو لخوا را منځ ته شوي ګواښونو،ځورونو او ډارونو په پیښو کې را منځ 
   ١٨٩.سلنه لوړ شوي ۳۴کال کې  ۲۰۱۴ملکي تلفات په 

   

                                                                                                                                            
دا کـتګوري همدارنګه د فزیکې خشونت د پیښو د . مخنیوي،هغه عملونه کوم چې ښایــي خو په حتمي  توګه د مرګ یا ټپـي کٻدو المل نه ګرځي

په بل عبارت، جزا،غچ اخیستنه یا د عمدي . مستند کولو د پيښو لپاره کاروله کٻږي، کله چې دغه ګواښ، ډارونه یا د ملکي کسانو ځورونه وي
  . وژنو نور ډولونه، یرغل یا جزا وې چې د ملکي کسانو په وړاندې د شخړې د ښکٻل طرف له خوا ترسره شي

تهدیدونو په پیښو کې چې د افغان سیمه ییزو پولیسو لخوا ترسره /شمال ختیځه سیمه کې د ځورونېکال کې، یوناما د هیواد په  ۲۰۱۳په  ١٨٩
تهدیدونو په پیښو /، یوناما د هیواد په شمال ختیځه سیمه کې د ځورونو)دوه وژنې او دوه ټپـي کٻدنې(شوي د څلورو ملکي کسانو تلفات ثبت کړي 

  ).ټپـي کٻدنې ۳۰دوه وژنې او (ملکي کسانو تلفات ثبت کړي  ۳۲شوي د  کې چې د افغان سیمه ییزو پولیسو لخوا ترسره



 

٧٧ 

 

  د افغان سیمه ییزو پولیسو نظارت او حساب ورکونه

کال په اوږدو کې، یوناما د کورنیو چارو په وزارت کې د افغان سیمه ییزو پولیسو د ریاست سره خپلو سال  ۲۰۱۴د 
مشورو او مالتړ ته دوام ورکړی څو په دې توګه د افغان سیمه ییزو پولیسو د نظارت او حساب ورکونې د چارو سره 

یوناما په منظم ډول . ریاست د نظارت اصلي میکانیزم دید افغان سیمه ییزو پولیسو د پروګرام لپاره یاد . مرسته وکړي 
د افغان سیمه ییزو پولیسو پر خالف د ادعاوو کـتبي راپور د افغان سیمه ییزو پولیسو د ریاست سره شریک کړی او د 

قیبي والیت په کچه یــې د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو او افغان سیمه یزو پولیسو د ریاست لخوا د ترسره شویو تع
  .اقداماتو نظارت کړی 

کال کې، د افغان سیمه ییزو پولیسو ریاست د افغان سیمه ییزو پولیسو د نظارت او څیړنو څانګې په افغان  ۲۰۱۴په 
سیمه ییزو پولیسو پورې د تړلو بشري حقونو د سرغړونو، قتل، شوکو او ناوړه سلوک، اجباري توقیف، نا قانونه تالشي 

د افغان سیمه ییزو پولیسو په ریاست کې . ه څیړلي ديراپورون ۶۸عملیاتو، د مالیاتو د شوکونې او اجباري شړلو 
دا د افغان سیمه ییزو پولیسو د  -نیونو او څلورو محکومیتونو ته الر هواره کړې  ۶۴چارواکو راپور ورکړی چې څیړنو 

رکولو د یوناما همدارنګه د کورنیو چارو د وزارت د مستند کولو او راپور و . محکومیتونو تر ټولو لوړ ثبت شوی شمیر دی
نوي پروګرام له الرې د قانونی تعقیب او محکومیتونو په اړه چې د افغان سیمه ییزو پولیسو د څیړنو په نتیجه کې را منځ 

  .ته کٻږي د کورنیو چارو د وزارت د دوسیــې د څرک معلومولو په برخه کې د نوی پرمختګ یادونه کړې 

 

  د افغان سیمه ییزو پولیسو لخوا د سرغړونو حساب ورکونه د شمال ختیځه په سیمه کې: په وړاندېدوه ګامه مخ 
یوناما مشاهده کړې چې په ځینو سیمو کې ځایــې چارواکو د افغان سیمه ییزو پولیسو د غړو په وړاندې چې په 

په ډسمبر کې،د . جرمونو او د بشري حقونو په سرغړونو تورن وو د قانوني تعقیب په موخه اقدامات ترسره کوي
رمونو د ارتکاب په خاطر په جزا محکوم کندز والیت څخه د افغان سیمه ییزو پولیسو څلور غړي د بیالبیلو ج

بیا هم د کندز په والیت کې د افغان سیمه ییزو پولیسو یو قومندان د اجباري کار،تهدید، یرغل، شوکونه . شوي
نوموړی د جوالي په . او د صالحیت څخه د ناوړه ګـټې اخیستنې په تور د نوموړي په غیاب کې په جزا محکوم شو

  .کندز په والیتي زندان کې د دغو جرمونو د ارتکاب په خاطر څلور کلن بند  تیروينیټه ونیول شو او د  ۲۰
په خاطر  ’وسلی د ناوړه کاروني‘، د افغان سیمه ییزو پولیسو یو غړی د ۹د بغالن په والیت کې، د ډسمبر په 

غالن والیتي ، د ب۳د سپټمبر په . چې په نتیجه کې یــې یو ملکي شخص و وژل شو په اوه کلن بند محکوم کړ
د بغالن والیتي . محکمې د افغان سیمه ییزو پولیسو بل غړی د لوټ مارۍ په خاطر په درې کلن بند محکوم کړ

د بې پروا وژنې په خاطر  ١٩٠محاکمو د افغان سیمه ییزو پولیسو درٻیم غړی د دوو افغان سیمه ییزو پولیسو،
محکمی نوموړی په څلورو کلونو . کله چې د نوموړی وسله د ادعا سره سم په تصادفی ډول فیر شوه محکوم کړ

  .درې واړه کسان د بغالن په والیتي بندي خانه کې د خپل بند مودې تیروي. بند محکوم کړ
ونو تورن دي په نیولو او تعقیب کولو کې له دغه محکومیتونه، د افغان سیمه ییزو پولیسو د غړو چې په جرم

یوناما په هغو . زیاتوالی او د افغان سیمه ییزو پولیسو په پروګرام کې د اصالحاتو سره یو ځای یو ښه ګام دی
ساحو کې چې دغه ستونزې په دوامدار ډول موجودې وي د افغان سیمه ییزو پولیسو د استخدام ، قوماندي 

  .ب ورکونې هڅې تشویقوياو کنترول په غرض د حسا
  

دغه تلفات د یوناما په . د افغان سیمه ییزو پولیسو غړي د هغوي د موقف له امله د دوامداره جنګیالیو په حیث ملکي کسان نه شمیرل کٻږي  ١٩٠                                                
ن ارقامو کې نه دي ځای شوي، د افغان سیمه ییزو پولیسو د غړو عدلي تعقیب په ځای عمل دی چې د بشري حقونو سرغړونو،ناوړه چلند او د افغا

  . ییزو پولیسو لخوا جنایــی عملونو ته د ځواب ویلو په موخه د حکومت عملونه په ډاګه کوي سیمه



 

٧٨ 

 

د دغو مثبتو اقداماتو سربیره، د افغان سیمه ییزو پولیسو د نظارت څانګی د والیت په کچه دایمی شتون نه درلود او د 
د افغان سیمه  ١٩١.والیتي پولیسو د رییسانو په همکارۍ او ښه نیت باندې یــې تکٻه کړې څو خپل کارونه ترسره کړي 

ییزو پولیسو د نظارت د واحد په حواله، د افغان سیمه ییزو پولیسو ریاست کوالی شی د پولیسو والیتي دفترونو ته د 
څیړنو د پیل الرښوونه وکړي، خو د افغان سیمه ییزو پولیسو د نظارت واحد د څیړنو د پرمختګ یا په والیتي کچه د 

څنګه چې د والیتي پولیسو مشران سیاسي مقرر شوي کسان دي،  ١٩٢.نه لري  عدلی تعقیب د نظارت کولو اختیارات
هغوي اکـثرا د قدرت د داخلي او سیمه ییزو دالالنو سره اړیکې لري، هغوي ممکن د هغو تدبیرونو مخه ونیسي چې 

د شخړې  همدارنګه د شمال ختیځه په سیمه کې. موخه یــې د افغان سیمه ییزو پولیسو د احتساب الندې را وستل وي
افغان سیمه ییزو پولیسو ته د امنیتي -چٻرې چې د افغان سیمه ییزو پولیسو پروګرام ستونزمن دی- د غځیدو سره

چارواکو لخوا د کنترول د یوې ګـټورې وسیلې په توګه کـتل کٻږی، امنیتي چارواکې نه غواړي افغان سیمه ییز پولیس د 
  .ل مالتړي د احتساب په نوم قرباني کړي یاغیانو په وړاندې د جګړی په لومړی کرښه کې خپ

د کورنیو . لپاره د افغان سیمه ییزو پولیسو کارول یوه بله اندیښنه ده ’تنظیمولو‘د موجوده دولت پلوه وسله والو ډلو د 
چارو وزارت کارکونکو یوناما ته ویلي چې د افغان سیمه ییزو پولیسو پاتې پوستونه به د همدي وسله والو ډلو د کسانو په 

تنظیم شویو جنګي  یوناما په دی هکله اندیښنه لري چې دغه وسله والې ډلې به د ١٩٣.استخدامولو سره ډک شي
واحدونو په حیث د افغان سیمه ییزو پولیسو په دننه کې په پراخ ډول یو ځای شي او په دې سره به وکوالي شي د پلټنو 

 .او روزنو په اړه د افغان سیمه ییزو پولیسو موجوده اصول او تحفظات نقض کړی 

  

   ١٩٤.و لخوا د ناقانونه مالیاتو ټولولد کندهار والیت د ژيړۍ په ولسوالي کې د افغان سیمه ییزو پولیس
څخه د افغان سیمه ییزو  کال کې، یوناما د کندهار والیت د ژیړۍ د ولسوالي د ملکي اوسیدونکو ۲۰۱۴په 

د مالیاتو د راغونډولو دغې پراخې لړۍ د . د ټولو یو شمیر ادعاوې مستندې کړي دي ’مالیاتو‘پولیسو لخوا د 
  .ژیړۍ په ولسوالي کې د زیاتو ملکي کسانو ژوند متاثره کړی 

 د ټولنی د غړو په حواله، د افغان سیمه ییزو پولیسو غړو د زور له الرې نقدې پیسي یا د خوراکې توکو په بڼه کې
اوسیدونکو یوناما ته خبر ورکړی چې افغان سیمه ییزو پولیسو په عادي ډول د . ل کړي ټو ’نا قانونه مالیات‘

افغان سیمه ییزو پولیسو د کورنیو یا ټولنو . میوو او تریاکو د حاصالتو وروسته سمدستي نقدي پیسي ټولې کړي 
غړو دغه تادیات د  ځواب ویونکو راپور ورکړی چې د افغان سیمه ییزو پولیسو. څخه ناڅاپه تادیات غوښتي دي

  .هغوي د کمو تنخواو او د تنخواګانو په ورکولو کې د ځنډ له امله غوښتي
یوناما مشاهده کړې، سره له دې چې د ژیړۍ د ولسوالي اوسیدونکو د اجباري شوکو په اړه اندیښنه څرګنده 

ځواب ویونکو  .کړې، هغوي همدارنګه ویلي چې دوي دغه مالیات د امنیت د ښه والې په بیه کې ورکوي
همدارنګه ویلي چې د افغان سیمه ییزو پولیسو د غړو د کورنیو او ټولنې اړیکو د ځایــې خلکو سره د پولیسو او 

ځایــې ځواب . ټولنو تر منځ د متقابل عمل په برخه کې د باور د را منځ ته کولو په اړه مهم نقش لوبولی دی
سیمه ییزو پولیسو د غړو ژورو ریښو د ځایــي امنیت په ویونکو ټینګار کړی چې په ځایــې ټولنو کې د افغان 

  . برابرولو کې ډیر موثریت درلود

                                                
 :کال کلني راپور ته په دې پته مراجعه وکړئ  ۲۰۱۳په وسله واله شخړه کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د یوناما د  ١٩١

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=13941&language=en-US.  
کال د می میاشتي نه تر نومبر میاشتې پورې، د کورنیو چارو وزارت او د  ۲۰۱۴د افغان سیمه ییزو پولیسو د ریاست سره د یوناما ناسته، د  ١٩٢

  .، کابل۴کال د اګسټ  ۲۰۱۴افغان سیمه ییزو پولیسو د ریاست سره د یوناما ناسته،
  .، کابل۴کال د اګسټ  ۲۰۱۴ناسته،د افغان سیمه ییزو پولیسو د ریاست سره د یوناما  ١٩٣
  .کال جنوري، کندهار ښار ۲۰۱۵کال ډسمبر او د  ۲۰۱۴مشرانو او د ټولنې د غړو سره د یوناما ناسته،د   د کندهار والیت د ژیړۍ د ولسوالي د قومی ١٩٤



 

٧٩ 

 

  : د افغان سیمه ییزو پولیسو له خوا د را منځ ته شویو ملکي تلفاتو بیلګې

، د افغان سیمه ییزو پولیسو دوو غړو د لغمان والیت د قرغیو په ولسوالي کې دوه ملکي ۲۴د سپټمبر په  •
د راپور سره سم، د قتل انګیزه غچ بلل شوی ځکه چې د . په ډزو وویشتل او مړه کړل) زوی پالر او(کسان

  .قرباني شخص په کورنۍ تور و چې د افغان سیمه ییزو پولیسو د غړی خپلوان یــې وژلی

، د افغان سیمه ییزو پولیسو لخوا یو توغول شوی راکټ د کندز والیت د علی اباد په ۶د جوالي په  •
پنځه (د استوګنې په یوه سیمه اصابت وکړ چې په نتیجه کې یــې نهه تنه ملکي تلفات واوښتل ولسوالي کې

په دوو کورونو کې د دوو ښځو او دوو  - کلونو څخه ټیټ و ۱۰ماشومان و وژل شول، د ټولو عمرونه د 
ړې چې په ډاګه ک١٩٥د یوناما موندنو . کورونه هم وران شوي). ماشومانو په ګډون څلور کسان ټپیان شوي

افغان سیمه ییزو پولیسو هغه وخت د ملکي کسانو په کورونو راکـټونه وتوغول چې کله د طالبانو غړي په 
په یو اړوند بیان . دغو کورونو کې د پناه په لټه کې وو، دولت ویلی چې طالبانو ملکي تلفات را منځ ته کړي 

 ’ډارن ‘و د وژلو په خاطر طالبان کې، پخوانی ولسمشر کرزی د روژې په مبارکه میاشت کې د ماشومان
  ١٩٦.وبلل

، د افغان سیمه ییزو پولیسو غړو د بدخشان والیت د جرم په وسوالي کې د واده په محفل ۷د جوالي په  •
د یرغل په پایله کې جدی ټپـې کٻدنې را منځ ته شوي، د راپور سره سم . کې په څلورو تنو ملکیانو یرغل وکړ

په برابرولو کې د کورنۍ پاتې راتلل ښودل شوي چې د افغان سیمه ییزو د یرغل انګیزه د خوراکې توکو 
 . پولیسو د یوه قومندان لخوا ورته امر شوی څو د واده ډوډۍ د هغه کسانو ته ورکړي 

  ١٩٧ دولت پلوه وسله والې ډلې

  

د  زموږ زامن،لوڼې، ځمکه او حتی زموږ ساه. هر څه چې موږ لرو هغه د وسله والو ملیشاوو ملکیت دی
کله چې . هغوي ده ځکه چې د وسله والو ملیشاوو د قومندانانو د خوښې پرته موږ خپلې لوڼي نه شو ودوالی

موږ د ناقانونه . په خپلو ځمکو فصلونه کرو او یا خپلې ځمکې خرڅوو نو موږ باید هغوي ته خپله برخه ورکړو 
   ١٩٨.وسله والو ډلو په مهربانۍ ژوند کوو او د دوي په خوښه ساه اخلو

  . د دولت پلوه پوځي ډلو تر ولکې الندې د کلی څخه د ټولنی یو مشر، کندز ښار ته څیرمه، کندز والیت-
  

  

  .کال، کندهار ۲۰۱۴، ۱۰-۶د ټولنې د مشرانو،افغان ملی پولیسو د چارواکو، قربانیانو او ځایــي خبریاالنو سره د یوناما ناستې، د جوالی  ١٩٥                                                
   :کال، په الندې پته د السرسی وړ ده ۲۰۱۴، ۹د ولسمشرۍ بیانیه، د جوالی  ١٩٦

http://www.afghanistannewscenter.com/news/2007/july/jul102014.html.  
اصطالح یوه منظم وسله وال غیر دولتي فعال ته چې په شخړه کې ښکٻل وي او د دولتي ځواکونو،یاغیانو او " دولت پلوه وسله والو ډلو"د  ١٩٧

وسله افغان سیمه ییز پولیس د کورنیو چارو د وزارت تر قوماندې او کنترول الندې دي او دولت پلوه . جنایــی ډلو څخه توپیر ولري ،راجع کٻږي 
وسله والې ډلې دا پوتانسیل لري څو . دغه وسله والې ډلې د افغانستان د قوانینو الندې هیڅ ډول حقوقي بنسټ نه لري . والې ډلې نه احتواء کوي

