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په لومړي مخ د هغو  ملکي وګړو انځور دى چي د څلورو ځانمرګو برىدګرو چې په پىکا، راکټ ،ټوپکو او 
چاودىدونوکو توکىو باندې سنبال او د چاودىدونکو توکىونه ډک ىو موټر هم ورسره و ډله اىز برىد پر مهال اخىستل 

ار کي دىوه دفرت پر ودانۍ د برىد مسؤلىت په غاړه کال د مئ  په دووىشتمه نىټه ،په کابل ښ ۲۰۱۳شوى دى. طالبانو د 
 تنه نور ټپىان شول. ۲۲واخىست چي په پاىله کې يې څلور ملکيان  مړه  او 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  د افغانستان په شخړه کې ترټولو دمخه، په لومړي سر کې ملکي وګړي زىانمنىږي
  شي . د دوي د خوندي ساتني لپاره باىد هر ډول اړىن ګامونه پورته

  ان کوبش، د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړى استازىی
  مه۳۰کال د جون  ۲۰۱۳د 

 

 
  



 

 
 

  
  

 افغانستان
راپورمىاشتنې  شپږکال  ۲۰۱۳د   

 په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

 ىدافغانستان لپاره دملګرو ملتونو مرستندويه پالو

  
  افغانستان –کابل 
    جوالى ۲۰۱۳

  



 

 
 

  صالحيت/ واک

څانګي له خوا په د دغه کلنې  راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندويه پالوي (يوناما) د بشري حقونو 
کال د جنوري د لومړۍ ورځې څخه  ۲۰۱۳وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه چمتوشوې دي چې د 

د جون ترديرشمې نيټې پورې موده رانغاړي. دا راپور د بشري حقونو د عايل کمشرنۍ د دفرت  لخوا د تخنيکي 
  مرستي او  کتنې وروسته چمتو شوې.

 ۲۰۹۶چې د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا له خوا د  ىدغه راپور د يوناما د هغه صالحيت له مخې چمتو شوې د
) پريکړه ليک په اساس ورته ورکړې شوې څو د ملکي وګړو وضعيت وڅاري ، د دوي د ساتنې په موخه ۲۰۱۳(/

چې د افغانستان اساسي قانون  ،هڅې همغږې کړي، حساب ورکوونه تقويه کړياو د اساسي ازاديو او بشري حقونو
ډول پلي کيدو کې مرسته وکړي ، په ځانګړي  په بشپړ ،برخه ده،چې افغانستان يې غړيتوب لري ،او د نړيوالو تړونونو

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

،په افغانستان کې د وسله والو شخړو په ترڅ کې د ملکي وګړو د کىکړه لىپر  )۲۰۱۳(/۲۰۹۶  شوراد ت ىد امن
ت ورکوي ىروانې څارنې او راپورورکونې ته اهم ت او په ځانګړې توګه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړوندىوضع

 .  

يوناما يو لړ فعاليتونه تر سره کوي چې هدف يې په ملکي وګړو د جګړې د اغيزو راکمول دي لکه: په خپلواکه او 
المل ګرځي، د وسله والو نښتو څخه د  مرګ ژوبلې بې پلوه ډول د داسې پېښو څارنه چې د ملکي خلکو د 

چې په نښتو کې  و ترسره کولنوښتون واو نور وفعاليتون کونکود مالتړ ،وګړو د ساتنې په اړهملکي  وىشواغيزمنو
ت ىرعا احکامو  د ښکېلي خواوې د بشرپالنې او بشري حقونو د نړيوالو قوانينو او د افغانستان د اساسي قانون 

 ته رابويل. کولو

 
 
 
 
 



 

 
 

 اصطالح ګانې

هوايي مالتړ (د الوتکې لخوا بريد) او  ېکې نږد وله الوتکې څخه ويشتونکي مهمات چې په هغ هوايي بريد:
په مرسته ترسره کيږي راځي. همدارنګه په هوايې بريدونو کې هغه هوايې بريدونه  ېجنګي بريد چې د چورلک ېنږد

  جنګي الوتکې يا ډرون يې تر سره کوي. هم شامل دي چې بې پيلوټه

ABP: افغان سرحدي پوليس  

ALP:  افغان سيمه ايز پوليس  

ANA: افغان ملي اردو  

ANP : افغان ملي پوليس  

ANSF:  چې افغان سرحدي پوليس، ملي اردو، ملي پوليس ده ، افغان ملي امنيتي ځواکونه، يوه ټوليزه اصطالح
  او د ملي امنيت اداره په کې شامليږي.

د افغانستان د دولت او نړيوالو اوس مهال  په دې ډله کې ټول هغه اشخاص او ډلې راځي چې دولت ضد عناصر :
هغه  چې د طالبانو په نامه پيژندل شوي او  ي ضد په وسله واله جګړه کې ښکيل دي. هغه وګړ رنظامي ځواکونو پ

شبکه، حزب اسالمي او د اشخاص او ډلې چې بيال بيل هدفونه لري او تر مختلفو نومونو الندې لکه د حقاني 
ې او نور  القاعده متحدين لکه د ازبکستان اسالمي حرکت، د اسالمي جهاد اتحاد، لشکر طيبه او جيش محمد

مليشې او وسله والې ډلې چې سياسي ، ايدولوژيکي او اقتصادي اهداف تعقيبوي يا نوري جرايم پيشه ډلې چې په 
  راځي  عناصرو کېغوپه د، کوي يوې ښکېلې خوا په استازيوب ګډون جګړه کې د

وي او  په څرګند ډول د دو لت څخه بېلې  وي  ېکې ښکېل ونا دولتي وسلوالې ډيل چې شخړوسلوالې ډلې : 
ډلو پوري رسيږي. نادولتي وسلوايل ډيل دا  چې د جوړښت پر اساس د مليشو څخه واخله تر ياغي جنايي مجرمو

د  وړتيا لري چې د وسلې او ځواک په کارولو سره سياسي ، ايډيالوژيکي يا اقتصادي اهداف تر السه کړي ؛ خو 
برخه نه وي او د فعاليت سيمه يي  نوارګانو وخپلمنځيد رسمي نظامي چوکاټ ، دولتي ايتالف يا د دولت  د دولت 

د باندې نه اندي وي.  وسلواله ډلې کيداي شي د دولت د رسمي ولکي او کنرتول  د سيمې د دولت د ولکې د ب
د کوربه يا نورو هيوادونو مستقيم يا غير مستقيم مالتړ ولري. .دغه تعريف عبارت له الندې چې وي خو کيداي شي 

ميز، قبيلې يا په بل :ياغي ډلې ، سيمه يزي ملېشي ( توک ى نه د ېډلو څخه  دي خو يوازي تر  دوي محدود
اساس) ياغيان، ترهګر، ګوريال او نور مدني دفاعي ځواکونه او نيمه نظامي ډلې ( چې په څرګند ډول د دولت په 

  ډلې د افغانستان د قانون له مخي کوم قانوني بنسټ نه لري.  ېدغه وسلوال .1ولکه کې نه وي)

ډيل بويل ليکن د دولت سره   ېغېر قانوني وسلوال ‘اصرراپور کې بيان شوي دولت ضد وسلوال عن ىيوناما  په دد 
  د مخالفت په اساس يې توپير کاندي.

                                                 
د ملګرو ملتونو  د وسله والو ډلو سره د بشري مرستو اړوند خربې اترې . د ګيرارد مک او مينويل بيسلر د فعالينو  لپاره الرښود ، د   1

 برخه  وګورئ ۲.۳. د وسله والو ډلو اوصاف  ۲۰۰۶ملګرو ملتونو لپاره د بشري چارو د همغږۍ دفرت ،نيويارک، جنوي 



 

 
 

AXO: پريښودل شوي چاوديدونکي توکي  

 ي وژل شوي او ژوبل شوي ملکي وګړملکي تلفات:

 :دي يوپه دوه ډوله ډله بندي شملکي تلفات 

تلفات چې د هغه : هغه تلفات دي چې په مستقيم ډول د وسله والې جګړې له امله راپيدا کيږي. لکه مستقيم •
، د نې په موخهد ځان ژغورې ىوال ځواکونه ىدونه، چې افغان او نړىات اوهوايي برىهغه عملنظامي عملياتو(
و  په ترڅ کې رامنځ ته کيږي. د تر سره کيد،ترسره کوي )ضدۍ پر يا ترهګرانو د ياغي لپاره، نيولو او تالشۍ

په دې کې هغه تلفات هم شامليږي چې د نا دولتي وسلوالو ډلو دفعاليتونو له امله  لکه په نښه  همدارنګه 
لتيا په پايله ىشوې وژنې، تعبيه شوي چاوديدونکي توکي او يا له حکومت پلوه ځواکونو سره د مستقيمي ښک

 کې رامنځته کيږي.

هغه تلفات چې په غير مستقيم ډول له وسله والې جګړې څخه راپيدا کيږي لکه د  ات:غيرمستقيم / نور تلف •
جنګې پاتې شويو چاوديدونکي توکو ، په محبسونو کې مړينه، د کايف طبي شرايطو د نشتوايل له امله مړينې 

خنيوي چې د نظامي عملياتو په ترڅ کې پيښږي او په داسې ځايونو کې چې طبي پاملرنې ته د الس رسي م
په  پکې ده چې د مرګانيو پيښو مسووليت هشوي وي او يا موجود نه وي. په دې تلفاتو کې هغه مړينه هم شامل

 پوره اطمينان سره نه شي په ګوته کيداي لکه هغه مرګ ژوبله چې د ډزو د تبادلې په پايله کې رامنځ ته کيږي.

 ۱۸چې عمر يې له  ىي يوه شخص په حيث تعريف شود ماشوم د حقونو د کنوانسيون له مخې ماشوم داس ماشومان:
). د دي تر څنګ د روم د نړيوايل جزايي محکمي اساسنامي له مخي ىکلن هم ماشوم د ۱۷کلونو څخه کم وي (

کلونو څخه کم عمر ماشومان په دولتي عسکري ليکو کې  ۱۵کې تصويب کړي، د  ۲۰۰۳چې د افغانستان دولت هم په 
 ۸او يا غير دولتي ډلو کې شاملول ا و ګمارل، چې په فعال ډول په جنګ کې برخه واخلي جنګي جرم ګڼل کيږي د 

 ).vii) (ت) (۲مادي ( ۸) او  xxvi) (ب)(۲مادي (

" هغه افراد دي چې په جنګ کې  يد بشرپالنې د نړيوال قانون له مخې "ملکي وګړملکي/ خوندي جنګيايل :
شامل نه وي (نظامي/نيمه نظامي قوتونه نه وي) يا په جنګ کې د يوې خوا په منظمو وسله والو ډلو کې غړيتوب 

کيداي شي چې د بريدونو په  ي غړي نه وي. ملکي وګړ 2دي چې د (عمومي پاڅون) ي ونه لري يا هغه وګړ
 و وړاندې د خونديتوب تضمني له السه ورکړي که چېرې دوي په نښتو کې کې نيغ په نيغه برخه واخلي. د ملکي وګړ

وي (ژوبل شوي، ناروغ، د ويجاړي شوي کښتۍ عمله، توقيف  hors de combatپه څېر، يو جنګي فرد چې 
سله والو قوتونو په طبي يا مذهبي پرسونل پورې اړه ولري، هم شوي يا اوهم تسليم شوي) يا هغه څوک چې د و

  دبريد څخه د خونديتوب حق لري.

COMISAF :افغانستان کې د نړيوال امنيتي مرستندويه ځواکونو قوماندان. کام ايساف 

                                                 
د يوې ازادې خاورې اوسيدونکي، چې د دښمن په نږدې کېدو سره په يو  ’’دريم تړون کې اشاره شوې عمومي پاڅون ته د ژنيو په   2

ناڅاپي ډول وسلې ته الس  کوي  چې د تيري کوونکو مخنيوې وکړي، بې له دې چې ددې لپاره وخت ولري چې په منظمو نظامي 
  .“)۶)(۱ماده  (۴او د جنګ قانون او دودونه مراعات کړي." (واحدونو کې تنظيم شي، په دې شرط چې خپلې وسلې په ښکاره وګرځوي 



 

 
 

د عکس العمل ښودلو پيښېې ، چې د ځواک د ساتني پيښي ورته هم وايي. په دې کې داسې  پيښې: EOFد 
نظامي قطارونو ته د نږدې کيدو يا له هغو څخه د مخکې کيدو په وخت  ي شامل دي چې کله ملکي وګړ حاالت

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.

ERWمانا چې ناچاودي توکي ،او پرېښودل شوي  ىپه د ،: له جګړي څخه چاوديدونکي پاتې شوني
 چاودېدونکي توکي وي.  

IDP: ي داخلي بې ځايه شوي وګړ  

IED : ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکي توکي يو بم چې د دوديزې نظامي طريقې په خالف په نورو طريقو
جوړېږي او کارول کېږي. نوموړي چاودېدونکي توکي کيداي شي د ځانمرګي بم په شکل استعمال شي لکه په ځان 

شوي ځاي پرځاي   ، دغه راز له لېرې څخه کنرتول(BBIEDs)پورې تړلې ځاي پر ځاي  شوي چاويدونکي توکي 
ا تعبيه شوي چاوديدونکي توکي ىځاي شوي او  ر، په موټر کې ځاي پ(RCIEDs)شوي چاودېدونکي توکي 

(VBIEDs)  او د فشار په ذريعه چاودېدونکي وسيلې (PPIEDs) .هم په دې ډله کې راځي 

استثمار د هغو  نکو توکوو: د ځاي پر ځاي شويو چاودېدد ځاي پر ځاي شويو چاوديدنکو توکو استثمار
معلوماتو او موادو د تشخيص،راټولولو، پروسس او خرپولو پروسه ده چې د ځاي پر ځاي شويو چاويدنکو توکو د 
پيښې له ځاي څخه راټول شوي دي تر څو د عمل وړ استخباراتي معلومات تر السه شي، د ځاي پرځاي شويو 

رپکو منابع کمزوري او د دوي د عديل تعقيب مالتړ ود انه غښتلي او وضد پروسيجرونه او ميتود توکو نکووچاودېد
نکو توکو ساتنه، د مختلفو برخو تشخيصونه د تخنيکي، عديل طب ووشي. په دي کې د ځاي پر ځاي شويو چاودېد

نکو توکو  واو بايومرتيک ازمويني او تحليل راځي چې د واک لرونکي کارپوهانو له لوري تر سره کېږي. د چاوديد
 اغيزمن او دوامداره چاوديدونکو پر ضد د اقداماتو يوه اساسي برخه ده . استثمار د

هغه پيښې دي چې په وسله والو جګړو کې ملکي وګړو ته تلفات اړوي. د يوناما په راپورونو کې هغه تلفات  پېښي:
  نه دي شامل چې د جنايي پېښو په پايله کې پېښېږي.

IHL: د بشر پالنې نړيوال قانون  

په دې ځواکونو کې ټول بهرني عسکر شامليږي چې د ايساف او په افغانستان کې د نړيوال نظامي ځواکونه: 
تر  COMISAFامريکا د ځواکونو (د ازادۍ د پايښت د عملياتو په شمول) يوه برخه وي او د ايساف د قوماندان 

تطبيق وړ ده چې د ايساف د قوماندان تر  راز په هغو ځواکونو باندې هم د همداامر الندې کار کوي. دغه اصطالح 
 خاصو عملياتو ځواکونه. د امر الندې نه دي، لکه ځينې ځانګړې ځواکونه او

د جسماني سختو ژوبلو يا ټپي کيدنو مختلف ډولونه په کې شامليږي. د يوناما په ډيتابيس کې د جسماني  ټپونه:
 غي جړک پيښې په ژوبلو کې نه دي شاملې.ژوبلې درجه نه ده شامله. اروايي يا روحي صدمه يا دما

فصل له  VIIپه افغانستان کې مرستندويه امنيتي سوله ساتي ځواکونه : ايساف د ملګرو ملتونو د منشور د  آيساف:
مخې د سولې د پياده کولو ماموريت يا دنده لري. ايساف د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا په امر او صالحيت ځاي 



 

 
 

کال په اګست کې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو په غوښتنه د ناټو سازمان د ايساف  ۲۰۰۳په ځاي کېږي. د 
 ۴۹تنه سرتيري لري، چې له  ۹۷،۹۲۰پوري  ۲۰۱۳جون، ۲۴مشرتابه په غاړه واخيسته. د ايساف قواوې اوس مهال د 

د نوومرب  ۲۰۰۸هيوادونو څخه راغلي او د مرکزي دفرت کابل سربيره په شپږو سيمه ييزو برخو کې تنظيم شوي دي . د 
څخه د ايساف قوماندان په افغانستان کې د امريکايي ځواکونو قوماندان هم دي، که څه هم د مراتبو سلسله بېله پاتې 

د  ۲۰۱۳ليک د ايساف په اړه مخکيني پريکړه ليکونه تايدوي او د ) شميره پريکړه ۲۰۱۲( ۲۰۶۹شوې. د امنيت د شورا 
 مياشتو لپاره د ايساف ماموريت غزوي.  ۱۲نېټې پورې د نورو  ۳۱اکتوبر تر 

MOI: د کورنيو چارو وزارت  

NATO :د شمايل اتالنتيک د تړون سازمان. د ناټو د سازمان غړي هيوادونه د ايساف اساسي مرستندويه  ناټو
  ه دي. ايساف وګورئ. هيوادون

NDS: د ملي امنيت رياست. د افغانستان د دولتي استخباراتو اداره  

NGO :.نادولتي سازمان/اداره  

  دولت پلوه ځواکونه

ټول هغه ځواکونه دي چې په نظامي او نيمه نظامي عملياتو يا د بغاوت ضد عملياتو کې  افغان دولتي ځواکونه:
مستقيمه توګه د افغانستان د دولت تر ولکې او ادارې الندې دي. په دې ځواکونو برخه اخلي او په مستقيمه يا غير 

ملي امنيت په شمول نور سيمه ييز امنيتي د کې افغان ملي اردو، افغان ملي پوليس، افغان سرحدي پوليس، 
اکونه ځواکونه هم شامل دي.دغه  اصطالح نړيوال نظامي  ځواکونه او نور خارجي استخبارات او امنيتي ځو

  رانغاړي. 

SOP: معياري عملياتي کړنالره  

د دولت  : هغه وژني دي چې په ارادي ، د مخه سنجول شوي او قصدي ډول د دولت او يا په نښه شوي وژني
کارکونکو چې د قانون په چوکاټ کې دنده لري، او يا په وسلواله شخړه کې د منظمو وسلوالو ډلو لخوا د يو په نښه 

وژونکي ځواک وکاروي، او هغه شخص د مرتکبينو د فزيکي ساتني او نظارت الندي نه شوي شخص پر ضد 
وختونو کې په نښه شوي وژنه د ژوند د حق څخه سرغړونه ده خو په استثنايي ډول  ووي. سربيره پردي چې په ډير

   3په وسلواله شخړه کي ځيني وخت کيداي شي مشروعيت ولري.

UNDSSت او امنيت څانګه : د ملګرو مليتونو د مصؤني  

UNAMA: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندويه پالوي  

                                                 
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلي، د بشري حقونو شورا څوارلسمي ناستي د آجنډا دريم ټکي، او د محکمي څخه بهر په خپل سر    3

تر عنوان الندي وګورئ.  "وژنو څيړنه د هديف"اعدامونو لپاره د ځانګړي راپورټر رپورټ، او د فليپ آلسټون مکمل رپورټ د 
A/HRC/14/24/Add.6  کال د مي مياشت وګورئ.  ۲۰۱۰د  



 

 
 

UNHCR: د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عايل کمشرني 

USSOF:   د متحده اياالتو د ځانګړو عملياتو ځواکونه  

UXO: نا چاودي توکي 

محکمى منشور جنګي جراىم داسى تعرىفوى، د نورو تر څنګه، په نړىواله  ې:   د جرمونو د نړىوالجنګي جراىم
د هغه قوانىنو او دودونو جدي سر   ”او  “شخړه کې د تطبىق او پلى کىدونکو قوانىنو او دودونو څخه جدى سرغړونه

جنىوا د   جنګي جرمونه عبارت دى  4.“شخړى پر مهال د پلى کىدو وړوى ېوسلوال ېغړونه چې د غىر نړىوال
بند څخه جدى سرغړونه ، د شخص او د هغه د ژوند حق  څخه سرغړونه ،او په ځانګړى  مشرتککنوىنسىون ددرىم 

، بى رحمانه سلوک او شکنجه، د شخص په  وقار حرمت تجاوز،په ځانګړى ډول معىوبولود  ډول د وژلو ټول ډولونه،
ىا  د اعدامونو سزاګانو پلى کول د ىو قانوني محکمى د  تحقىر او ټىټ ګڼلو سلوک، ىرغمل کول ، د  سزاګانو صدور او

مخکىنۍ  پرىکړي پرته چې ټول عديل تضمىنونه له ځان سره ولرى او په عمومي ډول هغه تضمىن جزالىنفک  او منل 
 شوي وي.

   

                                                 
) نړىوال عريف قانون چې په نړىواله او غىر نړىواله  ۳#، ۴۴فصل.  II بند( حواله په دوىم جلد. ۸محکمي منشور،  د نړىوالې د جرمونو  4

وسلواله شخړه کې د پلى کىدو وړ دى د هغى له مخي د نړىوال بشر دوستانه قانون څخه جدى سرغړونو جنګي جراىم بلل کىږي. د 
ى ، نړىوال عرفى بشردوستانه د جنګي جراىمو تعرىف. اىى سى ار س ۱۵۶هىوادونو اجراات د نړىوال عرفى قانون نورمونه تشکىلوي.قاعده 

   .{ICRC Study} (CU P/ICRC, Cambridge 2005)بىک  -جلد، قاعده ،اىډ جىن مارى هىنکرتز او لوىز ډوزوالډ۱قانون ، 
د نړىوال جرمونو محکمي د روم منشور.جنګي جرمونه عبارت دى د غىر  .See Additional Protocol II, article 13(2)او 

څلور  ۱۹۴۹شخړى کې پلى کىدونکو د جنګي قوانىنو او عرفونو سرغړونې ته وىل کىږي چې لومړى مبنى يې د جنىوا د  نړىواله وسلواله
هاګ کنوانسىون چې په وسلواله  ۱۹۵۴الحاقي پروتوکول د  ۱۹۹۹ضم دوىم پروتوکول، د  ۱۹۷۷کنوانسىونونو درىم عمومي بند،او ورسره د 
د ملګرو ملتونو او نښلول شوى پرسونل  ۱۹۹۴اطفالو د حقونوکنوانسىون، د  ۱۹۸۹نى په اړه دى، د جګړه کې د  کلتوري مىراث خوندى سات

دمصؤنىت کنوانسىون، د نړىواله محکمي د روانډا او پخواني ىوګوسالوىا لپاره منشور، او د سرىلىون لپاره د ځانګړى محکمي منشور). د 
جراىم وګورئ او دهغى منابع د نړىواله بشردوستانه قانون موازنه ، اىى سى ار سى محکمي د روم منشور الندى جنګي نړىوالې  جرمونو د

    د نړىوال بشر دوستانه قانون لپاره مشاورتى خدمتونه.
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ه کې  راپورمىاشتنې  شپکال  ٢٠١٣د  په وسله واله ج
اتنه لک

 ميتودولوژي

يوناما د ملکي خلکو د مرګ ژوبلي راپورونه تر هغه ځايه چې ممکن وي د مرګ ژوبلي په سيمه کې څيړې؛له 
معلوماتو بيال بيل ډولونه راغونډوي چې د اعتبار او رښتينتوب له مخې  سرچېنو سره سال مشوره کوي او دمختلفو

ه کوي چې د امکان تر حده پورې له مختلفو ارزول شوي وي. يوناما د هرې پيښې په څيړنه او تحليل کې زياته هڅ
رول کړي. په دې لړ کې د عيني شاهدانو او په مستقيم ډول د ټمنابعو څخه راټول شوي معلومات او نظريات کره او کن

 ىکلبيانونو ،نظامي برخه والو (د افغانستان د حکومت او نړيوال نظامي ځواکونو په ګډون)  و شويو وګړ وزيانمن
والۍ او واليت چارواکو، مذهبي او د ټولنې د مشرانو او هغه معلومات شامل دي چې په مستقيم ډول محلي /د ولس

د ساحې له کتنې څخه او د پيښې له ځاي څخه الس ته راغلي اجناس/مدارک او شواهد او د هغوي فزيکي 
د ملګرو ملتونو د امنيت او ازمايښت، له روغتونونو او روغتيايي اسانتياوو څخه کتنه، ويډيوګانې او تصويرونه، 

مصوونيت د څانګې او د دې سازمان د نورو ادارو راپورونه، د دويم الس سرچېنو بيانونه، د خربي رسينو راپورنه 
 او له نا دولتي موسسو او دريم ګړي له خوا راټول شوي معلومات په کې شامليږي. 

د عيني شاهدانو په مستقيم شهادت او د پيښې د ځاي په ترهغه ځايه چې ممکن وي، تحقيقات د قربانيانو يا د حادثې 
وي، او دغه ډول  امنيتي ستونزو له امله الس رسي محدودد  ته ىښې ځاىپ پلټنو والړ وي. په ځينو وختونو کې، د

تحقيقات ممکن نه وي، په داسې وختونو کې يوناما يو لړ تخنيکونه کاروي چې دامکان تر بريده د پراخه معتربو شبکو 
  څخه معلومات تر السه کړي اوداعتبار اوباور له مخې يې کره کړي.

کله چې يوناما د يوې پيښې په اړه د معلوماتو د کره والې څخه ډاډمنه نه وي د هغې پېښي په اړه راپور نه ورکوي. 
ده په ځينو قضيو کې تحقيقات ښايي  مخکې له هغه چې نتيجې ته ورسيږي څواونۍ وخت ونيسي. دا پدي معني 

چې د ملکي تلفاتو په اړه نتيجې ښايي چې بيا نوې شي ځکه چې نوي معلومات را رسيږي او په تحليل کې 
ورڅخه کار اخستل کيږي . په کوم ځاي کې چې معلومات ښه څرګند نه ويرت څو چې معترباو قناعت بخښونکي 

ه تړل کيږي او احصايوي راپور کې د شواهد الس ته نه وي راغلي نو نتيجه ګيري نه کيږي او له دې څخه پرته قضي
 هغې خرب نه شاميليږي. 

قربانيانو ملکي هويت (موقف) په بشپړ ډول نه شي ثابتيدالې او يا النجه من ټکي وي، په د د ځينو پېښو په راپور کې 
لپاره د عمر په داسې قضيو کې يوناما د بشرپالنې د نړيوال قانون معيارونه په پام کې نيسي او داسې نه ګڼي چې د جنګ 

لحاظ برابر نارينه جنګي يا ملکي کس دي. بلکه دا ډول ادعاګانې په پيښې پورې د اړوندو حقايقو پر بنياد ارزول کيږي. 
د مرګ ژوبلي په عمومي  وګړوکه چېرې د يوه يا څو قربانيانو هويت څرګند نه وي، د وژني دغه ډول پيښې د ملکي 

 شمير کې نه شامليږي. 

کال کې يو  ۲۰۰۹لو شخړوکې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه د راپور ورکولو او تحليل لپاره يوناما په په وسله وا
بريښنايي ډيټابيس پرانيست. ډيتابيس داسې طرح شوي دي چې د معلوماتو سيستماتيکه، يوشان او اغيزمنه ټولونه 

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



 

ii 

ه کې  راپورمىاشتنې  شپکال  ٢٠١٣د  په وسله واله ج
اتنه لک

يوناما تر ممکنه بريده هڅه کوي چې د ملکي مرګ ژوبلي پيښې کره او مسؤل لوري په مشخصه توګه په ګوته کړي. 
 د عملياتو په ډګر کې د ستونزو له امله لکه د ځينو نظامي عملياتو ګډ ماهيت، او د لومړنيو سرچېنو ناتواني چې په
ډيرو قضيو کې نه شي کوالي د بيال بيلو نظامي برخه والو/ دولت ضد وسلوالو په منځ کې توپير وکړي، او کله چې 
هيڅ يوه خوا د يوې پيښې مسووليت نه وي منلي، يوناما د يوې خاصې پيښې مسووليت يا خو دولت پلوه او يا 

ور کې شميري بشپړي دي؛ د کار په چاپيريال کې دولت ضد عناصرو ته منسوبوي. يوناما ادعا نکوي چې په دغه راپ
 شي يوناما د ملکي خلکو د مرګ ژوبلي  پوره  راپور نه وي ورکړې. د محدويت په نظر کې نيولو سره کيداي

  په نښته کې د ښکېلو خواوو قانوني مسؤليتونه
   

وسله واله جګړه ده چې د افغانستان د يوناما په دې باور ده چې په افغانستان کې وسله واله جګړه يوه غيري نړيواله 
دولت، او د هغه د وسله وال فوځ چې د نړيوالو نظامي ځواکونو مالتړ ورسره دي (په دې راپور کې او په افغانستان 

کې "دولت پلوه" ځواکونه بلل شوي دي) او د غير دولتي وسله والو ډلو (په دې راپور او په افغانستان کې "د 
  شوي  ترمنځ روانه ده. دولت ضد عناصر" بلل

 
  دولت پلوه ځواکونه 

  

، په شمول د دي مالتړ کونکي ځواکونه ودولت پلوه ځواکونه هغو وسلوالو ځواکونو غړو ته ويل کيږي چې  د ملي ارد
نظامي ځواکونو ( د ايساف او ځانګړي ځواکونو قطعات) افغانستان، د ازادي د پايښت عملياتو غړي، او  ونړيوال

د باندې دي) او نور افغان امنيتي ځواکونو څخه عبارت دي.په جګړه کې   چرتياتو ځواکونه چې د دي ځانګړو عمل
د ښکېلو خواو فوځي ځواکونو ټول غړي جنګيايل دي ،ليکن طبي او مذهبي پرسونل يې جنګيايل نه ګڼل کيږي. 

