
                                          
 

 

مطبوعاتی اعالميه

 
  کال په  لومړی نيمايی کی په لوړه کچه د ملکی وګړو د تلفاتو المل شوی ٢٠١١د تکتيکونو تغير د 

 
 يو مرګونی  او ټکان  " توکیچاوديدونکی ځاي پرځاي شوی  د فشار په پايله کی" ورته ته ځمکنی ماين

 ورکونکی بدلون  دی 
  
 کی  شخړو سره په تړاوووسلوالد  په افغانستان کی کال په لومړی نيمايی کی ٢٠١١ ـــ  ، کابل١۴ کال د جواليی ٢٠١١د 

نن د ) يوناما( سلنی  لوړوالی راغلی ، په افغانستان کی د ملګرو ملتونو مرستندويه هيئت ١۵د ملکی وګړو تلفاتو کی د 
دی د . ل وويل کال په  وسله واله جګړو کی د ملکی وګړو د ساتنی د شپږ مياشتنی راپور د خپريدو پر مها٢٠١١

 د دولت ضد عناصرو لخوا د چاوديدونکو ځاي پر ځاي شوی توکی دی چی د فشار په نتيجه کی  المللوړوالیډراماتيک 
  . انفجار کوی

  
 سلنه يی دولت ضد عناصرو ته منسوب شوی چی د ٨٠، له دی جملی څخه  ملکی وګړو مړينه ثبت کړی١،۴۶٢يوناما د 
بل لوری ته د دولت پلوه .  سلنه لوړوالی څرګندوی٢٨منسوب په پرتله و ته دولت ضد عناصر کال د عين موده کی ٢٠١٠

، خو د ملکی  سلنه ټيټوالی ښيی٩ کال د همدی وخت په پرتله ٢٠١١ سلنه منسوب شوی د ١۴د ملکی تلفاتو ځواکونو ته 
  .منسوب شویسلنه  په جګړه کی ښکيلی هيڅ  يوی خوا ته ندی ) ۶(وګړو شپږ 

   
 کال د ٢٠١١منظم ډول د ملکی وګړو تلفات ثبتول پيل کړی،  د چی يوناما په کومه وخته له  ،را په ديخوا کال ٢٠٠٧د 

 ملکی ٣۶٠ کال د جون مياشت کی ٢٠١١د .  ملکی وګړو د مړينی له امله ترټولو مرګانی مياشت وه٣۶٨مئ مياشت د 
 ملکی ګړو مړينه يا ١٨ولت ضد عناصرو ته ، د  سلنه يی د٨۶ يعنی ٣٠٨  چی له دی جملی -وګړو مړينه درج شوی 

  . يوی ډلی ته هم نده منسوب شوی سلنه ٩ يا ٣۴سلنه دولت پلوه ځواکونو ته منسوب شوی، او  پاتی ) ۵(پنځه 
  

بل هر وخت په پرتله د يو مياشت پر مهال  تر ټولو زيات د نا امنی او ډير شمير د ځاي  جون مياشت د د د دی سره
  .شاهده وهد بريدونو يدونکو توکو پرځاي شوی چاود

    
 د سرمنشی د ملګرو ملتونود افغانستان لپاره د  " ونکی توګه ادامه لریښځو او سړو وژنه په حيرانه ،افغان ماشومانو د "

  .ستورا ويليځانګړی استازی ډی م
  
او ځان وژونکو  دولت ضد عناصرو لخوا ځايی پر ځای شويی چاوديدونکی توکو  کال په لومړی نيمايی کی د٢٠١١ د

و چاوديدونکو توکو يد تعبيه شو. د مرګ ژوبلی المل شوی دی)  سلنه۴٩(بريدونو تکتيک د ټول ملکی تلفاتو سم  نيمايی 
ځايی پر ځايی او ،  سلنه لوړوالی په ګوته کوی١٧ کال د عين  مودی په پرتله ٢٠١٠ د ملکی خلکو مړينه د په پايله کی