دولتونو د .  په رسمي  نظامي تشکیالتو) ونو(د یوه ځواک په حیث وسلې وکاروي او سیاسي، ایډیالوژیکي یا اقتصادي موخې ترالسه کړي، د هیواد
په ځینو قضیو .  تر منځ تړونونو  یا د بین المللي سازمانونو غړي نه دي ؛ او د هغه دولت تر کنترول الندې نه دي په کوم کې چې دوي فعال دي 

ۍ ډلې احتواء دغه تعریف الندن.  کې وسله والې ډلې د کوربه دولت او یا  نورو دولتونو څخه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مالتړ تر السه کوي
یاغیان، ترهګر، ) په قومي، قبیلوي او یا بل بنسټ( ملي پاڅونونه، مخالفې ياغي ډلې، ځايــي ملیشاء  :   کوي خو په هغو پورې محدود نه دی

  ).کله چې دغه ډلې په ښکاره د دولت تر کنترول الندې نه وي( چریکان او د دفاع ملکي او شبه نظامي ډلې 
  . کال ۲۰۱۴، ۲د ټولنی د مشرانو سره د یوناما مرکې،کندز ښار، کندز والیت،د ډسمبر  ١٩٨



 

٨٠ 

 

کال کې، یوناما د دولت پلوه وسله والو ډلو لخوا د ملکي کسانو په وړاندې د ترسره شویو سرغړونو په برخه  ۲۰۱۴په 
کې د پام وړ زیاتوالی مشاهده کړی، افغان چارواکي هم د دغو وسله والو ډلو د احتساب او د متاثره شویو ملکي کسانو 

 .د ساتنې په برخه کې په پراخه پیمانه پاتې راغلي

بیالبیلو پیښو څخه په کومو کې چې دولت پلوه وسله والې ډلې شاملې دي د ملکي  ۸۵کال کې، یوناما د  ۲۰۱۴په 
) نهه وژنې او څلور ټپـي کٻدنی(ښځې  ۱۳په ارقامو کې ). ټپـي کٻدنې ۴۹وژنې او  ۵۳(تلفات مستند کړي دي  ۱۰۲کسانو 

کال په پرتله د ملکي کسانو د وژنو په شمیر کې د  ۲۰۱۳د . شامل دي) ټپـي کٻدنې ۱۱نهه وژنې او ( ماشومان ۲۰او 
کال کې دولت پلوه وسله والو ډلو ته د منسوب شویو ملکي تلفاتو  ۲۰۱۴سلنی زیاتوالی په درلودلو سره، په  ۱۹۴

    ١٩٩.سلنه زیاتوالی ښي ۸۵ټولټال شمیر 

ه پوستو کې د اخازي په شمول د تښتونې دوه یوناما همدارنګه د دولت پلوه وسله والو ډلو لخوا په جوړو شویو نا قانون
  .پيښې مستندي کړي دي ۳۲پيښې او د ګواښونو، ډارونو او ځورونو 

د دولت پلوه وسله والو ډلو لخوا د را منځ ته شویو ملکي تلفاتو اکـثریت د نورو وسله والو ډلو لخوا یا دولت ضد 
کال په پرتله د داسې پیښو په نتیجه کې چې کوم  ۲۰۱۳ عناصرو سره د ځمکنیو نښتو په نتیجه کې را منځ ته شوي، د

اته (پيښې،  ۱۳په دغو پیښو کې د ډزو د تبادلې  ٢٠٠.واره زیات ثبت کړي دي ۱۲ملکي تلفات را منځ ته شوي، یوناما 
 ، د ډزو په اوو غیر مستقیمو پیښو کې هاوانونه،راکـټونه او السي بمونه شامل)ټپیان دي ۱۴ملکي کسان وژل شوي او 

پیښو کې چٻرې چې د دولت پلوه وسله والو ډلو لخوا د سپکو وسلو ډزې  ۱۰، او په )ټپـي کٻدنې ۱۳وژنې او  ۱۲(دي
  .شاملې دي) ې وژنې او اته ټپـي کٻدنی ۱۲(ملکي تلفات را منځ ته شوي ۲۰تبادله شوي چې په نتیجه کې یــې 

د ځمکنیو نښتو په اکـثرو پیښو کې چې کوم ملکي تلفات را منځ ته شوي په هغو کې د سیالو دولت پلوه وسله والو ډلو تر 
یوناما اوه قضیــې ). ټپـي کٻدنې ۲۸وژنې او  ۲۲(ملکي تلفات را منځ ته شوي ۵۰پیښو کې  ۲۳منځ نښتې شاملې دي، په 

او دولت ضد عناصرو تر منځ د نښتو په پایله کې ملکي تلفات را منځ مستندې کړي چٻرې چې د دولت پلوه وسله والو ډلو 
  .) وژنې او اوه ټپـي کٻدنې ۱۰د ملکي کسانو (ملکي تلفات را منځ ته شوي ۱۷ته شوي، د اوو پیښو په نتیجه کې 

د څلورو پیښو له دولت پلوه وسله والو ډلو هم د نا قانونه تالشي ګانو د عملیاتو پر مهال ملکي تلفات را منځ ته کړي، 
، او د هدفې وژنو له الرې، اوه پيښې په کومو کې )پنځه وژنې او درې ټپـي کٻدنې(الرې اتو ملکي کسانو ته تلفات اوښتې

  ).نهه وژنې او یوه ټپـي کیدنه(ملکي کسانو ته تلفات اوښتې ۱۰چې 

کال په ترڅ کې د هغوي د مخ پر  ۲۰۱۴د ملکي تلفاتو په برخه کې د دغو وسله والو ډلو لخوا مستند شوی زیاتوالی د 
په دغو سیمو . زیاتیدونکو فعالیتونو سره، په خاص ډول د هیواد په شمال  او شمال ختیځو سیمو کې مطابقت لري 

کې،طالبانو د کندز،بغالن او فاریاب په والیتونو کې د پراخې کچې یرغلیز عملیات پیل کړل چٻرې چې دولت په دغو 
  .کې الندې د سیمو د خوندیتوب په موخه د وسله والو ډلو په بسیج کولو سره ځواب و وایهسیمو کې د دولت تر ول

کال کې د ټولو ملکي تلفاتو د یوې سلنې څخه  ۲۰۱۴د دغه پام وړ زیاتوالی سربیره، د دولت د وسله والو ډلو له خوا د مرګ ژوبلو ارقام په  ١٩٩                                                
په (لو ډلو د هیواد په شمال ختیځه او شمالي سیمو کې د زیاترو قضیو مسوول پاتې شويدولت پلوه وسله وا. کمه ثبته شوې اندازه وړاندې کوي

  .  کال په اوږدو کې د پیښو او د ملکي کسانو د تلفاتو په برخه کې زیاتوالی ثبت کړی  ۲۰۱۴، دواړو سیمو د  )سلنه ۲۵او  ۶۲ترتیب سره 
ملکي تلفات را منځ  ۵۰پیښې ثبتې کړي چې په نتیجه کې یــې  ۲۳کال کې، یوناما د سیالو دولت پلوه وسله والو ډلو تر منځ د نښتو  ۲۰۱۴په  ٢٠٠

  ) .ټپـي کٻدنې ۲۸وژنې او  ۲۲(ته شوي
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د دې سربیره،د دولت پلوه سیالو وسله والو ډلو تر منځ په جګړو کې را منځ ته شوي ملکي تلفات ممکن د قدرت پر سر 
کمزوری کنترول له امله د دغو ډلو تر  د سیمه ییزی مبارزې د زیاتیدو،نفوذ او په یو شمیر سیمو کې د دولت د څرګند

  .         منځ د سیمې د کنترول له الرې توضیح شي

  وسله والو ډلو تر کنترول الندې سیمې پلوهد دولت 

یوناما مشاهده کړې چې د دولت پلوه وسله والو ډلو مخ پر زیاتیدونکی نفوذ، په خاص ډول د هیواد په شمال او شمال 
لپاره کاریدلی چې د حکومت واک د هغوي د نفوذ په سیمه کې د حکومت د رسمي امنیتي ختیځو سیمو کې د دې 

د بیلګې په توګه، په داسي سیمو لکه د بغالن د والیت په ٢٠١.ځواکونو د ځای په نیولو سره تر پوښتنې الندې راولی
ولسوالي کې لیدل شوی چې د  نهرین ولسوالي، د فاریاب والیت په پشتونکوټ ولسوالي، د کندز والیت د خان اباد په

محدود ظرفیت په درلودلو سره د دولت امنیتي ځواکونه په دې نه دي توانیدلي چې د دولت پلوه وسله والو ځواکونو 
  . صالحیت وننګوي

د فاریاب د والیت د پشتون کوټ په ولسوالي کې، د بیلګې په توګه، ځایــي چارواکو یوناما ته خبر ورکړی چې دوي په 
ي توانیدلي چې د دولت پلوه وسله والو ډلو غړي کوم چې د ادعا سره سم په دوو ملکي کلیوالو د یوه برید لپاره دې نه د

ځایــي کلیوالو د وسله والو ډلو لخوا د بشري حقونو د پراخو  ٢٠٢.مسوول ګڼل شوي عدالت ته را کښ کړي 
ي قید، وهل، د معارف په سیسټم کې سرغړونو،ناقانونه مالیاتو،جبري کار، د خوځښت  محدودیتونه،وژنې،خصوص

پریکړو کې مداخله، د واده د مخنیوي،  اجازې ورکولو او یا هم د واده د  تحمیل کولو د /مداخله،د واده په تیاریانو
  . ادعاوو په شمول 

ې څخه زیات ۸۰۰۰کلي چې د  ۲۶د راپور سره سم وسله والې ډلې په سلګونو جنګیالې درلودل او په ولسوالي کې یــې 
ځای چارواکو ویلي چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو ستر عملیات  ٢٠٣.کورنۍ په کې میشتې وې تر کنترول الندې وې
  .  یواځي کوالی شي هغوي د سیمې څخه وباسي

د یوناما د اټکل له مخې . یوناما مشاهده کړې چې د کندز والیت د خان اباد د ولسوالي وضعیت د جدي اندیښنې وړ و
وسله وال کسان چا چې د یو شمیر بیالبیلو دولت پلوه وسله والو ډلو سره خواخوږي لرله د سیمې د  ۱۲۰۰ - ۹۰۰

د دولت پلوه وسله والو ډلو شمیر په ولسوالي کې د افغان ملي امنیتي . کنترول په موخه د یو بل سره په سیالي بوخت وو 
تر منځ د همکاري کچې توپیر درلود، یو شمیر خیالي د وسله والو ډلو او ځایــې چارواکو  ٢٠٤.ځواکونو تر شتون زیات و

دولت پلوه وسله والو ډلو د دې پر ځای چې د دولت د واک څخه مالتړ وکړي دوي د دولت واک او صالحیت کمزوری 
، د دولت پلوه وسله والې ډلې غړو په ولسوالي کې یو ښوونکی د دې لپاره چې په ۴د بیلګې په توګه، د اګسټ په . کړی 
، وسله والو کسانو په خان اباد ۲۲د اکـتوبر په . د ډول یــې د ناقانونه مالیاتو د راټولولو په وړاندې مخالفت کاوه،وواژهڅرګن

کې د معارف د ریاست یو کارکونکی د هغه د کورنۍ په شتون کې د دې لپاره ځکه چې نوموړي د دولت پلوه یوې وسله 
  .        نمرو د ورکولو څخه انکار کړی وه په ډزو وویشت او و واژه والې ډلې د قومندان خپلوان شاګرد ته د زیاتو

                                                
کال د  ۲۰۱۴اما مرکې، د د ولسوالي د سیاسي، اداري او امنیتي چارواکو، ځایــي مشرانو، مدني ټولنې او د ځایــي رسنیو د سرچٻنو سره د یون ٢٠١

  .ترونهسپټمبر نه تر نومبر پورې، د مزار شریف ښار، د بلخ والیت ، میمنه ولسوالي د فاریاب والیت او کندز ښار د  کندز والیت کې د یوناما دف
  .، فاریاب والیت۶کال د اګست  ۲۰۱۴د فاریاب د والیت د امنیتي چارواکو سره د یوناما مرکې، د  ٢٠٢
  .، د یوناما دفتر، کندز۱۰کال د نومبر   ۲۰۱۴مشرانو، امنیتي چارواکو او مدني ټولنې سره د یوناما مرکې، د  د کلي له  ٢٠٣
کال د جوالی، اکـتوبر،نومبر او ډسمبر په میاشتو کې د کندز والیت د خان اباد په ولسوالي کې په متاثره شوي کلي کې د مدني  ۲۰۱۴د  ٢٠٤

  .د مشرانو سره د یوناما مرکېټولنې، امنیتي چارواکو او د کلی 
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د سرچٻنو مطابق، یو شمیر دولت پلوه وسله والو ډلو د افغان امنیتي ځواکونو څخه د طالبانو په وړاندې د جګړی  
ه وړاندې د طالبانو د د بیلګې په توګه، په سپټمبر کې، د کندز والیت د کندز د ښار پ. کولو په موخه وسلې تر السه کړي 

یرغل پر مهال، د ملي امنیت ریاست د راپور سره سم د ښار څخه د دفاع په موخه دولت پلوه وسله والو ډلو ته وسلې 
ځایــې مشرانو یوناما ته ویلي چې هغوي باور لري چې دغه حالت دولت پلوه وسله والو ډلو ته ډاډ  ٢٠٥.برابري کړي 

  .او په ځایــي خلکو نا قانونه مالیات وضع کړي ورکړی څو دغه کار ته دوام ورکړي 

په  ’توقیف’یوناما د دولت پلوه وسله والو ډلو لپاره د معافیت د لرلو په اړه، کوم چې دوي ته د هجوم،تهدید او ناقانونه
یریال را شمول د جنایــې عملونو د ارتکاب اجازه ورکوي او د ټولنو او ملکي کسانو لپاره د ډار، ګواښ او نه ساتنې یو چاپ

 ۲۵، یوې وسله والې ډلې د کندز والیت د کندز په ښار کې ۳د بیلګې په توګه، د نومبر په . منځ ته کوي یادونه کوي
تنه  ملکیان وتښتول او پنځه تنه یــې کلک وهلي، هغوي یــې دولت ضد عناصرو ته د خوراکې توکو د برابرولو په تور او د 

  .ټوپکو په کارولو تورن کړي 

  پلوه وسله والو ډلو له خوا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د حساب ورکونې نه شتوند دولت 

کال په اوږدو کې، یوناما د افغان چارواکو لخوا د والیت او ولسوالي په کچو کې د الزم زیار او کوښښ نشتوالی  ۲۰۱۴د 
یوناما د . غړونې تحقیق او تعقیب کړي مشاهده کړی څو د دولت پلوه وسله والو ډلو لخوا د جرمونو او بشري حقونو سر 

جرمونو او بشري حقونو د سرغړونو د ادعاوو لپاره د دولت پلوه وسله والو ډلو د یوه غړي او یوه قومندان عدلي تعقیب 
یوناما د حکومت له خوا داسې هڅه نه ده مشاهده کړې چې د حکومت . یا محکومیت یوه پیښه هم نه ده مستنده کړې 

  ٢٠٦.یسي پلې کړي او دغه وسله والې ډلې له منځه یوسي او بې وسلې يــې کړي تشریح شوې پال

د بشري حقونو د نړیوال قانون الندې، دولت مسوولیت لري چې د ژوند د حق ساتنه وکړي او هر ډول غیر قانوني 
په ډاګه کوي یوناما  ٢٠٧.وژنې، د هغو وژنو په شمول چې د دولت پلوه وسله والو ډلو لخوا ترسره شوې وي،تحقیق کړي 

چې د بشري حقونو د سرغړونو او جرمونو لپاره د داسې وسله والو ډلو معافیت دومداره نا امني راولي او د ملکي کسانو 
خوندیتوب په خطر کې اچوی او د قانون حاکمیت کمزوری کوي، د حکومت مشروعیت تر پوښتنې الندې را ولي او په 

  . دې توګه د یاغیتوب لپاره مالتړ برابروي

د طالبانو لخوا د دولت پلوه وسله والو ډلو د قومندانانو هدف نیول څوک چې د : یرغمل شوی عدالت/سرقت
  ادعاء له مخې د بشري حقونو د سرغړونو مسول وو 

د هغوي . کال کې، طالبانو د دولت پلوه وسله والو ډلو د غړو یو شمیر ناقانونه اعدامونه ترسره کړي  ۲۰۱۴په 
په عامه بیانونو کې، طالبانو د دغو ډلو لخوا د ترسره شویو سرغړونو لپاره د ګوماني معافیت په وړاندې د یوه 

م شوې وي چې د هغو ټولنو کومې چې د دغه وژنې ښایــې د دې لپاره ه. غبرګون په حیث دغه وژنې تبرئیه کړې 

کال د اګست او ډسمبر د میاشتو تر منځ د کندز والیت د خان اباد په ولسوالي کې د ټولنې د مشرانو،دولتي چارواکو، قربانیانو او  ۲۰۱۴د  ٢٠٥                                                
  . عیني شاهدانو سره د یوناما مرکې

ناقانونه وسله "په حکومتي پالیسۍ بیا ټینګار کړی او ویلي یــې دي چې  افغان ولسمشر د کندز د والیتی چارواکو سره د ویډیو کنفرانس له الرې  ٢٠٦
په دې اړه د ولسمشر د دفتر  –که چٻرې هغوي قانون په ځان پلی نه کړي، د قانوني چلند سره مخ شي" والې ډلې په هیڅ وجه د زغم وړ نه دي 