لي امنيت ، او سرحدي پوليس هغه مهال افغان ملي امنيتي ځواکونه ، لکه افغان ملي پوليس، افغان سيمه يز پوليس ، م
خپل ملکي هويت له السه ورکوي چې په وسلواله شخړه کې نيغ په نيغه برخه اخلي د دولت پلوه ځواکونو په کتار کې 

  شميرل کيږي.  
  

وي او په  ېشي چې په وسلواله شخړه کې ښکيل ىد دولت پلوه ځواکونو په ډله کې کيداي شي هغه وسلواله ډيل هم شامل
ي، د بيلګې په ځلوري د وسلوال ځواک يوه برخه وګر کړي  او د جګړي د يو هخواو مهمه برخه تشکيل وشخړه کې د ښکيل

د څير که د يو دولتي  مسؤل شخص د غير رسمي قوماندې الندي د امنيت او يا ياغيتوب پر ضد عمليات تر سره کوي، لکه 
 او يا ولسوال.    ، چارواکىامني قوماندان، د ملي امنيت 

 
  دولت ضد عناصر 

 

ډلې له ځان سره رانغاړي چې اوس مهال په وسلواله جګړه يا وسلوال  ېدولت ضد عناصر ټول هغه افراد او وسلوال
 ىځواکونو سره ښکيل دي، او هغه څوک هم په دي کتار کې شميرل کيږ ومخالفت کې د افغانستان د دولت يا نړيوال

نومونو  وډلې چې په جګړه کې فعاله ونډه اخلي او د مختلف ېوسلوال ېلکه طالبان او نور هغه افراد اونادولتي منظم
الندې چې عبارت دي له ؛ حقاني شبکه، دګلبدين حکمتيار حزب اسالمي، د ازبکستان اسالمي تحريک ، اتحاد 

  جهاد اسالمي، لشکري طيبه او جيش محمد شامل دي.  
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جنايي ډلو د تطبيق وړ نه ده ليکن که دغه ډله په شخړه کې د ښکېل  وضد وسلوالو ډله بندي په وسلوالد دولت 
   5وي. ېفعالتيونوکې ښکيل زوىجګړلوري  د يوې  مخالفې ډيل په استازيتوب 

وسلواله ډيل د په وسلواله شخړه کې ښکېلې خواې ــ افغان امنيتي ځواکونه ، نړيوال فوځي ځواکونه او غير دولتي 
  نړيوال قانون په رڼا کې د ملکي خلکود خوندي ساتنې ښکاره مکلفيت لري.

)i( د بشرپالنې د نړيوال قانون له مخې مکلفيتونه 
  

کال د ژنيو د مل دويم پروتوکول غړي هيواد دي،  ۱۹۷۷6کال د څلورګونو تړونونو او د  ۱۹۴۹افغانستان د ژنيو د 
ه غير نړيواله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه کوي. دغه پروتوکول د ملکي وګړو په دغه تړونونه او دوهم پروتوکول پ

 وړاندې او د هغو اجناسو په ضد بريدونه منع کوي چې د ملکي وګړو د بقاء لپاره ضروري ګڼل کيږي. 

تي وسله والې کال د ژنيو د څلور ګونو تړونونو ګډه دريمه ماده حد اقل معيارونه ټاکي چې دولتي او غير دول ۱۹۴۹د 
خوايل ، د ى،تاوتر7م عمومي بند  د ملکي خلکو وژلىډلې يې بايد په داخلي وسله واله نښته کې مراعات کړي. در

دغه کړنې هر  8.ىکړنې صراحتا منع کړي د ىنور ىداس خواىلىاو د تاوتر وبولىمعمحکمي پرته اعدام، شکنجه، 
  منع دي.  يچې و ههر څنګ ىوخت ، هر ځا

                                                 
 ۳- ۴او  ۲- ۴د تعريفونو په اړه دغه برخه هغه حقوقي چوکاټ تعقيبوي کوم چي په الندي منابعو کي راغلي دي: د جنګيايل تعريف،   5 

فصلونه، د انګلستان د دفاع وزارت له خوا ترتيب شوي، د وسله والو نښتو د حقوقو په اړه الرښود، د اکسفورد د پوهنتون نشر، اکسفورد 
مه قاعده. د وسله والو نښتو ټول ښکيل غړي،  ۳حقونه،  تعاملى، او د سره صليب نړيواله کميته  (آي سي آر سي)، د نړيوايل بشرپالني ۲۰۰۴

 او مذهبي کارکوونکو څخه پرته، جنګيايل ګڼل کيږي.د طبي 
نافد  ۲۴کال د دسمرب په  ۲۰۰۹تصويب شو، دغه پروتوکول د  ۱۰کال د نومرب په  ۲۰۰۹د افغانستان له خوا د  ۱۹۷۷دويم الحاقي پروتوکول   6

 شو.
  

محکمي تعرىف کړى ىوناما د ملکي خلکو د قصدى وژنې  ېد وژلو په اړه د جنګي جراىمو چې د روم منشور کې د جرمونو نړىوال 7
اصطالح کاروى چې عبارت له هديف وژنو ، چې هغه عمل بىانوى چې جنګي جرم ګڼل کىداى شي او دهغه وژنې د عمل څخه توپير 

 وژنې ، د وکړاى شي چې د ىو کس په الس تر سره شى چې د وسلواله جګړى د قرىني د باندي وي. ورته اصطالح ګانې لکه هديف
محکمي پرته وژنې ، اختطاف او وژنې، قصدى وژنې ځىنې وختونه کارول کىږي چې هغه په جنګ کې د ښکېلو خواو له لورى د ملکي 

       . خلکو هغه قصدى وژنې بىان کړي  چې د افغانستان په داخلي وسلواله شخړي په قرىنه کې راپېښېږى

د جنىوا کنوانسىون درىم مشرتک بند ، د داخلي وسلواله شخړى پرمهال د پلى کىدو وړ دى. هغه مهال چې شخړه  ۱۲د اګست  ۱۹۴۹د  8
نړىواله شخړى اوصاف ونه لري او د غړي هىواد په سىمه کې رامنځ ته شي ، نود جګړى د ښکېلې خواو هر لورې دى کم تر کم الندى 

ه جګړه کې فعاله برخه نه اخلي په شمول د هغه وسلواله ځواکونو چې خپله وسله ) هغه کس چې پ۱مادو احرتام باندى مکلف دى: (
نه جنګىږي خو په ټولو حاالتو کې ورسره  د تبعىض پرته چې د  نسل،  کىږدي او ىا نور د ناروغي، ټپونو، توقىف، ىا نورو الملونو له کبله

ر وي  انساني چلند کىږي. په دى اړه  دالندى کړنې هر وخت ، هر رنګ، مذهب، عقىدى، جنس، زىږىدنې او جاىداد او ىا بل کوم معىا
) د شخص او د هغه د ژوند حق  څخه سرغړونه او په ځانګړى ډول aځاى هرنګ چې وى د پورتنې ذکر شوى وګړو پر ضد منع دى . (

په ځانګړى ډول تحقىر او ټىټ ) د شخص په  وقار حرمت تجاوزbد وژلو ټول ډولونه، د شلشوټ کولو، بى رحمانه سلوک او شکنجه (
) د  سزاګانو صدور او ىا  د اعدامونو سزاګانو پلى کول د ىو قانوني محکمى د مخکىنۍ  پرىکړي پرته d) ىرغمل کول (cګڼلو سلوک (

  چې ټول عديل تضمىنونه له ځان سره ولرى او په عمومي ډول هغه تضمىن جزالىنفک  او منل شوي وي. 
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برخه ګرځيدلې ده او تر  9کال د ژنيو د څلورګونو تړونونو او د مل پروتوکولونو څو اصول د نړيوال دوديز قانون ۱۹۴۹د 
ټولو زيات اړونده اصول چې افغان نظامي ځواکونه ، نړيوال نظامي ځواکونو او غير دولتي وسله والې ډلې يې د 

  کړي دا دي: داخلي وسله والې نښتې د ښکيلو خواوو په څير بايد مراعات

 10 تشخيص: ملکي وګړي په عمومي ډول او ملکي انفرادي اشخاص بايد تر بريد الندې رانه شي. ·
"[ښکيلې خواوې] بايد په هر وخت کې د ملکي خلکو او جنګياليو او د ملکي او نظامي هدفونو ترمنځ توپير 

  11 وکړي."

په تصاديف ډول د ملکي وګړو د وژنې، ژوبلې، د دې دواړو  ىش ىداىکتناسب: "هغه بريد منع دي چې  ·
سبب وګرځي او ښايي د هغو مشخصو او مستقيمو نظامي برياوو په پرتله ډيرې زياتې وي چې له بريد څخه يې 

 12 تمه کيږي."

 ."بايد په عمومي ډول د نښتې له خطرونو څخه په امن کې وساتل شي ي په بريد کې احتياط: "ملکي وګړ ·

په نظامي عملياتو کې په پرلپسې ډول بايد دې ته پاملرنه وشي چې ملکي خلک تلف نه شي او ملکي شيانوته   13
زيان ونه رسيږي. او په پوره ډول ممکن احتياط وشي چې " د ملکي وګړو د تصاديف تلف کيدلو، ملکي شيانو ته 

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

ټول هيوادونه چې اوس مهال په افغانستان کې له نړيوالو نظامي ځواکونو سره مرسته کوي، لکه په افغانستان کې نړيوال 
سوله ساتي ځواکونه (ايساف) د امريکا ځانګړې قواوې، د ازادۍ د پايښت د عملياتو غړي ځواکونه يا هغه ځانګړي 

کال د څلورګونو تړونونو  ۱۹۴۹ه بهر فعاليت کوي د ژنيو د ځواکونه چې د قوماندې د دغو جوړښتونو له حدودو څخ
کال مل  ۱۹۷۷غړي هيوادونه دي. که څه هم ټول هغه هيوادونه چې افغانستان ته يې نظامي ځواکونه استويل دي د 

 هخو د دي سره د هغو اصولو په مراعت کولو مکلف دي چې د نړيوال  دوديز ،ىند لومړي اودوهم پروتوکولونو غړي 
 انون برخه ده. ق

)ii( د بشري حقونو د نړيوال قانون له مخي مکلفيتونه  
  

د بشري حقونو نړيوال قانون هم د وسله والې نښتې او هم د سولې په وخت کې د تطبيق وړ ګڼل کيږي. د بشري 
 حقونو نړيوال قانون د بشر پالنې د نړيوال قانون سره متممي او يو د بل پياوړي کوونکي توګه د تطبيق وړ دي. 

                                                 
جان ماري ه  (آي سي آر سي)، د نړيوايل بشرپالني عريف حقونه، ليکوال: ټد سره صليب نړيواله کميړئ: دغه مرجع ته مراجعه وک9

 .مطالعه کميتهد اي سي آر سي څيړني.) CU P/ICRC, Cambridge 2005و لويس دوسوالد بک (تهينکارتز 
 ) ماده.۲(۱۳دويم الحاقي پروتوکول.  10
) ۲( ۵۲او همدارنګه  "تر هدف الندي راشي نبايدوګړي ") ماده هم وګوئ چي وايي: مکلي ۲( ۵۱ماده.  ۴۸لومړي الحاقي پروتوکول،  11

 ". بريدونه بايد يوازي پوځي هدوفونو پوري محدود وي"ماده هم وګورئ چي وايي 
 ماده هم وګورئ. ۵۷) (ب) ماده. د بريد په وخت د احتياط په هکله ۱( ۵۱لومړي الحاقي پروتوکول،  12
 ) ماده.۱( ۱۳دويم الحاقي پروتوکول.  13
 ) مادي.ii(فلا) ( ۲) او ۱( ۵۷لومړي الحاقي پروتوکول،  14
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ې په هغو کې د مدني او سياسي حقونو نړيوال چ 15افغانستان د بشري حقونو څو نړيوال تړونونه السليک کړي دي
تړون (آي سي سي پي آر) شامل دي او د افغانستان دولت په دې مکلف کوي چې په خپل قلمرو يا د دولت د 

  حاکميت په سيمه کې ټولو اوسيدونکو د بنسټيزو بشري حقونو ساتنه وکړي
په ګډون، نه شي کوالي په رسمي ډول د بشري حقونو  سره لدي  چې په افغانستان کې نا دولتي ډيل، د وسله والو ډلو

دنړيوالو تړونونو غړي شي؛ خو کوم ځاي نادولتي ډلې، لکه طالبان عمالْ  سيمه په ولکه کې لري، نو طالبان په دي اړه ډير 
  16مکلف ګڼل کيږي ،چې د نړيوال  بشري حقونو  مکلفيتونه  مراعات کړي.

   

                                                 
اپريل  ۲۴او معاهدو يو غړي هيواد دي: د مدني  او سياسي حقونو نړيوال تړون په  نوافغانستان د بشري حقونو د بني المللي الندنيو تړونو  15
 ۵؛ د نژادي تبعيض د ټولو شکلونو د له منځه وړلو بني امللي تړون،  ۱۹۸۳اپريل  ۲۴؛ د اقتصادي اجتماعي او کلتوري حقونو تړون ۱۹۸۳

؛ د شکنجې او نورو توهينوونکو او غير انساني ۱۹۸۳مارچ  ۵؛ د ښځو په وړاندې د تبعيض د ټولو شکلونو د له منځه وړلو تړون، ۱۹۸۳اګست 
؛ او دماشومانو د حقونو ، دماشومانو د پلورلو، د ۱۹۹۴اپريل،  ۲۷؛ د ماشوم د حقونو تړون، ۱۹۸۷جون  ۲۶منع کولو تړون، جزا او چلند د 

؛ او په وسله واله جګړه ګې د ماشوم ګډون ۲۰۰۲اکتوبر کال  ۱۹روتوکول، پ پکنوانسيونو اختياري  ماشومانو د فحاشۍ او د پورنوګرافۍ د منع  د
  تصويب شوي دي. منبع : ۲۴کال د سپتمرب په  ۲۰۰۳ختياري پروتوکول  چې د په باب د تړون ا

 http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html  
 ۳۱، ۲۰۱۱د ملګرو ملتونو عمومي سر منشي، په سريالنکا کې د حساب ورکونې په اړه د عمومي منشي د کارپوهانو د پالوي راپور   16

. دغه راز وګورئ د ليبيا په عربي جمهوريت کې د بشرپالنې د بني المللي قانون د نقض په اړه د څيړنو د بني المللي ۱۸۸مارچ پاراګراف 
  .۲۰۱۱جون  A/HRC/17/44 ۱کميسيون د تحقيقاتو راپور 
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 پريکړه ليک ۱۳۲۵د امنيت  شورا   

پريکړه ليک کې ويلي ،چې د ټولو هيوادونو لپاره خورا مهمه ده  ۱۳۲۵څرنګه چې د ملګرو ملتونو د امنيت شورا په 
چې د ښځو او نجونو په اړه د نړيوال بشردوستانه او د بشر حقونو اړوند ټول نورمونه پياده کړي او د وسلواله 

په موخه د ښځو او نجونو د خوندي ساتنې لپاره   شخړي په مهال د جنس په بنياد د تاو تريخوايل د مخنيوي
    17 ځانګړي اړين ګامونه واخلي.

 )iiiد نړيوال جنايې قانون په وړاندې مکلفيتونه (  
  

کال کې د روم نړيوايل جنايي محکمې اساسنامه تصويب او له هغې سره يو ځاي شو. له دې امله  ۲۰۰۳افغانستان په 
افغانستان لومړني مسووليت لري چې د نړيوالو جرمونو په اړه تحقيق وکړي؛ لکه جنګي جرمونه، د بشريت ضد 

 ىونش نيسي. که افغانستان جرمونه او نسل وژنه، او د خپلو محاکمو په صالحيت کې هغه تر عديل تعقيب الندي و
کوالي او يا و نه غواړي چې دغه کار وکړي، نړيواله جنايي محکمه کوالي شي په افغانستان کې خپل صالحيتونه 

  عملي کړي.

هغه دولتونه چې نظامي ځواکونه يې په افغانستان کې د نړيوالو نظامي ځواکونو په ليکه کې شامل دي او د 
، مسووليت لري چې هغه  نړيوال جرمونه تحقيق او تعقيب کړي چې  د دوي  ىد ىلورافغانستان د شخړې يو 

  18 اتباع په افغانستان کې ددغو جرمونو په ارتکاب تورن وي.

)iii(   ۸په ځانګړي توګه دولتونه مکلف دي چې د نړيوايل جنايي محکمې د اساسنامې )(اي) (آي) ۲ (
 مادي

ماده وايې "په قصدي ډول په عام ولس يا انفرادي اشخاصو سرغړونه تر عديل تعقيب الندي ونيسي. دغه  څخه
باندې چې په مستقيم ډول په شخړو کې ښکيل نه وي مخامخ بريد کول" په داخلي وسله والو شخړو کې جنګي 

 جرم ګڼل کيږي.
 

)iv( د ملي قوانينو په وړاندې مکلفيتونه 
  

فوځي ځواکونو غړي د  وتعقيب وړ دي.د نړيوالدولت ضد عناصر د افغانستان د جنايي قوانينو له مخې د عديل د 
  ل دي. ودوي د خپلو دولتونو د ملي قوانينو د نقض له امله پر حساب ورکولو مسؤ

  جنګيايلاو د ملکيانو تعريف /خوندي 
  

                                                 
، دوي بيا هم مکلفيت لري چې د بشري حقونو ندى پرته له دي نظر نيولو کې چې دولتونه د نړيوايل جنايې محکمي غړي دي او که   17

هغه مهال چې د افغانستان په سىمه کې کې عملىات تر سره کوي چې د  او دبشر پالني نړيوال قانون څخه سختي سرغړوني تحقيق وکړي
 ايي سى سى غړى دى او دا رنګه د نړىوال جناىى قانون الندى مکلفىت لري .

 S/RES/1820. (2008), S/RES/1888 او همدارنګه  ;S/RES/1325 (2000) دغه مراجعو ته مراجعه وکړئ:  18
(2009), S/RES/1889 (2009), and S/RES/1960 (2010)  
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يوناما د ملکي وګړو لپاره يو تعريف کاروي او تطبيقوي چې د نړيوال قانون سره سمون خوري. په افغانستان کې د 
وايل شخړي نورې خواوي او فعاالن د ملکي وګړو لپاره خپل خپل تعريفونه جوړوي چې په الندي برخه کې وسله 

  به توضيح شي.

يوناما د ملکي وګړو لپاره هغه تعريف کاروي چې د بشرپالنې د نړيوال قانون په معيارونو برابر دي. د بشرپالنې د 
مار نه وي، (د نظامي/ نيمه نظامي ځواکونو غړي) يا د نړيوال قانون له مخې "ملکي" هغه څوک دي چې جګړه 

برخه نه وي. يو  19چې د عمومي پاڅون يمنظمو وسله والو ډلو غړي چې د شخړې يوه خوا وي، او هغه وګړ
هغه وخت او دهغې مودي په ترڅ کې خپل موقف له السه ورکوي چې په وسلواله شخړه کې په  ىوګړملکي 

 مستقيم ډول برخه واخلي.

د بشرپالنې نړيوال قانون په شخړه کې له ښکيلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې د نظامي عملياتو په ترڅ کې تل د 
چې په شخړه کې برخه نه اخلي يا له دې وروسته په  ي وکړي. هغه وګړ رىتوپملکي وګړو او جګړه مارو ترمنځ 

که د ملکي وګړو په څير، هغه جګړه مار چې . لىونش شخړه کې برخه نه اخلي خوندي دي او بايد بريد ور باندې 
چې د وسله والو  ي (ژوبل شوي، ناروغه ، ويجاړه شوي کښتي عمله، توقيف شوي يا تسليم شوي وي) يا هغه وګړ

 ځواکونو د روغتيايي يا مذهبي پرسونل برخه وي د بشرپالنې د نړيوال قانون الندې له بريدونو څخه خوندي دي. 

اله شخړه کې دغه راپور د خلکو د بيال بيلو کتګوريو په وړاندې بريدونه مستندوي چې په جګړو د افغانستان په وسلو
کې په مستقيم ډول برخه نه اخلي لکه د عامه خدمتونو کارکونکي، ښوونکي، د روغتيايي کلنيکونو کارکونکي او په 

ولتي موسسو کارمندان او د ملکي ، د نا دىکارکوونک ىدفرت ، سياسي مشران او   يعامه خدمتونو کې شامل وګړ
عملياتو کې برخه نه  خالفدولت ضد عناصرو پر  د پوليسو پرسونل چې د جنګيالو په څير وظيفي نه تر سره کوي او

  20اخلي.

  

  
  

                                                 
مادي  لومړي پاراګراف د لومړي پروتوکول   د ژنيو د کنوانسونونو لومړي پراګراف سره مقايسه کړئ. وګورئ: نايلز ميلځر، "د بشرپالنې د  ۵۰د    19

  ،  ا جوالي.۲۰۰۹بني المللي قانون الندې په دښمنيو کې د مستقيمي برخې اخيستنې په اړه الرښوونې."  
راد ګڼي چې په مستقيم ډول په نښتو کې برخه اخلي. په دې کې د افغانستان ملي پوليس، محلي يوناما هغه پوليس افسران جنګي اف    20

پوليس، سرحدي پوليس شامل دي چې په معمول ډول د ياغيانو ضد فعاليتونو کې برخه اخلي، خو که داسې شواهد پيدا شي چې د هغې 
افسران، چې يوازې د ملکي پوليس وظيفې اجراء کوي د جنګي افرادو په په خالف وي. يوناما د افغانستان ترافيک پوليسو او نور پوليس 

  توګه  نه پيژني.
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  لنډىز
 

او خور مې ټپي  ېچې په ځانمرګي برىد کې مو مور وژل شوتر څو خرب شم  زما خور ماته تلىفون وکړ
. هغه مهال چې ټىکسي ي وومور او خور دواړه د غاښونو ډاکټرته تلل ېده. په دغه ورځ م ېشو

زما مور ځاى پرځاى مړه شوه او  شو.تر سره موټرد دفاع وزارت څخه تېرىده، نو ځانمرګى برىد 
وه. تر دى مهاله د  هروغتون کې بسرت پهڅلور ورځو لپاره  ، څوک چې دخورمې شدىده ټپي شوه

خور مې ىوه ښوونکې وه او مور ټوکړې شتون لري او تداوى ته اړتىا لري.  ښىښوپه سر کې د  ېهغ
پالر مې زىات مې د خىاطۍ په ىو دوکان کې کار کاوه ترڅو د هغې الرې خپله کورنۍ حماىه کړي. 

سپىن ګېرى او ناروغ دى. خورمې اوس د ورته پېښو څخه زورىږى او ډارىږى او نه غواړي چې د 
م سره مبارزه وکړو او کورنۍ زه نه پوهىږم چې مونږ څنګه ددې غکور څخه نوره د باندې راوځي. 

  ستونزوته د حل الره پىدا کړو. 
کال د  ۲۰۱۳ووژل شوه، د کابل ښار د له امله  نزدى ځانمرګي برىدد   سره د هغى ښځى زوى چې د دفاع وزارت --   

  21مه .۹مارچ 
 
سلنه  ۲۳پرتله  ىکال د ورته مود ۲۰۱۲ژوبله کې د -د ښځو او ماشومانو په مرګ ىاشتو کىو شپږ مىکال په لمړ ۲۰۱۳د 
 ۲،۵۳۳ملکيانو مړينه او  ۱،۳۱۹اشتو کې د ىو شپږ مىکال په لومړ ۲۰۱۳وناما د ىز ډول ىپه ټول.  ىد ىراغل رواىلىډ

کال  ۲۰۱۲د  روايلىسلنه ډ ۲۸ژوبله کې او په  سلنه  ۱۴، چې په مړينه کې يتلفات) ثبت کړ ۳،۸۵۲خلکو ژوبله ( 
کال  پرتله د  ۲۰۱۲کې ملکي تلفات د  ىىماىکال لومړۍ ن ۲۰۱۳د  22روايل ښيي.ىسلنه ډ ۲۳پرتله په ملکي تلفاتو کې 

  .لريسمون  څه نا څه سره ىملکي کسانو مرګ ژوبل ىرىکال په څېرد ډ ۲۰۱۱ر شوي او د ىډ ىپه ځا اىځوړتمخ 
  

، نهه سلنه د دولت پلوه ځواکونو لخوا، دولس سلنه د  سلنه د دولت ضد وسلوالو لخوا ۷۴د ټولو ملکي تلفاتو  
څ لوري ته نه ىه چي له کې او څلورسلنه يېىدولت ضد وسلوالو او دولت پلوه ځواکونو ترمنځ د ځمکنۍ نښتو په پا

   23ده. ىشو ه، رامنځ تهده منسوب
  

ژوبلې سبب  -وګړو د مرګ ىرو ملکىه د ډدونکو توکو کارونىچاود ىشو ىپر ځا ىد دولت ضد وسلوالو لخوا د ځا
ډول د دولت پلوه  ىښي. په همدىو شان برىسره  ىرىد ملکي تلفاتو د شم ىرکال د ورته مودىدلې ده چې د تىګرځ

ملکي تلفاتو سبب  ىرىد ډ ىپه دوهم پړاو کې قرار لري چ رواىلىو نښتو ډىاو دولت ضد عناصرو ترمنځ د ځمکن
د رامنځ ته ىتهد ىىد افغان وګړو  ته  ىده ده چىپد ىوه نوى ىه دوران ککال پ ۲۰۱۳د  ىن حال کىاو په ع دىلىګرځ
  .ىد ىکړ

 

                                                 
  مه، د  ىوناما مصاحبه. ۱۷کال د مارچ  ۲۰۱۳کابل  د   21

ټول تلفات)  ۳،۱۳۴ژوبله (  ۱،۹۷۶ملکىانو مړىنه او  ۱،۱۵۸م جون پورى  ۳۰کال د جنورى د لومړى نېټى څخه تر  ۲۰۱۲ىوناما د    :   22
د نىماىى کال په وسلواله جګړه کې د ملکي کسانو د خوندى ساتنى راپور د راپور شوى د شمىرو   ۲۰۱۲ثبت کړي. دغه شمىرى د ىوناما د 

  څخه ىو څه  له دى امله ډىر دى چې د راپور د نشر څخه وروسته د ملکى خلکو د مرګ ژوبلى پېښې تاىد شوى.

  چاودىدونکي توکي څخه مطلب نا چاوده توکى او پاته شوي چاودىدنکي توکي دي.د جنګ څخه پاته شوي    23
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چې په  ىنګار کوىا ټىت بىپه اهم ىپاملرن ىلو خواو ته د فورىوناما په جګړه کې ښکىکې ،  ىىماىکال په ن ۱۳ ۲۰د 
ر ىلپاره ټول تداب ودروي او د ملکي خلکو د خوندي ساتني د ال ښه واىل ىزىناوړه اغ ىملکي افغانانو د جګړ

  وکړي.  ىوىمخن ېژوبل -ت سره سم د ملکي خلکو د مرګىمسؤل ىد خپل قانون توګهاو په بشپړه  ىسىون
  

 ېښځ ۱۰۶  ې،پورمې  ۳۰جون د کال د جنورۍ د لومړۍ نېټي څخه تر  ۲۰۱۳خوايل کې د ىله امله تاو تر ېد جګړ
د سلنه  ۶۱پرتله  ىکال د ورته مود ۲۰۱۲چې د دي  ىملکي تلفات ) شو  ۳۴۷(  ۍ نوري ټپ ۲۴۱وژل شوي او 

ځمکنۍ نښتې  د ښځو د تلفاتو مخکښ المل و  لخواچې د ښکېلو خواو ىىښ رواىلىو په اندازه کې ډتلفاتهغوي د 
 ۲۳۱. په همدغه موده کې يسىن ىاځ ،دونکي توکيىچاود ىشو ىپرځا ىوسلوالو لخوا ځا ود مخالف ىاو ورپس

او د تلفاتو د سر  يات دىسلنه ز ۳۰په نسبت ر کال ىتلفات) چې د ت ۷۶۰( ىژوبل شو ۵۲۹او  ىماشومان وژل شو
 يناچاود ىځمکنۍ نښتې او د جګړو څخه  پاتي شو ىا ورپسىدونکي توکي اوبىچاود ىشو ىپرځا ىځا ،المل
  24 ږي.ىرل کىشم توکي

 

عمده فکتورونو  د رواىلىکې د افغان ملکي وګړو د مرګ ژوبلي د ډ ىىماىکال په لومړۍ ن ۲۰۱۳د  ،ز ډولىپه ټول
ره  ىتوپ ىدونکو توکو بىچاود وشو ىپرځا ىتوګه د ځا ىدونکىرىو يې د دولت ضد عناصرو لخوا په ډىڅخه 

ترسره   25دونوىبر زوىاډله موکې د ځانمرګو اوىګڼ مېشته س انوکارول او د دولت ملکي دفرتونو په شمول د ملکي
وژنو، په ملکي  ىه کچه مرګ ژوبله چې د دولت ضد عناصرو له لورې د هدفىوناما په لوىهمداراز، کول شامل دي. 

