
                                               
 

 
 

 
يکړوزيات پام  ته په افغان پوځی شخړه کی ښکيلی خواوی دی د ملکی کسانو خونديتوب  

مړينه ثبت کړی کسانو ملکی ٢٧٧٧کال کی د  ٢٠١٠کلنی راپور په   
 

او د افغانستان د بشری حقونو  )يوناما( پالویپه افغانستان کی د ملګرو ملتونو مرستندويه  –، کابل  ٢٠١١، ٩د مارچ 
کی د ملکی تلفاتو کلنی راپور د وړاندی کولو پر وخت د افغانستان په شخړه کی  د  شخړوکال په  ٢٠١٠سيون د خپلواک کمي

 .کال کی دی د ملکی کسانو ساتنی په هکله زيات ګامونه واخلی ٢٠١١ښکيلو خواو باندی غږ وکړه چی په 
  

کال په  ٢٠٠٩مړينه رامنځ ته شوی چی د ملکی کسانو  ٢٧٧٧کال کی په پوځی شخړه کی د  ٢٠١٠د راپور له مخی په 
ملکی کسان وژل شوی چی د هر کال په تيريدو د تلفاتو دا   ٨٨٣٢نو کی وپه تيرو څلورو کل. يښسلنه لوړوالی ١۵پرتله 

 .کچه لوړه شوی
  

کی چی په داسی يو کال  :ويلايمونويچ ومرستيال ښاغلی ايون س عمومی منشی؛ د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د 
ستلی، د دولت پلوه ځواکونو په فعاليتونو کی ډير والی راغلی او د دولت ضد عناصرو د زياتو ځايی يزور اخ وشخړ ووسلوال

  .ستلی يکال کی د ډيرو ملکی خلکو ژوند اخ ٢٠١٠پر ځای شوی چاوديدونکی توکو او ترور له امله په لويه کچه په 

کال په  ٢٠٠٩چی د ) سلنه  ٧۵د ټول ملکی تلفاتو ( مړينه منسوب شوی ملکی کسانو  ٢٠٨٠د دولت ضد عناصرو ته د 
 ٢٠٠٩چی د ) سلنه  ١۶(ملکی کسانو مړينه منسوب شوی  ۴۴٠ د سلنه لوړوالی راغلی او دولت پلوه ځواکونو ته ٢٨پرتله 

  .منسوب شوی نده ه سلنه هيڅ يو ښکيل لوری ت ٩ د ملکی کسانو د مړينی. ټيټ والی راغلی) سلنه  ٢۶(  کال په پرتله

کال په شخړه کی  وژلی  ٢٠١٠د ځان مرګی بريدونو او ځايی پر ځای شوی چاوديدونکی توکو تر ټولو ډير ملکی کسان د 
  .سلنه د ملکی خلکو مړينه د دولت مخالفو ته منسوب شوی ده ۵۵ستلی يا يملکی کسانو ژوند يی اخ ١١۴١چی د 

سلنه  ١٠۵په پرتله دی کی  ٢٠٠٩ملکی کسانو ترور دی چی د  ۴۶٢صرو لخوا د د ټولو نه ويرونکی تمايل د دولت ضد عنا
سلنه  ۵٨٨کال کی   ٢٠١٠نيمايی د ترور او وژنی د افغانستان په سويل کی رامنځ ته شوی چی په . ډير والی راغلی

  .سلنه ډير راغلی ٢۴٨ډيروالی په هلمند واليت کی او په قندهار واليت کی 

سربيره نور ناوړه  شميرنه افغان ټولنه ډيره اغيزمنوی او د بشری حقونو د سرغړونی او قربانيانو د ترور يا انفرادی وژ
ترور د ملکی خلکو : ويلونادری  ر؛د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کميسيون کميشنر ښاغلی ناد. اغيزی له ځان سره لری

د دی حقونو .  ر او زده کړی څخه د برخمن کيدو مخنيوی کویزادی، سياسی ګډون، کاآد اساسی حقونو لکه د ژوند ، د بيان 
  . ګرځيالمل  د ورو کيدلو پرمختيا د پښو الندی کول کلک سياسی، اقتصادی او ټولنيزی پايلی لری چی د حکومت داری او