  .http://president.gov.af/en/news/40136, last accessed 11 January 2015: مطبوعاتي بیان په الندې پته د السرسي وړ دی
دغه دنده له قواعدو سره په نه سمون کې له  بالقوه مسوولیت سره یوځاي له هغه الزام څخه سرچینه اخلي چې د ژوند او نورو حقونو ساتنه   ٢٠٧

د دولت له خوا څیړنې باید تر ممکنه حده پورې چټکې،بشپړې،بې پرې او خپلواکې وي  څو د اغیزمنو څیړنو شرایط پوره کړي او د عامه . کوي 
د ال زیاتو معلوماتو لپاره دوهمې برخې ته مراجعه وکړئ،احتساب او د قربانیانو حقونه، په  وسله واله جګړه کې د بشري . لپاره پرانیستې وي کـتنې

    .۲۰۱۱حقونو نړیواله حقوقي ساتنه،  د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر دفتر، ژنیو، 



 

٨٣ 

 

دغو وسله والو ډلو لخوا متاثره شوي وي او د هغوي په وړاندې یــې په معافیت سره سرغړونې ترسره کړې وي 
ډلو  د کندز په والیت کې، د بیلګې په توګه،طالبانو په څرګند ډول د دولت پلوه وسله والو. مالتړ تر السه کړي 

  .ادعا سره سم د بشري حقونو د سرغړونو مسول وو، مسوولیت منلی د دوو غړو د جال وژنو چې د
کال په سپټمبر کې د کانام  ۲۰۱۲، طالبانو د دولت پلوه وسله والې ډلې یو قومندان چې د ۱۱د اګسټ په 

د ډسمبر د میاشتې په وروستیو کې، طالبانو د ٢٠٨. ملکیانو په وژنه کې ښکٻل و، و واژه ۱۲کالن په کلي کې د 
 ۲۰۱۳دولت پلوه وسله والې ډلې د یوه قومندان د وژلو مسولویت منلی څوک چې د دوي د ادعا له مخې د 

  . کال په سپټمبر میاشت کې په دشت ارچې کې د پښتنو د کلیو په چور او چپاول کې ښکٻل و
د دوو قومندانانو د وژلو ادعا هم کړی چې په ورته ډول د بشري  طالبانو همدارنګه د افغان سیمه ییزو پولیسو

  .حقونو په سرغړونو تورن وو 

  

  له خوا د بشري حقونو څخه سرغړونې ’پاڅون کونکو‘د غزني په والیت کې د ځایــي وسله والو ډلو 

لخوا کومه چې د ټولنو پر بنسټ یوه  ٢٠٩ ’ملي پاڅون غورځنګ‘کال په نومبر او ډسمبر میاشتو کې، یوناما د  ۲۰۱۴د 
کال راهیسې د غرني په والیت کې فعالیت کوي، د ملکي کسانو د ځورونې او  ۲۰۱۲دولت پلوه وسله واله ډله ده او د 

دا غورځنګ د غزني والیت د ګیالن،مقر او اندړو په ولسوالیو کې وسله وال  ٢١٠.ناوړه چلند پیښې مستندي کړې دي
ي چې د طالبانو د تشدد او د هغوي په ژوند کې د طالبانو د مداخلې په وړاندې د ملکي کسانو ساتنه غړي لري او ادعا کو

  .کوي

د اغو جان د کلی اوسیدونکو د ملي پاڅون ٢١١کال په ډسمبر کې، د بیلګې په توګه، د ګیالن د ولسوالي ۲۰۱۴د 
تیکو شوکو په شمول د سرغړونو د متعددو غورځنګ لخوا د پیسو ، خوراکې توکو، د سون لرګیو او کالیو د سیستما

د ګیالن یوه اوسیدونکي د وسله والې ډلې د عملونو د اجباري او ناقانونه ماهیت په اړه یوناما ته و ٢١٢.بیلګو راپور ورکړی 
هر وخت چې دوي د چا په ځان یو ښه پټکی یا جاکټ او یا یوه ښه جوړه بوټونه و وینې، نو هغوي یــې د ځان :"ویل

                                                
طالبانو په . مخ پورې مراجعه وکړئ  ۵۱څخه تر  ۴۹کال کلنی راپور، د  ۲۰۱۲کسانو د ساتنی په اړه د یوناما د په وسله واله شخړه کې د ملکي  ٢٠٨

-http://shahamat-english.com/index.php/news/48145-tuesday%E2%80%99s-news :خپله ویب پاڼه کې د وژنې مسوولیت منلی
updates, accessed 11 January 2015.  

کال د اپریل په میاشت کې د غزنی والیت د اندړو په  ۲۰۱۲د طالبانو په وړاندې پاڅون د ټولنی پر بنسټ د دفاع یو نوښت دی کوم چې د  ٢٠٩
په غزني والیت کې د اندړو د ولسوالي څخه نورو ولسوالیو ته په خاص ډول د ګیالن او مقر په ولسوالیو کې د دې ډلې له . ولسوالي کې پیل شو

د اسالمی ګوند د ځایــي مشرانو او د اندړو د ولسوالیو .’د ملی پاڅون غورځنګ ته واړول شو‘نوم  ’اندړو د پخوانی پاڅون’وروسته، د غزیدو 
کال په  ۲۰۱۲د .پیل کړی  ’پاڅون‘اوسیدونکو د هغوي په ژوند کې د طلبانو لخوا د مداخلتونو، د ښوونځیو، کلینیکونو او بازارونو د تړلو له امله 

ای وبر کې، د افغان سیمه یزو پولیسو یو تشکٻل په اندړو کې ځای پر ځای شو او یو شمیر زیات پاڅون وال د افغان سیمه یزو پولیسو سره یو ځاکـت
د سرچٻنو په حواله، د پاڅون ډلې په منظمه توګه د افغان امنیتی . نورو د پاڅون د اصلی غړو په حیث خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. شول

هغوي کونو مالتړ کړی، او د نړیوالو پوځي ځانګړو ځواکونو او افغان ملی امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې یــې له دې امله چې د ځایــي وګړو او د ځوا
کال شپږ  ۲۰۱۴د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د یوناما د . د قابلیت او د دولت ضد عناصرو د پیژندلو په هکله ښه درک لري، برخه اخیستې 

مخونه، د ملکي کسانو د ساتنې    ۴۹-۴۸کال کلنی راپور  ۲۰۱۲مخ ته مراجعه وکړئ، د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د یوناما د  ۵۵یاشتنی راپور م
  : مخ   الندې پتې ته مراجعه وکړئ  ۲۸کال شپږ میاشتنی راپور  ۲۰۱۳په اړه د یوناما د 

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=13941&language=en-US .  
  .مخونو ته مراجعه وکړئ  ۴۷-۴۸کال شپږ میاشتنی راپور  ۲۰۱۴په وسله واله شخړه کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د یوناما د  ٢١٠
  .ه کړهکسانو له خوا یــې ساتنه کٻده، جوړ  ۱۲د ملی پاڅون غورځنګ په کلي کې د تالشي یوه پوسته چې د ملي پاڅون د غورځنګ د نږدې   ٢١١
  . کال تر جنوري  میاشتی پورې  د ګیالن د ولسوالي، ګردیز  د اوسیدونکو سره د یوناما مرکې ۲۰۱۵کال د نومبر څخه  د  ۲۰۱۴د  ٢١٢



 

٨٤ 

 

اوسیدونکو همدارنګه د ملي پاڅون د غورځنک د غړو په هکله هغوي ته د امنیت د برابرولو په  ٢١٣".رې اخليلپاره ت
د ملکي کسانو د ځورونې بله بیلګه کومه . بدل کې د ملکي وګړو څخه د غویانو د غال کولو د پیښو په اړه راپورونه ورکړي 

څخه پوښتنه کیدله چې دوي ولې ږیرې پرې ایښې دي او د چې د یوناما له خوا مستنده شوې دا وه چې د ځایــي خلکو 
   ٢١٤.ږیرې د پریښودو دې کار ته د پاڅونوالو له خوا د طالبانو د مالتړ په سترګه کـتل کیدل

کال د ډسمبر د میاشتې په پای کې، ځایــي قومی مشرانو د افغان ملي امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو د  ۲۰۱۴د 
یوناما  ٢١٥.ی شوای چې د ملي پاڅون د غورځنک یو ځایــي قومندان له دندې ګوښه کړي مداخلو په تعقیب، وکوال

 ۲۰۱۵د . مشاهده کړې چې د قومندان په لٻري کولو سره د ملکي کسانو د ساتنې په برخه کې ښه والي را منځ ته نه شو
و په وړاندې د بشري حقونو کال په جنوري کې، یوناما د ملي پاڅون د غورځنک د غړو لخوا په سیمه کې د ځایــي وګړ 

کلن ملکي شخص د ناقانونه  ۱۹،د اندړو په ولسوالي کې د یوه ۱۴کال د جنوري په  ۲۰۱۵سرغړونې مستندې کړي، د 
څخه زیات ملکي کسان  ۴۰اعدام په شمول او د ډله ییزی جزا ورکولو یوه پیښه او ادعا شوي جرمونه چې په هغو کې د 

یوناما همدارنګه نورې سرغړونې په نورو . په واسطه شدید وهل شوي هم شامل دی شامل وو د اوسپنیزو زنجیرونو
  ٢١٦.ولسوالیو کې هم ثبتې کړي 

دا همدارنګه تصریح کوي چې هر ډول جنایــې ٢١٧د بشر پالنې د نړیوال قانون الندې ډله ییزه جزا ورکونه منع ده،
وي، یواځې "ي، د پولیسو له خوا یا بل ډولد هر ډول ځورونو په شمول که هغه اداري و"تعزیرات او جزا ګانې،

ډله ییزې جزا ګانې همدارنګه د عادالنه محکمې د حق په  ٢١٨.کٻدای شي د انفرادي مسوولیت پر اساس عملي شي
   ٢١٩.شمول د یو شمیر ځانګړو بشري حقونو  څخه سرغړونې تشکٻلوي

کي کسانو په وړاندې ادعا شوي جرمونه تر د ملي پاڅون د غورځنک له اړخه د بشري حقونو تکراري سرغړونې او د مل
له مجازاتو څخه پاتې شوي، په دې هکله د افغانستان د دولت له خوا هیڅ ډول څیړنې او اصالحي  ې نیټې پورې  د

د نړیوالو بشري حقونو د جدي سرغړونو د قربانیانو لپاره د اصالح او جبران په هکله د ملګرو  ٢٢٠.هڅې نه دي شوي

  .، د ځایــي اوسیدونکو سره د یوناما مرکه، ګردیز۱کا ل د فبروري  ۲۰۱۵د  ٢١٣                                                
په وسله واله شخړه کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د . کال کې په غزنی والیت کې په فعالیت پیل وکړ ۲۰۱۲د ملی پاڅون غورځنګ په  ٢١٤

  .لمن لیک ته مراجعه وکړئ  ۱۵۷مخ او  ۴۷کال شپږ میاشتی راپور  ۲۰۱۴یوناما د 
  .کال ۲۰۱۴ډسمبر،  ۲۲د ځایــي اوسیدونکو سره د یوناما مرکه، ٢١٥
ه ارقامو کې نه دي شاملې او په دې راپور کې راجع شوي چې د بشري حقونو د سرغړونو مخ پر زیاتیدونکې کال پ ۲۰۱۴دغه پیښې د یوناما د  ٢١٦

چټکه اړتیا لیدل کیږي څو دولت داسې اقدامونه  -وار وار پیښیدنه چې د دغو ځایــي وسله والو ډلو لخوا په معافیت سره ترسره شوې، په ډاګه کړي 
  .ات ترې وکړي  او ملکي وګړو ته تحفظ برابر کړي و کړي څو مرتکٻبین تعقیب او تحقیق

  . په یوه غیر نړیواله وسله واله شخړه کې د عرفي قانون پر اساس چې په ټولو خواوو د پلي کٻدو وړ دی ٢١٧
-https://www.icrc.org/customary :قاعده په الندې پته د السرسي وړ ده ۱۰۳د بشر پالنې نړیوال عرفي قانون،  ٢١٨

ihl/eng/docs/v1_rul_rule103, last accessed 2 February 2015.  
چې د (مادې  ۴د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې همدارنګه پخپله عمومي تبصره کې د مدني او سیاسي حقونو په نړیوال کنوانسیون کې د  ٢١٩

د بشر پالنې د  قانون د نقض او یا هم  د نړیوال "  کوالی   نه شي "  په هيڅ ډول حاالتو کې" اعالموي چې غړي دولتونه )   اضطرار د حالت په اړه ده
  ."  د ډله ییزو سزاګانو  د تحمیلولو له الرې ... د بیلګې په ډول  "   په اضطراري حالت استناد وکړي، "قانون د نهايــي نورمونو څخه د سرغړونې په اړه

نګ مشر د اندړو په ولسوالي کې د افغان او نړیوالو ځواکونو د ګډو پوځي ، د ملي پاڅون د غورځ۱کال د جون په  ۲۰۱۴د بیلګې په توګه، د  ٢٢٠
که څه هم چې د دې پیښی مرتکٻبین ځایــي چارواکو ته ښه معلوم وو، .عملياتو په ترڅ کې درې ملکي کسان په ډزو و ویشتل او مړه يــې کړل

د غزنی والیت څخه د ملي امنیت ریاست کارکونکو د . وګڼل شو حکومتی چارواکو د وژنو په هکله تحقیقات پیل نه کړل او نه کوم شخص مسوول
د نورو . ې وژنو او نورو ناقانونه عملونو په اړه د حساب ورکونې د نه شتون په حواله د یوناما اندیښنې د اندړو د پاڅون والو د غړو سره شریکې کړ 

  .  ږ میاشتني راپور ته مراجعه وکړئ کال شپ ۲۰۱۴تفصیالتو لپاره د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د یوناما د 
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اړتیا ده چې دولتي څیړنې په موثره، زغرده، سراسري او بې پرې توګه … ‘: اصولو او الرښوونو په مطابقملتونو د اساسی 
ترسره شي، او چٻرې چې مناسبه وي د کورنیو او نړیوالو قوانینو په مطابقت کې د هغه کسانو په وړاندې چې د ادعا 

   ٢٢١.'سره سم مسوول وي اقدامات ترسره کړي 

ړاندیزونه بیا بیا تکراروي څو ټولې ناقانونه وسله والې ډلې سمدستي منحل او بې وسلې کړي او یوناما دولت ته خپل و 
یوناما د حکومت حقوقي ژمنې او عملي دستورونه په ډاګه . غړي یــې د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر مسوول و ګڼي

ن ملي امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کوي څو ډاډ حاصل کړي چې د عامه امنیت او یاغیتوب ضد چارې یواځې د افغا
په وسله والو ډلو باندې تکٻه او هغوي ته مراجعه کول د ملکي کسانو ساتنه په خطر کې اچوي، د قانون . شي

  .حاکمیت او د بشري حقونو ساتنه کمزورې کوي، نا امنې تشدیدوي او د حساب ورکونې مخه نیسې

و چاودیدونکو توکو په وړاندې مبارزه او د ځای پر ځای شویو د دولت پلوه ځواکونه له خوا د ځای پر ځای شوی
  چاودیدونکو توکو خنثی کول 

کال کې، د افغانستان حکومت د ایساف او نړلوالو شریکباڼو په مالتړ د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو  ۲۰۱۴په 
د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو سره د . توکو په وړاندې د مبارزې د خپلو قابلیتونو ښه کولو ته دوام ورکړی 

، دفاع وزارت د افغان ملي ۳۰کال د جون تر  ۲۰۱۴مبارزې د حکومتي ملي ستراتیژي د پلي کولو سره په سمون کې، د 
 ۸۴افغان ملي پولیسو . بشپړ فعال او تجهیز شوي ټیمونه په کار اچولي ۱۸۱پولیسو د چاودیدونکو توکو د خنثی کولو 

  .، افغان سرحدې پولیسو څلور او د ملي امنیت ریاست د چاودیدونکو توکو د خنثی کولو درې ټیمونه په کار اچولي

کال کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو سره د مبارزې په هڅو کې السته راوړنو  ۲۰۱۴ا یادونه کوي چې په یونام
د افغانستان او نړیوالو شریکباڼو جامع ژمنې منعکسې کړي څو د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو سره د مبارزې 

ویو چاودیدونکو توکو څخه د را والړو شویو مخ پر ملي ظرفیت را منځ ته کړي، چې وکوالی شي د ځای پر ځای ش
یوناما په ډاګه کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د چاودیدونکو . زیاتیدونکو ګواښونو ته په مناسبه توګه ځواب و وایــې

شي  د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو سره د مبارزې موجوده قابلیتونه باید وساتل او تشدید/ توکو د خنثی کولو 
څو د ملکي کسانو او امنیتي ځواکونو په وړاندې د هغو مخ پر زیاتیدونکو ګواښونو سره په موثره توګه مبارزه وشي چې د  

  .ځاي پرځاي شوی چاودیدونکو توکو دبدلیدونکې  تکنالوژي په واسطه را منځ ته کٻږي 

وروسته، د نورو هر ډول تاکـتیکونو په کال کې، د ځمکنیو نښتو  ۲۰۱۴څنګه چې په دي راپور کې په ډاګه شوې، په 
ملکي تلفاتو په درلودلو سره،د ټولو ملکي  ۲۹۷۸د : پرتله ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو زیات ملکي کسان وژلي