دات او ګواښونه ثبت ىه کچه ملکي وګړو ته تهدىاو په لو ىرامنځ ته شو ىجه کىدونو، اختطاف په نتىنو د برىمامور
   کړي دي 

 

 په وړاندې ىمحرکاتو کې بدلون د ملکي وګړو د خوندي ساتن ىتىاو امن ىاسىکې د س ىىماىکال په لومړۍ ن ۲۰۱۳د 
تي ځواکونوته د ىتي ځواکونو څخه افغان امنىامن ووالى. د نړىد ىمحدود کړ  ىحقونوته الس رس ىخنډ او بشر

تي ىله کې د افغان امنىپا تي ځواکونو د مرکزونو تړلو پهىامن ووالىتوب ، اود نړىګړند ىتونو د انتقال پروسىمسؤل
ا هغه ىاو ،ىانتقال پروسه ترسره شود چې  تهرىموکې چىوالرو، په هغه سىکي لوىژىځواکونو په پوستو، په سرتات

 ىر شوىدونه ډىد دولت ضد وسلوالو لخوا ورباندي بر ،ىلرو که پولهىوادونو سره شرىو کې چې د ګاونډي هىولسوال
لپاره د دولت ضد وسلوالو لخوا کوښښونه د دولت ضد  رواىلىد ډ ېزىاغ ىاو  منطقو په ساحه ى. د جګړدي

ډول د افغان ځواکونو  ىچي په ځانګړ دىلىځکمنۍ نښتو المل ګرز ورىوسلوالو او دولت پلوه ځواکونو ترمنځ د ډ
 ىشو ىپرځا ىا د دولت ضد وسلوالو لخوا د ځاىملکي وګړو ته مرګ ژوبله او  ىرىلخوا د ډزو په تبادله کې ډ

  . رامنځ ته شوي دير ملکي تلفات ىدونکي توکو  له امله ډىچاود
                                                 

 ۲۳۲ښځوتلفات) او   ۲۱۵ژوبله ( ۱۳۹ښځو مرګ او  ۷۶مي پورى ىوناما د  ۳۰کال د جنورۍ لومړۍ نېټى څخه تر جون  ۲۰۱۲د    24
ژوبل  ۱۱۸ښځى وژل شوى او  ۳۳نښتو په پاىله  کې د ځمکنۍ ۲۰۱۳ماشومانو تلفات) ثبت کړى. په ۷۶۰ژوبله (  ۵۳۲ماشومانو وژل او 

يې  ۱۷۹ماشومان وژىل او  ۷۰کال کې ځاى پر ځاى شوى چاودىدونکو توکو  ۲۰۱۳سلنه شمىرل کىږى . په  ۴۳شوى چې د ښځو تلفات 
 ۶۳و له امله سلنه ډىر دى چې هغه مهال د ځاى پر ځاى شوى چاودىدونکو توک ۷۲کال د لومړۍ نىمايي پرتله  ۲۰۱۲ژوبل کړى چې د 

 نور ژوبل شوى وو. ۸۲ماشومان وژل شوى او 
د ىوناما له خوا د ډله ىىز  برىد تعرىف  ىوه همغږې شوې او عمدي حمله ده چې ىوه ځانمرګې وسېله ( لکه په ځان پورې تعبىه شوې  25 

کوونکي او له ىوې څخه زىاتې وسېلې ( لکه په چاودىدونکى توکي، په موټر کې تعبىه شوي چاودېدونکي توکى) او له ىوه څخه زىات برىد 
ځان پورې تړيل چاودېدونکي توکي د هاوان له ګولىو سره ) په کې شامې دي. دغه ټول درې سره عناصر باىد موجود وي څو ىو ه حمله 

   پىچلى برىد وشمىرل شي.
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رو شتون ىاسي څىمه نفوذ ولري، او د سىې، د وسله والو ډلو او زورواکانو ترمنځ کوښښونه ترڅو په ستي تشىامن
د ملکي وګړو  ىلکه وسله وايل نښتې او هديف وژنې چ ىدو المل ګرځىښو د رامنځ ته کىتي پىوختونه د امن ىرىډ

  ژوبله د ځان سره لري. -مرګ
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  په جنګ کې د ښکېلو خواو تر منځ د ځمکنۍ نښتو له امله ملکي تلفات
  

 د اشتو کې د دولت ضد وسلوالو او دولت پلوه ځواکونو تر منځ د ځمکنۍ نښتو له املهىو شپږ مىکال په لومړ ۲۰۱۳د 
 ۹۷۱کسانو ژوبله (  ۷۶۴نه او ىکسانو مړ ۲۰۷له کې د ىچې په پا ىراغل رواىلىسلنه ډ ۴۲کې  په اندازهملکي تلفاتو

ښکېلو خواو ته  وچې ټول ىرو کې ټول هغه ملکي تلفات شامل دى.دغه شمده ټول ملکي تلفات ) ثبت شوي
 ىشو ىپر ځا ىک د ځاىسلنه جوړوي ، چې دغه تاکت ۲۵وي. ځمکنۍ نښتې د ملکي تلفاتو  ىمنسوب شو

  . دلې دهىګرځات د ملکي تلفاتو المل ىدونکو وروسته تر ټولو زىچاود
 

   ساتنه  ىخوندوګړوملکي  د د دولت ضد عناصر او
 

ملکي  ۱،۰۳۸ت په غاړه لري (ىسلنه مسؤل۷۴کې د ملکي تلفاتو  ىىماىکال په لومړۍ ن ۲۰۱۳د  ،د دولت ضد عناصر
  .  ىد ىراغل رواىلىسلنه ډ ۱۶کال د ورته مودې  پرتله  ۲۰۱۲کې د  ېچې په د .ملکي کسانو ژوبله) ۱،۸۲۵نه او ىمړ

د دولت ضد وسلوالو لخوا د ځاى پر ځاى شوى چاودىدونکو توکو بې توپىره او غىر قانوني کارونې د افغان 
 ېسلن ۳۵د په ټولىز ډول چې رامنځ ته کړى  ژوند ته د جګړى په تړاو تر ټولو سرت ګواښ نارىنه ووماشومانو، ښځو او 

ځاى پرځاى د  ،پورى مې ۳۰کال د جنورى د لومړۍ نېټې څخه تر جون  ۲۰۱۳. د  دي ملکي تلفاتو المل ګرزىدىل
وګړو د ټپي کىدو سبب ګرځىديل  ۹۱۷ د او ود ژوند اخستنې او ملکي خلک ۴۴۳ استعمال د شوى چاودىدونکو توکو
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کال د ورته مودى پرتله په  ۲۰۱۲وکو توکو له امله د ملکي تلفات) ، چې د ځاى پر ځاى شوى چاودىدون ۱،۳۶۰( دي 
  . دى سلنه ډىرواىل راغلى ۳۴کې 

 

کال د  ۲۰۱۲کې د  په اندازه له امله ملکي تلفاتو 26دونکي توکوىچاود وشو ىدونکي ځاي پر ځاىد لرې څخه کنرتول
دونو په ىدونکو توکو د برىدونکو چاودىلرې څخه کنرتول ۱۶۰چې د  ىروايل راغلىسلنه ډ ۱۳۰پر تله  27ىه مودورت
له ىد فشار په پا ،وناماى  ده ىملکي تلفات) ثبت شو ۵۶۲ژوبله (  کسانو ۴۲۶نه او ىملکي کسانو مړ ۱۳۶له کې  د ىپا

 ۸۳کې د  ،لهىدونو په پاىبر ۹۰د  دونکو توکوىدونکي چاودىا د قرباني د تماس سره فعالىدونکي توکو ىکې چاود
 ۲۰۱۲ک له امله تلفاتوکې د ىتاکت ىهمدد  چې  ده ىملکي تلفات) ثبت کړ ۲۲۷ژوبله (۱۴۴د  نه اوىملکي خلکو مړ

  ي. ىسلنه کمښت ښ ۲۴پرتله  ىمود ىکال د همد
 

ىوناما د فشار سره د  چاودىدونکو توکوپه پاىله کې د ملکي وګړو په تلفاتو کې کمښت مشاهده کړي. ىوناما ټىنګار کوى 
چې بىا هم د قرباني سره د تماس په نتىجه کې چاودىدونکي توکي د پرسونل ضد ماىن په څىر کارکوي او دا بې توپىره ده 

امي اهدافو تر منځ توپىر نه کوي او د همدى امله د نړىوالو بشر دوستانه ځکه چې  د ورته برىدونو کارونه ملکي او نظ
قوانىنو له مخى د دا ډول الو کارول غىر قانوني ګڼل شوي دي. ىوناما د دولت مخالفىنو ته خپله غوښتنه بىا تکراروي چې 

په  عمومي ځاىونو لکه بازارونه د توپىر پرته د ځاى پرځاى شوى چاودىدونکو توکو کارول ودروي او بىا په ځانګړى ډول 
او پارکونه  چي اکثرا د ملکي خلکو زىات شتون پکې متصور وي.ىوناما د دولت پرمخالفىنو باندې يوځل بىا غږ کوي 

د ځاى پر ځاى شويو چاودىدونکو توکو بى توپىره کارونه  او دهغه ماىنونو چې دفشارپه راوړولو سره فعالىږي، چې 
    ځانګړي توګه په هغو سىموکې چې زىات شمىر ملکيان وي. کاروونه بنده کړى، په

وناما لخوا په ىدونوڅخه رامنځ ته شوي تلفات د ىزو برىدونکو توکو، ځانمرګو او ډله اىچاود ىشو ىپر ځا ىد ځا
  لوي. ىسلنه تشک ۵۲موده کې د ثبت شوو ټولو  ملکي تلفاتو  ىد
  

ا د دولت  ىډول دهغه ملکي خلکو په نښه کول او هديف وژلو پېښي چې ګو ىد دولت ضد عناصرو لخوا په قصد
 ۳۰د لومړۍ نېټې څخه ترد  جون د  ىکال د جنور ۲۰۱۳وناما د ىدي.  ىات شوىږي په چټکۍ سره زىمالتړي ګڼل ک

 ۱۳۱او  ني ىکسانو د مړ ۳۱۲له کې  د ىپېښو په پا ۲۶۲مې  پورې د دولت ضد عناصرولخوا د هديف اوقصدي وژنو د 
سلنه لوړوايل په ډاګه  ۲۹پرتله  ىکال د ورته مود ۲۰۱۲ملکي تلفات) پېښې ثبت کړي دي. دا د  ۴۴۳دو ( ىک ىټپ

م عمده ىوژنې در ىدونواو د ځکمنۍ نښتو وروسته، هديف او پالن شوىدونکو توکو د برىه شوو چاودىکوي. د تعب
  ملکي وګړو ته مرګ ژوبه اړويل ده.  ۴۴۳کې  ىىماىکال په لومړۍ ن ۲۰۱۳ې د ىچې له امله  ىږىرل کىک شمىتاکت

  

 ۱۴ ىلګه مشاهده کړي او داسىدونو نوي بىني علماء پر ضد د ګواښونو او برىوناما د دولت ضد عناصرو لخوا د دى
ا ورباندې  ىغه ګواښ او ىغ  په نىونه، لکه مساجدو ته نىا مذهبي ځاىني علماء ىپېښې ېې ثبت کړي په کومو کې چې د

ان ىا مالىدونو کې هغه علماء ىبر ىرې داسىله کې اوه ملکي کسان وژل شوي. ډىدي،چې په پا ىدونه ترسره شوىبر
ا ىاو  ىې ترسره کړىلمونځ امامت  ىتي ځواکونود وژل شوي غړو د جنازىچې د افغان امن ىد ىهدف ګرزول شو

                                                 
ذرىعه فعالىدونکي  تعبىه  شوى چادىدونکو توکو ىو عام  رادىو ىا د لىرى کنرتولىدونکي ځاى پر ځاى شوى چاودىدونکي توکي د قوماندي په 26

ډول دى چې د لىرى واټنه  فعالىږى او ىو کس کوالى شى چې د مخکي څخه ځاى پرځاى شوى وسىله په هغه دقىق وخت وچوى چې په نښه 
   شوى هدف هغه ځاى ته ورشي. 

برىدونو په پاىله کې  ۷۱ملکي تلفات) د  ۲۴۴ژوبله (  ۱۸۹و مړىنه او ملکي خلک ۵۵کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې ، ىوناما د  ۲۰۱۲د   27 
  .ثبت کړي
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دونه منع ىنو په اساس  په مذهبي خلکو برىبشردوستانه قوانوالو ىوي. د نړ ىيې په ډاګه د دولت مالتړ ښکاره کړ
  توبونو مستحق ګڼلي دي.ىد ځانګړو خوند ىپه مهال ک ىد جګړ ىىاو هغوي  ىګڼل شو

  

و، د ولسوالۍ مرکزونواو نور ىنو په نښه کول ،د دولتي ودانىوناما د دولت ضد عناصرو لخوا د دولت ملکي مامورى
کال په لومړۍ  ۲۰۱۳. د ىد ىروايل ثبت کړىسلنه  ډ ۷۶دونو له امله په  ملکي تلفاتو کي ىد بر ىساتو باندىدولتي تاس

ملکي  ۴۳۸ملکي کسانو ژوبله ( ۳۲۴نه اوىملکي خلکو مړ ۱۱۴له کې، د ىدونو په پاىبر ۱۰۳وناما د ىکې،  ىىماىن
ملکي تلفاتو په جمله کې د د دولت د ملکي کارکونکو هديف وژنې ، په ملکي  ۴۳۸د  28تلفات) ثبت کړي ده.

دونه ، په رخصت ىز او ځانمرګو برىدونکي توکو د کارونې ، ډله اىچاود ىشو ىپر ځا ىدولتي دفرتونو باندې د ځا
مکنۍ نښتې چې د ا د قانون د پلي کولو دنده پر غاړه لري او هغه ځىس چې ملکي دنده ىد، هغه پولىسو برىشووپول

دو په ىد د تر سره کىو باندې برىساتو پر ضد لکه د ولسوالۍ په ودانىدولت ضد عناصرو لخوا د ملکي دولتي تاس
  سي. ىن ىله کې رامنځ ته شي، په بر کىپا
  

هلمند دونه ثبت کړي چې  امله ېې د فراه ښار، کابل ښار، د ىل برىال بىي ادارو څلور هغه بىوناما په عديل او قضاى
ملکي تلفات)  ۲۰۲کسانو د ژوبله ( ۱۴۵نه او ىملکي کسانو د مړ ۵۷اب په پشتون کوټ ولسوالۍ   ىپه مرجا او د فار

ي  ارګانو اداري کارمندان شامل وو. طالبانو د ىان، څارنواالن او د عديل او قضاىقاض ىانو کىښو په قربانىواړوله. د پ
انو او ىد موخه د قاضىه خرپه کړه چې د طالبانو د برىې عمومي اعالمى ت په غاړه واخست او ورپسېىدونو مسؤلىبر

نو يه ګډون ملکي خلک ىد کوي چې د دولت ملکي مامورىتاک ىوناما په دىڅارنواالنوهدف ګرزول او  وژل وو. 
  ږي. ىم ګڼل کىشه منع او  جنګي جراىد هدف ګزول همىعمدا د بر

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ملکي تلفات) د دولت ملکي مامورىنو او  ۲۴۹ژوبله ( ۱۸۸ملکي خلکو مړىنه او  ۶۱کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې ، ىوناما د  ۲۰۱۲د   28

  برىدونو په پاىله کې ثبت کړي.  ۷۲ملکي دفرتونو پر ضد د 
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  او د ملکي وګړو ساتنه حکومت پلوي ځواکونه
  

کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې ىوناما د حکومت پلوه ځواکونو (افغان ملى ځواکونه او نړىوال امنىتى  ۲۰۱۳د 
ملکي مرګ ژوبله) مستنده کړي  ۳۶۲نورو ملکيانو ټپى کىدنه (ټولټال  ۲۱۶ملکيانو وژنه او  ۱۴۶ځواکونه) له لوري د 

سلنه  ۱۶کال د همدى مودى پرتله د حکومت پلوى ځواکونو له لورى د ملکيانو د وژنى  ۲۰۱۲ده. دغه شمىري د 
سلنه ډىرښت په ګوته  ۱۶ژوبلى -سلنه ډىرښت او د ټولټال ملکي وګړو د مرګ ۵۸کمښت، د ملکيانو د ټپى کىدنې 

ه سلنى نسبت ژوبلې نه-کال په لومړي نىمايي کې حکومت پلوى ځواکونو ته د ټولې ملکي مرګ ۲۰۱۳د  29کوي
  ورکول شوى دى.

 
ملکي مرګ ژوبله) مستند  ۹۰نورو ټپىکىدل (ټولټال  ۴۱ملکيانو وژل او د  ۴۹ىوناما د هوايي برىدونو په پاىله کې د 

سلنه قربانىان  ۵۴سلنه کمښت ښيي. د ټولټال ملکي مرګ ژوبلې  ۳۰کال د همدى مودى پرتله  ۲۰۱۲کړي دي چې د 
واىى برىدونو په پاىله کې ورته مرګ ژوبله اوښتې ده . د هواىى برىدونو په پاىله کې ښځي او ماشومان دي چې د ه

نور ټپىان  ۱۰تنه وژل شوي او  ۲۲د ملکيانو د وژنې تقربىا نىماىى او له درىو څخه ىوه برخه د ملکيانو ژوبلىدل (
ره پرتله شي نو په دغه والىت کال له همدى مودى س۲۰۱۲شوي) د کنړ په والىت کې رامنځته شوي ده، که چىرته د 

 سلنه ډىرښت په ګوته کوي. ۸۸کې د هواىى برىدونو په پاىله کې د ملکيانو  په مرګ ژوبله  کى 
  

ىوناما د هواىى برىدونو له امله د ملکيانو په مرګ ژوبله کې کمښت وىنى. بىا هم  صورت د ملکيانو د غىر متنا سبى 
مرګ ژوبلى چې د ىو شمىر هواىى برىدونو په پاىله کې رامنځته شوي دي په هکله يې اندىښنى شته. په ځانګړى 

کال د فربورى په شپږمه او د اپرىل په  ۲۰۱۳اىل کې د توګه هغه (دوه) هواىى برىدونه چې د کنړ د شىګل په ولسو
نور ټپىان شول، چې اکثرىت ىى ښځي او  ۱۰ملکيان ووژل شول او  ۲۲دىارلسمه نىټه رامنځته شول چې له امله ىى 

ماشومان و. ىوناما د ىو شمىر هواىى برىدونو په هکله چې له امله ىې د ملکيانو په مرګ ژوبله رامنځته کړي (د 
کال په لومړيو  ۲۰۱۳د 30د ولسواىل په شمول) د شفافىت او حساب ورکونى نه شتون د ىادونى وړ بويل. شىګل

نورو  ۷ملکيانو وژنه او د  ۱۵د برىدونو په پاىله کې د UAVs)31   (شپږو مىاشتو کې ىوناما د بي پىلوټو الوتکو
ىوناما د بى پىلوټو  32په نښه شوي   وو.ژوبلىدل مستند کړي دي. ظاهرا په دغو برىدونو کې د حکومت ضد عناصر 

                                                 
  نورو ټپىکىدنه مستند کړي دي. ۱۳۷ملکىانو وژل او  ۱۷۴کال په اوله نماىى کې ىوناما د حکومت پلوى ځواکونه له لورى د  ۲۰۱۲د   29
  په دى راپور کې د هواىى برىدونو برخه وګورئ.  30
ي او ډرون اصطالح  ترمنځ  هم وىل کىږي.  د د ار پى اى ،  يو اى و )  RPA)  ته د لىرى پىلوټي الوتکي ( UAV بېلوټه الوتکو(   31

  هيځ توپىر نشته.
د بى پىلوټو الوتکو د برىدونو په پاىله کې د ملکى کسانو د مرګ ژوبلى شمىرى کىداىشى مکملى نه وى. ځکه ىوناما همىشه نشى   32

ژوبله ىى رامنځته کړي ده. کوالى چې د هواىى برىد د الوتکى نوعىت تثبىت کړى (بى پىلوټه، چولکه ىا الوتکه) چې د ملکى کسانو مرګ 
  د معلوماتو د محرمىت له کبله نړىوال امنىتى ځواکونه معموال معلومات نه برابروى.
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الوتکو په واسطه د هدفى وژنو (او ىا هغه پىښى چې د ملکيانو مرګ ژوبله رامنځته کوي) په هکله د شفافىت او 
حساب ورکونى نه شتون ته ګوته نىسى. سره لدى چې له نړىوالو نظامى ځواکونو څخه څوځله غوښتنه کړې، اما 

حقوقى چوکاټ او عملىاتى پالىسى، (چې د نښتى څخه مخته تر هدف الندى نىولو کرىټرىا ىوناما د دغو عملىاتو د 
رهربى کوى) په هکله معلومات ندى ترالسه کړي، د هغو فکټورنو په شمول چې د شخص (د هغه ىا هغى) هوىت 

کارول شى او د جنګىاىل ىا ملکي په توګه چې مستقىما په جګړه کې برخه اخلى (مخته تردى چې وژونکى قوه و
 داسى اقدامات وجود ولرى چې د ملکيانو مرګ ژوبلى مخنىوى وشى) تثبىت کړي. 

  

نورو ټپي  ۲۲ملکيانو وژنه او د  ۲۰پىښو کې ىوناما د  ۲۳) په escalation of forceد قوى ىا ځواک د تشدىد (
سلنه ډىرښت په ګوته  ۵۶کال د همدى مودى په پرتله  ۲۰۱۲ملکي مرګ ژوبله) ثبت کړي دي، چې د  ۴۲کىدنه (

 ۲۰۱۲کال او  ۲۰۱۱کال په لومړي نىمايي کې د دغو برىدونو په پاىله کې د ملکي مرګ ژوبلى کچه د  ۲۰۱۳کوي. د 
برىدونه يي افغان  ۹ىي نړىوالو نظامى ځواکونوته او  ۱۳برىدونو له جملي څخه  ۲۳کال په پرتله کمه شوى د ه . د 
  نور د افغان او نړىوالو نظامى ځواکونو ګډوعملىاتو ته نسبت ورکول شوى دى.  ملى نظامى ځواکونو ته او پاتې 

  

نور ټپىان شوي دي  ۱۵ملکيان وژل شوي او  ۱۷جال جال پىښو کې  ۲۴د حکومت پلوى ځواکونو له لوري د تالشى په 
له کې د ټولټال ملکي کال د همدى مودى سره په پرتله د تالشى د عملىاتو په پاى ۲۰۱۲ملکي مرګ ژوبله) چې د  ۳۲(

کال پورى د تالشى په عملىاتو کې د  ۲۰۱۲کال څخه بىا تر  ۲۰۰۹سلنه کمښت ښيي. دغه شمىري د  ۱۴مرګ ژوبلي 
 ملکي خلکو د مرګ ژوبلى د کمىدو سره ورته واىل لري.

  

 افغان ملي امنىتي  ځواکونه او د ملکي خلکو ساتنه
  

پورى د افغان ملى ځواکونو(پولىس، اردو، محلى پولىس  ۳۰کال د جنورى له اوىل نىټى بىا د جون تر  ۲۰۱۳ىوناما د 
ملکيانو وژنه او د  ۳۴او امنىت ملى) د عملىاتو په پاىله کې (چې د نړىوالو ځواکونه څخه بىل تر سره شوى دي)  د 

سلنه  ۱۷۰کال د همدى مودى په پرتله  ۲۰۱۲د  ژوبله) مستنده کړى ده چې-ملکي وګړو مرګ ۱۲۴نورو ټپي کىدنه ( ۹۰
ملکي خلکو مرګ ژوبله)  په ختىځو سىمو کى چې له هغه وروسته شمال  ۴۷اکثره پىښي ( 33ډىرښت په ګوته کوي.

 خلکو مرګ ژوبله) راځي. ۱۶ملکي خلکو مرګ ژوبله) او سهىلى سىمې ( ۲۸ختىځى سىمى (
  

د افغان ملى نظامى ځواکونو له لورى د ملکي خلکو په مرګ ژوبله کې ډىرښت د نړىوالو ځواکونو څخه افغان 
 ۲۰۱۳ځواکونو ته د روان امنىتي مسولىتونو په انتقال پورى اړه لري. د افغان ملى اردو د چارواکو د وىنا له مخى د 

سلنه نظامى عملىات تر سره کړي  ۹۰په خپلواکه توګه  کال په لومړيو شپږو مىاشتو کې افغان ملى امنىتى ځواکونو
 34دي.

  

سره له دى چې د ټول هىواد په کچه، افغان ځواکونه د عملىاتو مشرى په غاړه لرى خو د ملکي خلکو د مرګ ژوبلى د 
په تشکىل کې  ادعاوو د سىستماتىکى پلټنى او د جربانولو اقدمات او د تعقىبى کړنو لپاره د افغان د ملى امنىتى ځواکونو

کوم داىمى جوړښت وجود نلرى. د ملکي مرګ ژوبلى د تحقىقاتو ګروپ چې د جمهورى رىاست د معلوماتو د همغږى 

                                                 
نورو ټپىکىدنه مستند کړي  ۳۴ملکىانو وژنه او د  ۱۲کال په اوله نىماىى کې ىوناما د افغان ملى ځواکونو د عملىاتو په پاىله کې د  ۲۰۱۲د  33
  وو.
  د ىوناما مصاحبه د ملى دفاع د وزارت د حقوقى افسر سره.. ۱۵کال د مى  ۲۰۱۳د  34
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کال په مى مىاشت کې تاسىس شوى دى) ىوازې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلى  ۲۰۱۲) کې شتون لري (د PICCپه مرکز (
د هغو پىښو تحقىقات کوي چې د امنىتى ارګانونو  څخه ىى ترالسه کوي لىکن  د اشخاصو او سازمانونو  شکاىتونه تر 

  35پلټنې الندې نه نىسي .

ثابت اقدمات چې په جګړه کې د ملکي په عمومى توګه د ملکي وګړو د ساتنى لپاره افغان حکومت تر اوسه پورى 
وګړو د مرګ ژوبلى څخه مخنىوى وکړي او د دى اطمىنان تر السه شى چې افغان ځواکونه ټول الزم تدابىر د ملکي 

ملکيانو   ۱۴کال کى ىوناما د  ۲۰۱۳وګړو او ټولنو د ساتنى لپاره تر سره کوي،  ندى ترسره کړي. د بىلګى په توګه  په 
جالجال پىښو کې (چې  ۲۱ملکي مرګ ژوبله) د هاوان، السى بمونو او راکىټونو په  ۶۹و  ټپي کىدنه (نور ۵۵وژنه او 

کال کې  ۲۰۱۲افغان امنىتى ځواکونو  پر حکومت ضد عناصرو باندى وىشتلى ) په نتىجه کې رامنځته شوي دي. په 
چې په نتىجه کې ىى ىو ملکي وګړى وژل  ىوناما د افغان امنىتى ځواکونو له لورى ترسره شوې ىوه پيښه ثبت کړي وه

کال کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلي دکچې لوړوايل د افغان ملى امنىتى  ۲۰۱۳شوى او دوه نور ټپىان شوي وو.  په 
ځواکونو له خوا د زىاتو نظامى عملىاتو په ترسره کولو پورى اړه لرى او  دا  په ګوته کوي  چې افغان ملى امنىتى 

 کىدو ډاىرکتىفونو او اصولو ته اړتىا لرى ترڅو د ملکيانو ساتنه تقوىه شي. ځواکونه د ښکىل
  

کال کې د هغه کړنو چې د افغانستان د نظامي ځواکونو وړتىا د ځاى پر ځاى  ۲۰۱۳ىوناما د افغانستان دولت ته په 
شوى چاودىدونکو توکو د تهدىد د مخنىوي په خاطر په ځانګړي ډول د بمونو د خثى کولو ټىمونو تقوىه کول او د 

ىدونکو توکو باىىو مىټرىک سىستم په اړوند د دوي ظرفىت لوړونې ته په ښه نظر ګوري. د ځاى پر ځاى شوي چاود
د ګواښ او کوم زىان چې ددغو توکو لخوا ملکي خلکو او ټولنو ته متوجه دى، په نظر کې نىولو سره ، ىوناما پدي 
تاکىد کوى چې افغان حکومت د اىساف په مرسته د دى اطمنان ترالسه کړى چې افغان ملى امنىتى ځواکونه روزل 

ځاى شوى چاودىدونکو توکو په ضد عملىات رهربى او په شوي، منابع لري او د دى جوګه د ي چې د ځاى پر 
 کال کې د انتقال تر بشپړىدو وروسته). ۲۰۱۴=۱الره واچوىل شي.  (  په 

  

 افغان سىمه ىىز پولىس
  

جالجال پىښو کې چې افغان سىمه اىز پولىسو  ۳۲پورى په  ۳۰کال د جنورى له لومړۍ نىټې څخه د جون تر ۲۰۱۳د 
کال د  ۲۰۱۲نورو ټپي کىدنه مستنده  کړىده  چې د  ۲۳ملکيانو وژنه او  ۱۴ته ىې نسبت ورکول شوي دى، ىوناما د 

سلنه زىاتواىل ښيي. د ملکي خلکو د مرګ ژوبلى زىاتى پىښي د سىمه اىز پولىسو له لورى  ۶۱همدى مودى په پرتله 
و نه دسرغړونې  پر مهال مستندشوې ، لکه قتل، شکنجه، زبرزنا، ګواښ، ربړونه، اجبارى کارونه، د بشرى حقون

شکونه او دغىرى قانوني مالىاتو راغونډونه  . ىوناما ىو ځل بىا سپارښتنه کوي چې کورنىو چارو د وزارت اړوند، 
کانىزم رامنځته شى. لکه د نظامى سىمه اىزو پولىسو درىاست په چوکاټ کې دې په ملى کچه د حساب ورکونى مى

څارنواالنو ټاکنه چې د هىواد په کچه د سىمه اىز پولىس په  خالف ادعاوې  په خپلواکه او شفافه توګه و څىړى او 
 تر عدىل تعقىب الندى ىې ونىسى.