ات د ملکی کال کی تر ټولو زي ٢٠٠١چی په  ه ديد دولت پلوه ځواکونو د ډول ډول تيکتيکونو څخه يو يی هوايی بريدون
 ٣٩دی کی ووژل شول چی دولت پلوه ځواکونو ته د منسوب ملکی  تلفاتو ه ملکی کسان پ ١٧١وګړو د مړينی سبب شو، 

  .سلنه تشکيلوی

کال کی د زيات هوايی بريدونو او هوايی ځواک کارولو باوجود د هوايی  ٢٠١٠بيا هم د دولت پلوه ځواکونو لخوا په 
  .  سلنه راټيټ شوی دی ۵٢په پرتله  ٢٠٠٩مرګ ژوبلی تناسب د بريدونو په پايله کی د ملکی 

اعالميهمطبوعاتی 



                                               
 

 
 

دا په افغانستان کی  د . کال کی دی د ملکی کسانو خونديتوب الزيات شی نه دا چی بل کال بيا ملکی تلفات ډيرشی ٢٠١١په  
د عناصر ، د په وسلواله شخړه کی ښکيلی خواوی د دولت ض :ويلورجيت ګنيون وج ېد بشری حقونو څانګی مشر يوناما

کال کی ټولی خواوی خپل حقوقی مسؤليت ته پام  ٢٠١١افغانستان دولت او نړيوال پوځی ځواکونو نه په کلکه غواړو چی په 
  .  سره دی د ملکی خلکو د ساتنی لپاره ال ډير ګامونه واخلی

کال کی په  ٢٠١١اک کميسيون  په او د افغانستان د بشری حقونو خپلو پالویپه افغانستان کی  د ملګرو ملتونو مرستندويه 
  . يوړاندی کړ ېسپارښتن ٢۵شخړه کی ښکيلی خواو د پلی کولو لپاره الندينی 

 )وسلوالی ډلیدولت ضد  طالبان اونورد(دولت ضد عناصر  د

 هغو ملکی د ملکی دولتی مامورينو او په شمول د، په نښه کولو څخه الس واخلئ ملکی وګړو سمدالسه د •
 اصولو د قوانينو ډول اسالمی او نړيوالو هر سره کارکوی چی هغوی دځواکونو نظامی  نړيوالو کارکوونکو چی د

د  ملکی خلکو باطلی وګرځوی چی د دی خپلی هغه پريکړی راز همدا. څخه خوندی دی ضرر په وړاندی د
  .اجازه ورکوی وژلو دبريدونو او 

دولتی ضد عناصر   حملو مخنيوی کوی او هغه خلکو دکړئ چی په ملکی  پلی هغه قوانين اومقررات اوالرښوونی  •
 .او ژوبله کوی مرګملکی خلکو مقصربولی چی د

مخه  ملکی تلفاتو له مخی د نړيوالو بشری قوانينو سره د کی نيولو په نظراصولو او احتياط توپير  ،تناسب د  •
 .ونيسئ

ورکړئ  علنی راپور، وکړئدی تحقيقات  پلټنه او ویښکيل  عناصر دولت ضد چی د پيښو د ملکی تلفاتو ټولود  •
 .ؤن رابط غړی وټاکئصلپاره يوم ورکولو معلوماتو په اړوند د ملکی تلفاتو اود

 همدا اساسی قانون اوملی قوانينو او افغانستان د وغورځوئ چی د وژنی اوتهديد ټول قوانين سمدالسه له اجرأتو د •
له وژنی، اعدام،  ملکی خلکو نلری چی د ون له مخی جوازقان ددوستانه  بشر د اوحقونو  بشری نړيوالو د راز

 .سرغوڅونی څخه عبارت دی او د بدن د غړو پريکولاختطاف، تهديد، 
 او لکه روغتيا اساسی خدماتو آزاد تګ راتګ حق، د خبره يقينی کړئ چی ولسی خلک په پوره ډول سره د دا •