  د ملکی افغانانو لپاره کال په لومړی نيمايی کی٢٠١١  له امله د ملکی خلکو د مړينی۴۴۴شوی چاوديدونکی توکی د 
  .المل ګرځيدلی دی سلنه ملکی وګړو د مړينی ٣٠  د چی ، ديتکتيکيواځينی تر ټولو ډير وژونکی 

  
 ډير شمير يی  هيليکوپترونو ود عمده المل ګڼل کيږی چید  ملکی تلفاتو د هوايی بريدونه د دولت پلوه ځواکونو له لوری 
 ملکی کسانو مړينه د هوايی بريدونو په پايله کی ٧٩ په لومړی نيمايی کی  ٢٠١١د . بريد په پايله کی رامنځ ته شوی
ملکی مړينی څخه ٧٩د .  سلنه لوړوالی څرګندوی١۴ کال د لومړی نيمايی په پرتله ٢٠١٠رامنځ ته شوی او دا شميره د  
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 کال په لومړيو شپږو مياشتو کی د ٢٠١١او وسله والو نښتو په نتيجه کی د ملکی وګړو مرګ ژوبله د د ځمکنيو جګړو 

 ۶۶،  دولت ضد عناصرو ته١٨٨ ملکی تلفاتو څخه ٣٠۴د ( لوړه شوی  سلنه ٣۶ کال د همدی مودی په پرتله ٢٠١٠
د شپی له خوا .  ملکی وګړی د ښکيلو خواو د ډزو په پايله کی وژل شوی۵٠دولت پلوه ځواکونو ته منسوب شوی او پاتی 

. يت والی څرګندوی د لومړی نيمايی په پرتله کم ټ٢٠١٠، چی د المل شویملکی تلفاتو د تالشی عمليات د دوه سلنی 
   . ملکی خلکو مړينه درج کړی ده٣٠د شپی له خوا د تالشی عملياتو په پايله کی د  په لومړی نيمايی کی ٢٠١١يوناما د 

 کال ٢٠١١د امنيت د ليږد سره د د جواليی په مياشت کی د نړيوال ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د هيواد په ځينو برخو 
افغان لټه کی دی چی دا وښيی، چی ګوندی ، چی دولت ضد عناصر پدی  تاوترخوالی کچه لوړه شوهپه لومړی نيمايی کی

د مختلفو وسله والو ګروپونو سره يو ځای دوی هڅه کوی چی د . ځواکونه په يواځی ځان د امنيت ټينګولو وړتيا نه لری
  .خوندی نه ګڼی نښتو په پايله کی د افغانان ځانونه ، چی په  شخړه کی ښکيل لورو دسولی او پخاليينی بهير زيانمن کړی

 
د دولت ضد عناصرو تکتيکونو کی بدلون د ملکی افغانانو پر ضد بريدونه ال نور زيات  ښيی چی  داد يوناما تحليل

  . ترينګلی او پيچلی کړی
 
د ناقانونه جنګی کال پر مهال  ٢٠١١د دولت ضد عناصرو د  نيون ويل، ديوناما لپاره  د بشری حقونو مشری جورجټ ګ"

د چی  او فشار سره چاوديدونکی توکی  په ځانګړی توګه د قربانی سره د تماس چی ،ذرايعو کچه پراخه کړیاو وسيلو 
 دا تکتيک د افغانانو ".او د ملکی او نظامی هدف تر منځ توپير کواليی نشیعمل کوی، ورته ماينونو  پرسونل ضد ځمکنی
په دی مکلفوی  ، چی د جګړی ټولی خواویساسی حق، او د نړيوالو بشردوستانه قوانينو د اصول  نه سرغړونه دهد ژوند ا

  ."چی د جګړی پر وخت د ملکی وګړو مرګ ژوبله حد أقل کچه کی  ساتلو ته بشپړه پاملرنه وکړی
 