  

  د ټولنو په وړاندي خطرات: د جګړى اړوند تاوترىخواىل له کبله ملکيانو ته زىان
 شوي چاوىدنکي توکيد جنګ څخه پاتې 

  

                                                 
  لدى کبله ىوناما په دى نظر ده چې د ملکى خلکو مرګ ژوبله د افغان ملى امنىتى ځواکونه له لورى کم راپور شوي دي.  35
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زىاتىدونکى توګه د ملکي وګړو ژوند او معىشىت ته او د افغانانو  36 د جنګ څخه پاته شوي چاودىدونکو توکو  په 
کال د جنورى د مىاشتى له  ۲۰۱۳امنىت ته ګواښ پىدا کړى دىپه ځانګړى توګه ماشومانو ته قوى خطر بلل کىږي. د 

ملکي مرګ ژوبله)، د  ۱۴۵نورو ټپي کىدنه ( ۱۰۲ملکيانو وژنه او  ۴۳اما د پورى ىون ۳۰لومړۍ نىټى نه د جون تر 
سلنه  ۵۳کال د همدى مودى په پرتله  ۲۰۱۲جنګ څخه د پاته شوي چاودىدونکو توکو له کبله ثبت کړي دي چې د 

سلنه قربانىان ىى ماشومان وو.زىاتره د جنګ څخه د پاتې  شويو چاودىدونکو  توکو له کبله د  ۷۹ډىرښت ښيي. 
دوهم المل ىې د 37 مرګ ژوبلي ډىرښت د ځمکنىو نښتو  په ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلى سره برابر دى.
غه قرارګاوى او د ډزو اىساف د قرارګاوو او د ډزو د تعلىمي ځاىونو چټک بندىدل دي، چې اندىښنى شته ، د
 38 . تعلىمي ځاىونه تر بندىدو مخکى په مناسبه توګه د ناچاودىدونکو توکو څخه پاک شوي ندى

  

  د ځاى پر ځاى شويو چاوىدونکو توکو مىراث
  

ځاى پر ځاى شوي او ناچاوديل چاودىدونکى توکي چې په موثره توګه د  -په مىراث پاته شوي چاودىدونکي توکي
وظىفه ترسره کوي، په دوامداره توګه د افغانانو د اساسى بشرى حقونو مخنىوي کوي.د په مىراث  ځمکنى ماىنونو

پاته شويو چاودىدونکو توکو شتون په دوامداره توګه د ډار او ناامنى ىو چاپيرىال را منځته کړي او د افغانانو د ژوند 
بى ځاىه کړي دي. هغه ټولني چې د ځاى پر حق ګواښي. په مىراث پاته شوي چاودىدونکو توکو د کلى ټول خلک  

ځاى شويو چادىدونکو توکو سره په ىوه سىمه کې ژوند کوي په دوامداره توګه د وژل کىدو ، ټپي کىدلو او د  شتمىۍ 
دزىان  تر ګواښ الندى دي. په مىراث پاته شويو چاودىدونکو توکو د افغانانو  ازاد تګ راتګ  محدوده کړي 

معىشىت، سىاسى فعالىتونو، روغتىا او تعلىم ازادى ىې  متاثره کړي دي. د سروى او د هغو همدارنګه د دوى د 
سىمو د تشخىص کولو لپاره هڅو ته اړتىا ده چى د غىرى فعاله ځاى پر ځاى شوى چاودىدونکو توکو څخه اغىزمنى 

 دي او دغه سىمي باىد پاکي شي. 
  

ىوناما تاکىد کوي چې باىد زىاتى هڅى ترسره شى ترڅو د ځاى پر ځآى شوي چاوىدونکو توکو په وړاندي 
د افغانستان د ملى امنىت د شوراى لخوا تصوىب  ۲۴کال د جون په  ۲۰۱۲سرتاتىژى په بشپړه توګه پلى شى چې د 

  شوي ده.
  

  وسلوالې  ډيل 
  

 ۷پىښي مستندى کړى دي، چې په پاىله کې ىې  ۱۹و څخه د تىرى ىوناما د  وسلوالو ډلو له لورى د بشرى حقون
ډىري پيښي په هغو سىمو کې مستندى شوي دي چىرته چې وسلوالو   نور ټپىان شوي دي. ۲ملکيان وژل شوي او 

 ډلو زىات قدرت او نفوذ درلود،  په ځانګړي توګه د هىواد په شمال ، شمال ختىځو او مرکزي سىمو کې.
  

                                                 
  د جنګ څخه پاته شوي چاودىدونکي توکي څخه مطلب نا چاوده توکى او پاته شوي چاودىدنکي توکي دي.  36
د ملکى خلکو د مرګ ژوبلى ډىرښت د ځمکنىو نښتو څخه د دى ممکنىت ښودنه کوي چې د ملکى خلکو په ګڼ مىشتو سىمو کې   37

  زىات نښتى شوي او ديته زمىنه برابروى چي په دغو سىمو کې زىات ناچاوده توکي پاته شي.
کله چې توکې چاودنه وکړي. نو په دى اساس د ىوناما تحلىل د د ناچاودىدونکو توکو د منبع پىدا کول ستونزمن دى، په ځانګړى توګه   38

ناچاودىدونکو توکو په اړه چې ملکى مرګ ژوبله يې رامنځته کړي د هغه محىط په څىړلو پورى اړه لرى چىرته چې چاودنه شوي ( د بىلګى په 
خلکو مرګ ژوبله مسولىت ىې اىساف ته نسبت نه  توګه د اىساف په پخوانى قرارګاه کي د ناچاودىدونکو توکو د چاودني په اثر د ملکى

  ورکول کيږي پرته لدي چې د ناچاودىدونکي توکه اصلى ځاى تثبت شي).
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ات ترالسه کړي چې وسلوالو ډلو  د افغان ملى نظامى ځواکونو په مالتړ په ځمکنىو شخړو کې خپلى ىوناما معلوم
برخي اخستنى ته ادامه ورکړي، په ځانګړى توګه د فارىاب په والىت کې. ىوناما د وسلوالو ډلو  له لوري د وژني 

ه ىې د ګواښ، ربړولو او لوټنې زىاتى څلور پيښى مستند کړي، چې ټوىل يې په معافىت تر سره شوي دي او همدارنګ
 پىښى تاييد کړي دي.

  

 د شخړى له امله داخلي  بى ځاىه کىدنه
  

پورى د ملګروملتونو د کډوالو چارو د کمىشرنۍ دفرت  ۳۰کال د جنورى له لومړۍ نىټه څخه  د جون تر ۲۰۱۳د 
)UNHCR  کال د  ۲۰۱۲ملکي کسانو بى ځاىه کىدنه ثبت کړىچې د  ۵۹۳۱۵) د وسلوال  تاوترىخواىل له کبله د

  همدى مودى په پرتله د شخړى له کبله د بى ځاىه شوي کسانو درى سلنه ډىرښت ښىى. 
  

 په افغان ملکيانو د وسلوالې جګړې اغىزې
  

کال په اوله نىماىى کې ملکيان بىا په افغانستان کې د وسلواىل جګړي تر ډىرىدونکى اغىز الندى دي. ملکيان  ۲۰۱۳د 
په ځانګړي توګه د جګړى څخه په متاثره شويو سىمو کې د ملکيانو د وژنى او ټپيکيدنى ترىخ حقىقت تجربه کړي چې 

عىشىت او سالمتىا ګواښى) ورسره ىوځاى ؤ.د وسلوالو ډلو  د ډىرىدونکى تاوترىخواىل (چې د زرګونو افغانانو ژوند، م 
شتون، په سړکونو د پوستو جوړول ىا د چاودىدونکو توکو ځاى پرځاى کول ، ډىرىدونکي زورزىاتى او ګواښونه، د 
ان افغان ملى نظامى ځواکونو له لورى د ساتنى د الزمو امکاناتو نه شتون په ځىنو سىموکې ملکيانو ته ډىرىدونکى زى

 اړوىل دى. 
  

د حکومت ضد عناصرو په قصدى توګه، د ملکيانو وژنى، ټپىکىدنى، ګواښني او ربړونى ته له معافىت سره ادامه 
ورکړي ده. د حکومت ضد عناصرو ډىرىدونکى تکىه په بى توپىره ځاى پر ځاى شويو چاودىدونکو توکو باندى او 

ښه کول د دى شدىده اړتىا په ګوته کوي چې د حکومت ضد همدارنګه د دوى له لورى د ملکيانوپه قصدى ډول  ن
  عناصر باىد ژر تر ژره اساسى اقدامات ترسره کړى او په ملکيانو برىدونه ودروي.

  

د واک دانتقال د بهىر چټکىدل د بشرى حقونو د ساتنى لپاره زىاتى اغىزى لري. ىوناما اندىښنه لري چې افغان ملى 
نه او منابع نه لرى ترڅو د ځاى پر ځاى شويو چاودىدونکو توکو مخ په زىاتىدونکي نظامى ځواکونه کافى قابلىتو

کواښ ته ځواب ووايي او دىته اړتىا ده چې افغان ملى نظامى ځواکونه اغىزمن اقدمات ترسره کړى تر څو له 
 ملکيانو څخه په ځانګړى توګه د ځمکنىو او وسلوالو نښتو په وخت کې ساتنه وکړي.

  

) تړل کىدل په پالن کې دي خو دا نده معلومه چې CCMTملکي وګړو د مرګ ژوبلى د راکمولو ټىم (د اىساف د 
کال ورسته د هغو ملکي خلکو د مرګ ژوبلى د څىړلو لپاره چې نړىوال نظامى ځواکونه  ۲۰۱۴اىساف/ ناټو به له 

پکښى ښکىل وى (په ځانګړي توګه د بى پىلوټه الوتکو برىدونه) کوم جوړښت رامنځته کړي. ىوناما په ناټو/ آىساف 
بهىر کې اقدمات ترسره کال وروسته د خپل مامورىت په  ۲۰۱۴باندى غږ کوي چې د ملکي خلکو د ساتنى لپاره د 

  کړي.
  

ىوناما پر دى زىات تاکىد کوي چې د سويل پروسه باىد د افغانانو  لخوا  او دافغانانو په مشرۍ په مخ الړه شي او د ملکي 
خلکو ساتنه د ټولو مذاکراتو په سر کې وي.د افغانانو لپاره به د سوىل د پروسى اعتباراو اهمىت د ملکي خلکو د مرګ 

 ښت، د ملکيانو د ساتنى او د ښه امن رامنځته کول دي.ژوبلى د کم
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  سپارښتنې
  

کړى او د ملکي خلکو  سرهترچې خپل قانوني مکلفيتونه  يلو خواوو څخه غواړېد ټولو ښکپه جګړه کې يوناما 
ساتنه وکړي او خپلى هڅي او ژمنې  زىاتې کاندى تر څو د ملکي خلکو مرګ ژوبله په ځانګړى توګه د ځمکنىو 

  :يوناما د ملکي خلکو  د ښه خونديتوب په موخه الندي سپارښتني وړاندي کوي .عملىاتو په ترڅ کې راکمه شي
 

 د حکومت ضد عناصرو ته
 
قانون د اوصولو سره سم  د تفکيک ، تناسب او احتياطي تدابير په پام کې ونيسې او د د بشرپالنې د نړيوال  •

 .ملکي خلکو تعريف دي د بشرپالنې د نړيوال قانون سره په مطابقت کې پلي کړي
په ځانګړي ډول د د نړيوالو قانون سره سم دي د ملکي خلکو هديف وژني او هغه فرمانونه چې د ملکي خلکو  •

 .ودروي، د وژني جواز ورکوي، قضاىې چارواکو  او د حکومت د ملکي مامورىنو مذهبى اشخاصو
د ځاى پر ځاى شويو چاودىدونکو توکو بى توپىره کارونه  او دهغه ماىنونو چې دفشارپه راوړولو سره  •

 فعالىږي،کاروونه دى بنده کړى، په ځانګړي توګه په هغو سىموکې چې زىات شمىر ملکيان وي. 
غيري قانوني سزاګانې    د موازي قضاىي جوړښتونو لخوا د ترسره کىدونکي هغه اعمال دې بند کړي چې  •

 ټاکي.. لکه  وژني، د وجود د يوه غړي پريکونه، شل شوټ کول او وهل ډبول
څخه   ېد وژن وګړوپه عمل کې  پلي کړي چې  د ملکي  ېهغه طرزالعملونه، هدايات او الرښوونې د •

 حساب وشې . ،چې ملکي کسان د مرګ ژوبلي په موخه هدف ګرزوي و سره افراد د و هغهمخنيوې کوي ا
  

 د افغانستان حکومت ته
  

د ځاى پر ځاى شويو چاودىدونکو توکو په ضد سرتاتىژى تطبىق کولو ته دې  لومړيتوب ورکړل شي  او د دي   •
اطمىنان دى حاصل کړي چې افغان ملى امنىتى ځواکونه پرمختګ کوي، تجهىزات او قابلىت ولري ترڅو د ځاى 

ځاى شويو چاوىدونکو توکو د پر ځاى شويو چاودىدنکو توکو ضد عملىات رهربى، کنرتول کړى او د ځاى پر 
 استثمار په شمول دغه عملىات  په اغىزمنه توګه ترسره کړي.

په حکومت کې د داسى  جوړښتونو تقوىه کول چې وکوالى شى د دولت پلوه ځواکونو له لورى د ملکي خلکو  •
د مرګ ژوبلى په اړه پلټنه ترسره کړي، وقاىوى تدابىر وضع کړي او حساب ورکونه رامنځته کړي. د دى لپاره 

کو د مرګ ژوبلى ټويل هغه چې د ملکي خلکو ساتنه، جربان خساره او حساب ورکونه تقوىه شي د ملکي خل
 پىښي چې د افغان ملى امنىتى ځواکونو له لورى رامنځته شوي وي باىد په وخت او شفافه توګه وڅىړل شي. 

د تاکتىکى داىرکتىفونه تقوىه او بىا کتنه ىې ترسره شي، د ښکىل کىدو اصول او نورو پروسىجرونو  په شمول  •
مى ځواکونو ټول کسان د ملکي خلکو د ساتنى په اړه خپل ترڅو د دى اطمىنانحاصل شي چې د افغان نظا

 قانونى مکلفىتونه تر سره کوي.
د سىمه اىزو پولىسو د هغو  ډلو له منځه وړل چې د بشرى حقونو څخه سرغړونو او جرمونو اوږد معافىت لري،  •

 او د محلى پولىسو له لوري ارتکاب شويو جرمونو ته قانونى ځواب ورکړل شي.
 و وسله والو ډلو بې وسلې کول او د له منځه وړلو ته باىد دوام ورکول شي. دغىر مسوول •
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  نړىوال نظامي ځواکونه
  

د هىواد په کچه ددې تاىىدول  چې د نړىوالو نظامې ځواکونه هغه قرارګاوي او د ډزو سىمى چې تړل شوي دي  •
له افغان ملى نظامى ځواکونو  د نا چاودىدونکو توکو او پاتې  شويو چاودىدونکو توکو څخه پاکي شوي دي.

او اىساف سره د ىو مىکانىزم رامنځته کول چې د ځمکنىو عملىاتو او ىا هواىى برىدونو څخه د ناچاودلىو توکو 
 شکمنو سېمو په اړه  مسؤلو مقاماتو ته راپور ورکړل شي تر څو دغه شکمنې سىمي په نښه او پاکى شي.

 
او په هغو پيښو کې چې د ملکي خلکو مرګ ژوبله يې را منځته کړي شفافيت او حساب ورکونې ته وده ورکول   •

په ځانګړى ډول هغه پيښي چې د هواىى عملىاتو په نتىجه کې د پلټنو د موندنو خرپول، او نورو ادارو د ايساف 
 .رامنځته کىږي

تر څو د ملکي کسانو د مرګ ژوبلي د کمښت، راپور ورکولو  حماىت او تقوىه کولد افغان ملي امنيتي ځواکونو  •
 Civilian)  (د ملکي مرګ ژوبلي د کمولو ډله  او ورسره د اىساف او تحليل کې د هغوي قابليت لوړ شي
Casualty Mitigation Team) د دى اطمىنان ورکول چې افغان ملى امنيتي  .دوامداره فعالىت ولري

تىفونه، پرسىجرونه  په بشپړ ډول سپارل شوي او په دى برخه کې هغوى ته روزنه ځواکونو ته تاکتىکى داىرک
ورکول شويده  تر څو د ملکي خلکو ساتنه الپسى ښه شي، په ځانګړي ډول د ځمکنىو نښتو په مهال د ښو کړنو 

 بىلګي شرىکول چې په پاىله کې ىې د ملکي وګړو  تلفات راکم شوي وي.
ملي امينتي ځواکونه په پوره اندازي سره  منابع به الس کې لري، مجهز او روزل کول چې افغان ورد دې ډاډ  •

رهربي او  په اغىزمنه توګه شوي دي تر څو په موثره توګه د ځاي پر ځاي شويو چاوديدونکو توکو ضد عمليات
  .شي کړاىخنثي و د استثمار په  شمول ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکي توک دکنرتول کړي، او
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 دولت ضد عناصر او د ملکي وګړو ساتنهد 
 

بجې وې کله چې زه د څارنوالۍ د دفرت د ودانۍ په دوهم پوړ  ۹د چهارشنبې د ورځى د سهار شاخوا 
کى وم. ما د ىوې چاودنې او ډزو غږونه چې ډىر نږدې وو، واورىدل. د دولت ضد وسلوالو ىوه ډله د 
څارنوالۍ ودانۍ ته د افغان ملي اردو په ىونىوفورم کې راننوتله. هغوي د مراجعىنو څخه پر ىوه تن چې 

و، ډزې وکړې. هغوي هڅه کوله چې لومړي پوړ ته راشي خو هلته دوو  نې ته راغلىد ىوه څارنوال لىد
تنو محافظىنو دفاعي حالت نىوىل و څو چې هغوي په شا وتمبوى. په ځمکني پوړ کې، مخالف 
وسلوالو  په هر چا چې دوى په بىالبىلو خونو کې لىدل بې توپىره ډزې کولې، په دوي کې هغه مراجعىن 

سىو د تعقىب په موخه راغلي وو، هم شامل وو. زه د خپلو ځىنو ملګرو سره د ودانۍ په چې د خپلو دو
دوهم پوړ کى وم. ما کړکۍ ماته کړه، راکښته شوم او وتښتىدم. دولت ضد وسلوالو خلک نه ىرغملول؛ 

  بلکې هغوى په هر چا چى د هغوى په حدودو کى وو ډزى کوىل.
ىت د محکمى په ودانىو د ىوه پىچلى برىد ملکى قربانىان، ، د فراه وال۳کال د اپرىل په  ۲۰۱۳د  -

تنه ټپىان شول.. طالبانو د برىد مسوولىت په  ۱۰۴ملکى کسان ووژل شول او  ۳۳چى په نتىجه کى ىى 
  39غاړه واخىست.

 
ټپى  ۱۸۲۵مړىنې او  ۱۰۳۸نىټې پورې، ىوناما د ملکي وګړو  ۳۰کال د جنورۍ د لومړۍ نىټې څخه د جون تر  ۲۰۱۳د 

 ۲۰۱۲ملکي تلفات) چې د دولت ضد عناصرو له خوا را منځته شوي، ثبتى کړي دي. دا د  ۲۸۶۳کىدنى (ټولټال 
   40سلنه زىاتواىل څرګندوي. ۱۶سلنه او ټپى کىدنه کې  ۱۸کال د ورته مودې په پرتله د ملکي وګړو په مړىنه کې 

ه تلفات دي چې دولت ضد عناصرو ته منسوب سلنه هغ ۷۴کال په لومړۍ نىمايى کې د ملکي تلفاتو  ۲۰۱۳د  
  41دي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  نىټه. ۱۰کال د اپرىل  ۲۰۱۳د فراه والىت د څارنوال سره د ىوناما مرکه، د  39 

تنه ملکي تلفات) شمىرې  ۲۴۶۱(ټولټال  ۱۵۸۰او د ملکي ژوبلو  ۸۸۱کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې ىوناما د ملکي مړىنو  ۲۰۱۲د  40
کال کلنې راپور چې د ملکي وګړو د ساتنې په اړوند دى په  ۲۰۱۲مستندې کړې وې چې دولت ضد عناصرو ته منسوبى دي. د ىوناما د 

http://unama.unmissions.org/Defaults.aspx?tabid=12265&language=en-US .لومړى مخ کې وګورئ 
سلنه د دولت ضد عناصرو له خوا رامنځته شوې  ۷۷د لومړىو شپږو مىاشتو لپاره ىوناما راپور ورکړى و چې د ملکي تلفاتو کال  ۲۰۱۲د  41
 وه.
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 ځاي پر ځاي شوي/تعبىه شوي چاودىدونکي توکي

  

زه د خپل ىو دوست سره په همدغه ورځ بل کلي ته روان وم او موږ باىد د ىوه پله څخه تىرشوي 
واى. ما ولىدل چې ىو سړي پله ته نږدې ناست دى او په السونو د ىو شي سره اخته دى. ما موټر و 

څخه د  نه درواوه او خپل حرکت ته مې د پله څخه د تىرىدا لپاره ادامه ورکړه. څنګه چې موږ د پله
 ۱۰تىرىدا په حال کې وو ناڅاپه مې ىوه چاودنه تر غوږو شوه او تر دې وروسته زه بې سده شوم. زه د 

دقىقو لپاره بې حاله وم او کله چې مې سرتګې وغړولې نو مې پخپل سر او ښي الس کې شدىد درد 
نې وې؛ چې د احساس کړ، په داسې حال کې چې په دغه مهال مې د پنځه واړو ګوتو څخه وىنې روا

موټر په ماتو شوو ښيښو پرې شوې وې. ما خپلې ګوتې نه شوې ښوروالى او نه مې هغه احساسولې. 
د نىکه مرغه زما ملګرى چې نه وو لګىدىل د مرستې لپاره اړىکه ونىوله او څو دقىقې وروسته پولىس 

واکې دوه مرته پورته را ورسىدل. دغه چاودنه دومره زوروره وه چې د هغې له امله زموږ موټر په ه
شوه. دا د لېرې واټن څخه کنرتول شوي تعبىه شوې چاودىدونکې وسىله وه چې د پل په کىڼ اړخ 
کې ځاى پرځاى شوې وه. زه د اىبک د ښار د عامې روغتىا روغتون ته ولىږدول شوم چې هلته مې 

احساسوم خو  نېټه د روغتون څخه رخصت شوم. زه اوس ځان ښه ۳درملنه وشوه. زه د جون په 
ډاکټرانو را ته و ويل چې زه به نور هىڅکله هم د خپل ژوبل الس ګوتې احساس نه کړم او نه به يې 

  وښوروالى شم.
نېټه له لېرې واټن  ۲۸کال د مۍ په  ۲۰۱۳د سمنګانو والىت د دره صوف پاىان په ولسوالۍ کې د  -

 42اني.څخه د کنرتول شوي تعبىه شوې چاودىدونکې وسىلې د چاودنې قرب

                                                 
  نىټه د هغه ځاي د ټولنې د ىو غړي سره د ىوناما مرکه. ۵کال د جون په  ۲۰۱۳د سمنګانو والىت د دره صوف پاىان په ولسوالۍ کې د  42
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کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې تعبىه شوو چاودىدونکو توکو د ټول هىواد په کچه ملکي وګړو ته ډىر زىات  ۲۰۱۳د 
زىان اړوىل دى او دا د هغه اساسي تاکتىک په توګه پاتې دى چې د ملکي وګړو د وژنو او ژوبلىدو المل ګرځي او 

  سلنه جوړوي. ۳۵د ټولو ملکي تلفاتو 
تنه  ۴۴۳نىټې پورې، د تعبىه شوو چاودىدونکو توکو په وسىله  ۳۰کال د جنورۍ د لومړۍ نىټې څخه د جون تر  ۲۰۱۳د 

کال د همدغې مودې په پرتله  44 ۲۰۱۲ټپي شوي دي چې دا د  43ملکي تلفات) ۱۳۶۰(ټولټال  ۹۱۷وژل شوي او نور 
وسه پورې ىواځې د تعبىه شوو چاودىدونکو توکو کال څخه تر ا ۲۰۰۹سلنه زىاتواىل جوتوى. د  ۳۴په ملکي تلفاتو کې 

ملکي ژوبلې) د تعبىه شوو چاودىدونکو توکو د  ۶۹۷۸ملکي مړىنې او  ۳۹۹۶ملکي وګړي ( ۱۱۰۰۰په وسىله نږدې 
  برىدونو په پاىله کې مړه او ژوبل شوي دي.

ولو زىات اغىزمن شوي دي او کندهار او هلمند هغه والىتونه دي چې د تعبىه شوو چاودىدونکو توکو په وسىله تر ټ
  په دې پسې وروسته درجه کې د فارىاب والىت دى.

 ۲۰۱۳ځاي پر ځاي کړاى شويو چاودىدونکو توکو په زىاته شمىره کې ښځې او ماشومان وژيل او ټپي کړي دي. د 
ورې يې ن ۵۴ښځې وژل شوي او  ۴۱کال د جنورۍ او جون تر منځ ىوناما دا مستنده کړې ده چې په دې موده کې 

  سلنه زىاتوايل ښيي. ۱۳۸کال د ورته مودې په پرتله  45 ۲۰۱۲ملکي تلفات)، چې دا د  ۹۵ژوبلې شوي دي (ټولټال 
 ۷۷کال په جرىان کې د تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو په وسىله د ماشومانو په وژنو او ژوبلو کې د  ۲۰۱۳ىوناما د 

ژوبلې ثبت  کړي دي چې  ۱۷۹مړىنې او  ۷۰وي. ىوناما د ماشومانو سلنې زىاتواىل له امله خپله  ژوره  اندىښنه جوت
سلنه زىاتواىل په ګوته کوي. ىوناما په اندىښنې سره د تعبىه شوو  ۷۲کال د ورته مودې په پرتله  46 ۲۰۱۲د 

چاودىدونکو توکو کارولو ته اشاره کوي چې داسې ډىزاىن شوي دي چې ماشومانو ته يې د زىان رسىدلو احتمال 
بىه نېټه ىوه تع ۱۲زىات دى. د بىلګې په ډول د ننګرهار والىت د خوګىاڼىو په ولسوالۍ کې د جون د مىاشتې په 

شوې چاودىدونکې وسىله وچاودىدله چې له امله يې ىوه لس کلنه نجلۍ و وژل شوه او د هغې اوه کلن ورور يې په 
جدې توګه ټپي کړ. دغه تعبىه شوې چاودىدونکې وسىله د لوبې د موباىل ټيلىفون په څىر جوړه شوې وه چې 

  ماشومانو پورته کړې او کله يې چې ورسره لوبې کولې وچاودىدله.
   

  له لېرې واټن څخه د کنرتول شويو ځاي پر ځاي شويو چاودېدنکو توکو زىات کارول
  

                                                 
تلفات د هرې شوې لومړنۍ پىښې د نوعىت له مخې شمىري اوهمدارنګه تاکتىکونه او فرعي تاکتىکونه مستند  لکه چې ىوناما هرملکي 43

و توکو په وسىله په موخه ىىز ىکوي، د دغو تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو ارقامو کې هغه شمىرې نه دې شاملې چې د چاودىدونکو تعبىه شو
او نه هم هغو کې هغه ملکي تلفات شامل دي چې په ځان مرګو برىدونو کې د تعبىه شوىو ژوبلې)  ۵۱مړىنې او  ۲۸ډول تر سره شوي (

چاودىدونکو توکو د کارولو په پاىله کې رامنځته شوي دي چې د دې راپورد ځان مرګو او پىچلو برىدونو په برخه کې يې راپور ورکړل شوى 
  دى. 

ملکي تلفات) مستند کړي دي چې د  ۱۰۵۶ملکي ژوبلو (ټولټال  ۷۲۷ملکي وژنو او  ۳۲۹کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې د  ۲۰۱۲ىوناما د  44
 ۱۴-۱۳کال د ملکي وګړو د ساتنې په اړه د کال د نىمايي راپور  ۲۰۱۲تعبىه شوو چاودىدونکو توکو د الرې ترسره شوي دي. د ىوناما د 

 مخونه په
 http://unama.un missions.org/Defaults.aspx?tabid=12265&language=en-US. .کې وګورئ  

ښځو ژوبلې ثبتې کړي  ۲۲ښځو مړىنې او د  ۱۸کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې ىوناما د تعبىه شوو چاودىدونکو توکو په وسىله د  ۲۰۱۲د  45
  مخکي ذکر شوى  ماخذ  دي.