  .څخه برخمن دی ،تعليم
  .تګ راتګ د آزادۍ مخه نيسی د ولسی خلکو چی دورسوی پای ته ی سمدالسه ګان هغه تالشی •
څخه سمدالسه کارولو  ولسی وګړو دډول په  سپر د ساتلو په موخه د ړه ماروګخپلو ج وخت کی د پهجګړی  د •

  .الس واخلئ
نړيوال بشری قانون په وړاندی  څخه الس واخلئ چی د بريدونو د جوماتونو او په ښوونځيو، روغتيايی تسهيالتو •

 .ځايونه دیدی خون
  

  افغانستان د دولت لپاره د

ووايی  ته ځواب پيښو يوی مسلکی دولتی اداری جوړښت د داسی ځواک په درلودلو سره چی عمده ولسی تلفاتو د •
  .کشفولو کی کاروکړی او په شريکولو، پلټنو معلوماتو سره د دخيلو ډلو دا توان ولری چی ټولو او

 جنګ ځپلو ملکی وګړو د معياری تاوان ورکونی کړنالری عملی کول او سره ديوهمغږه، شفاف او په خپل وخت  •
  .لوړول کچی پوهاوی د د خلکو مسؤليت په شمول په هکله د د جبران خساری او کړنالری او د پاره د د

ردو په افغان ملی ا نو ،څخه افغان ځواکونوته انتقاليږی ځواکونو نړيوالو مشری د څرنګه چی دامنيتی مسؤليتونو •
 د او حسابدهیجوړونی، پلټنو،  اسناد د او ملکی تلفاتو د رابط غړی په ډول جوړشي ترڅو د پالوی کی دی يو

  .جبران خساری دندی اجراء کړي



                                               
 

 
 

 ممکنه هدف ګرځيدونکو سره يوځای دی داسی قانونی اليحه جوړه اوعملی کړی چی د ځواکونو پوځي د نړيوالو •
 .يڅخه مخنيوی وکړ له وژنو ملکی وګړو

 د وکړی ترڅو باندی غږښکيلو اړخونو چی په جنګ کی و څخه وغواړی کرام او بارسوخه مذهبی مشران یعلما د •
        .کړی ېراټيټ اغيزي ړیګج د پای ټکی کيږدی او په ولسی خلکو د ته او ژوبلولو وژلو ولسی خلکو

ټولو وظايفوته په پوره  ليسو په شمول خپلوافغان ځايی پو ه دنافغانستان ملی امنيتی ځواکو دی ډاډمن کيدل چی ده پ •
ولسی خلکو ژوند وساتي اوټول هغه ممکنه احتياطی  نړيوال بشری قانون له مخی د ډول درناوی کوی چی د

زيان رسونی کچه  ته د هغو شتمنيو د اومرګ ژوبله  واسطه چی دولسی خلکوه پ کومو تدابيراستعمال کړی د
  .راټيټيږی

په شمول  افغان ځايی پوليسو افغان ملی امنيتی ځواکونه د ی اليحی څخه کار اخيستل ترڅوشفافی قانون د سمالسی •
ملکی  يا هم د سبب ګرځی اومرګ ژوبلی  غيرقانونی ملکی خلکو د څوک چی داو  ته وده ورکړی حسابدهی
  .يږیاو نور قانونی اجرات ترسره کانضباطی  د هغوی پر وړاندی څخه سرغړونه کوي ونحقو د افغانانو

 معيارونو عادالنه محاکمو نړيوالو افغانستان او د يقينی کول چی د توقيفی ميکانيزمونو، پلټنو، اومحاکمو د ټولو •
او  مرتکبين مسؤل جرمونو درنو پلټنو څارنوالی پرته نه خوشی کيږی او د ځانګړو هيڅوک داو دی  سره برابر

  .ګڼل کيږی ګرم 

  

  ځواکونو ته پوځينړيوالو 

 د او پرمختګونو پلټنی وکړئ، پخپلو و روښانه کی چی ملکی تلفات ولری بشپړی، بی طرفه ا پيښو و هغوپه ټول    •
 د نړيوال قانون او دنو حقو په وړاندی چی د بشر وګړو هغو ورکړئ د باندی علنی او چټک راپور په نتايجو پلټنو
او د سر غړونکو پر وړاندی  وګڼل شیګرم  ،مسؤل ویسرغړونو جدی  نړيوال قانون په وړاندی ددوستانه  بشر
  .تاديبی او جزايی اجرآت تر سره شی  دی