داسی  ،ملکی وګړی وژنیيی چی ګڼ شمير دريمه برخه، دوه پر چاوديدونکو توکو څخه  ټول کاريدونکی په افغانستان کی
هم دغه وزن دا د يو انسان وزن دی چی زياتره ماشومان . رامه وزن له امله وچوی  کيلوګ١٠-١٠٠جوړښت لری چی د 

 . لری چی په بل عبارت داسی چاوديدونکی توکی د درند پرسونل ضد ماين په څير عمل کوی 
 په دی چاوديدونکو توکو خپله  تيريږی او يا نقليه واسطه چلوی د  خپل ځان نه د دفاع هغه ملکی وګړی چی" :ويلو نيونګ

 د طالبانو د هر فرد لخوا د فشار سره چاوديدونکی  "."یتوان نه لری او د ژوندی پاتی کيدلو ډير کم امکان يی ليدل کيږ
يوناما د طالبانو څخه غوښتنه . کوی  سرغړونه  اعالميی څخه ١٩٩٨ د  د طالبانو د ځمکنی ماين د بنديزوی استعمالیوسيل

  . خپل تعهد تکرار کړی ته استعمالد نهکوی چی  په علنی توګه دی د دی وسلو
 

 کال د جنوری او جون تر منځ ٢٠١١د . د تير کال په شان په لوړه کچه دوام پيدا کړید ملکی افغانانو په نښه شوی وژنی 
 په نښه شوی وژنو ١٨١عين مودی کی  کال په ٢٠١٠ پيښی ثبت کړی دی ، خو  د په نښه شوی وژنو ١٩١کی يوناما 

لفظ  مفهوم د نړيوال بشردوستانه قانون په رڼا کی ) ملکی(د يوناما د دولت ضد عناصرو نه غواړی . پيښی ثبت شوی وی
نظامی يا نيمه نظامی (  وی جنګيالی نه د نړيوال بشر دوستانه قانون له مخی ملکی وګړی هغه څوک دی چی .تعبير کړی
لپاره دا اړينه ده د عملياتو په  ډلووسلواله . غړی وید يو منظم وسلوالی ډلی يا په جګړه کی د ښکيلی خواوی ) ځواکونه 

د په هيڅ ډول  )اخلی  کی فعاله ونډه نهڅوک چی په جګړه ( دوران د جنګيالو او ملکی وګړو توپير وکړی او ملکی وګړی
   .خپلو بريدو هدف ونه ګرځوی

  
مجموع کی  د ملکی وګړو مرګ ژوبله، صرف نظر له دی چی څوک يی مسؤول دی، د کورنيو او : ويلستورا ويمډی 

هغه وخت  ګټونکی وی چی  په بشپړه په افغانستان کی  ملکی وګړی به . ټولنو پر ژوند غمجن او تل پاتی اثر غورځوی
 .  ړو تلفات را کم شیتوګه د ملکی وګ

 وکړی، د ملکی رناویديوناما په جګړه کی د ښکيلو خواو په کلکه غواړی چی ال زياته هڅه وکړی چی د ملکی وګړو ته 
ره ځان برابر کړی تر څو چی ملکی تلفات او ملکی ټولنو ته س وکړی او د خپلو قانونی مکلفيتونو زيات پاموګړو ساتنی ته 

  .ړیکزيان  اړول راټيټ 
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  :شوی نقل قولونه د افغان ملکی وګړو څخهنتخاب ا
ځما لور او ځما دوه وريری د يو عالم څخه د قرآن کريم د زده کړی . سهار و او زه په کور کی وم چی دا پيښه وشوه"

هغوی خوشحاله . کله چی هغو له کوره وتل، ما ليدل چی د هغوی په السونو کی قرآن کريم و. لپاره مدرسی ته روانی وی
ان وو او تل به يی ما ته ويل چی کله دوی لويی شی نو غواړی چی ډاکټرانی شی چی د خلکو او د خپل مور او ماشوم

مونږ هغوی . له چاودنی څخه وروسته زه خبر شوم چی ځما لور او دواړه وريری ټپی شوی دی. پالر خدمت وکړی
نورو دوو ماشومانو به ځما نه د هغی په . رسيدهروغتون ته يووړلی خو ځما د يوی وريری ټپونه ډير جدی وو او په حق و