مخکي ذکر تنه يې ژوبل کړي دي  ۸۲وژيل اونور تنه ماشومان  ۶۳کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې  ۲۰۱۲تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو د  46
  .شوى ماخذ
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کال د  ۲۰۱۲له لېرې څخه د کنټرول شوىو تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو د چاودونو له امله د ملکي تلفاتو شمىر د 
ملکي  ۵۶۲کىدنې (ټولټال ټپي  ۴۲۶تنو مړىنې او  ۱۳۶سلنه زىاته شوې چې په هغو کې د  ۱۳۰همدغه مودې پرتله 

   47تلفات) له لېرې څخه د کنټرول شوىو تعبىه شوو چاودىدونکو توکو د برىدونو په پاىله کې را منځته شوي دي  
د لېرې څخه کنټرول شوي تعبىه شوي چاودىدونکي توکي هغه د عام ډوله قوماندې د الرې فعالىدونکي تعبىه  

ن څخه فعالىږي او کارونکي شخص ته د دې امکان ورکوي څو د شوي چاودىدونکي توکي دي چې د لېرې واټ
وړاندې څخه ځاي پر ځاى شوې وسىله په هغه وخت کې  وچوى کله چې هدف موخه ىىزې ساحې ته نږدى 

. دا کوالى شي چې زىاتى په سمه توګه په نښه شوى هدفونه ووىل، پدى شرط چى اپرىرت د دې لپاره روزل 48کىږى
   49ان ورکړي چې په سم ډول دغه وسىله وکاروي.شوى وي او د دې امک

د لېرې څخه د کنټرول شويو تعبىه شوو چاودىدونکو توکو د الرې د را منځته شوىو ملکي تلفاتو شمىر په جنوب 
کال د  ۲۰۱۲50ژوبلې رامنځته شوې، رسىږي چې دا د  ۱۴۲مړىنې او  ۵۶پېښو ته چې په هغو کې  ۶۶ختىځه سىمه کې 

  سلنه زىاتواىل څرګندوي. ۲۳۷۵همدغې مودې په پرتله 
کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې ىوناما همدارنګه له لېرې څخه د کنټرول شوىو تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو د  ۲۰۱۳د 

ټپي  ۸۹ملکي مړىنې او  ۱۶برىدونو زىاتواىل په شمال او د جنوب په سىمو کې ثبت کړى دى. په جنوب کې ىوناما 
ملکي تلفات) چې له لېرې څخه د کنټرول شوىو تعبىه شوو چاودىدونکو توکو په وسىله د ملکي  ۱۰۵کىدنې (ټولټآل 

سلنه زىاتواىل جوتوي. ىوناما له لېرې څخه د کنټرول شوىو چاودىدونکو توکو د برىدونو په  ۴۲۵تلفاتو په شمىر کې 
ملکي  ۹۸ټپي کىدنې ( ۶۹مړىنې او  ۲۹ى دى چې په هغه کې کچه کې په ختيځ کې د پام وړ زىاتوايل مستند کړ

 ۱۵سلنه زىاتواىل څرګندوي، مستند کړى دى. په شمال کې ىوناما د ملکي وګړو  ۷۵کال په پرتله  ۲۰۱۲تلفات) چې د 
ملکي تلفات) چې له لېرې څخه د اداره کىدونکو تعبىه شوىو چاودىدونکو  ۱۱۲ټپي کىدنې (ټولټال  ۹۷مړىنې او 

 سلنه زىاتواىل څرګندوي، مستندې کړي دي. ۹۶کو له الرې د رامنځته شوىو ملکي تلفاتو په لړ کې تو
  

له لېرې څخه د کنټرول د الرې د تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو په کارولو کې کمښت په مرکزي او شمال ختىځ سىمو 
په ښار کې ټپىان شوي دي ثبت شوى دى؛ کې، چې د هغو په پاىله کې ىو تن ملکي کس وژل شوى او اوه نور د کابل 

ټپي کىدنې په شمال ختىځ سىمه کې  ۱۴سلنه کمښت، او څلور مړىنې او  ۷۵کال د همدې مودې په پرتله  ۲۰۱۲چې دا د 
  سلنه کمښت   جوتوي. ۷۰کال په پرتله  ۲۰۱۲د 

  

تلفات رامنځته شوي دي، کىداى له لېرې څخه د کنرتول د الرې د برىدونو په لړ کې زىاتواىل چې له امله يې ملکي 
شي چې د قرباني له خوا د فعالىدونکو تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو په شمىر کې د کمښت له امله وي چې په کې د 

                                                 
ملکي تلفات)  ۲۴۴برىدونو لپاره (ټولټال  ۷۱تنو ژوبلې د  ۱۸۹ملکىانو مړىنې او د  ۵۵کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې ىوناما د  ۲۰۱۲د  47

  ثبتې کړي دي.
  مخونه. infernal Machines’ ۲۲۰ -۲۲۱ ‘څرپکي  ۱۰د کوچنىو وسلو سروې، ځاى پرځاي کړاى شوې چاودىدونکې وسىلې،  48
نىټه. د اىساف د تعبىه شوىو چاودىدونکو  ۱۵کال د جوالى  ۲۰۱۳د اىساف سره د ىوناما مرکه د تعبىه شوىو چاودىدونکو وسىلو ضد څانګه، د  49

چې د توکو ضد متخصصانو په وىنا له لېرې څخه د کنټرول د الرې د تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو اپرىټران په افغانستان کې سم نه دي روزل شوي 
ه د غلطې هدف ګرځونې المل ګرځي او دا دې له امله له لېرې څخه د کنرتول د الرې ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو توکو په کارولو کې سهو

  پخپل وار په ملکي تلفاتو کې زىاتواىل راويل. 
 ۸کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې ىوناما له لىرې څخه د کنټرول کىدونکو ځاي پر ځاي کړاى شوىو چاودبدونکو توکو د چاودنې  ۲۰۱۲د  50

   پىښې ثبتې کړي دي.
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فشار په ذرىعه د چاودىدونکو ځاي پر ځاي کړاى شوىو توکو، هغه تعبىه شوي چاودىدونکي توکي چې د سىم د الرې 
بىه شوې چاودىدونکې وسىلې چې د قرباني سره د تماس په پاىله کې فعالىږي شاملې دي اداره کىږي، او نورې هغه تع

او د دولت ضد عناصرو له خوا ورڅخه استفاده کىږي. د دولت ضد عناصرو له خوا پخوا د فشار په ذرىعه 
شي چې په دې چاودىدونکي تعبىه شوىو چاودىدونکو وسىلو باندې تکىه چې په بې توپىره ډول کارول کىدل کىداى 

وجه وي چې اوس د اىساف له خوا له لېرې څخه کنټرول شوىو تعبىه شوىو چاودىدونکو وسىلو په وړاندې د اىساف له 
نىول شوي دي. په افغانستان کې ګرځنده ټىلىفون او دوه طرفه راډىو ګانې د دې (ECM) خوا الکټرونىکي ضد تدابىر

څخه کنټرولىدونکې تعبىه شوې چاودىدونکې وسىلې فعالې کړاى شي. دا په لپاره عىارىږي څو د هغو په وسىله له لېرې 
دې مانا دي چې له لېرې څخه د کنټرولىدونکې تعبىه شوې چاودىدونکې وسىلې د الکټرونىکي ضد تدابىرو د 
و سىسټمونو په وړاندې زىان منونکې دي چې هغه د سىګنالونو مخه نىسي او نه شي کوالى چې وسىلې ته ورسىږي ا

  په دې توګه د چاودنې مخنىوى کوي. 
  

په تىرو کلونو کې د اىساف له خوا الکرتونىکي ضد سىسټمونو ښاىي د دې سبب ګرځىدىل وي، چې د دولت ضد 
عناصر زىاتره د تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو د چاودولو په اساسي ډولونو تکىه وکړي، چې په کې د تعبىه شوىو 

کى توکى شامىلىږى چې د قرباني له خوا چاودىدونکو توکو سره د فشار د تختې په ذرىعه تعبىه شوى چاودىدون
فعالىدل (نه دا چې د ټلىفون او ىا هم د دوه طرفه راډىو له الرې فعال شي) او له همدې کبله نه شو کىدالى چې د 

کال د جون څخه تر مخه د افغانستان ملي امنىتي ځواکونو  ۲۰۱۳د  51الکرتونىکي ضد تدابىرو د الرې کشف شي.
ونىکي ضد ظرفىت چې وکوالى شي له لېرې واټن څخه کنرتولىدونکي تعبىه شوي د اىساف په شان الکرت

چاودىدونکي توکي چې د دولت ضد عناصرو له خوا کارول کىږي د چاودنې څخه ترمخه کشف کړي، نه درلود،دا 
ارولو کىدالى شي چې د دولت ضد عناصرو له خوا له لېرې څخه د کنرتول شوىو تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو د ک

د اىساف له خوا د ګزمو کمښت  52د زىاتوايل او د فشار په ذرىعه د چاودىدونکو وسىلو د کمو کارولو المل شوى وي.
د دولت ضد عناصرو له خوا د ىو فرصت په توګه ګڼل شوي څو چې له لېرې څخه د کنټرول شوىو د ځاي پر ځاى 

خوا د فعالىدونکو ىا د فشار په ذرىعه د چاودېدونکو کړاى شوىو چاودىدونکو توکو کارول زىات او د قربانى له 
کال د جون د مىاشتې  53 ۲۰۱۳وسىلو کارول کم شي. افغان ملى امنىتى ځواکونه د الکرتونىکي ضد تدابىرو څخه د 

  څخه کار اخلي. 
  

و توکو په تاکتىکونو کې داسې بدلون چې له مخې يې له لېرې څخه د کنرتول شوىو ځاي پر ځاي شوىو چاودىدونک
کارول زىات او د فشار په ذرىعه د چاودېدونکو وسىلو کارول کم شي، کىدال ى شي چې د طالبانو د وروستنىو 
وىناوو سره تړاو ولري چې په هغو کې يې د دې دعوې کړي چې هغوي ډىر توپىري تاکتىکونه کاروي (چې هغه 

کىداى شي له لېرې څخه کنرتولېدونکي کوالى شي د ملکي وګړو ساتنه کې ښه واىل راويل) چې په هغو کې 
چاودىدونکو توکي شامل وي. ىوناما دا ىاد داښت کوي چې که څه هم د دولت ضد عناصر د دولت پلوه ځواکونو 
                                                 

ىا شىطانى ماشىنونه،  ’infernal Machines‘ا ى شوې چاودىدونکې وسىلې، لسم څرپکى د کوچنىو وسلو سروې، ځاي پر ځاى کړ 51
  مخ. ۲۲۰-۲۲۱

کال  ۲۰۱۳د اىساف د ځاي پر ځاي کړاى شوىو چاودىدونکو وسىلو ضد د پالىسۍ څانګې سره د ىوناما مرکه، د اىساف قرارګاه، کابل د  52
  نىټه ۲۳د جون 

کال  ۲۰۱۳د اىساف د ځاي پر ځاي کړاى شوىو چاودىدونکو وسىلو ضد د پالىسۍ څانګې سره د ىوناما مرکه، د اىساف قرار ګاه، کابل د  53
  نىټه  ۲۸د جوالى 
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په وړاندې د برىدونو په ترڅ کې له لېرې څخه کنټرولىدونکې چاودىدونکې وسىلې کاروي، خو په ګڼ شمىر پېښو کې 
ناسبه ډول ملکي وګړي زىانمن کړي دي. د بېلګې په توګه ىوناما دا مستنده کړې ده چې دغه ډول تاکتىکونو په بې ت

په زىاتو هغو حاالتو کې چې د دولت ضد عناصرو له لېرې څخه د کنرتولېدونکو ځاي پر ځاي کړاى شوىو 
له کې زىات چاودىدونکو وسىلو له الرې نظامي هدفونه په ګڼ مىشته سىمو کې په نښه کړي دي نو د هغو په پاى

  ملکي تلفات رامنځته شوي دي. 
  

نږدې نىمايى هغه له لېرې څخه کنرتول شوي د ځاي پر ځاي کړاى شوىو چاودىدونکو توکو برىدونه چې ىوناما مستند 
افغان ملي پولىس اکثره وخت د قانون د  - کړي دي د هغو څخه ښکاري چې افغان ملي پولىس يې هدف ګرځويل دي

و ملي پولىسو د کنرتويل پوستو پر ضد په هغو ساحو کې تنفىذ دندې تر سره کوي لکه د ترافىک پولىس، او ىا يې هم د هغ
نېټه په موټر کې د  ۱۷ترسره کړي دي چې په کې په زىاته پىمانه کې ملکي وګړي متمرکز دي. د بىلګې په ډول د مۍ په 

ته تنه تعبىه شويو چاوىدونکو توکو دوه وسىلې چې افغان ملي پولىس يې په نښه کول د کندهار په ښار کې وچاودىدلې، ا
  ماشومانو په ګډون ژوبل کړل. ۲۰تنه يې د  ۶۰ملکي وګړي يې و وژل چې په هغو کې ىو شپږ کلن ماشوم هم شامل و او نور 

ىوناما همدارنګه د دولت ضد عناصرو له خوا له لېرې څخه د کنرتول کىدونکو تعبىه شوىو چاودېدونکو وسىلو کارول 
نېټه، د کابل په ښار کې د  ۱۸په نښه کول. د بىلګې په ډول د جون په مستند کړي دي چې په همدي ډول يې ملکىان 

له الرې د  ملي شورا د ىو غړي د سرپلۍ په کتار له لېرې څخه د کنرتول شوې تعبىه شوې چاودىدونکې وسىلې
 نور ۳۱چې څلور تنه ملکي وګړي يې و وژل او  افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمىسىون تر مخې برىد وشو

  يې ژوبل کړل.
  

په ځىنو پېښو کې له لېرې څخه د کنرتولىدونکو تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو په وسىله داسې ښکاري چې امنىتي 
نېټه، د لغمان والىت  ۳ځواکونه په نښه کىږي خو هغه ىواځې ملکي وګړو ته تاوان اړوي. د مثال په ډول د جون په 

ىدونکې د تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو وسىله د ىوې مازدا الرۍ مخې ته د مهرتالم په ښار کې له لېرې څخه کنرتول
وچاودىدله چې له امله يې اوه ملکي وګړي چې په کې څلور مىرمنې او دوه ماشومان هم شامل وو د الرۍ د 
چلونکي په شمول و وژل شول. ځاىى ټولنو ىوناما ته د دې معلومات ورکړي دي چې طالبانو هغوي؛ ىانې د 

والې ټولنې غړو ته د وړاندې څخه د دې خربدارى ورکړى دى چې په هغه سړک مه ځئ، ځکه چې هغوي هلته کلى
ځاي پر ځاي کړاى شوې چاودىدونکې وسىله ښخه کړې ده چې د افغانستان امنىتي ځواکونه چې د راپور له مخې 

  غواړي په ساحه کې نظامي عملىات تر سره کړي هلته په نښه کړي. 
  

  سره د تماس په پاىله کې  تعبىه شوىو چاودىدونکو وسىلو په کارولو کې کمښتد قربانى 
ملکي تلفات) ثبتې کړي  ۲۲۷ژوبلې ( ۱۴۴د ملکي وګړو مړىنې او  ۸۳کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې، ىوناما  ۲۰۱۳د 

کې رامنځته شوي دي، چې دا د  54برىدونو  ۹۰دي چې د قربانى په ذرىعه د تعبىه شوىو چاودىدونکو وسىلو په 
سلنه کمواىل  ۲۴کال د همدغې مودې په پرتله د ورته تاکتىکونو د کارولو له الرې په ملکي تلفاتو کې  ۲۰۱۲

                                                 
فعالىدونکي ىا د فشار په ذرىعه تعبىه شوي چاودىدونکي توکو کې د فشار د تختو تعبىه شوي  کېله سره د تماس په پاىد قرباني  54
، د قوماندې د سىم تعبىه شوي چاودىدونکي توکي او نور هغه تعبىه شوي چاودىدونکي توکي چې د (PPIEDsدىدونکي توکي (چاو

  قرباني له خوا فعالىږي، شامل دي.
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ىوناما د فشار په ذرىعه د چاودىدونکو وسىلو د برىدونو په پاىله کې په ملکي تلفاتو کې کمښت ىاد داښت  55جوتوي.
ې د پېښو شمىر تر پام وړ اندازې پورې نه ده راټىټه شوې. نږدې نىمايي د فشار په کړى دى خو دا په ډاګه کوي چ

ذرىعه د چاودىدونکو توکو پىښې په جنوبي سىمه کې دي چې له هغو څخه د فشار په ذرىعه د چاودىدونکو توکو 
  برىدونه ىواځې د کندهار په ښار کې رامنځته شوي دي.  ۳۳

  

باني له خوا فعالىدونکې ىا د فشار په ذرىعه چاودىدونکې وسىلې لکه د ځمکنىو ىوناما دا بىا تکراروي چې د قر
ماىنونو په څىر اغىز لرونکى فعالىت لري او بې توپىره دي ځکه چې هغه د ملکي وګړي او نظامي هدف تر منځ 

فغانستان کې د فشار توپىر نه شي کوالى او د بشر پالنې د نړىوال قانون له مخې د هغو کارول غىر قانوني ګڼي. په ا
په ذرىعه چاودىدونکي توکي په عمومي ډول داسې چمتو شوي دي څو هغه مهال وچوي کله چې څوک او ىا هم 

  کومه نقلىه وسىله پر هغو د پاسه تىره شي.
  

کىلوګرامو پورې چاودىدونکي مواد  ۲۵-۲۰په افغانستان کې د فشار په ذرىعه چاودىدونکې توکي د اټکل له مخې د 
؛ چې دا د ىو معىاري د ټانک ضد ماىن د چاودىدونکو محتوىاتو څخه دوه برابره زىات وي او ال هم هغه لري

داسې ىوه ماشه لري چې د پرسونل ضد د ماىن څخه زىاته حساسه وي. دا په دې مانا ده چې هغه د ىوه کتله ىې د 
ې ىو ټانک وىجاړ کړي. هغه ملکي وګړي پرسونل ضد ماىن څخه په زىاتې اغىزمنتىا سره فعالىږي او کوالى شي چ

چې په دغو تعبىه شوو چاودىدونکو توکو د پاسه ځي او ىا هم ورباندې په نقلىه وسىله کې تىرىږي نو د هغو په 
وړاندې دفاع نه لري او د ژغورنې خورا کم  چانس لري. د تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو د پام وړ شمىر چې په 

کىلو ګرامه دى او داسې ډىزاىن  ۴-۲رالسه شوي دي د چاودىدونکو موادو وزن يې نږدې افغاسنتان کې خنثى او ت
   56شوي چې  پىاده افراد ژوبل او ىا هم د دغې الرې و وژني.

  

  د تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو بې توپىره او په غىر متناسبه توګه کارول
دي د نظامي موخو پر خالف د برىدونو او د ځاي که څه هم د هغو برىدونو شمېر چې په لوړ پوړو چارواکو شوي 

پرځاى کړاى شوىو چاودىدونکو توکو د برىدونو او همدارنګه د ځاي پر ځاى کړاى شوىو چاودىدونکو توکو د را 
د تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو د پېښو شمىر چې د  57برسىره کولو او وىجاړولو په شمول د تىرو کلونو په څىر دي،

ې ملکي تلفات رامنځته شوي دي زىاتواىل موندىل دى. دغه زىاتواىل دا په ډاګه کوي چې د دولت هغو په ترڅ ک
ضد عناصر بې توپىره برىدونه ترسره کوي او په عمدي توګه ملکي وګړي تر هدف الندې راويل او ځاى پر ځاي 

  شوي توکي په بې توپىره او غىر متناسبه توګه استعمالوي.
  

قانون په پوره وضاحت سره بې توپىره او غىر متناسبه برىدونه او هغه برىدونه چې ملکي وګړي د بشر پالنې نړىوال 
تر هدف الندې نىسي منع کوي او په دې ټىنګار کوي چې دغه ډول اعمال په جنګي جرمونو کې شمىرل کىږي. 

                                                 
په  کال ۲۰۱۲د فشار په ذرىعه د چاودىدونکو وسىلو له الرې شوي دي د  ۱۰۴د  ټپي کىدنې چې ۱۹۵ملکي وګړو مړىنې او  ۱۰۵ىوناما د  55

  لومړۍ نىمايي کې ثبتې کړي دي.
کال د مۍ څخه تر جون پورې، د  ۲۰۱۳کال د جون مىاشت او د  ۲۰۱۱د تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو د ضد دفرت سره د ىوناما مرکه، د  56

  اىساف قرارګاه، کابل.
  کال تراپرىله، ناټو/اىساف د ۲۰۱۳کال د اپرىل څخه د  ۲۰۱۱د ځاي پر ځاي کړاى شوې چاودىدونکې وسىلې فعالىت او جرىانونه: د  57

نىټه،  ۲۶کال د مۍ  ۲۰۱۳د ىوناما او اىساف سره غونډه د )   ,UNCALSSIFIED REL UNAMA/FODOغىر طبقه بندي شوي( 
  کابل.
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اته شمىره کې د تعبىه شوىو کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې د ملکي تلفاتو زى ۲۰۱۳ىوناما دا مشاهده کړې ده چې د
چاودىدونکو توکو د برىدونو څخه را منځته شوي دي چې هغه په بې توپىره او غىر متناسب ډول وو، او په عمدي 
توګه يې ملکى وګړي تر هدف الندې را وستي دي. ىوناما په ګڼه شمىره کې داسې پىښې ثبتې کړي دي چې د 

  و هغه په الندې ډول دي:دولت ضد عناصرو له خوا تر سره شوي دي، ا
، د مثال په 58د ځاي پر ځاي شوىو چاودىدونکو توکو کارول څو په عمدي توګه ملکي وګړي و وژل شي •

 ډول په عمدي ډول د دولتي ملکي کارکوونکو، قباىىلي او مذهبي مشرامنو وژل ؛
په بې توپىره توګه د ځاي پر ځاي شوىو چاودىدونکو توکو کارول، لکه په هغو ځاىونو کې د تعبىه شوىو  •

چاودىدونکو توکو ښخول او ىا کارول چې د ځانګړي نظامي موخې لپاره نه دي مشخص کړاى شوي، د 
کونه، مارکىټونه، بىلګې په توګه په عامه ځاىونو کې چې زىاتره د ملکي وګړو له خوا کارول کىږي لکه سړ

دولتي دفرتې، د عامه ټولىدنې ځاىونه، چې په کې بازارونه، د ښوونځىو دننه او خواو شا سىمه، دوکانونه 
 راځي؛ 59او د بس سټىشنونه 

په نا متناسبه توګه د تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو کارول، لکه د تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو د هغو  •
او دا چې کىدالى شواي په معقوله توګه يې  –ان يې ملکي وګړو ته زىات وي برىدونو تر سره کول چې زى

چې هغه د برىد د مشخصې او مستقىمې نظامي ګټې په اړه وي، د بىلګې په توګه د  –وړاند وىنه وشي 
 ښارونو دننه د نظامي کتارونو او د پولىس د کنرتويل پوستو تر برىد الندې را وستل؛

کو توکو په داسې ډول کارول چې هغه و نه کړاى شي د ملکي وګړو او د وسله د تعبىه شوىو چاودىدون •
والو ځواکونو ترمنځ توپىر وکړاى شي. د مثال په ډول د تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو په داسې توګه او 
داسې ځاى کې چاودول چىرته چې د تعبىه شوې چاودىدونکې وسىلې د چاودنې اغىزې نه شي کىدالى 

، لکه د فشار په ذرىعه د چاودىدونکو توکو په هغو سړکونو ښخول چې هلته ملکى وګړي محدودې شي
 تګ راتګ کوي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ع ده، د تعبىه شوىو که څه هم په موخه ىىز ډول د ملکي وګړو وژنه د بشر پالنې د نړىوال قانون له مخې په واضح ډول ممنو 58

  چاودىدونکو توکو بې توپىره خصوصىت او دهغو نا متناسبه اغىزې د دغه تاکتىک سره ىوځاى دي. 
د دولت ضد عناصرو تعبىه شوي چاودىدونکي توکي ځاي پرځاي کړي دي چې ورسره د فشار په ذرىعه فعالىدونکې ماشه هم ىو ځاى  59

کسانو لپاره د کوچنىو الرو څخه واخله تر لوىو الرو پورې رسىږي چې له امله يې ملکي وګړي مړه او ژوبل  پىاده وه چې په ترانزىتي الرو د
  کىږي، که څه هم هغوي پلي وي او که پر باىسکلونو او ىا بسونو، ټکسي ګانو او شخصي موټرو کې سپاره وي. 



 

21 

ه کې  راپورمىاشتنې  شپکال  ٢٠١٣د  په وسله واله ج
اتنه لک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  60ځانمرګي او ډله ىىز برىدونه
  

زه د والىت دفرت ته راغلم چې د ځمکې د هغې شخړې په اړه خپله عرىضه چې ما د ډنډ غوري په 
وړاندې کړم. موږ اووه تنه مراجعىن وو چې د والىتي شورا د رىىس راتګ ته ولسوالۍ کې درلودله، 

منتظر وو. نږدې د ىو ساعت له تېرىدا وروسته ما داسې احساس کړه لکه چې ىوه زلزله شوې وي او 
تر دې وروسته مې ىوه سرته چاودنه تر غوږو شوه. زه په سىنه او په ښۍ پښه باندې ټپي شوى وم. ما 

دقىقو لپاره هوش له السه ورکړ. زه د محلي کسانو له خوا روغتون ته ولىږدول شوم. دڅو لومړىو 
وروسته په همدغه ورځ ما ته دا معلومه شوه چې له ما پرته نور ټول مراجعىن په دغه پىښه کې وژل 
شوي دي. دا ىو غىر اسالمي عمل او همدارنګه د بشرىت پر ضد جناىت دى. دولت باىد هغو کسانو 

  ء ورکړي څوک چې دغه ډول شنىع او ناوړه اعمال سرته رسوي.ته جزا
نېټه د بغالن والىت د پلخمري په ښار کې د  ۲۰کال د مۍ په  ۲۰۱۳کلن شخص چې د  ۷۲هغه  -

 ۱۴تنه و وژل شول او نور  ۹نېټه په هغه ځانمرګي برىد کې ټپي شو چې په کې  ۲۰کال د مۍ په  ۲۰۱۳
   61ه برىد مسوولىت پخپله وىب پاڼه کې په غاړه اخىستى دى. تنه په کې ژوبل شول. طالبانو د دغ

                                                 
حمله ده چې ىوه ځانمرګې وسېله ( لکه په ځان پورې تعبىه شوې  ىوناما له خوا د ډله ىىز  برىد تعرىف  ىوه همغږې شوې او عمدي د 60

چاودىدونکى توکي، په موټر کې تعبىه شوي چاودېدونکي توکى) او له ىوه څخه زىات برىد کوونکي او له ىوې څخه زىاتې وسېلې ( لکه په 
رې سره عناصر باىد موجود وي څو ىو ه حمله ځان پورې تړيل چاودېدونکي توکي د هاوان له ګولىو سره ) په کې شامې دي. دغه ټول د

   پىچلى برىد وشمىرل شي.
  نىټه د بغالن والىت په پلخمري ښار کې د ىوناما مرکه. ۲۳کال کې د مۍ په  ۲۰۱۳په  61
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 ۱۴۹ملکي تلفات  ( ۶۲۴ځانمرګو او ډله ىىزو برىدونو کې  ۳۲کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې، ىوناما په ټولو  ۲۰۱۳د 

 ۲کال د همدغې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې  ۲۰۱۲ژوبل شوي)  ثبت کړى دى.دا د  ۴۷۵تنه وژل شوي او 
د ملکي تلفاتو په ارقامو کې چې د ځانمرګو او  ډله ىىز برىدونو له الرې هغه ملکي  62سلنه کمښت په ډاګه کوي.

تلفات نه دي شامل چې په هغو کې د لومړني تاکتىک په توګه د ځانمرګي برىد د وسىلې څخه کار اخىستل شوى 
   63دى.

  

ګي برىدونه د خپل نوعىت له مخې د هغو برىدونو څخه واخله چې د ىو تن له خوا ىا هم د واسکټ په اغوستو سره ځانمر
او ىا هم د موټر بم د چاودىدونکو توکو له الرې تر سره شوي دي تر ګڼو ځانمرګو بم چوونکو پورې رسىږي چې ډله ىىز 

  جنګىايل شامل وي. برىدونه تر سره کوي او په هغو کې په زىاته شمىره کې 
  

د دولت ضد عناصر په عامه ځاىونو کې دځانمرګو برىدونو بىالبىلو ډولونو ته ادامه ورکوي. ملکي وګړي په داسې 
ځاىونو کې؛ لکه دولتي دفرتې،د ګڼې ګوڼې مارکىټونه، داسې ځاىونه چىرته چې قباىىلي مشران را ټولىږي او ملکي 

نېټه ىوه ځانمرګي چې پر ىو موټر ساىکل سپور و  ۳لګې په ډول د جون په دفرتونو کې تر هدف الندې راځي. د بى
په ځان پورې تړيل چاودىدونکي توکي يې هغه مهال و چاودول چې د پکتىا د والىت د څمکنىو په ولسوالۍ کې د 

ې ژوبل ملکي وګړي ي ۱۵اىساف ىو کتار د هلکانو د لىسې تر څنګ تېرىدو. دغې چاودنې لس هلکان و وژل او نور 
  کړل چې په هغو کې ماشومان هم شامل وو.

  

  دغه ډول بې توپىره برىدونه د بشرپالنې د نړىوال قانون له مخې ممنوع دي اوپه جنګي جرمونو کې به وشمىرل شي.
  کال کې رامنځ ته شول: ۲۰۱۳د برىدونو هغه نمونې چې په 

نېټه د کابل د والىت د کابل په ښارکې ىوه ځانمرګي برىدګر په موټر کې ځاي پر ځاي کړاى  ۱۱د جون په  •
بسونو په تم ځاي کې چې د سرتې محکمې  مامورىن  - شوي چاودىدونکي توکي د ګڼ شمىر ملکي مىني

ې تنه مامورىن  چ ۱۷يې لىږدول وچادول. په موټر کې دغو ځاي پر ځاي کړا ى شويو چاودىدونکو توکو 
تنه يې (چې په کې د محکمې کار کوونکي شامل وو)  ۴۰په کې دوه مىرمنې هم شاملې وې و وژل او نور 
 ټپىان کړل. طالبانو د برىد پړه په غاړه واخىستله.

د جون په درېىمه نيټه، د پکتىا د والىت د څمکنىو په ولسوالۍ کې ىو ځانمرګي برىدګر چې پر موټرساىکل  •
توکي د ىوه نړىوال نظامي کتار په وړاندې چې د څمکنىو لىسې ته نږدې روان  سپور و خپل چاودىدونکي

تنه ملکي وګړي و وژل شول چې په هغو کې لس تنه يې د لىسې زده  ۱۲و  وچول. په دغه برىد کې 
 تنه ټپىان شول. ۱۵کوونکي وو او نور 

                                                 
مىاشتو کې  کال په لومړىو شپږو ۲۰۱۲برىدونو په ترڅ کې ثبتې کړي دي چې د او پىچلو  ژوبلې دهغو ځانمرګو  ۴۵۹مړىنې او  ۱۷۵ىو ناما  62

  رامنځته شوي دي.
لکه چې ىوناما هر ملکي تلفات ىوځل مستند کړي دي، د ملکي تلفاتو هغه شمېره چې د ځانمرګو برىدونو له امله رامنځته شوې ده لوړه  63

ده. د بىلګې په ډول هغه پىښې چې په کې ىو ځانمرګي برىدګر ىو لوړ پوړى دولتي چارواکى په نښه کړى دى او د ىو جومات دننه يې ځان 
خانمرګي ,ده د ځانمرګي برىد د يو ډول په توګه ثبت شوى دى، د تعبىه شوې چاودىدونکې وسىلې له الرې او ىا هم د  ته چاودنه ورکړې

پىښې ثبتې کړي دي چې د تعبىه شوىو  ۱۰برىد په نامه مستند شوى دى، ىوناما د هديف وژنو جال جال ،تر نامه الندې د،موخه ىىز ,برىد
  ژوبلې رامنځته شوي دي.  ۵۱ملکې مړىنې او  ۲۸الرې ترسره شوي دي چې د هغو په پاىله کې  چاودىدونکو توکو د تاکتىکونو له
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نېټه د بغالن د والىت د پلخمري په ولسوالۍ کې ىوه ځانمرګي برىدګر خپل ځان د  ۲۰د مۍ د مىاشتې په  •
تنه يې و وژل چې په هغو کې د والىتي شورا مشر هم شامل  ۱۴پلخمري په مرکزي بازار کې والوځولو چې 

 تنه يې ژوبل کړل. طالبانو د دغه برىد پړه په غاړه واخىستله.  ۹و او نور 
ټه، د فراه په ښار کې طالبانو د والىتي محکمې او څارنوالۍ د دفرت پر ضد ىو پىچلى د اپرىل په درېىمه نې •

برىد د موټر بم ىا په موټرکې د ځاي پرځاى کړاى شويو چاودىدونکو توکو او وىشتونکو کسانو د الرې تر 
 تنه نور يې ژوبل کړل. ۱۰۵تنه يې و وژل او  ۳۳سره کړ چې 

الىت د کندز په ښارکې ىوه ځانمرګي برىدګر خپل چاودىدونکي توکي په نېټه، د کندز د و ۲۶د جنورۍ په  •
تنه يې ژوبل کړل. طالبانو د برىد  ۱۳ملکي وګړي يې و وژل او نور  ۶مرکزي چوک کې منفجر کړل چې 

 مسوولىت په غاړه واخىست.