کال راهیسې، د هر ډول نورو  ۲۰۰۹د . سلنه د ځای پرځای شویو چاودیدونکو توکو له امله را منځ ته شوي ۲۸تلفاتو 
د حکومت،نړیړالو شریکباڼو او په . پرتله، ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو زیات ملکي کسان وژلي تاکـتیکونو په

خاص ډول د نړیوالو پوځي ځواکونو لخوا د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو سره د مبارزې په موخه د دوامداره او 
  . اوږدمهاله مالتړ پرته ممکن دغه وژونکې جریان دوام ومومي

                                                
ړه له نړیوالو بشري حقونو څخه او د بشر پالنې د نړیوال قانون څخه د سختو سرغړونو له امله د قربانیانو لپاره د خسارې د جبران دحق په ا  ٢٢١

کال،  ۲۰۰۵، ۱۶م شوی، ډسمبر پریکړه لیک په ذریعه تصویب او اعال ۶۰/۱۴۷اساسي اصول او الرښوونې، چې د عمومي اسامبلې له خوا د 
 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx, accessed 4 :په دې الندې پته موجود دی

February 2015 .  
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، )په کومو کې چې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو کارول شامل دي(انمرګو او پیچلو بریدونو سره یو ځاید ځ
 ۴۳(کال کې ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د ټولو ملکي تلفاتو نږدی نیمایــې برخه را منځ ته کړې  ۲۰۱۴په 

ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د ګواښونو په  د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ظرفیت پیاوړی کول څو د). سلنه
او دا د افغانستان او د ناتو د غوڅ مالتړ د ماموریت یو مهم  -وړاندې د ملکي کسانو او د خپلو ځانونه ساتنه وکړي 

  .لومړیتوب دی

ي په کومو کې کال په جریان کې، یوناما د افغان امنیتي ځواکونو او ایساف د کارکونکو سره مرکې ترسره کړ  ۲۰۱۴د 
پرمختګونه په ډاګه کړي  ٔ ځواب . چې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو سره د مبارزې په برخه کې ترالسه شوې ا

ویونکو په پرلپسی توګه ادعاء کړې چې افغان ملي امنیتي ځواکونه اړ دي څو د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو 
ي څو وکوالی شي په ملکي کسانو باندې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو سره د مبارزې په اړه خپل ظرفیت ال لوړ کړ 

  .توکو د مخ پر زیاتیدونکې غمیزې اغیزې کچه را ټیټه کړي 

دوامداره ٢٢٢افغان ملي امنیتي ځواکونو او ایساف الندې سیمی چیرې چې افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو شریکباڼو
  . مالتړ ته اړتیا لري، مشخصې کړي 

  او مشرتابه همغږي 

د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د ګواښونو په وړاندې د غبرګون په موخه دولت د همغږي د هڅو یو مرکزي 
په اوس حال کې د افغان ملي اردو، افغان ملي پولیسو او ملي امنیت د ریاست تر منځ د ځای پر ځای . سیسټم نه لري 

د همغږي د دغو هڅو نه شتون د دولت . بیالبیلې هڅې تقسیم شوې ديشویو چاودیدونکو توکو په وړاندې د مبارزې 
ظرفیت متاثره کړی څو په اساسي توګه د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو اغیز بررسې کړي، د ځای پر ځای شویو 

ه پالن او چاودیدونکو توکو په وړاندې د مبارزې اوسنۍ ظرفیت تحلیل کړي، خپل انکشاف ته وده ورکړي، الزمه بودیج
د . خوندي کړي او د هیواد په کچه د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو په وړاندې د مبارزې ټولې هڅې همغږې کړي 

ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو په وړاندې د مبارزې لپاره باید د دولت په لوړو کچو کې د همغږي او مشرتابه یو 
ویو چاودیدونکو توکو په وړاندې یو ستراتیژیک رهبرې شوی او ښه همغږي مرکزي میکانیزم جوړ  څو د ځای پر ځای ش

 .شوی غبرګون را منځ ته کړي 

  پرسونل

د چاودیدونکو توکو د / افغان ملي امنیتي ځواکونو او ایساف د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو سره د مبارزې 
د افغان ملي امنیتي . ده ننګونې تصدیق کړې ديخنثی کولو د ټیمونو د ساتلو او خوندي کولو په برخه کې موجو

ځواکونو لخوا د زیاتو تلفاتو د متحمل کٻدلو مسلې، په خاص ډول د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو سره د 
مبارزې د ټیمونو لخوا دا ستونزمنه کړې چې الزمې بشري سرچٻنې حفظ کړي څو د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو 

یو شمیر زیاتو چارواکو هم د ځای پر ځای . ې په وړاندې د افغان ملي امنیتي ځواکونو ظرفیت یقیني کړي سره د مبارز 
شویو چاودیدونکو توکو سره د مبارزې د ټیمونو په دننه کې د ټیټ مورال د مسلو په اړه راپور ورکړی، کله نا کله دا 

  .له نور هم بدتر شویمورال د خطر لپاره د تادیاتو په ادا کولو  کې د ځنډ له ام

کال د اګست نه تر ډسمبر پورې، په ایساف،د کورنیو چارو  او دفاع په  وزارتونو کې  د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د خنثی  ۲۰۱۴د  ٢٢٢                                                
په هلمند،هرات، کندهار او کنړ والیتونو کې د .کال د سپټمبر نه تر اکـتوبر پورې  ۲۰۱۴کولو  د کارپوهانو او سالکارانو سره د یوناما  ناستې، د 

  .سره  ناستې OCCPان ملي پولیسو، افغان ملي اردو او  افغ
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  روزنه

په مزار شریف کې د یوه ښوونځي او په کابل کې د یوه بل ښوونځي په درلودلو سره، د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو 
کال کې باید ټولې  ۲۰۱۵په . توکو په وړاندې د مبارزې د روزنو موجود ظرفیت اوس هم د بهرنیانو په الرښوونو متکی دی

و په روزنو متمرکزې شي څو د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو هڅې د افغان روزونک
د دې په خاطر چې ډاډ حاصل شي څو په روزنیزو کورسونو کې د پر مخ . په وړاندې د مبارزې ظرفیت لوړ او وساتل شي

ودیدونکو توکو په وړاندې د وړل شوی ظرفیت څخه په مناسب ډول کار واخیستل شي، د ځای پر ځای شویو چا
  .مبارزې کارپوهان باید په اصل کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو په وړاندې د مبارزې په دندو وګمارل شي

 تجهیزات

که څه هم چې ایساف یوناما ته اطالع ورکړې چې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو سره د مبارزې په وړاندې ټول 
، زغره والې )مختل کوونکې وسیلې( JAMMERSکه د چاودیدونکو توکو د خنثی کولو روبوټونو، اړین تجهیزات، ل

افغان ملي  ٢٢٣نقلیه وسیلې او د ماینونو د خنثی کونکو د رولرونو په شمول افغان ملي امنیتي ځواکونو ته سپارلي،
مهم فاکـټور و چې د ځای پر ځای شویو  دوامداره نه شتون هغه امنیتي ځواکونو یوناما ته اطالع ورکړې چې د تجهیزاتو

د یوناما له خوا د ترالسه شویو  ٢٢٤.چاودیدونکو توکو سره د مبازری په وړاندې د ال غښتلي ظرفیت مخنیوی کوي
معلوماتو په حواله، افغان امنیتي ځواکونه ال هم د تجهیزاتو د مدیریت مناسب سیسټم نه لري،او دا د ځای پر ځای 

کو سره د مبارزې د تجهیزاتو د کمې کارونې او د کنترول شویو وسیلو زیات کمښت ته الر هواره شویو چاودیدونکو تو 
وي، مناسب مراقبت هم شتون نه لري،اصلی ستونزه د پرزه جاتو د نه شتون، د ورکشاب نا مناسب قابلیت او د 

  .استفاده کونکي د مخه نیونکی مراقبت په اړه کم پوهاوی دی

ځواکونو او د ایساف استازو په مکرر ډول یوناما ته ویلي چې د نړیوالو همکارانو له خوا د مدیریت  د افغان ملي امنیتي
د داسې یوه سیسټم ایجادولو ته ضرورت شته څو د وسایلو مناسب استعمال او احتساب یقیني کړي او دغه سیستم 

  .باید افغان ملي امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي

  استحصال 

. نږدې د نه شتون سره برابره ده ٢٢٥منیتي ځواکونو له خوا د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو کارونهد افغان ملي ا
د افغان ملي امنیتي ځواکونو په منځ کې عملیاتي فعالیتونو او د قوماندې او  ٢٢٦که څه هم چې البراتوارونه جوړ شوي،

غوڅ /  د ایساف.د ایساف په حواله، نړیوالو شریکباڼو کافي تجهیزات برابر کړي څو افغان ملي امنیتي ځواکونو په مناسب ډول سمبال کړي  ٢٢٣                                                
مالتړ ماموریت په دې اند دي  چې د ستونزو المل د تجهیزاتو کموالی دی چې افغان ملي امنیتي ځواکونه يــې له دې څخه منع کړي دي څو 

کال د فبروری په   ۲۰۱۵د غوڅ مالتړ ماموریت، ایمیل یوناما ته، د .   ودامونو څخه هغو جزوتامونو ته ولیږدوي چې ورته اړتیا لري تجهیزات له ګ
  . نٻټه رسیدلی  ۱۱
  همدا ماخذ ٢٢٤
پر ځای شویو چاودیدونکو د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو کارول د معلوماتو د خپرولو، معلومولو، را ټولولو او پروسس کولو او د ځای  ٢٢٥

 توکو د پیښې د محل نه د را ټولو شویو موادو پروسه ده څو د قانوني تعقیب وړ معلومات تر السه کړي  چې  په دی توګه د ځای پر ځای شویو
په دې کې . عقیب مالتړ وکړي چاودیدونکو توکو په وړاندې د مبارزی طرزالعملونه او میتودونه پیاوړی کړي، د یاغیانو سرچٻنی کمې کړي او د عدلی ت

ل دي د تخنیکې،عدلي او بایو میټریک پلټنې او تحلیل لپاره د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د اجزاوو ساتل،پیژندل او بیا احياء کول شام
پر ځای شویو چاودیدونکو توکو په د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو کارول د ځای . او د صالحیت لرونکو ځانکړو اسانتیاوو له الرې برابریږي 

  .وړاندې د مبارزی موثره او پایښت لرونکې تدبیرونه دي
  . د کورنیو چارو د وزارت یو البراتوار په هرات او بل په کابل کې فعال دی، د ملي امنیت ریاست یو البراتوار په کابل کې لري  ٢٢٦
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ځواکونو په دوامداره توګه یوناما ته اطالع ورکړې چې د افغان امنیتي . ترانسپورت مسلو د کارونی چارې متاثره کړي دي
مرکزي همغږي او د کارمندانو کمښت د افغان ملي امنیتي ځواکونو وړتیات محدوده کړې څو د ګـټې اخیستنې هغه 
فعالیتونه چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو ظرفیت متاثره کوي چې موخه یــې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د 

  . اښونو خنثی کول دي، تنظیم کړي ګو

یوناما خپل وړاندیز تصریح کوي چې نړیوال شریکباڼي دې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو په وړاندې د مبارزې 
الزم ظرفیت او تخنیکې مرستې افغان امنیتي ځواکونو ته ولیږدوي او د راتلونکو کلونو په ترڅ کې د هغوي د ځای پر 

  . نکو توکو سره د مبارزې په وړاندې د پایداره او په تدریجې توګه د تکامل لپاره کافي مالتړ برابر کړي ځای شویو چاودیدو

  ٢٢٧ هوایــي عملیات

  

او د هغه میرمن ولیدل ، د هغوي دوه کوچنۍ لوڼې او د ٢٢٨[...]بجې وی کله چې ما ښاغلی  ۱۲د غرمې نږدې 
موږ ښاغلی او د هغه  . ناڅاپه، یوه لویه چاودنه وشوه. هغه پالر د کال وونه د سیمې په لور په حرکت کې و

په داسې [...]. لوڼې، په ډیر بد حالت کې ولیدلې، د هغه د پالر،ښځې او د دوهمې لور جسدونه مو ولیدل 
لي اوسیدونکي د پيښې په سیمه کې راغونډ شوې وو، بیا یوه جیټ الوتکه راغله او کلیوال یــې حال کې چې د ک

کلیوالو د مړو او ټپیانو په [...]  متره لٻرې وم او ما ته څه پیښ نه شول ۳۰۰له نیکمرغه، زه نږدې . بمبارد کړل
سونه پښې او غوښې تیت او پرک موږ د سیمي په شاخوا کې د انسانانو، ال. منځ کې د خپلو کورنیو غړي لټول

په دوهم هوایــي برید کې کم تر . زما لپاره دا ډیره سخته وه چې د خپل زوی د وجود اندامونه پیدا کړم. ولیدلې
کله چې زه د هغې پيښې په اړه فکر کوم نو زه اوس هم په . ټپیان شول ۱۶کسان و  وژل شول او  ۱۳کمه 

. ډار له امله چې بیا به هوایــي برید وشي خلک د شپـې خوب نه شي کوالی د دوامداره. رواني لحاظ متاثره کٻږم
موږ تصمیم لرو چې ډیر ژر د والي سره ووینو او د هغه څخه غوښتنه وکړو چې موږ له دغه ځای څخه بل ځای 

       ٢٢٩.موږ د خوندیتوب احساس نه کوو، موږ نه غواړو دلته ژوند وکړو . ته واستوی
د نړیوالو  ۹چې د کنړ والیت د نرنګ ولسوالي د باډیل په دره کې د سپټمبر په عیني شاهد د چا زوی  -

  .ټپیان شوي ۱۷په دې برید کې دیارلس کسان وژل شوي او کم تر کمه . ځواکونو په هوایــي برید کې وژل شوی

 

کال راپور له هوایــي عملیاتو څخه د را منځ ته شویو ملکي تلفاتو شمیر ځکه نه  ۲۰۱۴په وسله واله شخړه کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه  د   ٢٢٧                                                
ښه والي  تجزیه کوي چې په هوايــي عملیاتو کې د کارول شویو هوايــي بریدونو د  نوعیت د پیژندنې په اړه  چې د ملکي تلفاتو المل کیږي په وړتیا کې

.  وتکو او بی پیلوټه الوتکو یا نورو  نامعلومو وسیلو په واسطه  هوايــي بریدونه تفکیک  او  ثبتوي د یوناما ډیټابیس د  چورلکو، جنګي ال. راغلی دی
کال کې، یوناما خپل قابلیت لوړ کړی څو په عملیاتو کې د کارول شوي هوایــي پالټفورم بڼه تشخیص کړي کوم چې د ډیرو دالیلو له وجې  ۲۰۱۴په 

کال  ۲۰۱۳په .  غوڅ مالتړ د ماموریت سره د معلوماتو او همغږي د چارو د پیاوړي کولو په شمول/  ایسافد ملکي کسانو د  تلفاتو باعث کیږي،د 
ملکی تلفات کوم چې د هوایــې بریدونو په نتیجه کې را منځ ته شوی تصدیق کړی ، په داسې  ۱۳۵ملکی تلفاتو له جملی څخه  ۱۸۶کی، یوناما د

ملکی تلفاتو کوم  چی د هوایــی  ۱۴۷ملکی تلفاتو د جملی څخه د  ۱۶۲یــي بریدونو په نتیجه کی د کال کې یوناما د هوا ۲۰۱۴حال کې چې په 
کال لپاره د هوایــی بریدونو  ارقام ځکه نه دي خپاره کړي چې د بیالبیلو ارقامو  ۲۰۱۴یوناما د . بریدونو په نتیجه کی را منځ ته شوی تصدیق کړي 

  . د ټولګو مقایسه ممکن دقیقه نه وی
  .د امنیتی الملونو په خاطر نوم حذف شوی ٢٢٨
  .۱۰کال د سپټمبر  ۲۰۱۴د یوناما مرکه،جالل اباد ښار، ننګرهار والیت، د  ٢٢٩



 

٨٩ 

 

کال کې، یوناما د نړیوالو نظامي ځواکونو د هوایــي بریدونو په نتیجه کې د را منځ ته شویو ملکي تلفاتو په  ۲۰۱۴په 
 ۲۰۱۳، دا د )ټپـي کٻدنې ۵۸وژنې او  ۱۰۴(ملکي تلفات ثبت کړي  ۱۶۲یوناما . برخه کې پرلپسې کمښت مشاهده کړی 

د ملکي کسانو په برخه کې دغه ٢٣٠.سلنه کموالی ښې ۱۳کال په پرتله د ورته عملیاتو څخه د ملکي تلفاتو په برخه کې 
کموالی ښایــی د ایساف له خوا د هوایــي بریدونو په شمیر کې کموالي ته،او د نړیوالو ځواکونو له خوا د جاری ژمنو 

 .ترسره کولو ته چې موخه یــې د هوایــي بریدونو پر مهال د ملکي کسانو د تلفاتو را کمول دي، منسوب وي

سره له دې، د هوایــي . یــي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو په برخه کې د دوامداره کمښت ستاینه کويیوناما د هوا
هوایــي عملیاتو کې د هدف نیولو د ٢٣١" یرغلیزو "بریدونو په نتیجه کې ځینې ملکي تلفات را منځ ته شوي،دا په 