هکله پوښتل او ما به ورته ويل چی هغه ښه ده او کور کی ده، خو حقيقت خو دا دی چی هغه نوره د هغويی سره نشته او 
 دا ماشومان د جګړی د هيڅ پلو سره تړلی نه وو، دوی د. دوی بيا نه سره لوبی کوالی شی او نه هم ښوونځی ته تالی شی

  ."خپلی راتلونکی په هکله اميدونه لرل، خو دی بيهوده جګړی له دوی څخه د دوی د راتلونکی اميدونه او ژوند واخيست
 ١٠چی ( مه يوی چاودنه کی د خپلی لور او وريرو ١۵ کال د مارچ په ٢٠١١د خوست واليت څخه يو قومی مشر چی د 

 .مرګ او ټپی کيدل بيانوی)  کاله عمرونه يی وو١٢او 
وروسته بيا له هغی کور څخه ډزی کوی او بيا آيساف او ملی اردو پر . طالبان هر کور ته چی وغواړی په زوره ورځی"

نو ځواب به څه . خو که زه طالبانو ته ووايم چی ځما کور ته دی نه راځی، نو طالبان به ما ووژنی. هغه کور ډزی کوی
   . دی شکل ژوند نه شی کوالیخلک په. وی؟ يا به آيساف ما وژنی او يا هم طالبان

  
  .ما مرکهد يونا ولسوالی يو قومی مشر سره د مارجی  کال د جون مياشت ، هلمند ٢٠١١د 
 

  کال د ملکی وګړو د ساتنی  شپږ مياشتنی راپور٢٠١١ د  )د يوناما( ه هيئت يد افغانستان لپار د ملګرو ملتونو مرستندو
  .الندی سپارښتنی لریاره لپ  په جنګ کی ښکيلو خواوپر مهال 

 
  د حکومت ضد عناصرو ته

د نسبيت، تفکيک او احتياط اوصولو په شمول د نړيوالو بشر دوستانه قوانينوته احترام او د متابعت له الری د ملکی  •
 .وګړو د مرګ ژوبلی مخنيوی وکړی

واره د ملکی وګړو په نښه کول او سم له . مفهوم د نړيوال بشردوستانه قانون په رڼا کی تعبير کړیلفظ ) ملکی(د  •
هغه ټول اوامر همدا شان چی دوی د نړيوالو قوانيو له مخی له هر ډول بريد څخه خوندی ګڼل کيږی او وژل بند کړی 

 . دی بيرته لغو کړی چی د ملکی وګړو وژلو ته جواز ورکویرښودنیالاو 

 .  پر روغتونونو  بريدونه بند کړی •

بند کړی او خپل پلويان دی د هغوی له استعمال څخه منع کو چاوديدونکو توکو استعمال د فشار په واسطه فعاليدون •
 ١٩٩٨په علنی ډول دی طالبان د . کړی، او په علنی توګه دی د دی ډول نا قانونه وسلو د نه استعمال ژمنه وکړی

 .  وکړیرښودنهالتنفيذ  لويانو ته  دی داو ټولو پماينونو په استعمال  بنديز اعالميه بيا اعالن کړی دطالبانو د ځمکنی 

داسی طرزالعملونه او هدايات دی نافذ او عملی کړی چی پر ملکی وګړو بريدونه منع کوی، او د حکومت ضد  •
 .عناصرو هغه غړو سره دی احتساب وکړی چی ملکی وګړی وژنی يا ټپی کوی

 .برخه واخلي په شريکولو معلوماتواترو او  خبرو د هکله په تلفاتو ملکی د دی سره يوناما د •
  

  د افغانستان حکومت ته
 . جوړه شی چی د ملکی تلفاتو پيښو راپور ته د ځواب ويلو او د پلټنو واک ولریی دهټيو مسلکی دولتی کمي •