وخت په پوره  رپا بريدونو وله خشپی  د اوپل ځواک کارول خ ندانان داقوم يقينی کړئ چی ستاسی سيمه ايز دا  •
نه  څارنی او په عمل کی پلی کوی او د يو معياری، روښا تکتيکی الرښوونی عملياتو معياری اصول او ډول سره د

  .نظارت له مخی د پلی کولو ارزيابی کيږی

شپی تاالشی،  دی چی ده ډاډ ورکړئ پ متبادلی الری چاری ولټوئ اودوامداره پرځای لخوا د بريدونو  شپی د •
له چی د هغه  تر سره شيۍ هغوی په مشر د يا اوګډه افغان ملی امنيتی ځواکونو سره په  عمليات د بنديزونه او

له  قانونی وظايفو نړيوالو د قوتونو وکړی چی د عنعنوی، کلتوری او مذهبی ارزښتونو قدر ډول د شپړبپه الری 
افغان امنيتی ځواکونه هغه  خبره يقينی کړئ چی نړيوال او دا. وی په مطابقت کیاحتياط سره  اوتوپير  ،تناسب

 سره پريږدی کومی چی دتکتيکی هداياتو خپلوانو د بنديانو يا د اومتضرر  بشپړی شوی معياری ارتباطی فورمی د
 .لپاره اړينی دی الرښونو او

په پايله کی ولسی  ونکړ دوی د کی چی د وده ورکړئ او په هغو مواردوته په اړه شفافيت  قوتونو عملياتو دځانګړو •
  .خلکوته زيان وراړول شوی وی خپل مسؤليت علنی ومنی

شی چی  نشر الرښود ځواکونو لپاره دي يو خاصو عملياتو شمول د يساف اوټولو امريکايی او افغان ځواکونو پهآ د •
وړانديز  عملی تفصيلی پروسيجرونو ، دیتاوان ورکون کی د ناټو ناپييلو الرښوونو باندی ټينګارشوی وی چی ده پ



                                               
 

 
 

انديز، وړ بدلون جبران خساری په فورموکی د د او ترسره کولو د پلټنو د ترالسه کولو، د ادعاؤ د ثبت د تلفاتو د
  .باندی تأکيد شوی وی اشارو او ود درنښت نوری نښ بخښنی، په غم کی شريکيدنه او

 ثبوتونو د هغو مطالبو کی رانغاړی، د مقررات پخپلو معياری عملياتو کړنالرعملی کړئ چی معياری اصول او د •
شواهد  ملی کول چیهغی کړنالری ع اوهمدا راز د ،شوی وی نيونی په وخت کی راغونډ چال چلند لپاره چی د

  .افغانی چارواکوته ورسپاری

ولسی خلکو  عملياتو په وخت د امريکايی قوتونو هغه تصاميم له نظره تيرکړئ چی د/يسافآ په پراخه ډول ټول د •
نړيوال بشری قانون سره سمون خوری، اوهغه  السه کړئ چی دغه تصاميم د ډاډ تر دا ته زيان رسوی او شتمنيو

  .يتباهی کچه راټيټو شتمنيو اومعيشت د د ولسی وګړو ولټوئ کومی چی د متبادلی الری چاری

 هغوی د د جوړښت، استخدام او افغان ځايی پوليسو د وکړئ چی د جوړښت مالتړ داسی مناسب ميکانيزم د يو د •
 د مخنيوی وکړی کوم چی چلند اوغيرقانونی اعمالو بد هغو پوليسو د د فعاليتونو څارنه کوی ترڅو د مرکزونو

افغان ځايی پوليسو واحدونه دافغانستان  يقينی کړئ چی د دا دی، او طرزالعمل څخه بهر قوماندی او ځايی پوليسو د
 .بشری قانون سره موافق چلند وکړی د حقونو او د بشر قوانينو په شمول د اونړيوالو
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  د استراتيژيکو اړيکو او د وياندويانو دفتر 
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