، نړیوالو پوځي ځواکونو د پکـتیا ۱۲ه،د اکـتوبر په د بیلګې په توګ. معیارونو د دوامدارې بیا کـتنې اړتیا په ډاکه کوي
دوو پرلپسې هوایــي بریدونو اوه ملکي کسان و . والیت د ګردیز په یوه لٻرې پرته سیمه کې یو یرغلیز هوایــي برید ترسره کړ

  . قربانیانو په غرونو کې د سون لرګي را ټولول. او یو ملکي شخص یــې ټپـي کړ) پنځه ماشومان او دوه سړي (وژل

   

یوناما همدارنګه د افغان ملي امنیتي ځواکونو او نړیوالو پوځي ځواکونو تر ګډې رهبرۍ الندې د ځمکنیو نښتو پر مهال د 
، افغان سیمه ییز پولیس، د ملي ۹د بیلګې په توګه، د سپټمبر په . هوایــي بریدونو په پایله کې ملکي تلفات مستند کړي 

امنیت ریاست کارکونکي او نړیوال پوځي ځواکونه د کنړ والیت د نرنګ په ولسوالي کې د تالشي د ګډو عملیاتو پر مهال د 
د هاوان یوه ګولۍ چې د دولت پلوه ځواکونو له خوا . دواړو خواوو د هاوان ګولۍ تبادله کړې . طالبانو تر برید الندې راغلل

وروسته په ). یوه ښځه او دوه نجوني(شوې وه په یوه ملکي کور اصابت وکړ او په نتیجه کې یــې درې ملکیان ټپیان شولفیر 
عین ورځ، د نړیوالو پوځي ځواکونو یوې الوتکې په ورته سیمه کې یو هوایــي برید ترسره کړ چې په نتیجه کې یــې د یوه 

په پاې کې، کلیوال د پيښې په سیمه . ل څلور کسان و وژل شولشخص، یوې ښځې، دوو نجونو او یوه ملکي کس په شمو
کې د مړو د جسدونو د ټولولو او د ټپیانو د لیږدٻدلو لپاره راغونډ شوي وو چې سیمه بل هوایــي برید په نښه کړه چې د پنځو 

  . کړل ملکي کسان يــې ټپیان ۱۳ماشومانو او څلورو نارینه وو په شمول یــې نهه ملکي کسان و وژل او نور 

ټپـي  ۶۴وژنې او  ۱۲۲(ملکي تلفات مستند کړي  ۱۸۶کال کې،یوناما د نړیوالو پوځي ځواکونو له خوا د هوایــي عملیاتو په نتیجه کې  ۲۰۱۳په  ٢٣٠                                                
  ).کٻدنی

  . یرغلیز هوایــي عملیات له وړاندې پالن شوي هوایــي عملیات دي چې د دفاعي هوایــي عملیاتو څخه توپیر لري  ٢٣١
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  -   ۲۰۰۹ډسمبر – د هوایــي بریدونو په واسطه د ملکي کسانو مرګ ژوبله جنوري 
۲۰۱۴



 

٩٠ 

 

دوامداره که څه هم را کم شوی  –کال لپاره د نړیوالو ځواکونو څخه د افغان پوځي عملیاتو لپاره د پالن شوي ۲۰۱۵د 
هوایــي مالتړ سره، یوناما د بشر پالنې د نړیوال  قانون الندې د ټولو خواوو په ژمنو بیا تاکید کوي څو د ملکي وګړو، 

ه وکړي او همدارنګه د ملکي کسانو د ژوند، د ملکي کسانو د ټپـي ملکي کسانو، ملکي موخو ساتنې ته داوامداره پاملرن
  ٢٣٢. کٻدو او د ملکي موخو د تصادفې ضایعاتو د کمولو او منخنیوي لپاره عملې احتیاطې تدبیرونه ونیسي

یوناما مشاهده کړې چې د نړیوالو پوځي ځواکونو له خوا د نظارت پر مخ تللې تکنولوژي،تجهیزات او د استخباراتو 
راخې کاریدلې شبکې، د پالیسي د چوکاټ او عملیاتي الرښود سره یوځای چې موخه یــې د زیانونو د کچې کمول و د پ

دي لپاره بسنه کوي څو د پاملرنې هغه اندازه او بڼه برابره کړي، څو د هدف نیولو د هغو تیروتنو مخنیوی وکړي که څه 
  . منځ ته کړي  هم له منځه یــې نه شي وړالی، چې ممکن ملکي تلفات را

  :د هوایــي بریدونو په اړوندو پیښو کې نورې بیلګې په الندې ډول شاملې دي

، د نړیوالو پوځي ځواکونو لخوا د بې پیلوته الوتکې په یوه برید کې د لوګر والیت په پل علم ۲۲د اګسټ په  •
مخه شتون برید ته د طالبانو د یوې ډلې وار د . کې د یوه ماشوم په ګډون څلور ملکي کسان و وژل شول

زمینه برابره کړه، په داسې حال کې چې تلفات هغو بزګرانو ته واوښتل چې په خپلو کروندو کې په کار بوخت 
  .وو 

، د نړیوالو پوځي ځواکونو یوې الوتکې د پکـتیا والیت د احمد خیلو په ولسوالي کې یو هوایــي ۱۷د سپټمبر په  •
قربانیانو د ). یوه وژنه او دوه ټپـي کٻدنې(ملکي تلفات را منځ ته شول برید ترسره کړ چې په نتیجه کې یــې درې 

 .جنغوزیو غوټۍ را ټولولې

  د ملکي تلفاتو د باوري کولو د بیا کـتنې بورډ  د غوڅ مالتړ د ماموریت

ي کال کې، د نړیوالو پوځي ځواکونو د ظرفیت د پیاوړي کولو په یوه هڅه کې، چې موخه یــې د نړیوالو پوځ ۲۰۱۴په 
د غوڅ مالتړ د ماموریت د / ISAFځواکونو له خوا د ملکي تلفاتو په اړه د ادعاوو د څیړنو او راپورونو ترسره کول و، 

د ملکي تلفاتو د باوري کولو د بیا کـتنې بورډ د . را منځ ته کړ) CCARB(ملکي تلفاتو د باوري کولو د بیا کـتنې بورډ
کارپوهانو څخه ترکٻب شوی او یاد بورډ داسې طرح شوی چې د نړیوالو پوځي پوځي او ملکي موضوعاتو په اړه د 

ځواکونو لخوا د ملکي تلفاتو د ممکنه پیښیدو د هر ډول ادعاوو یا راپور د رسیدو وروسته د دوو ساعتونو په دننه کې 
پورونو بیا کـتنه وکړي او بورډ همدارنګه پالن لري چې هره اونۍ د ملکي تلفاتو په اړه د ادعاوو او را. غونډه وکړي 

  .همدارنګه د یوناما د چارواکو سره په منظمه توګه معلومات شریک کړي 

لپاره د وړاندیزونو ) CCAT(د ملکي تلفاتو د باوری کولو د بیا کـتنې د بورډ یوه دنده د ملکي تلفاتو د ارزونې د ګډ ټیم
ون دی او د ملکي تلفاتو د ارزونې د ګډ ټیم تنظیم دی، دا برابرول او د ملکي تلفاتو د ارزونې د ګډ ټیم په غونډو کې ګډ

د . هغه ګد ټیمونه دي چې په ترکٻب کې یــې د نړیوالو پوځي ځواکونو او د افغانستان د حکومت استازي شامل دي
ځي ملکي تلفاتو د ارزونې د ګډ ټیم دنده د ملکي تلفاتو د ادعاوو او راپورونو څیړنه ده کوم چې ممکن د نړیوالو پو

د ایساف د غوڅ مالتړ ماموریت موافقه کړې چې یوناما ته د ملکي تلفاتو د ارزونې د . ځواکونو لخوا را منځ ته شوي وي
   ٢٣٣.ګډ ټیم د تحقیقاتو د مشاهده کولو اجازه ورکړي 

د بشر پالنې نړیوال عرفي قانون، لومړی .په برید کې احتیاطونه - قاعده ۲۵د ملکي کسانو او جنګیالیو تر منځ توپیر او  -لومړی قاعده ٢٣٢                                                
  .۲۰۰۵بیک، د سره صلیب نړیواله کمیټه، کمبریج، - دوسواکجین ماری هنکایرتس او لویس .ټوک،قواعد

  .د غوڅ مالتړ د ماموریت مرکزي دفترونه، کابل ښار/ ،ایساف۹کال د فبروری  ۲۰۱۵د یوناما او د غوڅ مالتړ د ماموریت ناسته، د  ٢٣٣



 

٩١ 

 

  حقوقی چوکاټ. ۵

ل قانون، جنایــی قانون د دغه راپور لپاره کارول شوی حقوقی چوکاټ د بشري حقونو نړیوال قانون، دبشر پالنې نړیوا
په ټولو کې په  ٢٣٤. او د افغانستان په هکله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا الزم االجراءپرٻکړه لیکونه احتواء کوي

پر مهال د ملکي کسانو د ساتنې په اړوند ژمنې شاملې دي چې په الندې برخه کې   افغانستان کې د وسله والې شخړې 
  .تشریح شوي دي

  شخړې  د ښکیلو خواوو حقوقي مسوولیتونهد وسله والې 

د یوناما د دریځ له مخې په افغانستان کې وسله واله شخړه د افغانستان د حکومت او د حکومت د پوځي ځواکونو 
د دولت پلوه “ې راپور او افغانستان کې  پدی( چې مالتړ یــې د نړیوالو ځواکونو لخوا کیږي ) افغان ملی امنیتي ځواکونه(

د دولت ضد “په دې راپور او افغانستان کې (او غیر دولتي وسله والو ډلو تر منځ ده چې ) په نوم یادیږي  ”ځواکونو
  ).په نوم یادیږي  ”عناصرو 

افغان وسله وال ځواکونه، نړیوال پوځي ځواکونه او غیر دولتی وسله والې  -د وسله والې شخړې ټولې ښکیلې خواوې
  .انو د ساتنې په موخه روښانه مکلفیتونه لري د نړیوال قانون الندې د ملکي کس -ډلې

  .د دولت پلوه ځواکونو او دولت ضد عناصرو د تعریف په اړه اصطالح ګانو ته مراجعه وکړئ 

 د  بشر پالنې دنړیوال قانون الندې مکلفیتونه) ۱(

یر نړیواله وسله دوهم اضافی پروتوکول کوم چې په غ ۱۹۷۷کنوانسیونونو او د  ۴کال د ژنیو د  ۱۹۴۹افغانستان د 
او د ملکي کسانو په وړاندې د بریدونو مخنیوي کوي او هغو  ٢٣٥واله شخړه کې د ملکي کسانو ساتنې ته ځواب وایــی 

  . موضوعاتو چې د ملکي وګړو د ژغورنې لپاره حتمي وي،غړی دی

ماده د دولتی او غیر دولتی فعالینو په شمول د شخړې د ښکیلو خواوو  ۳کنوانسیونونو ګډه  ۴کال د ژنیو د  ۱۹۴۹د 
ماده په ښکاره توګه  ۳ګډه . لپاره حداقل معیارونه را منځ ته کړي، چې په غیر نړيواله وسله واله شخړه کې مراعات شي

ه کې د ټولو ډلو لپاره ژمنې څرګندی کړی څو د پرٻکړه لیک په افغانستان کې په  وسله واله نښت)۲۰۱۴(۲۱۴۵د ملګرو ملتونو د امنیت شورا   ٢٣٤                                                
سبو نړیوال قانون په شمول د نړیوال بشر دوستانه قانون او د بشری حقونو د قانون سره د ملکي ساتنې څخه ډ ډاډ حاصلولو په خاطر د ټولو منا

  . تدبیرونو د ترسره کولو لپاره اجابت وکړی 
 ۲۴کال د ډسمبر په  ۲۰۰۹دا پروتوکول د . کال دوهم الحاقیه پروتوکول السلیک کړی  ۱۹۷۷، د ۱۰کال د نومبر په  ۲۰۰۹افغانستان د   ٢٣٥

  . نافذ شو



 

٩٢ 

 

نی اعدامونه،شکنجه، د اندامونو پرٻکول او د خشونت نور خشونت،غیر قانو ،٢٣٦په هر وخت او هر ځای کې قتل 
  . منع کوي ٢٣٧ډولونه 

کنوانسینونو او یو شمیر نورو قوانینو محتويات د هغو سره ورته دي چې د هغوي په اضافی  ۴کال د ژنیو د  ۱۹۴۹د 
اړوندو اصولو د جملې  د ټولو ٢٣٨.پرتوکولونو کې موندل شوي، په زیاته پیمانه د عنعنوي نړیوال قانون برخه جوړوي

څخه چې د افغانستان د غیر نړیوالې وسله والې شخړې د ټولو ښکیلو خواوو په سلوک د پلي کیدو وړ دي، په الندې 
  :ډول دي

  ٢٣٩. وي هدفملکي وګړي او همدارنکه انفرادی ملکي کسان نه باید د برید : توپیر  •

د ژوند،د ملکي کسانو د ټپـي کیدو،د ملکي یو برید چې ښایــی په تصادفی ډول د ملکي کسانو : "تناسب •
کسانو د شیانو د زیان او یا اړوندو شیانو د زیان المل شي، کیدای شي د ریښتیني او مستقیم پوځي 

  ٢٤٠.پرمختګ لپاره  وړاندوینه وشي چې د اندازی څخه زیات وي

خطرونو په وړاندې د ملکي کسان باید د پوځي عملیاتو څخه د را والړو شويو : "په برٻدونو کې احتیاط •
د ملکي عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې،باید د ملکي وګړو،ملکیانو  ٢٤١.ې ساتنې څخه برخمن وي ټولیز

او باید ټول اړین احتیاطی تدبیرونه چې "تر منځ د توپیر په موخه پرله پسی پاملرنه وشي ”او ملکي شیانو
موخه یــې په هر ډول پیښه کې د ملکي کسانو د ژوند، د ملکي کسانو د ټپـي کیدو او د ملکي کسانو د 

  ٢٤٢.شیانو د تصادفی زیان څخه مخنیوي او کمول وي، ونیول شي

                                                
د قتل د جنګی جرم په هکله، لکه څنګه چې د نړیوالی جنایــی محکمی د روم د موضوعه قانون لخوا تعریف شوي، یوناما د ملکي کسانو د   ٢٣٦

اروي، د دې لپاره چې یو ادعا شوي عمل چې ښایــی د قتل جنګی جرم ته الر هواره کړی عمدی وژنو اصطالح چې هدفی وژنی په کې شاملی دی ک
تشریح کړی، د دې په خاطر چې د وسله والی شخړی د زمینی څخه د باندې د یوه شخصی فعال لخوا د داسی عملونو توپیر د قتل د جنګی جرم 

په خپل سر وژنی کله نا کله په افغانستان کې د غیر نړیوالی وسله والی  داسی اصطالح ګانی لکه،هدفی وژنی،غیر قانونی وژنی او. څخه وشي
هدفی وژنی تر ملکي کسانو پورې محدودی نه دی او کیدای شی یو .  شخړی په زمینه کې د ملکي کسانو د عمدی وژنو د څرګندولو لپاره کارول کیږی 

  .       جنګیالی د هدفی وژنی موخه وګرځول شی
د پوځی . می د ژنیو د کنوانسیونونو دریمه عمومی ماده د غیر نړیوال ماهیت د شخړو پر مهال د تطبیق وړ دی ۱۲ګست د کال د ا ۱۹۴۹د   ٢٣٧

شخړی په صورت کې چې نړیوال خصوصیات و نه لری او د کنوانسیونونو د لوړپوړو ډلو په قلمرو کې واقع کیږی، د شخړی هر طرف باید د الندی 
هغه کسان، د وسله والو ځواکونو په شمول چې وسلی یــې په ځمکه ایښی او یا هغه کسان چې ناروغ،ټپـی او ) ۱(ف ويمقرراتو په پولې کولو مکل

توقیف شوي وي، د هر ډول نورو شرایطو په پام کې نیولو پرته لکه نژاد،رنګ، مذهب، عقیدی، جنسیت،زیږون یا شتمنی چې په شخړو کې 
په دی معنی، ټول عملونه منع دی او د پورته یادو شويو کسانو په حواله . حالتونو کې انسانی چلند وشي فعاله ونډه نه اخلی د هغوي سره په ټولو

د ژوند او شخص په وړاندې خشونت، په ځانګړی توګه د ټولو ډولونو قتل لکه د اندامونو پرٻکول، بی ) الف: (هر وخت او هر ځای ممنوع دی
، د حکمونو صادرول او )د(خصی وقار باندې تیری،په ځانګړی توګه تحقیرونکی او ناوړه سلوک،په ش) ج(یرغمل، ) ب(رحمه سلوک او شکنجه،

د منظمی تشکیل شوي محکمی لخوا   د مخکنی قضاوت د حکم پرته د اعدامونو ترسره کول، د ټولو قضایــی ضمانتونو د عهدی نه وتل کوم چې د 
  .متمدینو خلکو لخوا د الزم االجرا په حیث پیژندل شوي

 CU(د سره صلیب نړیواله کمیټه، عنعنوي نړیوال بشر دوستانه قانون، لومړی ټوک، جین میری هنکرتس او لوويس ډس والډ بیک  ٢٣٨
P/ICRC,   ،د )( ۲۰۰۵کامبریجICRC څیړنه(  