کړی تر څو  جوړه  کميټهب څانګی په ډول دی د ملکی وګړو د تلفاتو د تعقيب د آيساف د ملکی وګړو د تلفاتو د تعقي •
وکړای شی چی د افغان امنيتی ځواکونو لخوا د ملکی تلفاتو تعقيبول ډاډمن کړی، له تيرو کړنو څخه درس واخلی، او 

 .ته وده ورکړیجبران، او حساب ورکولو د ملکی وګړو ساتنی، 
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د وژل کيدلو مخنيوی سره دی داسی تدابير طرح او پلی کړی چی د هغه ملکی وګړو د نړيوالو وسله والو ځواکونو  •
 . زيات خطر يی شتهولچی د وژوکړی 

د نړيوال بشردوستانه قانون او بشری حقونو په هکله ) ملی پوليس او اردو (   د افغانستان د امنيتی ځواکونه ته دی  •
 او روزنی الزمی برخی په توګه شامل ان د ملی ځواکونو د تربيتالزمه روزنه ورکړل شی او دا روزنه دی د افغانست

 .شی

وسايلو سنبال کړی د وژونکی او  روزنهځانګړی په د کنټرول په برخه کی دی افغان امنيتی ځواکونو  ګڼی ګوڼی د  •
 .د داسی بديلونو قانونی او معياری تطبيقول دی د مناسب ټريننګ له الری ډاډمن کړی. شمولبديل قوی د 

 
  و ځواکونو ته وسله والونړيوال

د نظامی عملياتو د پالن کولو او تطبيق په جريان کی دی ټول ممکن احتياطی تدابير ونيسی چی د ملکی وګړو د  •
 تطبيق ې سم السی او په بشپړه توګه دی نوی الرښودون.مرګ، ټپی کيدلو او يا د ملکی شيانو د تخريب امکان کم کړی

 .کړی

ګه وپه برخه کی په سمه تالرښودونو  د هليکوپترونو ټوله عمله د ځواک د استعمال د تکتيکی ډاډمنه دی کړی چی •
. تربيه شوی او په ټولو نږدی جنګی مأموريتونو کی دا تکتيکی هدايات د هليکوپترونو د عملی له خوا عملی کيږی

 مخ پر زياتيدو دی او هغه ولی تحقيقات دی وکړی چی د آپاچی هليکوپترونو په عملياتو کی د ملکی وګړو تلفات
 .بدلونونه دی عملی کړی چی د ملکی وګړو ساتنه او خوندی کول ال ښه کړی

ته دی بيا " الرښودنید شپی له خوا د تالشی عملياتو تکيتيکی " مه نيټه صادر شوی ٢٣ کال د جنوری په د ٢٠١٠د  •
 کی الزمی  کی اختياری نه بلکه په هر عملياتد ټولو ټکو عملی کول هدايت کتنه وکړی تر څو ډاډمنه کړی چی د دی

ډاډمنه دی کړی چی د شپی د عملياتونو په اړه هر نوی هدايت د داسی عملياتونو د ملکی تلفاتو د تداوم په سبب ال . دی
 او  د افغان امنيتی ځواکونو له خوا کيږیمشرید شپی له خوا عملياتونو کی دی  او زيات محدوديتونه وضع کوی

 .دی" خاوندتوبافغانی "دف يی د عملياتونهايی ه

روزل طرزالعملونو کی پوره  معياری کړی چی ټول ځواکونه د قوتونو د ساتنی تکتيک، تخنيک، اوورډاډ دی  د دی  •
د  .او د چټک غبرګون ځواکونه دی د وژونکی وسيلو پر ځای په نورو بديلو وسايلو سمبال کړیتی پوس. شوی دی

ه نوی دوره دی په ځانګړی توګه د راډيو له الری پيل کړی تر څو چی ډاډمنه کړی چی ټول ملکی خدماتو د ابالغ يو
 .ملکی افغانان د خاصو چک پوسټونو او د قطارونو د طرزالعملونو څخه با خبره اوسی
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