ګه تعبىه شوي سلنه  چې د دولت ضد عناصرو ته منسوب شوى  ، د بې توپىره تو ۵۲د ملکي مړىنو اوژوبلو 
چاودىدونکي توکي پخپلو عملىاتو کې کارولو له امله  او ىا هم ملکي کسان په عمدي ډول هدف ګرځولو په پاىله کي 

  رامنځ ته شوي. 
ىوناما پخپلو هغو وړاندىزونو چې تر مخه يې د دولت ضد عناصرو ته  په بې توپىره ډول د ځاي پرخاي کړاى شوو 

د بندولو په اړه کړى ، په تىره بىا په هغو عامه ځاىونو کې چې په کې ملکي وګړي تګ چاودىدونکو توکو د کارولو 
  راتګ کوي ىوځل بىا ټىنګار کوي.
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  وژل جنګي جرم: په عمدي ډول د ملکي وګړو وژنې او د هغوي پر خالف برىدونه 
  

او د دوو مىاشتو لپاره يې د ځان سره اسىر وساتو. د د طالبانو ىوې ډلې زما د تره زوي و تښتاوه 
سپىن ږىرو دمنځګړتىا سره سره طالبانو هغه خوشې نه کړ. په پاى کې د هغه جسد ومىندل شو. موږ 
ټول پوهىږو چې د طالبانو ىوې ډلې هغه و واژه او دغه ډله دلته د قىصار په ولسوالۍ کې فعاله ده. 

ىزه د نوموړي هغه اړىکې وې چې دىو لوړ پوړي عديل چارواکي سره زما د خپلوان د وژلو لپاره انګ
  يې درلودلې.

نېټه د فارىاب د والىت د قىصار په ولسوالۍ کې د وژل شوي ملکي کس  ۶کال د مارچ په  ۲۰۱۳د  -
  64خپلوان.

 
د دولت ضد  کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې ىوناما ګڼ شمىر زىاتىدونکې هغه پىښې مستندې کړي دي چې ۲۰۱۳د 

عناصرو په عمدي ډول ځانګړي داسې ملکي وګړي په نښه کړي او وژيل دي چې هغوي دولتي دندې درلودلې او 
ىا هم دا چې ګومان ورباندې شوى دى چې د دولت او امنىتي ځواکونو مالتړ يې درلود. د دولت ضد عناصرو 

وړښتونو د الرې يې هغوي اعدام او ىا هم ملکي وګړي تر هدف الندې راوستي او د خپلو موازي عديل قضايى ج
د تښتولو وروسته وژيل او ىا يې بل ډول هديف وژنې ترسره کړي او په دولتي موسسو يې برىدونه کړي دي. په ډىرى 

  پېښو کې طالبانو پخپله عامه وىب پاڼه کې د دغو وژنو مسوولىت منلى دى.
چې په افغانستان کې په وسله واله شخړه کې پر ټولو اړخونو  د ژنىو د کنوانسىونونو د درېىمې مشرتکه مادې له مخې

، تاوترىخواىل، د قانون څخه د باندې اعدامونه، شکنجه، شلشوټ کول 65د طالبانو په شمول د تطبىق وړده هغه وژنه
  په ټولو وختونو او ټولو ځاىونو کې ممنوع دي. 66او د ملکي وګړو په وړاندې د تاو ترىخوايل نور ډولونه

                                                 
  د فارىاب د والىت د قىصار په ولسوالۍ کې د قرباني د خپلوان سره د ىوناما مرکه. نېټه  ۶ې په مىاش دکال د مارچ  ۲۰۱۳د  64
 ,سره سم تعرىف شوى دى ىوناما  د اساسنامې د روم د نړىوالې جنايي محکمې د وژلو جنګي جرم چې د جرمونو دنړىوالې محکمې  65

اصطالح کاروي چې په دې کې هديف وژنې هم شاملې دي، څو چې ىو داسې نومول شوى عمل کوم چې د  ,د ملکىانو د عمدي وژنې 
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  هديف وژنې
نورو  ۱۳۱کسانو وژنې او د  ۳۱۲نىټې پورې، ىوناما د  ۳۰کال د جنورۍ د لومړۍ نىټې څخه د جون تر  ۲۰۱۳ىوناما د 
د  68وژنو د پېښو په ترڅ کې مستندې کړي دي چې دغه وژنې 67د هديف ۲۶۲ملکي تلفات) ژوبلې د  ۴۴۳(ټولټال 

سلنه زىاتوايل  ۲۹کال د همدغې مودې په پرتله  ۲۰۱۲69دولت ضد عناصرو له خوا را منځته شوي دي. د 
کال په لومړۍ نىمه کې د ځاي پرځاي کړاى شوىو چاودىدونکو توکو او ځمکنىو نښتو وروسته  ۲۰۱۳څرګندوي. د 

  هديف وژنې په درېىمه درجه لوړو تاکتىکونو کې راځي چې د ملکي کسانو د وژنې او ژوبلىدو المل شوي دي. 
 ۳۹ه لړ کې تر ټولو زىات ملکي تلفات د فارىاب په والىت کې ثبت کړي دي، چې هلته په ىوناما د هديف وژنو پ

کال د  70 ۲۰۱۲تنه ژوبل شوي دي، چې دا د  ۱۲تنه وژل شوي او نور ۵۰جال جال پېښو کې د هديف وژنو په لړ کې 
  سلنه زىاتواىل ښکاره کوي. ۴۱همدغې مودې په پرتله 

خې د ملکي وګړو په عمدي ډول وژل جنګي جرم ګڼل کىږي. ملکي وګړي باىد د دبشر پالنې د نړىوال قانون له م
برىدونو موخه ونه ګرځي، دىوې شخړې  ښکېلې خواوى  په ټولو وختونو کې باىد د ملکي وګړو اوجنګىالىو ترمنځ 

  توپىر وکړي، او اردو باىد ىواځې نظامي هدفونه په نښه کړي.
 

                                                                                                                                               
چې د ىوه ځانګړي شخص له اړخه د وسله  وژنې جنګي جرمونو په لړ کې راځي څو دغه شان اعمال د وژنې د هغه عمل څخه توپىر کړي

 ,وژل خپل سر په ,او   ,اختطاف او وژنه ,، ,وژنې هقانون نا, ,هديف وژنې,والې شخړې د باندې تر سره شوى وي. داسې اصطالحات لکه 
غىر  دړو عمدي وژنې ګړې د ىو اړخ له خوا د ملکي وګجپه افغانستان کې په وسله واله جګړه کې ځىنې وختونه داسې تشرىح کىږي چې د 

ماده د وژنې په لړ کې د  c) (i)(۲(۸ اساسنامه  زمىنه کې واقع کىږي. د جرمونو د نړىوالې محکمې د روم  ې وسله والې جګړې په  نړىوال
جګړې د مىدان څخه  د. دغه ډول شخص او ىا اشخاص ىا ۲. مجرم ىو ىا څو تنه وژيل دي. ۱جنګي جرمونو عناصر داسې تعرىفوي: 

. مجرم د واقعي ۳وتلي کسان وو، او ىا هم ملکىان، طبي پرسونل، او ىا هم مذهبى کسان وو چې په جګړه کې يې فعاله ونډه نه درلودله. 
وسله والې شخړې  اسې  . دغه سلوک په همدغه زمىنه کې تر سره شو او د ىوې۴شراىطوڅخه چې د هغوي دغه حالت يې ټاکلو خرب و. 

  . مجرم د واقعي حاالتو څخه اګاه و چې د وسله والې شخړې شتون يې څرګندولو.۵نړىوال خصلت يې نه درلود. چې  ه يې تړاو درلود سر
مادې له مخې ممنوع  مشرتکېد تفصىالتو لپاره په دې راپور کې د جنګي جرمونو برخه وګورئ چې د ژنىو د کنوانسىونونو د درېىمې  66

  شوي دي.
دتعرىف لپاره د دې راپور حقوقي برخه وګورئ. هديف وژنې د ګڼ شمىر ملکي مړىنو او ټپى کىدنو المل کىداى شي، په تىره  د هديف وژنو 67

و بىا په داسې حاالتو کې چىرته چې بې توپىره تاکتىکونه، لکه د ځاي پر ځاي کړاى شوىو چاودىدونکو توکو کارول. ىوناما ټولې ملکي وژنې ا
  و د پىښو څخه نىغ په نىغه رامنځته شوي وي مستندې کوي. ژوبلې چې د هديف وژن

د هديف وژنو په کتګورۍ کې همدغه شان هغه وژنې راځي چې په کې متوازي قضايى جوړښتونه هم شامل دي چې په هغو کې شخص  68
پاىلىک او برخه وګورئ. د وژنې د  ۶۷د وژنې په مهال د مجرم په فزىکي حراست کې وي. الندې د متوازي جوړښت او د مجازاتو په اړه 

  ګڼه پاى لىک وګورئ.  ۵۹جنګي جرم په اړوند 
کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې مستند کړي دي. په وسله واله نښته کې د  ۲۰۱۲تلفات) د  ۳۶۱ژوبلې (ټولټال  ۱۰۱وژنې او  ۲۶۰ىوناما  69

 =http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabidکال د نىمې راپورپه  ۲۰۱۲ملکي وګړو د ساتنې په اړه د ىوناما د 
12265&language=en.US .کې وګورئ  

کال په لومړىو  ۲۰۱۲تنه د فارىاب په والىت کې د  ۱۴تنه ملکي وګړي مړه او نور  ۳۰پىښې مستندې کړي دي چې په هغوکې  ۲۸ىوناما  70
ر په والىت کې د هديف وژنو په لړ کې تر ټولو زىاته شمېره کې وژنې شپږو مىاشتو کې ټپى شوي دي. د همدغې مودې په ترڅ کې د کندها

ګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه د جټپي کىدنې دي. په وسله واله  ۱۳ملکي مړىنې او  ۵۱پىښو په لړ کې  ۵۴مستندې شوي دي چې د 
-http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12265&language=enکال د نىمې راپورپه  ۲۰۱۲ىوناما د 

US .کې وګورئ 
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کال په لومړىو شپږو  ۲۰۱۳د دولت ضدعناصرو په تىره بىا د طالبانوله خوا د ملکىانو په هديف وژنو کې زىاتواىل د 
مىاشتو کې ادامه موندلې ده چې په دغو ملکىانو باندې د دې ګومان شوى چې هغوي د نړىوالو نظامي ځواکونو او 

ان کې داسې پىښې ثبتې کړي دي چې له مخې يې د دولت ىا هم د افغان دولت مالتړي وو. ىوناما په ټول افغانست
ضد عناصرو په عمدي توګه قباىىلي مشران، مذهبي مشران، ملکي دولتي مامورىن، ملکي وګړي په دې تور چې 
ګواکې هغوي دولت ته جاسوسي کوله تر هدف الندې نىويل دي، او همدارنګه د ټولنو مشران او د پولىسو او ملي 

چې په نظامي دندو کې نه وو او د ملکي قانون د تنفىذ په دندو اخته وو ترهدف الندې راوستي  اردو هغه افسران
  دي. 

  
  د نمونوي قضيي تحلىل: د لوګر په والىت کې هديف وژنې 
  

کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې، ىوناما د لوګر په والىت کې په لسو بىالبىلو د هديف وژنو د پېښو په ترڅ کې د  ۲۰۱۳د 
سلنه زىاتواىل ښيي. په  ۳۶۷کال د همدغې مودې په پرتله  ۲۰۱۲71ملکي وګړو مړىنې مستندې کړي دي. دا د  ۱۴

ډىري پېښو کې د دولت ضد عناصرو دولتي ملکي  مامورىن، د سولې د شورا غړي، قباىىلي مشران او نور ملکي 
کسان په دې وجه د برىد هدف ګرځويل ، چې ور باندې د دولت د مالتړ ګومان شوى دى. د بىلګې په ډول د جون 

په شبکې پورې يې تړاو درلود د لوګر د والىت د برکي برک په  نېټه، ىوې وسله والې ډلې چې د حقاني ۱۶په 

                                                 
  کال کې ىوناما د لوګر په والىت کې د ملکي وګړو درې هديف وژنې مستندې کړي دي. ۲۰۱۲په  71 
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ولسوالۍ کې دوه محلي مشران چې د هغه ځاي د پرمختىايي شورا غړي وو په ډزو سره و وژل؛ له هغو څخه ىو 
  همدارنګه د لوګر د والىت د سولې د شورا غړى و.

  

سىاسي او امنىتي تحوالتو او تحرکاتو د بدلون د لوګر په والىت کې د هديف وژنو زىاتواىل په دغه والىت کې د 
ښکارندوى دى. په داسې حال کې چې د ملکي وګړو مړىنې په عمومي توګه د تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو، 

سلنه کمښت موندىل دى، هديف وژنو او ځمکنىو نښتوکې زىاتواىل  ۲۱هوايى عملىاتو او نورو تاکتىکونو له امله 
  راغلى دى.

  

ال کې د لوګر په والىت کې د اىساف او افغان ملي امنىتي ځواکونو، د افغان سىمه ىىز پولىسو په ګډون ک ۲۰۱۳په 
شتون زىات شوى دى، چې په دودىز لحاظ د دولت ضد عناصرو په قوي مرکز کې په تىره بىا د برکي برک او پل 

ه ځواکونو او د دولت ضد عناصرو تر منځ علم په ولسوالىو کې مقابله کوي. دغو ولسوالىو کې همدارنګه د دولت پلو
(ځمکنۍ نښتې، د تا الشۍ او هوايى برىدونه) زىات شوي دي. د دې سربىره په دغو ولسوالىو کې په دې وروستىو 
کې افغان سىمه ىىز پولىس ځواکونه هم ځاي پرځاى کړاى شوي دي. د دې لپاره چې د دولت د حضور د پراختىا 

ولت ضد عناصر د هديف وژنو څخه د دې لپاره کار اخلي چې محلي متنفذىن، د دولتي سره يې مقابله کړي وي د د
  مامورىنو  د کورنىو غړي او د سولې د والىتي شورا غړي و ډاروي.

  

په عمدي توګه د ملکي وګړو هدف ګرځول د دې څخه سرچىنه اخلي چې د دولت ضد عناصر محدود ظرفىت لري 
ول له امنىتى ځواکونو سره په جګړه کى ښکىل شى او د قانونى جنګى تاکتىکى او نه شى کوالى چى په اغىزمن  ډ

لپاره تاکتىکى دلىل پىدا کړى. دغه حالت د دى سبب ګرځىدىل چى دوى په نا انډوله تاکتىکونو تکىه کوى لکه په 
ه کىدالى شى چې تىره بىا د لوړ پوړو شخصىتونو هديف وژنى، تهدىدونى او ډارونى. دغه ډول تاکتىىکونه همدارنګ

  د دې لپاره ىوه الره وي څو په محلي وګړو باندې خپل نفوذ او کنټرول زىات کړي.
  

  "خرپول"د وژنو له الرې د وېرى 
ي وګړو د وژنو څخه د ىوې وسىلې په توګه کار اخلي څو د افغانستان په بىال د دولت ضد عناصر همدا شان د ملک

وحشت راويل او هغوي ډاروى. ىوناما په ګڼه شمىره کې داسې بىلګې ثبتې بىلو برخو کې ملکي وګړو کې وىره او 
کړي دي چې د هغو له مخې د دولت ضد عناصرو په عمدي ډول ملکىان وژيل دي څو چې هغوي د دولت سره د 
مالتړ د درلودلو له امله مجازات کړي، د هغوي په وژنې سره د دولت ضد عناصر غواړي چې نورو ته خربدارى 

  وي.واست
نېټه، د دولت ضد عناصرو دوه تنه اهنګران چې د کندهار د والىت د پنجوايي په ولسوالۍ  ۱۵دمارچ په  •

کې د ىوه ساختماني شرکت له خوا استخدام شوي وو وتښتول. دواړه نارىنه په ګولىو وژل شوي او بىا د 
رکړى دى چې د دولت ضد ونو څخه ځوړند شوي څو چې نورو ته ىو خربدارى وي. کلىوالو ټولنو راپور و

عناصرو د دغو ونو د الندې ځاي پرځاي کړاى شوي چاودىدونکي توکي اىښي وو څو چې کورنۍ ونه 
 کړاى شي د خپلوانو جسدونه د ونو څخه لېرې کړي.

نېټه طالبانو د مىدان وردک د والىت د چک په ولسوالۍ کې د ىوې نا دولتي موسسې ىوه  ۱۴د جنورۍ په  •
ې وتښتوله او بىا يې و وژله. د هغې مړى يې د نوموړې د کورنىو غړو ته د ىوه ىاد داښت ښځىنه کارکوونک
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سره واستولو چې په دغه ىاد داښت کې راغلي وو چې هر څوک د دولت مالتړ کوي نو د همدغه شان 
 برخه لىک سره به مخ کىږي.

ې دوه قومي مشران وتښتول او بىا نېټه د طالبانو ىوې ډلې د کنړ د والىت د پىچ په دره ک ۲۶د جنورۍ په  •
يې په دې تور و وژل چې ګواکې هغوي د دولت پلوه ځواکونو لپاره جاسوسي کوله. کلىوالو د مړو 

 جسدونه درې ورځې وروسته وموندل.
د ملکي وګړو د وژنې د ممنوعىت سربىره د بشر پالنې نړىوال قانون په واضح ډول د تاوترىخوايل هغه اعمال چې 

   72وخه يې د ملکىانو تر منځ ترهګري او وحشت خرپول وي منع کوي.لومړنۍ م
  

  د ملکي وګړو په هديف توګه د وژنو مثالونه او ځىنې نمونې په الندې ډول دي:
نېټه، د کنړ د والىت د مرورې په ولسوالۍ کې د دولت ضد عناصرو د معارف په ىو چارواکي  ۸د جون په  •

کار کاوه په داسې حال کې په ډزو ټپي کړ چې نوموړى دغې  چې د کنړ د پوهنې د رىاست لپاره يې
 ولسوالۍ ته د ښوونځيو د تفتىش او څارنې لپاره ورغلى و. 

نېټه، د خوست د والىت د باک په ولسوالۍ کې طالبانو د اووم ټولګي زده کوونکي وتښتاوه او  ۳۱د مۍ په  •
 بىايې و واژه. دغه قرباني شوى هلک ىو شاعر و چې د طالبانو ضد ترانه يې وىله. 

د مۍ په لومړۍ نېټه، د هلمند د والىت د ګرشک په ولسوالۍ کې د دولت ضد عناصرو د وايل د مرستىال  •
والىت د سولې د شورا د رىىس کتار تر برىد الندې را وست چې په برىد کې يې د سولې شورا رىىس او د 

 او دوه ساتونکي و وژل او نور څلور تنه يې ټپيان کړل،
نېټه، د ننګرهار د والىت د ده باال په ولسوالۍ کې د دولت ضد عناصرو ىو محلي مال امام  ۲۷د اپرىل په  •

په ډزو و واژه، د راپور له مخې دغه مال ځکه تر هديف برىد الندې راغى چې چې جومات ته په الره و 
هغه د ملي اردو د ىو تن افسر د جنازې مراسم چې د دولت ضد عناصرو له خوا وژل شوى و تر سره کړي 

 وو. 
ۍ پر نېټه، د دولت ضد عناصرو د فارىاب د والىت د پښتون کوټ د ولسوالۍ د څارنوال د سرپل ۲۳د اپرىل په  •

موټر برىد وکړ چې په ترڅ کې يې څارنوال،د هغه مىرمن، درې محافظان او د نوموړي ډراىور و وژل. طالبانو 
 پخپله وىب پاڼه کې د دغه برىد مسوولىت پر غاړه واخىست.

نېټه، د هلمند د والىت د کجکي په ولسوالۍ کې د دولت ضد عناصرو يوې ډلې د  ۱۳د جنورۍ په  •
پاکۍ د همغږۍ د موسسې(مکا) ىو تن ماىن پاکوونکى په ډزو هغه مهال و واژه چې افغانستان د ماىن 

  نوموړي د دولت ضد عناصرو د مالتړ څخه انکار وکړ.
  

  د متوازي عديل جوړښتونو سزاګانې
  

ملکي وګړو وژنې او دڅلورو نورو  ۱۴کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې، ىوناما د دولت ضد عناصرو له خوا د  ۲۰۱۳د 
ژوبلې چې دغو ملکي کسانو ته د دولت ضد عناصرو له خوا د سزاګانو او اعدامونو په توګه ورکړل شوې وې 

                                                 
مادې او په غىر نړىوالو وسله والوجګړو کې د قربانىانو د  ۱۳نىټې د ژنىو د کنوانسىون د الحاقىه پروتوکول د  ۱۲ل د اګست د کا ۱۹۴۹د  72

ملکي نفوس او همدارنګه منفرد ملکي اشخاص باىد د برىد موخه ونه ګرځي.  ". ۲، ۸کال د جون  ۱۹۷۷پروتوکول )، د دوبم  محافظت (
  ."عملونه چې لومړنۍ موخه يې د ملکي وګړو ترمنځ د ترهګرۍ او وىرې خرپول وي ممنوع ديد تهدىد او تاوترىخوايل 
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سلنه زىاتوايل په ډاګه کوي. په ډىري پېښو کې چې  ۸۰کال د همدغې مودې په پرتله  ۲۰۱۲74دا د  73مستند کړي دي.
ناصرو هغه ملکي کسان اعدام کړي دي چې د دولت لپاره په جاسوسۍ او ىا کال کې شوي دي دولت ضدع ۲۰۱۳په 

هم په نورو جنايي اعمالو لکه څنګه چې يې د دولت ضد عناصر تعرىفوي تورن وو. ىوناما دا څرګندوي چې 
د متوازي عديل جوړښتونه غىر قانوني دي او د افغانستان د قوانىنو له مخې مشروعىت نه لري. هغه سزاګانې چې 

دغو جوړښتونو له خوا عملي شوي دي د بشري حقونو څخه په سرغړونو او د افغانستان د قوانىنو له مخې په جنايي 
  جرمونو کې او په ځينو حاالتو کې په جنګي جرمونو کې راځي.

  

مو کې متوازي عديل او قضايي جوړښتونه د افغانستان په ډىرو سىمو کې مستند شوي دي او تر ټولو د مخه په هغو سى
په ځىنو حاالتو کې متوازي عديل جوړښتونه په ټولنو باندې په زور او  75چې د دولت ضد عناصرو په ولکه کې دي.

جرب د مظنونىنو په فزىکي لحاظ له منځه وړلو، د دوي د پرىکړو په عملي کولو، تهدىدونو، ډارونو او ازارونو سره 
چې ټولنو د دغو جوړښتونو څخه د رسمي عديل  تحمىل شوي دي. په نورو حاالتو کې بىا داسې ښکاري
ته راجع کړي دي. د جوزجان د والىت د  ,محکمې,مىکانىزمونو پرځاي کار اخىستى دى او قضيې يې موازي 

درزاب او قوش تيپى په ولسوالىو کې کلىوالو ټولنو راپور ورکړ چې په هغو سىمو کې چې د طالبانو د کنټرول الندې 
وانىدلو چې د خلکو شکاىتونو او جنايي موضوعاتو ته غربګون وښايي. د ټولنو د استازو په دي دولت په دې ونه ت

وىنا چې په بىالبىلو محالتو کې ورسره مرکې وشوې و ويل چې دغه ډول حاالت د دې المل شول چې محلي 
   76وګړي د خپلو جنايي قضىو د حل لپاره طالبانو ته مراجعه وکړي.

  

کې د موازي عديل جوړښت د الرې د مجازاتو ىوې مشخصې پىښې ته په اشاره د دغه  طالبانو پخپله وىب پاڼه
دغې اعالمىې کې راغلي دي چې  77د جرىان په اړه معلومات ورکړي دي. ,محاکمې,جوړښت د الرې د ىوې 

سي. په اجراات د ملکي وګړو په اړه د بىالبىلو عملونو په برخه کې تر مجازاتو د مخه صورت نى ,عديل,دغه شان 
څو پړاوونه ىاد  ,قانوني واک ,تفصىالتو کې د دغو پروسو د جوړښت په اړه معلومات راغلي دي او په کې يې د 

نېټه د  ۸کړي دي. دغې اعالميې کې راغلي دي چې د وسله والې شخړې پرته ىوې قضىې کې طالبانو د جون په 

                                                 
ىوناما د متوازي قضايى جوړښتونو اعدامونه د ىوه مشخص کس چې د مجرم په فزىکي حراست کې دى (د هديف وژنې پر خالف چې  73

ې څخه د پالن شويو او عمدي وژنوپه ډله کې شمىري، کله په هغې کې قرباني د مجرم په فزىکي حراست کې نه دى) د ارادي، د وړاند
چې وژنه د مجازات کولو په موخه ترسره کىږي، ىانې د ىو مذهبي مشر د دې له امله وژنه چې هغه د افغانستان د ملي اردو د منسوب د 

دغه ډول پىښې د ؛ قتل؛په توګه لکه څنګه مړي مراسم د دې سره چې ورته د نه اداء کولو لپاره خربداري ورکړل شوى تر سره کړي. ىوناما 
چې د بشر پالنې نړىوال قانون يې تعرىف کړى دى په افغانستان کې په غىر نړىواله شخړه کې د پلي کولو وړ دى، شمىري. د قتل په اړه د 

  ګڼه پاىلىک کې يې وګورئ.  ۵۹جنګي جرم په 
کال د نىمې راپور د  ۲۰۱۲ملکي وګړي و وژل شول. د ىوناما د  ۱۰کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې  ۲۰۱۲ىوناما دا مستنده کړې ده چې د  74

  ملکي وګړو د ساتنې په اړه په 
http://unama.unmissions.org/Defaults.aspx?tabid=12265&language=en-US.وګورئ. کې  

  څخه مستندې کړي دي. لوړى سمو  ىوناما دغه ډول دمجازاتو پىښې د افغانستان په ټولو سىمو کې پرته د مرکزي  75
د جوزجان د والىت د شربغان په ښار کې د قوش تيپې د ولسوالۍ څخه د ټولنې د استازو سره د ىوناما مرکې، د جوزجان والىت د  76

  نىټه. ۲۲د جون کال  ۲۰۱۳
نىټه، په  ۹کال د جون  ۲۰۱۳د  "د پشتون زرغون په ولسوالۍ کې د اختطاف کوونکي مجازات "د طالبانو نىوز اپډىټ:  77 

http://shahamat-english.com/index.php/news./32558-kidnapper-handed-penalty-in-pashtoon-
zarghoon.accessed 8 July 2013. ې وګورئک 
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نىول شوى و. طالبانو پخپله وىب پاڼه کې د دغه هرات په والىت کې ىو تن اعدام کړ چې هغه د اختطاف په تور 
اجرااتو تفصىالت چې هلته يې صورت نىوىل  ,قضايي,اعدام مسوولىت په غاړه واخىست او د سرته رسول شوي 

وړاندې کړل. د طالبانو په قول دغه مظنون په درې جال جال قضايي محکمو کې: د ولسوالۍ، والىت او د اسالمي 
  شو.  ,محکوم,او  ,محاکمه, 78کې وړاندې تر دې چې اعدام شي امارت په عايل محکمه

  
  

  کال کې د موازي عديل جوړښتونو د مجازات کولو نور مثالونه: ۲۰۱۳په 
نېټه، د کنړ د والىت د ناړۍ په ولسوالۍ کې د طالبانو ىوې ډلې د ىو تن قراردادى  چې د  ۷د جون په  •

افغان ملي سرحدي پولىسو له خوا ورسره  قراداد شوى و چې په سىمه کې د سرحدي پولىسو پوستو ته د 
لخوا د سون لرګي او اوبه برابرې کړي سر پرې کړ. دغه قرباني مخکي له دى چې  ووژل شى د طالبانو 

 نېټه اختطاف  شوى و.  ۶جون په 
نېټه، د جوزجان د والىت د قوش تىپه په ولسوالۍ کې طالبانو ىو تن ملکي کس چې وړاندې  ۲۷د مۍ په  •

تردې ورته څو واره تهدىد شوى و و واژه. دغه قرباني د ىوه ثانوي ښوونځي سر ښوونکى او دىوې 
ر له مخې د طالبانو تش په نامه د قوش تىپې ولسوال د نړىوالې نا دولتي موسسې کارکوونکي و. د راپو

راپور له مخې نوموړي سر ښوونکي ىوې غونډې ته را وبللو او کله چې نوموړى غونډې ته ورغي نو هلته 
 يې و واژه. 

نېټه، د فراه دښار ىو تن محلي ملکي کس د طالبانو د ىوې ډلې له خوا اختطاف شو او بىا ۱۳د مۍ په  •
شو. د ټولنې د غړو د راپور له مخې طالبانو دغه قرباني د دې له امله و واژه چې د هغوي  وروسته و وژل

 په ګومان د ملي امنىت د رىاست سره يې تړاو درلود. 
  