  .ماده) ۲(۱۳اضافی دوهم پرتوکول،   ٢٣٩
 CU(جین میری هنکرتس او لوويس ډس والډ بیک د سره صلیب نړیوالی کمیټی ته مراجعه وکړی، عنعنوي نړیوال بشر دوستانه قانون،  ٢٤٠

P/ICRC  , ،۲۰۰۵کامبریج(  
  .ماده) ۱(۱۳اضافی دوهم پرتوکول،   ٢٤١
  .قوانین ۲۱-۱۵د عنعنوي نړیوال بشری حقونو د قانون په هکله د ای سی ار سی د څیړنی د   ٢٤٢



 

٩٣ 

 

 ۴کال د ژنیو د  ۱۹۴۹واکونو ته د سرتیرو ورکونکي ټول هیوادونه د په افغانستان کې نړیوالو پوځي ځ •
کال  ۱۹۷۷په داسې حال کې چې د سرتیرو ورکونکي ټول هیوادونه د . کنوانسیونونو السلیک کونکي دي

د اضافی دوهم پرتوکول السلیک کونکي نه دی، دا هیوادونه د  بشر پالنې د نړیوال عنعنوي قانون د 
په اساس چې د غیر نړیوالې وسله والې شخړې باندې د پلي کیدو وړ دي په رعایت کولو ال اړوندو مقرراتو 
 .هم مکلف دي

  
  د بشري حقونو د نړیوال قانون الندی مکلفیتونه)  ۲(

نړیوال بشري قانون په سوله او د وسله والې شخړې پر مهال، د بشر پالنې د نړیوال قانون سره یو ځای په متمم او 
  .د پلي کیدو وړ دي تقويتي ډول

افغانستان د بشري حقونو، د مدني او سیاسي حقونو په هکله د نړیوال میثاق په شمول یو لړ نړیوالې معاهدې 
دا میثاق حکومت اړ باسي څو د قلمرو په دننه او یا د هیواد د واکمنۍ الندې سیمو په دننه کې ٢٤٣السلیک کړي دي، 

  .و تحفظات برابر کړي د ټولو کسانو لپاره د اساسي بشري حقون

غیر دولتي فعالین د پوځي ډلو په شمول په داسې حال کې چې هغوي نه شي کوالی د بشري حقونو د نړیوالو میثاقونو 
سره یو ځای شي، لکه طالبان په زیاته کچه مسوول دي چې د نړیوالو بشري حقونو ژمنې په ځانګړي ډول په ځینو  

   ٢٤٤.ل لري مراعات کړي هغو سیمو کې چې په کې  موجود کنترو 

.   له طریقه د وژونکې قوې کارول وڅیړی  ٢٤٥د بشری حقونو د نړیوال قانون الندی،هیوادونه باید د خپلو نمایندګانو، 
د دې لپاره  ٢٤٦.دا دنده د نه رعایتولو د مسوولیت سره یوځاي د ژوند د حق د ساتنې د مکلفیت څخه سرچینه اخلي 

                                                
 ۱۹۸۳د مدنی او سیاسی حقونو په هکله نړیوال میثاق چې د : افغانستان د بشری حقونو الندی مثاقونه او کنوانسیونونه السلیک کړی دی  ٢٤٣

مه تصويب  ۲۴کال د اپریل په  ۱۹۸۳چې د  مه تصويب شو، د اقتصادی، ټولنٻزو او کلتوری حقونو په هکله نړیوال میثاق ۲۴کال د اپریل په 
مه تصويب شو، د ښځو په وړاندې د توپیر د  ۵کال د اګسټ په  ۱۹۸۳نژادی تبعیض د ټولو بڼو د مخنیوي په هکله نړیوال میثاق چې د شو، د 

مه تصويب شو، د شکنجی او نورو بی رحمانه، غیر انسانی، ناوړه سلوک او سزا  ۵کال د مارچ په ۱۹۸۳ټولو بڼو د مخنیوي په هکله میثاق چې د 
مه  ۲۷د اپریل په  ۱۹۹۴مه تصويب شو، د ماشوم د حقونو په هکله کنوانسیون چې د  ۲۶کال د جون په  ۱۹۸۷نوانسیون چې د په وړاندې ک

 تصويب شو، د ماشومانو د سوداګری،د ماشومانو فاحشه ګری او د ماشومانو د هزره نګاری په هکله د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون اختیاری 
تصويب شو،په وسله واله شخړه کې د ماشومانو د ښکیلتیا په هکله د ماشوم د حقونو په اړه د  ۱۹ل د اکـتوبر په کا ۲۰۰۲پروتوکول چې د 

کال د  ۲۰۱۲تصويب شو او د معیوبو کسانو د حقونو په هکله کنوانسیون، د ۲۴کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کنوانسیون اختیاری پروتوکول چې د 
  . وکړی د السرسی وړ، مراجعه  ۱۸سپټمبر په 

http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html.  
د ملګرو ملتونو د عمومی منشی راپور ته مراجعه وکړی،په سری النکا کې د حساب ورکونی په هکله د عمومی منشی د کارپوهانو د هیت راپور،   ٢٤٤

د لیبیا په عربی جمهوریت کې د نړیوال بشری حقونو د ټولو ادعا شويو سرغړونو د څیړنی د  همدارنګه. پراګراف ۳۱،۱۸۸کال د مارچ  ۲۰۱۱د 
، د سوریــی په عربی جمهوریت کې د بشری حقونو د ;A/HRC/17/44, 1 June 2011 -تحقیقاتو د نړیوال کمیسیون راپور ته مراجعه وکړی 

د جنوبي سودان په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو ; A/HRC/19/69, para. 106 - وضعیت په اړه د تحقیقاتو د نړیوال کمیسیون راپور 
  .پراګراف ۱۸، ۸کال د می  ۲۰۱۴د بشری حقونو راپور، : ماموریت،په جنوبي سودان کې شخړه

پراګرافونو ته  ۱۷او  ۹،۱۰د غیر قانونی، په خپل سر او نا قانونه اعدامونو د څیړنی او موثره مخنیوي په هکله د ملګرو ملتونو د اصولو   ٢٤٥
تصويب شو،د غیری نړیوالی وسله  ۲۴کال د می په  ۱۹۸۹پریکړه لیک په واسطه د ۱۹۸۹/۶۵مراجعه وکړی چې د اقتصادی او ټولنٻزی شورا د 

خه د بشری حقونو والی شخړی په هکله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د عمومی اسامبلی پرٻکړه لیکونو ته هم مراجعه وکړی چې د ټولو خواوو څ
  .   د نړیوال قانون د درناوي غوښتنه کوي



 

٩٤ 

 

او د عامه پلټنې  ٢٤٧ړنې باید تر ممکنه حده چټکې،جامع، بی طرفه ، خپلواکی ويچې د هیواد څیړنې موثره وي، څی
د څیړنو په موخه د دولت صالحیت د قانون د اجراء په ټولو زمینو کې د هغو زمینو په شمول  ٢٤٨.لپاره پرانیستې وي

   ٢٤٩.چې د وسله والو شخړو پر مهال راوالړیږی، د پلي کیدو وړ دي

 ن الندې مسوولیتونهد نړیوال جنایــی قانو) ۳(

افغانستان د خپل قلمرو په دننه کې د نړیوالو جرمونو لکه د جنګی جنایتونو،د بشریت په وړاندې د جرمونه او عام 
کال کې افغانستان د نړیوالی جنایــی  ۲۰۰۳څنګه چې په . وژنې د څیړلو او تعقیب په هکله ډیر دروند مسولیت لری 

ب تر السه کړ، که چیری افغانستان نه شي کوالی او یا نه غواړی خپل صالحیت محکمې د روم د موضوعه قانون غړیتو
  .وکاروي،نړیواله جنایــی محمکه کوالی شي پر افغانستان خپل صالحیت وکاروي

هغه هیوادونه چې پوځي ځواکونه یــې د نړیوالو پوځي ځواکونو په ډله کې دی او په افغانستان کې د شخړې اړخ دی هم 
مونو د څیړنې او تعقیب مسوولیت لري او ښایــی دا جرمونه په افغانستان کې د هغوي د اتباعو لخوا د ادعا شويو جر 
   ٢٥٠.ترسره شوي وي

مادې د سرغړونو د څیړنو او تعقیب ) i)(e)(۲( ۸هیوادونه همدارنګه د نړیوالې جنایــی محکمې د موضوعه قانون د 
بریدونو تصریح کوي، د بیلګې په توګه د هغو انفرادي ملکي مسوولیت لری، دا ماده د ملکي وګړو په وړاندې عمدي 

کسانو په وړاندې چې په دښمنیو کې په مستقیم ډول برخه نه اخلی،په غیر نړیواله وسله واله شخړه کې جنګی جنایت 
  .تشکیلوي

ولو هیوادونو شمیر پرٻکړه لیک کې څرګنده کړې چې دا د ټ ۱۳۲۵د دې سربیره، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل 
لپاره ضروری ده تر څو د بشر پالنې او د بشری حقونو قوانینو اړوند نورمونه په بشپړه توګه په ښځو او نجونو پلي کړي او 

، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری، عمومی 15§ ،)۲۰۰۴(۳۱د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عای کمیشنری، عمومی تبصره   ٢٤٦                                                                                                                                            
  ;ECtHR, McCann case, § 169; 4§ )۱۹۸۲(۶تبصره 

ECtHR, Kaya case, § 86; ECtHR, Ergi v. Turkey, Application No. 23818/94, Judgment of 28 July 1998, §§ 82, 86; 
ECtHR, Isayeva v. Russia, Application No. 57950/00, Judgment of 24 February 2005, §§ 208-9, 224-5; IACiHR, Abella 

(La Tablada) case, § 244; IACiHR, Alejandre case, § 47; ACiHPR, Civil Liberties case, § 22.  
٢٤٧    IACiHR, Abella (La Tablada) case, § 412; ECtHR, Özkan case, § 184; ECtHR, Orhan v. Turkey, Application No. 

25656/94, Judgment of 18 June 2002, § 335; ECtHR, Isayeva et al. case, § 210-11; ECtHR, McCann case.  
٢٤٨    ECtHR, Hugh Jordan v. the United Kingdom, Application No. 24746/94, Judgment of 4 May 2001, § 109; ECtHR, 

Özkan case, § 187; ECtHR, Isayeva et al. case § 213; ECtHR, Isayeva case, § 214.  
د کارپوهانو غونډه، د کیمیاوي اجنټانو بی واکه  ۶۳-۵۷سی دروګ ته مراجعه وکړی،د دښمنیو د ترسره کولو څخه د قانون د انفاذ توپیر پـی   ٢٤٩

  Montreux, Switzerland 24-26 April 2012 at -کول، د قانون انفاذ، بشری حقونه او د پالیسی لرلیدونه
http://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4121.pdf; Nils Melzer,  

د اکسفورډ د : اکسفورډ(ون د انفاذ تر منځ تداخل او مفکوره یــې توپیر، د پوځی عملیاتو د نړیوال قانون کـتاب ګوټید دښمنیو د ترسره کولو او د قان
په جګړه کې د بی پیلوته  روباټونو او ډرونوو د کارولو د بشری حقونو داللت، د اتحادیــی , pp. 43-44.Nils Milzer, )، )۲۰۱۰پوهنتون مطبعه،

 at)۲۰۱۳(پاره عمومی رییس، د پالیسی ریاست، د بهرنیو پالیسی ګانو ل
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92953.  

حقونو پرته له دی چې هیوادونه د ای سی سی د موضوعه قانون غړیتوب ولری، هغوي ټول د عنعنوي قانون الندی مکلف دی تر څو د بشری   ٢٥٠
  . او نړیوال بشر دوستانه قانون جدی سرغړونی کله چې دوي په افغانستان کې عملیات ترسره کوي،وڅیړی 



 

٩٥ 

 

د وسله والې شخړې پر مهال د جنډر پر بنسټ د خشونت څخه د ژغورلو په موخه د هغوي د ساتنې لپاره ځانګړي 
  ٢٥١.تدبیرونه ونیسي

 تعریف) ي کسانوملک(د ملکي )  ۴(

  د نړیوال بشر دوستانه قانون الندی) ملکي کسان(د دښمنیو د اداره کولو په حواله،یوناما بیا یادونه کوي چې ملکي
نيمه نظامي ځواکونو غړي نه وي يا په جنګ کې د يوې خوا په منظمو وسله والو ډلو کې /هغه افراد دي چې د نظامي

کیدای شي ملکي کسان د بریدونو په وړاندې تر هغو چې په مستقیم ډول په دښمنیو . غړيتوب و نه لري، تعریف شوي
  .کې ښکیل وي، خپله ساتنه له السه ورکړي 

او یا د پوځي ځواکونو ) ټپـی، ناروغ او د سمندر څخه ژغورل شوي، توقیف شوي او تسلیم شوي وي(هغه جنګیالي چې
  .روغتیایــي او مذهبي کارکونکی وي باید د بریدونو په وړاندې خوندي وساتل شي

د  نړیوال بشر دوستانه قانون د شخړې د ښکیلو خواوو څخه غوښتنه کوي څو د پوځي عملیاتو د ترسره کولو پر مهال
  .ملکي کسانو او جنګیالیو او هغو کسانو چې په دښمنیو کې برخه اخلی هرو مرو توپیر وکړي 

  .هغه کسان چې نور نو په دښمنیو کې برخه نه اخلی باید وساتل شي او په وړاندې یــې بریدونه ترسره نه شي

نیو کې د مستقیم ګډون سره اړخ همدی راپور د خلکو د هغو کـتګوري ګانو په وړاندې د چا عادي فعالیتونه چې په دښم
نه لګوي، د عامه کارکونکو او دولتي کارکونکو، ښوونکو،روغتیایــي کلینیکونو کارکونکو او د عامه خدمتونو په رسولو 
کې د نورو ښکیلو کسانو، سیاسی کسانو، دفتری کسانو، د نا دولتی کسانو، او همدارنګه د ملکي پولیسو څوک چې په 

یو کې ښکیل نه دی او څوک چې د یاغیانو په وړاندې د مبارزی په عملیاتو کې ښکیل نه دی، مستقیم ډول په دښمن
  .بریدونه ثبت کړي 

یوناما یادونه کوي چې په افغانستان کې د شخړې نور فعالین او ښکیلې خواوي د دې اصطالح په هکله خپل تعریفونه 
  ٢٥٢.لري چې په دې راپور کې به وروسته تشریح شي

   

                                                ٢٥١  S/RES/1325 (2000); See also S/RES/1820. (2008), S/RES/1888 (2009), S/RES/1889 (2009), and S/RES/1960 (2010.(  
  .سته د طالبانو لخوا کارول شوي مراجعه وکړی د ملکي کسانو تعریف ته چې په دی راپور کې ورو  ٢٥٢



 

٩٦ 

 

  ګانې اصطالح. ۶

د الوتکې له خوا (له الوتکې څخه ويشتونکي مهمات چې په هغو کې نږدې هوايــي مالتړ : هوايــي بريد یا هوايــي ګوزار
همدارنګه په هوايــې بريدونو کې هغه هوايــې . او نږدې جنګي بريد چې د چورلکې په مرسته ترسره کيږي، راځي) بريد

 .يا ډرون يــې تر سره کويبريدونه هم شامل دي چې بې پيلوټه جنګي الوتکې 

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 ده، چې افغان سرحدي پوليس، ملي اردو، ملي پوليس او د
 .ملي امنيت اداره په کې شامليږي 

په دې ډله کې ټول هغه اشخاص او ډلې راځي چې اوس مهال د افغانستان د دولت او نړيوالو : ناصر دولت ضد ع
هغه وګړي چې د طالبانو په نامه پيژندل شوي او هغه . نظامي ځواکونو پر ضد په وسله واله جګړه کې ښکيل دي

ونو الندې لکه د حقاني شبکه، حزب اشخاص او بيال بيلې ډلې چې په جګړه کې فعاله برخه اخلي، او تر مختلفو نوم
اسالمي، د ازبکستان اسالمي حرکت، د اسالمي جهاد اتحاد، لشکر طيبه او جيش محمد او نورې مليشې او وسله والې 
ډلې چې سياسي، ايدیالوژيکي او اقتصادي اهداف تعقيبوي يا نورې جرايم پيشه ډلې چې په جګړه کې د يوې ښکٻلې 

 . کوي، په دغو عناصرو کې راځيخوا په استازيتوب ګډون 
نا دولتي وسله والې ډلې چې په شخړو کې ښکٻلې وي او په څرګند ډول د دولت څخه بٻلې وي چې د  :وسله والې ډلې 

نا دولتي وسله والي ډلې دا وړتيا لري . جوړښت پر اساس د مليشو څخه واخله تر ياغي جنايــي مجرمو ډلو پوري رسيږي 
کارولو سره سياسي، ايډيالوژيکي يا اقتصادي اهداف تر السه کړي؛ خو د دولت د رسمي چې د وسلې او ځواک په 

نظامي چوکاټ، دولتي ايتالف يا د دولت د خپل منځيو ارګانونو برخه نه وي او د فعاليت سيمه يــي د دولت د ولکې د 
اندې وي خو کيداي شي چې د وسله واله ډلې کيداي شي د دولت د رسمي ولکې او کنترول د سيمې نه د ب. باندې وي

دغه تعريف عبارت له الندې ډلو څخه دي خو يوازي تر . کوربه يا نورو هيوادونو مستقيم يا غير مستقيم مالتړ ولري 
، ياغيان، )چې په کی توکميزې، قومي يا په بل اساس(مخالفې ياغي ډلې، سيمه یيزې ملٻشي : دوي محدودې نه دي

 . ٢٥٣) چې په څرګند ډول د دولت په ولکه کې نه وي(اعي ځواکونه او نيمه نظامي ډلې ترهګر، ګوريال او نور مدني دف

د يوناما په دې راپور کې بيان شوي د  دولت ضد عناصر غٻر دولتي وسله والې ډلې بولي خو د دولت سره د مخالفت په 
 .اساس يــې توپير کیږي 

AXO: (Abandoned Explosive Ordnance) نکي توکي، هغه چاودیدونکو توکو ته ويل پريښودل شوي چاوديدو
کیږي چې د وسله والو جګړو په جریان کې کارول شوي نه وي او د یوي ښکیلې ډلې له خوا په ساحه کې پرٻښودل 

د تمرین کونکو لپاره السی کـتاب،ګیرارډ مک هګ او مانويل بیسلر، د بشر : د وسله والو ډلو سره د ملګرو ملتونو د بشر پالنې خبرې اترې   ٢٥٣                                                
برخې ته مراجعه  ۲.۳کال جنورې، د وسله والو ډلو د خصوصیاتو په هکله  ۲۰۰۶پالنې د چارو د همغږي لپاره د ملکرو ملتونو دفتر، نیويارک،

   .وکړئ 



 

٩٧ 

 

دغه پرٻښودل شوي چاودیدونکي توکي . شوي وي په داسې حال کې چې دغه توکي د دې ډلې له کنټرول څخه بهر وي
 ). م پروتوکول۵د مشخصو او متعارفو وسلو په اړه کنوانسیون، . (او چاودلو لپاره اماده ويکیدای شي فعال فیوز ولری 

 :وژل شوي اوټپـي شوي ملکي خلک، په الندنیو دوو ډولو ويشل کیدای شي:  مرګ ژوبله/د ملکي خلکو تلفات

د هغو تلفاتو په . کيږي  دا هغه تلفات دي چې په مستقيم ډول د وسله والې جګړې له امله را پيدا: مستقيم تلفات
شمول چې د افغان او نړیواله پوځي ځواکونو د نظامي عملياتو لکه هوايــي بريدونو، د افغان او نړيوالو ځواکونو د ځان 
ژغورنې په موخه، د نيولو او تالشۍ، د ياغيانو يا ترهګرۍ پر ضد عملیاتو تر سره کٻدو په ترڅ کې رامنځ ته کيږي، په 

م شامليږي چې د نا دولتي وسله والو ډلو د فعاليتونو له امله لکه په هدفي وژنو، تعبيه شويو دې کې هغه تلفات ه
 .چاوديدونکو توکو او يا له حکومت پلوه ځواکونو سره د مستقيمي ښکلتيا په پايله کې رامنځته کيږي 

د جنګې پاتې شويو  هغه تلفات چې په غير مستقيم ډول له وسله والې جګړې څخه لکه: نور تلفات/ غيرمستقيم
چاوديدونکي توکو، په محبسونو کې مړينه، د کافي طبي شرايطو د نشتوالي له امله مړينې چې د نظامي عملياتو په ترڅ 
. کې پيښږي او په داسې ځايونو کې چې طبي پاملرنې ته د الس رسي مخنيوي شوي وي او يا موجود نه وي، راپيدا کيږي 

شامله ده چې د مرګانيو پيښو مسؤل لوری په کې په پوره اطمينان سره نه شي په ګوته  په دې تلفاتو کې هغه مړينه هم
 .کيداي لکه هغه مرګ ژوبله چې د ډزو د تبادلې په پايله کې رامنځ ته کيږي 

د ماشوم د حقونو د کنوانسيون له مخې ماشوم د داسې يوه شخص په حيث تعريف شوى چې عمر يــې له : ماشومان
د دې تر څنګ د روم د نړيوالې جزايــي محکمې اساسنامي له مخې چې د ). کلن ماشوم ۱۷(م وي کلونو څخه ک ۱۸

کلونو څخه کم عمر ماشومان په دولتي عسکري ليکو کې او يا  ۱۵کې تصويب کړې، د  ۲۰۰۳افغانستان دولت هم په 
مادې  ۸د (جرم ګڼل کيږي غير دولتي ډلو کې شاملول او ګمارل، چې په فعال ډول په جنګ کې برخه واخلي جنګي 

 .وګورئ ) vii) (و) (۲(  ۸او ) xxvi)(ب) (۲(

نيمه نظامي ځواکونو غړي نه /هغه افراد دي چې د نظامي" ملکي وګړي "د بشرپالنې د نړيوال قانون له مخې : ملکيان
برخه و نه ) د یوه پراخ یاغیتوب(وي يا په جنګ کې د يوې خوا په منظمو وسله والو ډلو کې غړيتوب و نه لري او هم 

ديتوب تضمين له السه ورکوي کله چې دوي په نښتو ملکي وګړي په هغه صورت کې د بريدونو په وړاندې د خون. اوسی
  . کې نيغ په نيغه برخه واخلي

ټپـی، ناروغ او د سمندر څخه ژغورل شوي، توقیف (هغه جنګیالي چې : دجګړې پریوتي یا محافظت شوی پرسونل 
دوي هم د بريد څخه  هبي کارکونکي وي باید د بریدونو  او یا د پوځي ځواکونو روغتیایــي او مذ) شوي او تسلیم شوي وي

  .د خونديتوب حق لري 

COMISAF افغانستان کې د نړيوالو سوله ساتو ځواکونو قوماندان: کام ايساف. 

په دې کې داسې حاالت . ورته هم وايــي "د ځواک د ساتنې پيښي"چې ): د عکس العمل ښودلو پيښې(پيښې  EOFد 
شامل دي چې کله ملکي وګړي نظامي قطارونو ته د نږدې کيدو يا له هغو څخه د مخکې کٻدو 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



 

٩٨ 

 

دا یو دفاعي حالت دی چې له وړاندې تهدید په ګوته کوي او تهدید سره سم دفاعي  :داسې تعریفوي ایساف يــې بیا
  ٢٥٤.عکس العمل د ځواکونو د خوندی ساتنې لپاره اخیستل کیږي 

ERW : له جګړي څخه چاوديدونکي پاتې شوني چې ناچاودي توکي،او پرٻښودل شوي چاودٻدونکي توکي هم یادیږی.  

چاودٻدونکې . چاودٻدونکې وسلې د نړیوال قانون له مخې په و ضاحت سره نه دي تعریف شوي: چاودیدونکې وسلې
څخه جوړ ې دي چې په کې د لوړې کچې د چاودٻدونکو موادو څخه ډکه وي لولې / یو جعبېوسلې په عمومي صورت د 

چې ویجاړونکې اغیزې يــې په عمومي توګه د چاودنې د موج له الرې او هغو ټوټو څخه را والړیږي چې د انفجارولو 
ډیری ځاي پر هاوانونه، د توپ ګولۍ،د الوتکو بمونه، راکـټونه اود میزایلو جنګي سرګولولې، او . وروسته تولیدیږي 

د ځینې مشخصې چاودٻدونکې وسلې کٻدالی شي چې .   ځاي شوي چاودٻدونکي توکي د دغې اصطالح الندې راځي
د بیلګې په توګه، د السي بمونو ګوزارونکې النچرې چی د توپک د میل الندی نصب ( په کـتګورۍ کې   سپکو وسلو

زایلونو وارونکي السي النچرې او د راکـټونو سیسټمونه، د کیږی او د اوږی د پاسه ګوزارونکی النچری، د ټانک ضد می
ډیری چاودٻدونکې . راځي) ملی مترو څخه کم لوله ییز هاوانونه ۱۰۰الوتکو ضد د میزایلو السي سیسټمونه؛ او د 

په کـتګوریو کې  د درندو وسلووسلې، لکه د الوتکو بمونه ، د راکـټونو سیسټمونه، د توپ ګولۍ او ستر هاوانونه 
  ٢٥٥.اځير 

د جګړې د ښکیلو خواوو تر منځ ځمکني متحرک : په ځمکنیو جګړو کې دغې جګړې شاملې دي: نښتې/ځمکنۍ جګړې 
په ځمکنیو نښتو کې د بریدونو او عملیاتو په وخت . عملیات، دلٻرې واټن څخه برید، د ډزو تبادله او وسله والې نښتې

  .مونه  لکه د هاوانونو راکـټونو کارول هم شامل ديکې د سپکو او درندو وسلو ، او یا د ساحوي وسلو سیسټ

اصطالح په پراخه توګه کارول کیږي، خو د دې لپاره په عمومي صورت " درندو وسلو" که څه هم د  : درندې وسلې
د دې نمونه يــي بیلګو کې اوږده هاوانونه ، د راکـټونو سیسټمونه او توپخانې  ٢٥٦. موافقه شوی نړیوال تعریف نشته

  .شاملې دي

یوه محوطه چې د اردو او یا هم نظامي ځواکونو له خوا د دې لپاره کارول کیږي :  د لوړې کچې چاودٻدونکو  تمرین ځایونه
 . ت د درندو وسلو په شمول کارول کیږي چې هلته د هغو وسلو سیسټمونه ځای پرځاي شي چې په کې چاودیدونکي مهما

IDP : داخلي بې ځايه شوي وګړي  

IED ) يو بم چې د دوديزې نظامي طريقې په خالف په نورو طريقو جوړٻږي او ): شوي چاوديدونکي توکي ځایځای پر
تړلي ځاي نوموړي چاودٻدونکي توکي کيداي شي د ځانمرګي بم په شکل استعمال شي لکه په ځان پورې . کارول کٻږي 

-RC(، له لٻرې څخه کنترول شوي ځاي پرځاي شوي چاودٻدونکي توکي )PB-IED(پر ځاي شوي چاويدونکي توکي 
IEDs( په موټر کې ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکي توکي ،)VB-IEDs( په موټر کې ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکي ،

-CW(ي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي ، د کنټرول شوي تار له الرې ځا)SV-IED(توکي او انتحاري شخص 

  .، کابل۳۱کال د جنوري  ۲۰۱۴د ایساف سره د یوناما مرکه، د ایساف مرکزي دفتر،  ٢٥٤                                                
د نړیوال سره صلیب : د خلکو د میشت په سیمو کې د چاودٻدونکو وسلو د کارولو څخه د ملکیانو د ساتنې تقویه کول" بوري ج او بریهم م   ٢٥٥

  "   ګڼه ۸۸۳لد، ج ۹۳د پالیسۍ او څیړنې د اجنډا جوړول،  په بیا کـتنه کې
مویس، ر، بریهم،م او ناش، ت؛ . درندې وسلې په بشري نړیوالو حقونو او د بشر پالنې د نړیوال قانون په معیارونو کې نه دې یادې شوې   ٢٥٦

  . ماده) ۲۰۱۲(۳۶درندې وسلې اود ملکیانو ساتنه، 



 

٩٩ 

 

IEDs( د قرباني د تماس سره فعالیدونکی ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي ،)VO-IEDs ( او د فشار په ذريعه
 ).PP-IEDs(فعالیدونکي ځاي پر ځاي شوي چاودٻدونکي توکي 

دغه چاودیدونکي توکي په  ):VO-IEDs(د قرباني د تماس سره فعالیدونکی ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي 
هغه وخت کې فعاله کیږي چې کله یوه شخص او یا موټر د ده د پټاقۍ سويچ ته فشار ورکړي، دغه سویچ ممکن 
فشاري وي یا د فشار د خوشې کٻدو سیسټم وي او یا هم د کش کولو سیم   یا د کوم بل سیسټم په توګه وي چې په هر 

   ٢٥٧.صورت کې د چاودنې سبب ګرځي

هغه رادیويــې یاد لٻرې څخه : )CO-IEDs(ور په ذریعه فعالیدنوکی ځاي پرځاي شوي چاودٻدونکي توکي د دست
دي چې د لٻرې واټن څخه  RC-IEDs) ((ریموټ کنټرول بمونه(کنترول شوي ځاي پرځاي شوي چاودٻدونکي توکي 

کار کوي چې استفاده کوونکی کوالی شي د وړاندې څخه ځای پر ځای شوي دغه توکي ته په یوه مناسب وخت کې 
په دغه ډله کې الندیني چاودیدونکي  ٢٥٨. چاودنه ورکړي او یو متحرک هدف په نږدې کٻدو سره تر برید الندې راولي

یعه فعالیدونکي چاودیدونکي توکي، لکه د سړک د غاړې بمونه او  پر اشیاو یا د استفاده کوونکي په ذر: توکي شامل دي
  . حیواناتو باندې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي لکه موټر، بایسکل، موټر سایکلونه او خره

یوه فرعي شاخه ) ریموټ کـتټرول بمونو(د پورتنۍ ډلې ): M-IEDs(مقناطیسی ځاي پرځاي شوي چاودٻدونکي توکي 
په افغانستان کې د دغو توکو د عامې کارونې د څرنکوالی پر اساس، لکه تر هدف . ه چي د مقناطیس سره نښول کیږي د

 .الندې اشخاصو په موټر کې ځاي پرځاي کول، یوناما دغه توکي په جال توګه  ثبت کوي

ه راهیسې، یوناما د دې څخ ۲۰۰۹د (په دې کـتګورۍ کې عام تاري بمونه او ساعتی بمونه : نور چاودٻدونکي توکي
، او هغه چاودیدونکي توکي په کې شامل دي چې د پټاقۍ )چاودیدونکو توکو له امله ډیر کم شمیر پیښې ثبتې کړي دي

  .یا سويچ ډول یــې نه مالومیږی 

د ځاي پرځاي شويو چاودیدونکو توکو  ):انتحاری بریدونه/ځان مرګي(ځان مرګی ځاي پرځاي شوي چاودیدونکي توکي 
هکله د مالوماتو برسیره، یوناما د ځان مرګو او پیچلو عملیاتو له امله د ملکي خلکو د مرګ ژوبلی پیښې ثبتې کړي په 
د دغو پیښو په ارقامو کې د یو ځان مرګی برید کوونکي یا ډریور له خوا د چاودیدونکو توکو نه ډک موټر چاودل او .دي

  . چاودل شامل دي یا د یوه انتحاري په واسطه د واسکټ یا کمر بند

د ځاي پر ځاي شويو چاودٻدونکو توکو استحصال د هغو مالوماتو او : د ځاي پر ځاي شويو چاوديدنکو توکو استحصال
موادو د تشخيص، راټولولو، پروسس او مالوماتو خپرولو پروسه ده چې د ځاي پر ځاي شويو چاويدنکو توکو د پيښې له 

وړ استخباراتي معلومات تر السه شي، د ځاي پرځاي شويو چاودٻدونکو توکو ځاي څخه راټول شوي دي تر څو د عمل 
ضد پروسيجرونه او ميتودونه غښتلي او د دې لپاره چې د یاغیانو منابع کمزوري کړای شي  او د دوي د عدلي تعقيب 

خنيکي، عدلي په دي کې د ځاي پر ځاي شويو چاودٻدونکو توکو ساتنه، د مختلفو برخو تشخيصونه، ت. مالتړ وشي
د . طب او بايومتريک ازموينې او تحليل راځي چې د با صالحیته متخصصو تسهیالتو او مرکزونو د لوري تر سره کٻږي 

  .چاوديدونکو توکو  استحصال چاوديدونکو توکو  پر ضد د اغيزمنو او دوامداره  اقداماتو يوه اساسي برخه ده

  .همدا ماخذ  ٢٥٧                                                
  .pp. 220-221 کی، مرګونی ماشینونه،څپر  ۱۰د سپکو وسلو سروي، تعبیه شوي چاودیدونکي توکی،   ٢٥٨
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د يوناما په راپورونو کې هغه تلفات نه دي . ملکي وګړو ته تلفات اړويهغه پيښې دي چې په وسله والو جګړو کې : پٻښي
  .شامل چې د جنايــي پٻښو په پايله کې پٻښٻږي 

IHL :د بشر پالنې نړيوال قانون  

کې ټول بهرني عسکر شامليږي چې د ايساف او په افغانستان کې "  نړیوالو نظامي ځواکونو" په : نړيوال نظامي ځواکونه
يوه برخه وي او د ايساف د قوماندان ) د ازادۍ د پايښت د عملياتو په شمول(حده ایاالتو د ځواکونو د امريکې د مت
COMISAF دغه اصطالح همدا راز پر ځانګړو عملیاتي ځواکونو او نورو بهرنیو استخباراتي او . تر امر الندې کار کوي

  .امنیتي ځواکونو باندې هم د تطبيق وړ ده

د يوناما د بشری حقونو په ډيتابيس کې د . د جسماني سختو ژوبلو يا ټپـي کٻدنو مختلف ډولونه په کې شامليږي  :ټپونه
 .اروايــي يا روحي صدمه يا دماغي جړک د پيښې په ژوبلو کې نه دي شاملې. جسماني ژوبلې درجه نه ده شامله

فصل له  VIIايساف د ملګرو ملتونو د منشور د .  په افغانستان کې مرستندويه امنيتي سوله ساتي ځواکونه: ایساف
ايساف د ملګرو ملتونو د امنيت شورا په امر او صالحيت ځاي په ځاي . مخې د سولې د پلي کولو ماموريت يا دنده لري 