  د ملکي حکومتي ادارو او دفرتونو په ارادي ډول هدف ګرځول
  

ىوناما دا مستنده کړې ده چې د دولت ضد عناصرو له خوا د حکومتي ملکي کار کوونکو، دولتي دفرتونو، د 
سلنه پورته شوې.  ۷۶ولسوالىو د مرکزونو او نورو دولتي ملکي تاسىساتو د په نښه کولو له امله د ملکي تلفاتو کچه 

ملکي تلفات) په دغه  ۴۳۸ژوبلې (ټولټال  ۳۲۴او  ملکي وژنې ۱۱۴کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې  ۲۰۱۳ىوناما د 
ملکي تلفاتو کې هغه  مرګ ژوبله  چې د ملکي حکومتي کسانو د  ۴۳۸دغو  79برىدونو کې ثبت کړي دي. ۱۰۳ډول 

هدف ګرځولو د الرې، دتعبىه شوىو چاودىدونکو توکو د چاودنې، د پىچلو ځانمرګو برىدونو د الرې د دولتي ملکي 
ې څخه د باندې په پولىسو، او هغو پولىسو چې د قانون د تنفىذ او حاکمىت لپاره دنده تر سره کوي دفرتونو، د دند

او د ځمکنىو نښتو په پاىله کې چې د دولت ضد عناصرو له خوا د حکومتي ملکي تاسىساتو لکه د ولسوالىو د 
  دفرتونو او نورو په مقابل کې تر سره شوي دي، رامنځته شوي دي. 

  

ىوناما د حکومتي ملکي کارکوونکو پر ضد زىاته شمىر کې برىدونه د هىواد په ختىځ کې او بىا ورپسې په که څه هم 
سهىل ختيځ کې ثبت کړي دي، د ملکي کسانو د تلفاتو زىاته شمىر چې په ترڅ کې يې حکومتي ملکي کار کوونکي 

ىت د دغه ډول برىدونو په لړ کې د برىدونو هدف ګرځىديل دي د کابل په والىت کې ثبت شوې ده. د فراه وال

                                                 
  تېر ماخذ 78 

برىدونو په پاىله کې چې د ملکي دولتي  ۷۲ملکى تلفات) د  ۲۴۹ژوبلې (ټولټال  ۱۸۸ملکي مړىنې او  ۶۱کال کې ىوناما  ۲۰۱۲په  79
  شوي دي مستندې کړي دي. تر سره  پرسونل او ملکي حکومتي دفرتونوپه وړاندې 



 

31 

ه کې  راپورمىاشتنې  شپکال  ٢٠١٣د  په وسله واله ج
اتنه لک

نىټو د فراه د والىت  ۱۱او د جون په  ۳دوهمه درجه کې تلفات لىديل دي. د هغو برىدونو په ګډون چې د اپرىل په 
ملکي  ۵۷او په کابل کې  ۱۳۸د محکمې او د سرتې محکمې په دفرتونو باندې وشول او په پاىله کې يې په فراه کې 

  تلفات رامنځته کړل.
  

کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې، ىوناما څلور جال جال داسې برىدونه ثبت کړي دي چې نىغ په نىغه يي عديل او  ۲۰۱۳ د
قضايي چارواکي په نښه کړي دي چې په کې فراه، کابل، فارىاب، او د هلمند والىتونه شامل دي چې د هغو په پاىله 

  ته شوي دي.ملکي تلفات) رامنځ ۲۰۲ژوبلې ( ۱۴۵مړىنې او  ۵۷کې 
  

وګړو تعرىف کې ټول هغه کسان شامل دي  ,ملکي,ىوناما بىا تکراروي چې د نړىوال بشر دوستانه قانون له مخې د 
چې هغوي د وسله والو ځواکونو غړي نه دي اونه هم نىغ په نىغه  شخړو کې برخه اخلي  لکه ملکي عديل 
چارواکي. ملکي هدفونه هغه ملکي دولتي اداري ودانۍ تر هغه نظامي اهداف نه دي تر څو د هغوي څخه د 

عمدي توګه د ملکي کسانو او ملکي هدفونو په نښه کول د ژنىو د نظامي موخو لپاره کار واخىستل شي. په 
 کنوانسىون څخه په ناوړه توګه سرغړونه ده او ىو جنګي جرم دى.

  

 د مذهبي شخصىتونو اود عبادت ځاىونو پر خالف برىدونه
  

دىني پوهان او عالمان همىشه تر خطر او ګواښ الندې دي. شورشىان ډىرځله موږ ته خربدارى را 
ي. د بىلګې په ډول د شىنوارو د ولسوالۍ څخه ىو مال هغه مهال تر وهلو ټکولو الندې راغي کله کو

چې هغه د ملي اردو د ىوه سرتىري د جنازې مراسم ترسره کړل. بل مال په اوه وىشتمه وىاله کې 
وا ګڼ  وروسته له هغې و وهل شو چې هغه د ملي اردو د ىوه سرتىري جنازه وکړه. ما د طالبانو له خ

شمىر کې اخطارىه ټلىفونونه تر السه کړي دي چې په هغو کې يې راته وييلي دي چې د ملي اردو، 
ملي پولىسو، ملي امنىت او د افغان ملي سرحدي پولىسو جنازې ونه کړم. ما ته د داسې پيښو په اړه 

 دي چې د ووىل شوي دي چې په کې طالبانو هغو مالىانو ته سزاګانې ورکړي او ىا يې هم وژيل
افغان ملي امنىتي ځواکونو د منسوبىنو د جنازو مراسم يې تر سره کړي دي. طالبانو په ىوې ولسوالۍ 
کې بل ىو مال د دې له امله و وژلو چې هغه د ملي اردو د ىوه تن افسر جنازه کړې وه. بل مال د 

مو د اداء کولو په پاىله کې و طالبانو له خوا په بله ولسوالۍ کې د ملي پولىسو د افسر د جنازې د مراس
وژل شو. څو مىاشتې تر مخه ىو شمىر مالىان د حج او اوقافو په رىاست کې سره را ټول شول او 
خپلې اندىښنې يې د حج او اوقافو د رىاست د مشر سره شرىکې کړې. موږ ځانونه مصوون نه 

مسلې په اړه څه وکړو. موږ احساسوو نو له همدې کبله موږ ډىر احتىاط کوو چې د دغه شان حساسې 
د حج او اوقافو رىىس ته و وىل چې د جالل اباد مالىان باىد په لىرې سىمو کې د افغان ملي امنىتي 
ځواکونو د سرتىرو د جنازو د مراسمو د اداء کولو لپاره لېرې پرتو سىمو ته واستول شي ځکه چې 

ځکه چې موږ په کلىو کې د خپلو کورنىو هغوي بىرته ښار ته راستنىدالى شي. موږ په امن کې نه ىو 
  سره اوسىږو چې هلته افغان امنىتي ځواکونه زموږ دفاع نه شي کوالى.

  80نېټه ۲۲کال د جوالى  ۲۰۱۳د ننګر هار والىت څخه ىوتن متنفذ دىنى عالم، د  - -
  

                                                 
  نىټه. ۲۲کال د جوالى  ۲۰۱۳د ىوناما مرکه، د جالل اباد ښار د ننګرهار والىت، د  80
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کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې، ىوناما د دولت ضد عناصرو له خوا د مالىانو پرضد د نوو تهدىدونو او  ۲۰۱۳د 
پىښې يې مستندې کړي دي چې په هغو کې عبادت کوونکي او د  ۱۴برىدونو د ګواښونو ىوه لړۍ مشاهده کړې ده او 

راغلي دي چې له امله يې اوه تنه ملکي وژل   عبادت ځاىونه (جوماتونه) نىغ په نىغه تهدىد شوي او تر برىد الندې
په ډىرى دغو برىدونو کې هغه مالىان تر هدف الندې راغلي چې د افغانستان د ملي امنىتي ځواکونو  81شوي دي.

د وفات شوىو او هغو کسانو د جنازو مراسم يې تر سره کړي دي چې د افغانستان د دولت څخه يې په عامه ډول 
   82مالتړ کړى دى.

  

ناما د دولت ضد عناصرو له خوا د تهدىدونو داسې نمونې مستندې کړي دي چې په هغو کې يې مالىانو ته ىو
اخطارونه ورکړي دي څو هغوي د افغان ملي امنىتي ځواکونو د وفات شوىو غړو د جنازو مراسم تر سره نه کړي او 

  نه هم په دغو مراسمو کې برخه واخلي.
  

بغالن، کاپىسا،مىدان وردک، لوګر، ننګرهار، کنړ، لغمان، بغالن، غزني، خوست،  ىوناما ګڼ شمىر پىښې په فراه،
پکتىکا، پکتىا، هلمند، اروزګان، او د کندهار په والىتونو کې مستندې کړي دي. په ډىري پېښو کې يې دا مستنده کړې 

و کې زىاتواىل راغلى دى، او ده چې په هغو کې مالىانو دغه اخطارونه له پامه غورځويل دي چې بىا په دغو تهدىدون
ىوناما ګڼ شمىر قضيې مستندې کړي  83په ځىنو کې د وهلو ټکولو، اختطافونو او موخه ىىزو وژنو المل شوي دي.

دي چې په هغو کې د دولت ضد عناصرو د افغان ملي امنىتي ځواکونو د ىوه وفات شوي غړي د جنازې مراسم په 
  84و چاودىدونکو توکو په وسىله نىغ په نىغه تر برىد الندې راوستل.کوچنىو وسلو او د ځاي پرځاى کړاى شوى

په ګڼ شمىر سىمو کې مالىانو د ملي امنىتي ځواکونو دغړو د جنازې په مراسمو کې د دولت ضد عناصرو د وىرې او 
اوقافو د  انتقام اخىستنې له امله ګډون نه دى کړى. د بىلګې په ډول د پکتىا والىت د ګردىز په ښار کې د حج او

رىاست په وىنا کله چې د حج او اوقافو رىاست د ىو مال څخه د جنازې په مراسمو کې د ګډون غوښتنه کوي، هغه 
کال په لومړىو کې د بادغىس په والىت کې د راپور له مخې د طالبانو د وىرې له  ۲۰۱۳د  85معموآل اشرتاک نه کوي.

                                                 
 د زىاتې نا امنۍ، لىرې پرتو کلىو او ټولنو ته د رسېدنې نشتوايل اود محدودىتونو له امله په ورته راپورونو کې د دغه ډول پىښو نىمګړى 81

  المل کىدالى شي.  ورکولو  راپور کم  معلومات د
ا همدارنګه د لوګر د والىت څخه ىوه قضىه مستنده کړې ده چې په هغې کې د دغه والىت د حج او اوقافو رىاست دا راپور ىونام 82

ورکړى دى چې مالىانو د اىساف او د افغان ملي امنىتي ځواکونو له خوا د ډارونو شکاىت کړى دى، چې هغوي مالىان په دې مظنونوي 
کال د مۍ په  ۲۰۱۳ري. دغه شکاىت تر هرڅه تر مخه د تاالشۍ هغو عملىاتو ته اشاره ده چې د چې د دولت ضد عناصرو سره اړىکي ل

  مىاشت کې وشول.
د مثال په ډول د ختىځ د سىمې کلىوالو راپور ورکړى دى چې که دا ولىدل شي چې مالىانو د افغان ملي امنىتي ځواکونو د وژل شوي  83

شوى، که هغوي بىا هم دغه کار ته ادامه ورکړې نو بىا د  ورکړل لومړي سرکې هغوي ته اخطارغړي د جنازې په مراسمو کې ګډون کړى، په 
دولت ضد عناصرو هغوي په فزىکي لحاظ مجازات کړي او وژيل يې دي. د ننګرهار د والىت د جالل اباد د ښار د ىو تن مال سره د 

  نىټه د ىوناما مرکه.  ۲۶کال د مۍ په ۲۰۱۳
په سىمه کې د دولت ضد عناصرو د  ړي نىټه د لغمان د والىت د الىنګار د ولسوالۍ د پاو ۲۰کال د مۍ په  ۲۰۱۳د بىلګې په ډول د  84

نىټه  ۱۴کوچنىو وسلو په ډزو سره د محلي پولىسو د ىوتن غړي د جنازې مراسم تر برىد الندې راوستل. په بله پىښه کې د جون د مىاشتې په 
ۍ کې له لېرې څخه کنرتولىدونکې چاودىدونکې توکى د هغې نقلىه وسىلې په وړاندې وچاودول شو د خوست د والىت د متون په ولسوال

نازې د مراسمو څخه راستنېدله، چې په پاىله کې يې اته ملکي وګړي و وژل شول چې په مړو کې د همدغې کورني پنځه جچې د ىوې 
  غړي او ىو تن مال شامل وو. 

  ردىز په ښار کې د حج او اوقافو د دفرت سره د ىوناما مرکه.نىټه د ګ ۲کال د مۍ په  ۲۰۱۳د  85
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ىسو د ښخولو په مراسمو کې د ګډون څخه ډډه وکړه چې د دولت ضد امله محلي مالىانو د درىو افغان سىمه ىىزو پول
عناصرو سره په نښته کې وژل شوي وو. په پاى کې دغه مراسم د ىو تن محلي ډاکټر له خوا تر سره شول چې هغه 

   86دىني تعلىمات درلودل.
  

حفوظې کړي دي چې د په مىدان وردک والىت کې مالىانو راپور ورکړ چې هغوي خپل ځانونه او ټولنې داسې م
جنازو مراسم د خپلو کلىو پرځاي د دغه والىت په مرکز په مىدان ښارکې ترسره کوي چې هغه د دولت تر کنرتول 
الندې دى. د دې په پاىله کې د افغان ملي امنىتي ځواکونو د وژل شوىو غړو خپلوان او مالىان اکثره وخت د دې 

د وژل شوىو جسدونه خپلو ولسوالىو اوکلىو ته ولىږدوي. لږ تر لږه د  څخه ډډه کوي څو د دولت ضد عناصرو د ډاره
مىدان ښار د شاخواو سىمو څخه درې تنو مالىانو د نا امنۍ له امله خپل کورونه پرې اىښي دي ځکه چې هغوي د 

   87افغان ملي امنىتي ځواکونو د وژل شوىو غړو د جنازو په مراسمو کې ګډون درلود.
  

کچه د حج او اوقافو د رىاستونو سره مشورې کړې دي چې په هغو کې يې د دې راپور ورکړى دى  ىوناما د هىواد په
چې دغه رىاستونه ډىر محدود نظارتي مىکانىزمونه او د ساتنې ظرفىت لري څو هغوي وکړاى شي د هغو مالىانو 

قافو رىاستونه د هغو سره چې ورته تهدىد شوى او ډارول شوي دي مرسته وکړي. په ډىري سىموکې د حج او او
تهدىدونو او برىدونو څخه خرب وو خو په دې نه توانىدل چې دغو مالىانو ته امنىتي شراىط برابر کړي، په تىره بىا 

  هغوي چې په ولسوالىو کې کار کوي.
  

غوي د بغالن په والىت کې د حج او اوقافو رىاست ىوناما ته دا راپور ورکړى دى چې مالىانو ته تهدىدونه او د ه
کال د مۍ په مىاشت کې دغه  ۲۰۱۳هدف ګرځونې نسبي نوې پدىده ده. د ګواښونو او تهدىدونو په غربګون کې د 

رىاست وايل ته ولىکل څو هغه مالىانو او دغه رىاست ته امنىتي ځواک برابرکړي. دغه غوښتنه د والىت د افغان 
غه شان په غزني، خوست او د پکتىکا په والىتونو کې د د 88ملي پولىسو له اړخه د پرسونل د کموايل له امله رد شوه.

  89حج او اوقافو رىاستونو راپور ورکړى دى چې هغوي د مالىانو لپاره تحفظ او امنىت نه لري.
  

د مذهب آزادي د افغانستان د کورنىو قوانىنو او د بشري حقونو د نړىوال قانونو الندې د ژمنو او مکلفىتونو له مخې 
د بشر پالنې نړىوال قانون د دې غوښتنه او پخلى کوي چې مذهبي پرسونل چې په ځانګړي  90ده.تر تحفظ الندې 

ډول د دىني دندو لپاره ګومارل شوى وي باىد په جګړه کې د ښکىلو اړخونو له خوا په ټولو حاالتو کې خوندي 
  91وساتل شى او يې درناوى وشي.

  

                                                 
کال د  ۲۰۱۳د بادغىس د والىت د قادس د ولسوالۍ په دره بوم ساحه کې د ىوه تن محلي مشر او د محلي پولىسو د قوماندان سره د  86

  نىټه د ىوناما مرکه. ۲۳مۍ په 
  کال د جون مىاشت. ۲۰۱۳د مىدان وردک د والىت په مىدان ښار کې د حج او اوقافو د دفرت سره د ىوناما مرکه، د  87
  نىټه ۲۲کال د مۍ  ۲۰۱۳د بغالن د والىت د پلخمري په ښار کې د حج او اوقافو د رىاست سره د ىوناما مرکه، د  88
  نىټو د حج او اوقافو د رىاستونو سره د ىوناما مرکې. ۲۲-  ۲۱د مۍ په کال  ۲۰۱۳د غزني، خوست او پکتىکا په والىتونو کې د  89
(لومړۍ او دوهم پراګراف) د  ۸، ۶،۷د  ”.۲ماده  ۴ ”هر شخص د فکر، وجدان او مذهب د ازادۍ حق لري. “. ۱ماده: ICCPR ۱۸د  90
  کال کې السلىک کړى دى. ۱۹۸۳په  ICCPR افغانستان ”مادو څخه د د ې احکامو الندې سرغړونه باىد ونه شي.  ۱۸او  ۱۶، ۱۵، ۱۱
کې راغلى دي. د مذهبي  نهمه ماده  او درناوى ىې وشي په دوهمه ګڼه الحاقيه پروتوکول خونديدغه مکلفىت چې مذهبي پرسونل باىد  91

پرسونل محافظت همدارنګه په نظامي السوندونو او الرښودونو کې شامل دى چې هغه د تطبىق وړ دي او په غىر نړىوالو وسله والو جګړوکې د 
  ګڼه مقرره. ۲۷او د بشر پالنې نړىوال عرفى قانون، د مذهبي پرسونل  ICRCپلي کىدا وړ دى. 
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کال په سلوکي طرزالعمل کې د جنازو پر مراسمو په رسمي توګه  ۲۰۱۰ىوناما د دې ىادونه کوي چې طالبانو پخپل د 
د  92هيڅ ډول محدودىتونه او بندىزونه نه دي وضع کړي او نه يې هم د مالىانو په دندو نور کوم بندىزونه ىاد کړي.

 کال په سلوکي ۲۰۰۶طالبانو له خوا د هغو مالىانو د تهدىدولو مشروعىت چې په اوسني حکومت کې کار کوي د 
  93طرزالعمل کې ىاد شوى و خو بىا دغه شان طرزالعمل په نورو طرحو کې نه و موجود.

  

  د هغو پېښو نمونې چې په کې مالىان او د جنازې مراسم تر برىدونو الندې راغلي دي:
نېټه، د خوست والىت د خوست(متون) په ولسوالۍ کې له لېرې څخه  ۱۴ن د مىاشتې په د جو •

وسىله د هغه موټر په مقابل کې وچاودوله شوه چې د ىوې جنازې د مراسمو  کنټرولىدونکې چاودىدونکې
څخه راستنىدلو، د هغې په پاىله کې آته ملکي وګړي چې په کې د همدغې کورنۍ نور پنځه غړي او مال 
شامل وو و وژل شول. د جنازې دغه مراسم د هغه اوولس کلن هلک لپاره وو چې ىوه مىاشت تر مخه د 

 صرو له خوا په دې تور چې دولت ته يې جاسوسي کوله وژل شوى و.دولت ضد عنا
نېټه، د کنړ د والىت د ناړۍ په ولسوالۍ کې طالبانو ىو تن د جومات مال امام دولت ته د جاسوسۍ  ۲۲د مۍ په  •

په تور په ډزو و واژه، خو هغوي همدارنګه نوموړى مال امام په دې هم متهم کړى و چې د ملي اردو د ىو تن د 
واخىست او دهغه د جسد سره  جنازې مراسم يې هم تر سره کړي وو. طالبانو د دغې وژنې مسوولىت په غاړه

يې ىو اخطارىه لىک هم اىښى و او په هغه کې يې نورو مال امامانو ته دا تهدىد کړى و چې د ملي اردو د 
 منسوبىنو د جنازو د مراسمو څخه ډډه وکړي.

نېټه، د بغالن د والىت د بورکه په ولسوالۍ کې د ملي امنىت د ىو تن همکار د وژنې  ۱۵د اپرىل په  •
ته او هم د هغه د جنازې د مراسمو لپاره د تىارۍ پر مهال د دولت ضد عناصرو علماوو ته اخطارىه وروس

لىکونه صادرل کړل چې د وژل شوي کس دجنازې مراسم تر سره نه کړي. ىو تن مال د ولسوالۍ د پولىسو 
 د قوماندان له خوا اړ کړاى شو څو دغه مراسم تر سره کړي.

ګرهار د والىت د روداتو په ولسوالۍ کې طالبانو ىو محلي مال امام د دې له امله نېټه، د نن ۳۱د مارچ په  •
اختطاف کړ چې هغه د ملي اردو د ىوتن وژل شوي سرتىري جنازه کړې وه. دغه مال وروسته خوشې کړاى 

ي، شو او ورته اخطار ورکړل شو چې د افغان ملي امنىتي ځواکونو د منسوبىنو د جنازو مراسم ترسره نه کړ
 د دې پرته به د ناوړه پاىلو سره مخ شي.

نېټه، د کندهار د والىت د ژىړي په ولسوالۍ کې د دولت ضد عناصرو د ژىړي د ولسوالۍ مال امام وروسته  ۱۳د مارچ په  •
  له ىوې مىاشتې تهدىدونو چې نوموړى دغه امامت خوشې کړي په ډزو و واژه. 

  

 ونې او ازارونېد دولت ضد عناصرو له خوا د ملکي وګړو ډار
  

                                                 
-http://aanکال د سلوکي طرزالعمل ژباړه  ۲۰۱۰و شبکه د طالبانو د د افغانستان د تحلىل ګران 92

afghanistan.com/uploads/Appendix_1_Code_in_English.pdf. 
–هر هغه څوک چې د ښوونکي او ىا مال په توګه د اوسني تش په نامه دولت سره کار کوي  “کال د سلوکي طرزالعمل له مخې:  ۲۰۰۶د  93

شي. که چىرې هغه بىا هم د دې څخه انکار وکړي څو دغه دنده پرىږدي، هغه باىد و وهل شي. واضحه ده که چىرې باىد خربدارى ورکړل 
د  ”ىو ښوونکى او ىا مال د اسالم د احکامو پرخالف تدرىس کوي نو د ولسوالۍ قوماندان او ىا هم د ګروپ مشر دې هغه و وژني.

-http://aanال د سلوکي طرزالعمل انګلىسي ژباړه ک ۲۰۰۶افغانستان د څىړونکو شبکه د طالبانو د 
afghanistan.com/uloads/Appendix_1_Code_in_English.pdf کال سلوکي طرزالعمل کې  ۲۰۱۰. د دې په پرتله د

  هغسې موارد نشته چې د هغو له مخې د مالىانو پر ضد کوم ډول اقدامات وشي.
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شورشىان زموږ کلي ته راغلل او هغو کورنىو ته يې د چا غړي چې په افغان ملي اردو کې خدمت 
کوي اعالن کړه چې په جومات کې راغونډ شي. موږ د هغوي د حکم سره سم عمل وکړ. هغوى 
موږ ته و وىىل چې ټولې هغه کورنۍ د چا غړي چې په افغان ملي اردو کې دي باىد دغو د ملي اردو 

و وايي چې د اردو څخه همدا اوس و وځي. هغوي بىا موږ تهدىدکړو او ويې وىىل چې که د  غړو ته
دوي د وسله والو ډلو څخه څوک د ملي اردو د عملىاتو په ترڅ کې و وژل شي، نو دغه ډله به دهغو 
کورنىو کورونه د چا چې څوک په افغان ملي اردو کې خدمت کوي وسوځوي او د کورنۍ ټول غړي 

و وژني. زه د هغه ځاي څخه بىځاىه شوم ځکه چې زما زوي په افغان ملي اردو کې خدمت به يې 
کوي. هغه د افغان ملي اردو څخه زما د غوښتنې سره سره هم نه شي وتالى او زه بله هىڅ چاره نه 

  لرم پرته له دې چې د بهارک ولسوالۍ ته منتقل شم.
ىو پالر وىنا چې زوي ىې په افغان ملي اردو کې بدخشان د والىت د وردوج په ولسوالۍ کې د  د -  

   94کال د مارچ مىاشت. ۲۰۱۳خدمت کوي، د 
پىښې مستندې کړي دي چې په هغو کې د دولت ضد عناصرو ملکي  ۹۰کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې ىوناما  ۲۰۱۳د 

سلنه زىاتواىل څرګندوي چې ۱۰۵کال د لومړىو شپږو مىاشتو په پرتله  ۲۰۱۲کسان تهدىد، ډار او ازار کړي دي، چې دا د 
دغه ډول کړنې د بشر پالنې د نړىوال قانون څخه سرغړونه ده چې د  95پىښې مستندې کړې وې. ۴۴هغه مهال يوناما 

کي هغه له مخې دغه شان د تاوترىخوايل ډک تهدىدونه او اقدمات ممنوع دي چې په هغو کې لومړنۍ موخه د مل
   96نفوس ترمنځ د ترهګرۍ خرپول دي.

  

ىوناما داسې پىښې مستندې کړي دي چې د دولت ضد عناصرو او د طالبانو او نورو وسله والو ډلو له خوا تر سره 
شوي دي لکه د تهدىدونکو او اخطارىه شبنامو وىشل، د پىسو غصبول،په ناقانونه کنرتويل پوستو کې د وګړو وهل او 

تحرىرى پىغامونه، دشخصي او دولتي عامه ملکىتونو وىجاړول. دغه ډول کړنې زىاتره د ډارول، تهدىدونکي 
مشخصو کسانو په وړاندې چې په هغو کې چارواکي،کارمندان، هغه کسان چې د افغان ملي امنىتي ځواکونو سره په 

  ې کارکوونکي شامل دي. تړاو کې دي، قباىىلي مشران، مذهبى عالمان، روغتىايي او د پوهنې پرسونل او د بشرپالن
  

زىاتره دغه شان اقدامات د افغانستان د قوانىنو له مخې جنايي مسوولىت لري او باىد چې د افغان چارواکو له خوا 
تر تفتىش او تحقىق الندې راشي. د دې سربىره ډىرى پىښې د بشر ضد تىرىو کې شاملې دي او د ټول افغانستان په 

ساله باندې منفي اغىزه کوي. دغه شان کړنې همدارنګه په نورو بشري حقونو لکه کچه د ملکي وګړو د ساتنې په م
  د تګ راتګ او خوځښت ازادي، روغتىا، پوهنې او معىشتونو ته د رسىدنى په اړه اغىزه کوي. 

  

و سره د افغانستان په بىالبىلو برخو کې ټولنو دا راپور ورکړى دى چې هغوي هره ورځ د ازارونو، ډارونو او تهدىدون
مخ دي چې د ملکي وګړو ترمنځ وىره او ترهګري خرپوي او په دې توګه د هغوي د نا امنۍ اندىښنې زىاتوي. ىوناما 
دا مشاهده کړې ده چې د دغه ډول کړنو تر شا محرکات بىالبىل دي او کىداى شي چې د هغو له مخې د ټولنو په 

د کنټرول پراخول او همدارنګه د وسله والو ډلو لپاره مايل وىره او وحشت کې ساتل، اوپه دې توګه په ىوه سىمه کې 
                                                 

  نىټه د ىوناما مرکه. ۲۷کال د مارچ په  ۲۰۱۳د بدخشان د والىت د بهارک په ولسوالۍ کې د  94
ىوناما دغه ډول قضيي د تهدىدونو، ډارونو او آزارونو بىلګې او نمونې ګڼي چې ټولنې ورسره مخ دي نه داچې د دغه شان پىښو لنډىز  95

  پىښې مستندې کړي دي.  ۴۴کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې ىوناما  ۲۰۱۲وي. د 
. دولتي تعامالت دغه قرار د نړىوال عريف قانون چې په ۲، مقرره ۸ ) ماده او د اي سي ار سي مطالعه۲(۵۱کول د لومړي الحاقيه پروتو 96

  نړىوالو او غىرنړىوالو وسله والو شخړو کې د پلي کولو وړدى، رامنځته کوي. 
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او د پاتې کىدا د مالتړ تر السه کول دي. په ځىنو حاالتو کې د دې تحرکات کىداى شي چې محلي بڼه ولري او د 
  ىوې ځانګړې ډلې د پالىسۍ انعکاس ورکونکي وي.