کال په اګست کې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو په غوښتنه د ناټو سازمان د ايساف مشرتابه  ۲۰۰۳د . کٻږي 
 ۴۹تنه سرتيري لري، چې له  ۴۹۹۰۲پورې  ۲۰۱۴جنورۍ  ۱۵د ايساف قواوې اوس مهال د . ړه واخيستپه غا

د نومبر  ۲۰۰۸د . هيوادونو څخه راغلي او د مرکزي دفتر کابل سربيره په شپږو سيمه ييزو برخو کې تنظيم شوي دي
دی، که څه هم د مراتبو سلسله بٻله پاتې څخه د ايساف قوماندان په افغانستان کې د امريکايــي ځواکونو قوماندان هم 

 ۲۰۱۴شميره پريکړه ليک د ايساف په اړه مخکيني پريکړه ليکونه تایيدوي او د ) ۲۰۱۳( ۲۱۲۰د امنيت شورا . شوې
   .مياشتو لپاره د ايساف ماموريت غزوي ۱۴نٻټې پورې د نورو  ۳۱د ډسمبر تر 

  
انو چې په یوه عمله کې فعال وي لپاره ډیزاین شوي دي، که څه هغه وسلې دي چې  د دوو او یا دریو کس: سپکې وسلې

درندې   نورو په شمولپه هغو کې د . هم ځینې يــې کٻدالی شي چې د یو تن له خوا وليږدولې شي او په کار ولویږي 
ماشین ګنې ، السي ماشین دارې او د بمونو النچرې، سپکې لیږدٻدونکې د الوتکو ضد ټوپکې،سپکې د ټانک ضد 
ټوپکې، بې پس لګده توپونه، سپکې لٻږدٻدونکې د ټانک ضد میزایلونه او د راکټ سیسټمونه، د الوتکو ضد د 

 ٢٥٩.ملي مترو څخه کم وي شاملې دي ۱۰۰سیسټمونه، او هغه هاوانونه چې د میلې قطر يــې د  میزایلونو

MoI :د کورنيو چارو وزارت 

د ناټو سازمان غړي هيوادونه د ايساف اساسي مرستندويه . د شمالي اتالنتيک د تړون سازمان): NATO(ناټو 
  .ايساف وګورئ . هيوادونه دي

NDS :د ملي امنيت رياست یا د افغانستان دولتي استخباراتی اداره 

NGO :ازماننادولتي س 

ره ، پخپل وخت او اعتباري توګه د ناقانونه کوچنیو  اوسپکو وسلو د تشخیص اوڅرک معلومولو لپاره  د دولتونو د ځواکمنولو لپاره نړیواله مقر   ٢٥٩                                                
 :A/CONF, available at، نٻټه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له خوا تصویب شوې ۸کال د ډسمبر په  ۲۰۰۵د 

http://www.un.org/events/smallarams2006/pdf/international_instrument.pdf.    
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افغان دولتي ځواکونه او ټول هغه ځواکونه او ډلې دي چې په نظامي او نيمه نظامي عملياتو يا د : دولت پلوه ځواکونه
بغاوت ضد عملياتو کې برخه اخلي او په مستقيمه يا غير مستقيمه توګه د افغانستان د دولت تر قوماندې او ادارې 

و، افغان ملي پوليس، افغان سرحدي پوليس، د ملي امنيت په شمول په دې ځواکونو کې افغان ملي ارد. الندې دي
دغه اصطالح نړيوال نظامي ځواکونه او نور خارجي استخبارات او امنيتي . نور سيمه ييز امنيتي ځواکونه هم شامل دي

  .ځواکونه هم رانغاړي 

ملي اردو، چې دفاع وزارت ته راپور ورکوي او په رسمي ډول د افغانستان په  :افغان ملي امنیتي ځواکونه عبارت دي له 
وسله والو ځواکونو کې شامل شوي دي؛ افغان سیمه ییز پولیس د فعالیت له مخې په ريښتینې بڼه د وسله واله 

ولیس، افغان ځواکونو برخه تشکیلوي او په قانوني ډول د ملکي خلکو په څیر خوندیتوب نه لري ؛ او افغان ملي پ
یونیفورم لرونکي پولیس او افغان سرحدي پولیس د قانون پلي کونکي ادارې دي چې په رسمي ډول د وسله واله 

 . ځواکونو برخه نه دي او د کورنیو چارو وزارت ته مسوول دي

ء کړي او په د قانون پلي کونکو ادارو غړي هغه مهال خوندیتوب د السه ورکوي چې د وسله واله ځواکونو دنده اجرا
دوي د خپل ځان د دفاع پر وخت د ځواک کارولو له امله د ملکي په څیر . جګړه کې نیغ په نیغه برخه واخلي

  .خوندیتوب له السه نه ورکوي

 .همدارنګه په دغه اصطالح کې نړیوال ځواکونه او نور بهرني استخباراتي او امنیتي ځواکونه هم شامل دي

په افغانستان کې د ) ناټو( نٻټه د شمالي اتالنتیک تړون  ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۴ د: دپرٻکنده مالتړ ماموریت 
روزنه، مالتړ، او ( د ماموریت څخه خپل غیر جنګي د پرٻکنده مالتړ ماموریت ) ایساف( نړیوال سوله ساتي ځواک 

  .ته لیږد وکړ) افغان ملي امنیتي ځواکونو ته مشوره

تومانچې یا  څرخیدونکېپه هغو کې . انفرادي کارونې لپاره ډیزاین شوي ديهغه وسلې دي چې د  : کوچنۍ وسلې
 ٢٦٠.تومانچې، ټوپکې،کاربینونه، نیمه اوتومات ماشینګنې، ګوزاریزې ټوپکې او سپکې ماشینګنې شاملې دي اوتومات

SOPs : معياري عملياتي کړنالرې 

سنجول شوي او قصدي ډول د دولت او يا د دولت هغه وژنې دي چې په ارادي، د مخه : په نښه شوې یا هدفي وژنې
له خوا د يو په )  او يا په وسله واله شخړه کې د منظمې وسله والې ډلې( کارکونکو چې د قانون په چوکاټ کې دنده لري 

نښه شوي شخص پر ضد وژونکي ځواک وکاروي، او هغه شخص د مرتکبينو د فزيکي ساتني او نظارت الندي نه 
  ٢٦١.وي

UNDSS :ملګرو ملتونو د مصوونيت او امنيت څانګه د.  

UNAMA :په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندويه پالوی.  

UNHCR : د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري. 

ه ، پخپل وخت او اعتباري توګه د ناقانونه کوچنیو  اوسپکو وسلو د تشخیص اوڅرک معلومولو لپاره د دولتونو د ځواکمنولو لپاره نړیواله مقرر   ٢٦٠                                                
 :A/CONF, available at، ملتونو د امنیت د شورا له خوا تصویب شوېنٻټه د ملګرو  ۸کال د ډسمبر په  ۲۰۰۵د 

http://www.un.org/events/smallarams2006/pdf/international_instrument.pdf.    
کیدای شي که څه هم چې په زیاترو حالتونو کې چې هدفي وژنې د ژوند د حق څخه سرغړونه کوي،د وسله والې شخړې په استثنایــی حالتونو کې،   ٢٦١

د ملګرو ملتونو د عمومي . حقوقي بڼه ولري خو په دې شرط چې د نړیوال بشر دوستانه قانون د اړوندو مقرراتو او بشری حقونو درناوي شوي وي
ځانګړي راپور مه ناسته، د اجنډاء درٻیمه ماده،د غیر قانونی یا په خپل سر او نا قانونه اعدامونو په هکله د ۱۴اسامبلې، د بشري حقونو د شورا 

  .   Philip Alston. Addendum, ‘Study on Targeted Killings’. A/HRC/14/24/Add.6. 10 May 2010ورکونکی راپور ته مراجعه وکړئ، 



 

١٠٢ 

 

USSOF :د امریکې متحده اياالتو د ځانګړو عملياتو ځواکونه.  

UXO :نا چاودي توکي. 

د جرمونو . النې د نړیوال قانون د میثاق او عرفي قانون څخه جدی سرغړونې دي جنګي جرمونه د بشر پ:  جنګي جرایم
په  تعريف کې د نورو تر څنګ د ژنیو د  ٢٦٢له مخې جنګي جرايمو)  یا د روم قانون( د نړىوالې محکمې  د منشور 

ر ژوند تیری، په کنوانسیونونو د درٻیمې مشترکې مادې څخه سرغړونه شامله ده چې په هغه کې د شخص او د هغه پ
تیره بیا هر ډول قتلونه، د اندامونو پرې کول، بې رحمه سلوک او شکنجه؛ د شخص حرمت او وقار پایملول، په تیره 
بیا سپکاوی او د بې عزتۍ چلند، یرغمل کول؛د قانوني  محکمې د قضاوت او د عدلي تضمیناتو د وړاندیزولو پرته چې 

اره الزمي دي ترمخه  دمجازاتو تصویب او د اعدامونو سرته رسول په دغو جرمونو هغه په عمومي صورت د اجراء کولو لپ
    .  کې راځي

ماده، نړیوال عرفي قانون چې په نړیواله او غیر نړیواله وسلواله شخړه کې د پلي کٻدو وړ دى، د هغه  ۸د جرمونو د نړیوالې محکمي منشور،    ٢٦٢                                                
د هیوادونو اجراات د نړیوال عرفى قانون نورمونه . له مخې د نړیوال بشر دوستانه قانون څخه جدي سرغړونې جنګي جرایم شمیرل کیږي 

ر سى، نړیوال عرفى بشر دوستانه قانون، . مه قاعده د جنګي جرایمو تعريف ۱۵۶. تشکیلوي ٓ ى سى ا ٓ  -جلد، جین مارى هینکرتز او لويز ډوزوالډ۱ا
، دغه مرجع هم Additional Protocol II, article 13(2) :دغه مرجع وګورئ    .{ICRC Study} (CU P/ICRC, Cambridge 2005)بیک، 
  منشور، / د نړیوالو جرمونو د محکمې د روم اساسنامه: وګورئ 

Article 8 (2) (c) (i) of the Elements of Crime, Rome Statute of the International Criminal Court . جنګي جرمونه عبارت دي له؛
 ۱۹۴۹په غیرې نړیوالې وسله والې شخړې کې پلي کیدونکو جنګي قوانینو او د عرفونو څخه  سرغړونې ته ويل کیږي چې لومړى مبنى يــې د ژنیو د 

هاګ کنوانسىون چې  ۱۹۵۴الحاقي پروتوکول، د  ۱۹۹۹ضم دوٻيم پروتوکول، د  ۱۹۷۷ورو کنوانسیونونو درٻیم عمومي بند،او ورسره د کال څل
د ملګرو ملتونو او نښلول  ۱۹۹۴د ماشوم د حقونو کنوانسیون، د  ۱۹۸۹په وسله واله جګړه کې د  کلتوري میراث د خوندي ساتنې په اړه دى، د 

مصؤنیت کنوانسیون، د نړیوالې محکمې د روانډا او پخوانۍ یوګوسالويا لپاره منشور، او د سریلیون لپاره د ځانګړې محکمې شوى پرسونل د 
اساسنامې الندې جنګي جراىم وګورئ، او د هغې منابع د  بشر پالنې د نړىوال قانون موازنه، / د جرمونو د نړىوالې محکمي د روم منشور ). منشور 

  .  نړىوال بشر دوستانه قانون لپاره مشاورتى خدمتونهاىى سى ار سى د 



 

١٠٣ 

 

   د هدف د نمونې پر اساس تجزیه: د طالبانو له خوا ادعا شوي بریدونه: لومړۍ ضمیمه

  کې هدف ګرځیدليپه  ه،نړیوالو نظامي ځواکونه او دولت پلوه ډلېافغان امنیتي ځواکون هغه بریدونه چې د
  

   ۱۲۳                    افغان ملي پولیس
                          ۲۹                  افغان سیمه ییز پولیس

   ۲۵                  افغان ملي امنیتي ځواکونه
          ۱۸                  د ملي امنیت ریاست

                         ۱۵                    افغان ملي اردو
                           ۱۰                  نړیوال پوځي ځواکونه
                           ۹                  افغان سرحدې پولیس

                        ۷                دولت پلوه وسله والې ډلې/اربکي
  

  د پوځ په وړاندې ټولټال بریدونه د کومو په پایله کې چې ملکي تلفات را منځ ته شوي او په ویب پاڼه او
                 ۲۳۶              ټویټر ټولنیزه شبکه باندې د طالبانو ادعاوې      

  

  د ملکي کسانو او ملکي هدفونو په وړاندې هدایت شوي بریدونه
  

                        ۳۵                    نورې ملکي موخې

                 ۳۰                  په ټولټاکنو پورې اړوند

             ۲۵                  ملکي حکومتي اداره

                       ۱۶                قاضیان،څارنواالن او قضایــی کارکونکي

                    ۱۲                    کارګران/قراردادیان

             ۹                    قومی مشران

              ۳                  نا دولتي سازمان/مرستندویه

                   ۳                عبادت کونکيځایونه او عبادت 

                    ۲                    روغتیایــی پاملرنه

              ۲                  بشر پالونکي ماین پاکان

                                      ۲                    ټرافیک پولیس

APRP       ۱          د افغانستان د سولې او بیا يوځاي کٻدنې پروګرام   

                     ۲                                                     معارف                        
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              ۱                                             ملګري ملتونه                     

                                                                                                                      

  د طالبانو له خوا ادعاء شوي ټولټال بریدونه چې هدف یــې ملکي کسان یا ملکي ځایونه و کوم چې د

                                                               ۱۴۳          .                                                  ملکي کسانو د تلفاتو المل شوي

  

   ۳         د طالبانو له خوا ادعاء شوي بریدونه چٻرې چې د هدف نمونه معلومه نه ده 
  

          ۳۸۲      د طالبانو له خوا ټولټال ادعاء شوي بریدونه په کومو کې چې ملکي تلفات را منځ ته شوي
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  د ادعاوو فهرست" جنګي جرمونو"د طالبانو له خوا د : دوٻیمه ضمیمه

 منسوبونه پایلې د یوناما مستند کول ټولټال
۲۹۲ 

 ادعاګانې
د طالبانو د بیانونو د نشر کٻدو 
څخه وړاندې د یوناما له خوا 

 .قضیــې مستندې شوي ۱۲۱

قضیو کې د ملکي تلفاتو  ۴۰په 
  ورته شمیرې موجودې وې

د وژل شوی او ټپـې شویو 
کسانو تر منځ د مختلف نسبت 

قضیو کې  ۸په درلودلو سره،په 
د ملکي تلفاتو ورته شمیرې 

  .موجودې وې
 

  دولت پلوه ځواکونه ۳۸
د دولت پلوه ځواکونو او 
دولت ضد عناصرو تر منځ د 

  ۴ډزو په تبادله کې 
 ۶دولت ضد عناصرو ته 

قضیو کې د ملکي تلفاتو  ۳۰په 
 .ټیټې شمیرې موجودې وې

  ۱۷دولت پلوه ځواکونو ته 
د دولت پلوه ځواکونو او 
دولت ضد عناصرو تر منځ د 

  ۹ډزو په تبادله کې 
 ۴دولت ضد عناصرو ته 

قضیو کې د ملکي تلفاتو  ۲۵په 
 .لوړې شمیرې موجودې وې

ته دولت پلوه ځواکونو۱۴   
د دولت پلوه ځواکونو او 

دولت ضد عناصرو تر منځ د 
۵ډزو په تبادله کې   

   ۵دولت ضد عناصرو ته 
جهت پيښې  )۱( د یوې

 معلوم کیدای نشي
 قضیو د شخړې سره تړاو نه درلود ۷

دا چې ایا  مشخص کړي  دوه قضیــېچې یوناما و نه شوای کوالی 
 په شخړه پورې تړاو لري او که نه

 .پیښو تلفات ملکیان نه و او یا یــې هیځ تلفات نه درلودل ۹د 
د طالبانو د بیانونو د نشر کٻدو 
څخه وروسته د یوناما له خوا 

 .قضیــې مستندې شوي ۷۷

قضیو کې د ملکي تلفاتو  ۳۸په 
  .ورته شمیرې موجودې وې

د وژل شویو او ټپـي شویو 
کسانو تر منځ د مختلف نسبت 

قضیو کې  ۳په درلودلو سره،په 
د ملکي تلفاتو ورته شمیرې 

 .موجودې وې

  دولت پلوه ځواکونه ۳۱
د دولت پلوه ځواکونو او 
دولت ضد عناصرو تر منځ د 

  ۶ډزو په تبادله کې 
  ۲دولت ضد عناصرو ته 

  ۲نامعلوم لوري ته 

قضیو کې د ملکي تلفاتو  ۷په 
 .کمې شمیرې موجودې وې

  دولت پلوه ځواکونه ۵
د دولت پلوه ځواکونو او  ۱

دولت ضد عناصرو تر منځ د 
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  ډزو په تبادله کې 
 نامعلوم لوري ته  ۱

قضیو کې د ملکي تلفاتو  ۳په 
 .لوړې شمیرې موجودې وې

 دولت پلوه ځواکونه ۳

 .قضیو د شخړې سره تړاو نه درلود ۳
دوه قضیــې په شخړه  چې معلوم کړی ایا یوناما و نه شوای کوالی

 پورې تړاو لري او که نه
 .او یا یــې هیڅ تلفات نه درلودل و پیښو تلفات ملکیان نه و  ۲۱د 

  يای شوکړ قضیو تصدیق  ۹۴د  یوناما ونه توانیده چې  

 