  

تندې شوي دي چې هغه په بشپړ او ىا هم ىو اړخىز د تهدىدونو، ډارونو او ازارونو ډىرى پىښې په هغو سىمو کې مس
ډول د دولت ضد عناصرو له خوا کنټرولىږي. د بىلګې په ډول د جوزجان په والىت کې په هغو ولسوالىو کې چې 
هلته د دولت ضد عناصر په ځىنو برخو کنټرول لري کلىوالو ټولنو د دې راپور ورکړى دي چې دغو ډلو هڅه کړې ده 

وحشت، ازار او ترهګرۍ الندې په راوستلو سره خپل کنټرول پراخ کړي. د ټولنو استازو راپور ورکړى  چې د ټولنو تر
چې طالبان په عامه محضر کې خلک وژنې څو چې نور و ډاروي او هغوي ته دا خربدارى ورکړي چې د سرغړونې 

کال کې طالبانو  ۲۰۱۲تعقىب په  په صورت کې به د ورته اقدام سره مخ شي. په عامه محضر کې د دغه شان وژنو په
د ډارولو او ازارونې کمپاىن پراخ کړ او د خلکو څخه يې په زور د پىسو راټولولو ته ادامه ورکړه. د کلىو د ټولنو 
مشرانو ىوناما ته و ويل چې هغوي دازارونو، تهدىد او ډارونو ډىرى پىښې دولت ته د دې ډاره نه دي راپور کړي 

   97عناصرو له خوا تر مجازاتو او سزاګانو الندې راشي. چې دوي به د دولت ضد
  

تهدىدونه، ډارونې او ازارونې په هغو سىمو کې چىرته چې طالبانو د پام وړ کنټرول له السه ورکړى دي کمې شوي 
دي. په هغو سىمو کې چىرته چې طالبانو د پام وړکنټرول تر السه کړى دي تهدىدونه، ډارونې او آزارونه ځىنې 

  98نه زىات شوي دي، د بىلګې په ډول په داسې ځاىونو کې لکه دفراه والىت په ځىنو ولسوالىو کى.وختو
  

د غزني والىت د اندړو په ولسوالۍ کې د طالبانو له اړخه تهدىدونې، ډارونې او ازارونې د راپورونو له مخې کمې 
جرىان کې د طالبانو پرخالف وشو  کال په ۲۰۱۲شوي دي. د راپورونو له مخې د هغه پاڅون څخه وروسته چې د 

هلته يو ډول بدلون لىدل کىږي، محلي ټولنو ىوناما ته  ويلى  او دا جوتوي چې طالبان د خپل حضور او پالىسىو لپاره 
په داسې حال کې چې د ټولنو ځىنو غړو دا څرګنده کړې ده چې د طالبانو په ازارونو  99محلي مالتړ ته اړتىا لري.
ه پالىسىو او سلوک  کې د بدلون له امله دي، او ځىنې نورو جوته کړې ده چې د دولتي کې کمښت د هغوي پ

   100کنټرول د زىاتوايل او د افغان محلي پولىسو د شتون له امله دغه بدلون رامنځته شوى دى.
                                                 

  نىټه. ۲۲کال د مۍ  ۲۰۱۳د جوزجان د والىت د قوش تىپه په ولسوالۍ کې د ټولنې د ىو غړي سره د ىوناما مرکه د  97
ىوناما دا ىادداښت کړې ده چې د دغه ډول بىالبىلو پىښو نمونې د دې څرګندوىه دي چې تهدىونه، ډارونې او ازارونې چې د دولتي  98

ضد عناصرو له خوا تر سره شوي دي د هغو محرکات او پالىسۍ تر دې وړاندې دي څو هغوي په زور سره په ټولنو اوکلىوالو خپل کنټرول 
  پراخه کړي. 

کال د اپرىل په  ۲۰۱۲نو دحضورپرخالف،د اندړو د ولسوالۍ پاڅون، دغزني د والىت د اندړو په ولسوالۍ کې رامنځته شو او د د طالبا 99
مىاشت کې پىل شو. د حزب اسالمي وسله والې ډلې په لومړي سر کې دغه پاڅون رهربي کړ چې د هغه سره د عوامو پراخه مالتړ وشو. د 

د اندړو د ولسوالۍ اوسىدونکو د راپور له مخې دغه پاڅون د هغه قوي اعرتاض په توګه چې يې د طالبانو حزب اسالمي محلي مشرانو او 
له خوا د دوي د ژوندانه په چارو کې د مداخلې له کبله و، چې په کې د ښوونځيو، کلىنىکونو، بازارونو تړل، د تګ راتګ محدودىتونه او د 

کال په اکتوبر کې افغان ملي امنىتي ځواکونه د اندړو په ولسوالۍ  ۲۰۱۲ځښت په غربګون کې د بىان د ازادۍ مخنىوي شامل وو. د دغه خو
کې ځاي پر خاي شول، چې په هغو کې د ملي پولىسو، او افغان محلي پولىسو ىو ځواکمن تشکىل شامل و. همدارنګه ىوناما د ټولنې د 

  مرکې کړي دي.  نىټه د غزني په ښار کې ۲۸کال د مۍ په  ۲۰۱۳استازو سره د 
کال د همدغې مودې په پرتله) د دې سره سره چې د طالبانو له خوا د ازارونو کچه را  ۲۰۱۲کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې (د  ۲۰۱۳د  100

 ثبت کړى سلنه زىاتواىل ۵۰ټيىټه شوې او امنىت په نسبي ډول ښه واىل موندىل خو بىا هم ىوناما د اندړو په ولسوالۍ کې په ملکي تلفاتو کې 
دي. کلىوالو ټولنو دا جوته کړې ده چې د هغوي د قوي امنىت په اړه انګىرنه زىاتره په تګ راتک او خوځښت کې په ازادۍ، په ښه توګه 

  تعلىم او روغتىا ته په رسىدنې او د طالبانو له خوا په لږې ازارونې پورې تړيل وه. 
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چې د غزني د والىت د ده ىک په ولسوالۍ کې طالبانو په دې وروستىو کې په عامه ډول د دې اعالن کړى دي 
خو بىا هم د ده ىک په ولسوالۍ کې کلىوالو راپور  101هغوي به نور د ملکي وګړو د ازارولو څخه الس واخلي.

ورکړى دي چې طالبان ال هم هغوي تهدىدوي. تر ټولو زىاته دا د ىادونې وړ ده چې طالبان د خوځنده ټىمونو د 
ړو د کورونو څخه د خپلې اوسىدنې لپاره کار الرې د خلکو څخه مالىه راټولوي، ملکىان تهدىدوي او د ملکي وګ

  102اخلي.
  

کې د دولت  د فراه والىت په ځىنو لىږدول شوىو ولسوالىو کې د نړىوالو نظامي ځواکونو په تګ سره په دغو سىمو 
ضد عناصرو کنټرول زىات شوى دى. کلىوالو ټولنو ىوناما ته د دې راپور ورکړى دى چې په دغو سىمو کې 

د پشت رود د ولسوالۍ څخه د کلىوالو په وىنا د طالبانو نوى  103ونې او ځورونى زىاتى شوي دي.تهدىدونه، ډار
کنټرول د ملکي وګړو ازارونې زىاتې کړي دي او همدارنګه په عامه دولتي چارو او په پرمختىايي پروژو کې الس 

 وهنه زىاته شوې ده. 
  

پور ورکړى دى چې طالبانو د دغه کلي او نورو نږدې کلىو په شاوخوا د ماساو په کلي کې د کلىوالې ټولنې غړو ىوناما ته را
کال کې د مۍ په مىاشت کې، د دغو ګزمو پر مهال په رڼا ورځ طالبانو د  ۲۰۱۳کې په منظم ډول ګزمې پىل کړي دي. په 

چې کله نړىوال نظامي  ماساو په کلي کې د مخابراتو دوو پاىه برجونو ته اور واچاوو. د ټولنې مشرانو ىوناما ته و وىىل
ځواکونه دلته موجود وو نو طالبانو نه شواى کوالى چې همىشه هلته حضور ولري او په دغه سىمه کې ګزمې وکړي حتې 

  104دا کار يې د شپې هم نه شو کوالى.
  

نې د دغه شان ورته حالت په اړه د فراه والىت د باالبلوک د ولسوالۍ په اړه هم راپور ورکړل شوى، هلته د ټول
مشرانو ىوناما ته و وىىل چې په نړىوالو ځواکونو کې کمښت د امنىت د خرابۍ المل شوى دى. د ټولنې مشرانو راپور 
-ورکړ چې د نړىوالو نظامي ځواکونو د وتلو په تعقىب او د کمزوري افغان ملي امنىتي ځواک له کبله طالبانو د فراه

ړې کړي دي چې هلته محلي خلک ازاروي، تښتوي يې او تر ډار فراه رود په لوىه الره موقتي کنټرويل پوستې جو
  105الندې يې نىسي.

  

  د ملکي تلفاتو په اړه د طالبانو اعالمىې
  

                                                 
  نىټه. ۲۹کال د مۍ  ۲۰۱۳ستازي سره د ىوناما مرکه، د د غزني د والىت د ده ىک د ولسوالۍ د ټولنې د ا 101

 مخکنى ماخذ  102
د ىوې بىلګې په توګه د دولت ضد عناصرو له خوا د کنټرول د زىاتوايل په اړه د ټولنې د استازو د راپور له مخې چې د نړىوالو نظامي  103

ې جوړې کړي دي چې هلته غونډې کوي او تصمىمونه ځواکونو د وتلو په تعقىب د دولت ضد عناصرو په ولسوالۍ کې موقتي قرارګاو
نىټه د فراه د  ۲۴کال د مۍ په  ۲۰۱۳کلومټرو په واټن کې دي. د  ۲۰نىسي، چې دهغو له جملې څخه ځىنې يې د ولسوالۍ د مرکز څخه 

  والىت د پشت رود د ولسوالۍ د کلىوايل ټولنې د مشر سره د ىوناما مرکه. 
 همدا ماخذ 104
نىټه د فراه د والىت د فراه په ښارکې په شمګله سىمه کې طالبانو ىوه موقتي کنټرويل پوسته جوړه  ۲کال د مۍ په  ۲۰۱۳د مثال په ډول د  105

کړه چې په هغې کې يې دوه زده کوونکي وتښتول چې ىوه ورځ وروسته خوشې شول. د فراه د والىت د باالبلوک د ولسوالۍ د مشرانو 
  نىټه د ىوناما مرکه. ۲مۍ په  کال د ۲۰۱۳سره د 
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عامې اعالمىې خرپې  ۲۷کال په لومړۍ نىمايي کې، طالبانو د ملکي تلفاتو او بشري حقونو د ساتنې په اړه  ۲۰۱۳د 
کړي دي. طالبانو همدارنګه ورځنۍ خربي پاڼې او مقالې خرپې کړي دي چې په هغو کې يې د ځانمرګو برىدونو، 

  ډله ىىز  برىدونو، هديف وژنو او د تعبىه شوو چاودىدونکو توکو مسوولىت پر غاړه اخىستى دى. 
  

نېټه خرپه شوه وايي چې د دوي جنګىايل به د  ۲۷اعالمىه چې د اپرىل په  ,د پسرلنىو عملىاتو –خالد بن ولىد ,د 
غږ کوي  ,مسلمانو هىوادوالو,ملکي کسانو د ژوند او مال حفاظت ته لومړىتوب ورکوي. دغه اعالمىه همدارنګه په 

ځانونه  چې د نظامي قرارګاوو څخه ځانونه لېرې وساتي او د نظامىانو سره کار پرىږدي څو چې د ملکي خلکو
د طالبانو جنګىالىو ته دغه الرښوونه چې د ملکي وګړو ساتنې ته لومړىتوب ورکړي او په عىن  106وژغورل شي.

څخه لېرې وساتي د دې  ,مشروعو هدفونو,وخت کې ملکىانو ته د دې خربداري ورکول چې ځانونه په اصطالح د 
طالبانو د عملىاتو پر مهال يې ملکىانو ته د  هدف جوتوي چې هغوي په عامه توګه د طالبانو هغه مسوولىت چې د

ىوناما خپله دا اندىښنه ىو ځل بىا څرګندوي چې دغه شان اعالميې د هغو  107زىان اړولو په لړ کې لري راکم کړي.
مناسبو تدابىرو ښکارندوي نه دي چې له مخې يې د ملکي وګړو تلفات را کم شي او دا چې د ملکي وګړو د ساتنې 

په ملکي وګړو راوړي او نه پر هغوي چې د شخړې اړخونه دي او د دې قانوني مکلفىت لري څو مسوولىت خپله 
چې د ملکىانو ساتنه وکړي. ىوناما په ګڼ شمىر کې پىښې مستندې کړي دي چې په هغو کې د طالبانو د برىدونو پر 

ىږي چې دغه برىدونه مهال ملکي وګړو ته تاوان اوښتى دى او وژل شوي دي په داسې حال کې چې دا څرګند
  کىداى شواي چې د ىوه نظامي هدف پر لور وي.

  

د ملکي تلفاتو د مخنىوي لپاره د نظامي کمىسىون تر څارنې الندې ىوې  "کال په جون کې، طالبانو د  ۲۰۱۳د  
 قضىو ۲۰۰د جوړولو اعالن وکړ. په دغه اعالن کې د دې ىادونه شوې ده چې نوموړې کميټه د  108"ځانګړې کميټې

ارزونه کوي. د هغې په پاىله کې کمىټې ته د استدالل په موخه طالبانو دا اعالن کړه چې د ملکي تلفاتو او زىانونو 
له اړخه دي، په داسې حال کې چې نور ملکي تاوانونه د کمىن نىولو او کله نا کله د چاودنو پر  "دښمن "ډىرى يې د 

لپاره  ,چاودنو,او  ,کمىنونو,په داسې حال کې چې طالبانو په دغه اعالمىه کې د دغو  109مهال را منځته شوي دي.
ټې له خوا د ملکي تلفاتو په اړه ــمسوولىت پرخپله غاړه نه دى اخىستى، داسى ښکاري چې دوى د ځانګړې کمي

  څىړنو ته په کتو سره په حقىقت کى په دې اړه خپل نقش منلى دى.
  

                                                 
 ۲۷کال د اپرىل  ۲۰۱۳، د "،د خالد بن ولىد پسرلنىو عملىاتو په اړه  د اسالمي امارت د مشرتابه د شورا اعالمىه "د طالبانو اعالمىه،  106

 ,http://shahamat-english.com/index.php/paighamoona/30919 نىټه، په دې وىب پاڼه کې يې وګورئ:
accessed 21 July,2013 

د مشر تحلىل کوونکي کىټ کالرک له خوا ىوه اړونده نکته چې نوموړى د افغانستان د تحلىل کوونکو د شبکې څخه دى ىاده شوې  107
د پسرلنىو عملىاتو په اعالمىه کې کارول شوې ده داسې جوتوي چې د ده. کالرک واضح کوي چې هغه ژبه چې د طالبانو له خوا د هغوي 

طالبانو له خوا د وړاندې څخه ىوه هڅه ده چې د ملکي وګړو د سرنوشت په اړه ځان د مسوولىت څخه خالص کړي چې هغوي به يې و 
 :AAN. “ S[ring Offensive 2وژني، دا داسې وړاندىز کوي چې ګواکې مړه کسان کوالى شي ىواځې خپل ځان مالمت کړي. 

Civilian Casulties” by Kate Clark , published on 4 June , 2013, http://aan-
afghanistan.com/index.asp?id=3438   

  نىټه. ۱۸کال د جون  ۲۰۱۳د  "ي مرکهد ملکي تلفاتو د مخنىوي په اړه د ځانګړې کمىټې د رىىس ښاغلى سرحد "د طالبانو اعالمىه، 108
 تېر ا ماخذ 109
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فاتو په اړه چې  په شخړ ه کې د  ښکېلو خواوو له خوا رامنځته شوي دي د حساب ورکونې ىوناما د هغو ملکي تل
اهمىت په ډاګه کوي. په هغه څىړونو کې چې طالبان يې د ترسره کولو ادعا کوي باىد د چاودىدونکو توکو د ټولو 

ىف وکاروى چې د نړىوال انواعو په پاىله کې رامنځ ته شي تلفاتو باندى متمرکز وى او د ملکي خلکو هغه تعر
  حقوقي معىارونو سره سمون ولري. 

   

  د طالبانو له خوا د ملکي شخص تعرىف
  

شخص داسې تعرىف کړى  ,ملکي,کالني راپور په غربګون کې طالبانو د  ۲۰۱۲د ملکيانو د ساتنې په اړه د ىوناما د 
  دى:

  

سپىن ږىري، ښځې، ماشومان او عام وګړي چې ملکىان هغه کسان دي چې په هىڅ وجه په جګړه کې ښکىل نه دي.  
  110.خپل عادي ژوند تىروي، نو دا غىر مشروع ده چې هغوي تر برىد الندې راشي او و وژل شي

  

تعرىف د بشر پالنې د نړىوال قانون له مخې رد کړى دى او ىوناما يې په دې  ,ملکي,په دې اعالمىه کې طالبانو د 
د طالبانو تعرىف د دې سربىره چې د  111ولتي کار کوونکو ترمنځ توپىر نه کوي.تورنه کړې ده چې د ملکي وګړو او د

کس د هغه تعرىف سره چې د بشر پالنې په نړىوال قانون کې شوى دى سمون نه خوري، د داسې  "ملکي"
ې جنګىدونکو کسانو ته د دې اجازه ورکوي څو هغوي هغه ملکىان تر برىد الند ,عام وګړي, اصطالحاتو کارول لکه

نه دي لکه هغوي چې د دولت سره کار کوي او ىا هم ورسره په تړاو کې دي، ىا قباىىلي او د  ,عام وګړي,راويل چې 
وستلو او جوړولو په بهىرونو کې لکه چې ىوناما مستنده کړې، مشغول  ټولنو مشران چې په سىاسي او د سولې را

  112دي.
  

هغه کسان دي چې هغوي جنګىايل نه  ,ملکيان,ىوال قانون له مخې ىوناما ىوځل بىا دا څرګندوي چې د بشر پالنې د نړ
غړي) او نه هم د جګړې د اړخ د منظم شوىو ډلو غړي دي، او په هغو کې ټول  دي (د نظامي او نېمه نظامي ځواکونو

حالت له هغه کسان شامل دي چې نىغ په نىغه په شخړو کې ګډون نه لري. ملکىان هغه مهال خپل د ساتني او خوندي 
د  السه ورکوي چې وسله په الس کې اخلي او نىغ په نىغه په شخړه کې ګډون کوي او ىا هم د ىوې وسله والې ډلې چې

جګړې ىو اړخ دى غړىتوب تر السه کوي. په دې ډول هغه افراد چې په ملکي حکومتي دندو ګومارل کىږي ملکىان 
نه لري او ىا هم تر هغه مهاله چې هغوي مستقىمآ په شخړو  شمىرل شي ځکه چې هغوي نىغ په نىغه په شخړو کې برخه

  کې ورګډ شي.
  

  د ملکي تلفاتو د پېښو د مسوولىت په غاړه اخىستل
  

برىدونو مسوولىت منلي دى.  ۵۲کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې طالبانو د ټولو  ۲۰۱۳ىوناما دا څرګنده کړې ده چې د 
تنه نور ژوبل  ۴۰۵ملکىان وژل شوي او  ۱۶۶ملکي تلفات ( ۵۷۱ىدونو کې ىوناما دا معلومه کړې ده چې په دغو بر

ژنې، ځانمرګي او پىچلي برىدونه، تښتونې، د تعبىه شوىو و منځته شوي او په هغو کې هديف شوي دى) را
کارول او ځمکنۍ نښتې شاملې دي. دغو پېښو کې ګڼ شمىر هغه برىدونه شامل دي چې د  چاودىدونکو توکو

                                                 
  نىټه. ۲۵کال د فربورۍ  ۲۰۱۳د "ىوناما ته د دغه سازمان د پرې/اړخىز لرونکي درىځ په اړه پرانىستى لىک، "د طالبانو اعالمىه،  110
  نىټه. ۱۳کال د جون  ۲۰۱۳د  "ورکولو له امله،له خوا د تکرارىدونکي ىو اړخىز راپور امارت  يِ" ىوناما ته د اسالمد طالبانو اعالمىه،  111
  په دې راپور کې د ملکىانو د هديف او عمدي وژنو او پر هغو د برىدونو په اړه برخه وګورئ. 112
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نېټه طالبانو د هغه ډله ىىز برىد پړه په غاړه  ۵کي تلفاتو المل شوي دي. د بىلګې په ډول د اپرىل په لسګونو مل
کې ىوه دولتي وداني په  113نېټه ترسره شو او په هغه کې د فراه د والىت د فراه په ښار ۳واخستله چې د اپرىل په 

  تنه ژوبل شول. ۱۰۵تنه ملکي وګړي و وژل شول او  ۳۳نښه شوه چې په پاىله کې يې 
  

نيټه د بغالن په والىت کې طالبانو د هغه ځانمرګي برىد مسوولىت په غاړه واخىست چې د مى د  ۲۱د مۍ په 
نىټه ترسره شوى وه او په هغه کې د بغالن د والىت د والىتي شورا مشر په نښه شوى و. په دغه برىد  ۲۰مىاشتى په 

د والىتي شورا رىىس هم شامل و، په برىد کې نور نهه تنه ژوبل شول. د تنه ملکىان و وژل شول، چې په کې  ۱۴کې 
کې د کډوالو د نړىوال سازمان  114نېټه طالبانو د هغه پىچلي برىد مسوولىت په غاړه واخىست چې په کابل ۲۶مۍ په 

 ۱۲د جون په  115.نور يې ژوبل کړل ۲۲تنه ملکىان و وژل شول او  ۴(آى او اىم) په ودانۍ تر سره شو او له امله يې 
نيټه طالبانو په کابل کې د سرتې محکمې په کارمندانو باندې د ځانمرګي برىد مسوولىت په غاړه واخىست چې د 

   116تنه ژوبل شول. ۴۰تنه ملکىان و وژل شول او نور  ۱۷نېټه تر سره شو او له امله يې  ۱۱جون په 
  

  ې د دولت پلوه ځواکونو له خوا را منځ ته شويد هغو ملکي تلفاتو په اړه د طالبانو مىاشتني بىانونه چ
  

کال کې طالبانو مىاشتنۍ  اعالمىې خرپې کړې چې په هغو کې يې د هغو ملکي تلفاتو د پېښو تفصىل  ۲۰۱۳په 
ورکړى چې دولت پلوه ځواکونو ته منسوب کړاى شوي وو. ىوناما هغه اعالمىه تعقىب کړه څو دا معلومه کړي چې 

پېښو له جملې څخه چې  ۱۱۹اندې څخه دغه راپور کړاى شوې پيښه مستنده کړې ده او کنه. د اىا ىوناما ال د وړ
کال د جنورۍ څخه د مۍ تر مىاشتې پورې يې ىادونه کړې ده ىوناما دا کره کړه او د هغو څخه يې  ۲۰۱۳طالبانو د 

پېښو څخه ځىنې يې د  ۴۲د دغو  پىښې د ملکي تلفاتو د پېښو په راپورکې راوستلې. ىوناما دا مستنده کړله چې ۴۲
دولت پلوه ځواکونو له خوا رامنځ ته شوي په داسې حال کې چې نورې ټولې د دولت ضد ځواکونو ته منسوبې 

  117وې. 
  

اضايف پىښې کره کړي دي چې په کې ملکىانو ته زىان  ۱۲د طالبانو د مىاشتنىو اعالمىو د نشر له الرې ىوناما نورې 
اوښتي او په دې توګه هغه مستندې شوي اود راپور په وروستىو ارقامو کې شامل شوي. په نورو پېښو کې چې د 
طالبانو له خوا يې ىادونه شوې ده، ىوناما ىا ونه شواى کړاى چې د پىښې را منځته کىدل کره کړي، چې په هغې کې 

  118ات شامل وي او ىا دا چې هغه د جګړې اړونده پىښه وه.ملکي تلف
                                                 

کال د اپرىل  ۲۰۱۳، د "د فراه په والىت کې د محکمې په ودانۍ د برىد په اړه د اسالمي امارت د وىاندوي تبصره "د طالبانو اعالمىه،  113
  نىټه. ۵

  نىټه. ۲۵کال د مۍ  ۲۰۱۳، د "په ډىرې مخفي استخباراتي موسسې باندې د مجاهدىنو برىد به څه مانا و لري؟ "د طالبانو اعالمىه،  114
د دغه برىد په تعقىب، طالبانو دهغه مسوولىت په غاړه واخىست خو د دې ىادونه يې وکړه چې هغوي د سي آي اي مرکز هدف  115

  ګرځوىل دى.
کال  ۲۰۱۳د  "څخه زىات لوړپوړي کارمندان، قاضىان و وژل شول،  ۵۰فدايي/شهىد په سرته محکمه برىد وکړ؛ د  "انو اعالمىه، د طالب 116

  نىټه. ۱۲د جون 
ورکړل شوى دى چې د دولت پلوه ځواکونو او همدارنګه د دولت ضد عناصرو  حوالهد پىښو په دغه لړ لىک کې دهغو ملکي کسانو  117

وي دي، د طالبانو د دې ىادونې سره سره چې ټولې هغه پىښې چې د دوي په مىاشتنىو راپورونو کې ورته اشاره شوې ده په له خوا زىانمن ش
داسې تر مخه مستندې شوې پىښې جوتې کړې دي چې طالبانو يې  ۸دولت پلوه ځواکونو پورې منسوبې کړا ى شوې وې. ىوناما لږ ترلږه 

  ضد عناصر وو.  ىادونه کړې اود هغو عاملىن د دولت
  وګورئ. کتنهد ټولو پىښو د لست لپاره لومړۍ ګڼه ضمىمه اود ىوناما کره  118
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  د قضاء د هدف ګرځولو په اړه د طالبانو اعالمىې
  

نېټه، طالبانو د فراه د والىت د فراه په ښار کې د محکمې او حکومتي وداني تر برىد  ۳کال د اپرىل په  ۲۰۱۳د  
تنه ژوبل شول. دا ىواځيني مرګونى برىد و  ۱۰۵او  تنه ملکىان و وژل شول ۳۳الندې ونىوله، چې په دغه برىد کې 

کال کې تر سره شو. د دغه برىد په تعقىب طالبانو پخپله وىب پاڼه کې څو بىانونه خپاره  ۲۰۱۳چې تر اوسه پورې په 
کړل او په هغو کې يې د دغه برىد مسوولىت پخپله غاړه واخىست او دا يې څرګنده کړې چې هغوي  عام وګړي نه 

  وښتل قضاء تر برىد الندې راويل.بلکه غ
  

په ىوه خربي پاڼه کې چې د دغه برىد څخه ډىر لږ وروسته نشرشوه، طالبانو د برىد د بىال بىلو پړاوونو تفصىل  
دقىقو کې هغه مهال چې دوي د محکمې د ودانۍ په دننه  ۳۰وړاندې کړ او اعالن يې کړه چې د دوي جنګىالىو په 

دوه نورې اعالمىې چې د دغه برىد په تعقىب خرپې شوې دا څرګندوي  119و وژل. کې وو ټول دولتي چاوراکي
چې قاضىان اوڅارنواالن د طالبانو له نظره مشروع هدفونه وو ځکه چې هغوي په عمدي توګه د مجاهدىنو د 

نېټه  ۹دغه وروستنۍ اعالمىه د اپرىل په  121دوسىو او قضىو د جوړولو هڅې کولې. ,سختو,په وړاندې د 120مظنونىنو
څو ورځې د برىد وروسته نشرشوه، چې دا کىداى شي د دغه برىد په پراخه ملي او نړىواله کچه د غندلو په غربګون 

  کې وي.
  

نېټه، طالبانو د کابل په ښار کې د سرتې محکمې د کار کوونکو پر ضد ىو ځانمرګي برىد ترسره کړ چې  ۱۱د جون په 
کې د دغه  122نور يې ژوبل کړل. د دغه برىد سمالسي وروسته طالبانو په ىوه اعالمىه ۴۰ملکىان يې ووژل او  ۱۷

برىد مسوولىت په غاړه واخىست. هغه پىغامونه چې په دغو اعالمىو کې موجود وو د طالبانو پخوانىو پىغامونو په 
ضىان او څارنواالن د ټول شان وو چې د فراه د برىد څخه وروسته ورکړل شوي وو. د طالبانو د اعالمىو له مخې قا

افغانستان په کچه باىد د هغو مجازاتو له امله مسوول وګڼل شي چې د افغانستان په محکمو کې د طالبانو د جنګىالىو 
  پر خالف وضع کىږي.

  

د طالبانو دريځ چې د دغو برىدونو د مشروغىت په اړه او هغه اهمىت چې د دوي لپاره يې د قضايي کارکوونکو د 
ولو له امله لري د فراه او کابل د برىدونو په ترڅ کې يې ىادونه شوې ده، خو بىا هم د دې څخه دا نه هدف ګرځ

                                                 
... مجاهدىن د ښار د شورا ودانۍ ته ننوتل او هلته يې نىم ساعت عملىات تر سره کړل چې د هغو په ترڅ کې يې "د طالبانواعالمىه،  119

نور  ۷۵د فراه په والىت کې دفدايي عملىاتو په ترڅ کې و وژل شول،  ,مزدور کسان ۸۰,د طالبانو اعالمىه:  "ټول دولتي کارمندان و وژل.
  نىټه. ۴کال د اپرىل ۲۰۱۳ژوبل شول، د 

 ۵کال د اپرىل  ۲۰۱۳، د "ې په ودانۍ د برىد په اړه د اسالمي امارت د وىاندوي ىادونې" د فراه د والىت د محکمد طالبانو اعالمىه،  120
  نىټه.
بجو تر سره شي کله چې  ۸:۰۰نشر شوې اعالمىه کې ىادونه کړې ده چې د دې پرىکړه چې دغه برىد سهار مهال په  طالبانو پخپله 121

خپلو دفرتونو ته را رسىږي (د دې برعکس کله چې عام وګړي د ورځې نا وخته دولتي دفرتونو ته مراجعه کوي)، د دې  ,کارمندان,يواځې 
لي امنىتي طرزالعملونو پر اساس چې د مشتبه طالبانو د غړو په وړاندې صورت نىسي په لږه ښايي د م ,عام وګړي,په پوهاوى سره چې 

د ملکي تلفاتو په اړه د  " :شمىره کې د محکمې په ودانۍ کې وي، او کله چې برىد پىل شو عام وګړي تىت او پرک شول. د طالبانو اعالمىه
  نىټه.  ۹کال د اپرىل  ۲۰۱۳د  "کابل د ادارې تبلىغات،

کال د  ۲۰۱۳د  "څخه زىات لوړ پوړي چارواکي، قاضىان و وژل شول،  ۵۰د  ,فدايي په سرته محکمه برىد کوي, "د طالبانو اعالمىه  122
  نىټه ۱۲جون 
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کال ترمخه هم  ۲۰۱۳کال لپاره کومه نوې پالىسي ده. د عديل ارګانونو پرخالف برىدونه د  ۲۰۱۳ښکاري چې دا د 
و په پرتله چې مشاهده شوي دي زىاته وه، کال د برىدونو کچه د هغو پخوانىو برىدون ۲۰۱۳مستند شوي دي، خو د 

ملکي تلفات محاسبه شوي دي. ىوناما دا څرګندوي چې په قاضىانو او څارنواالنو نىغ په  ۱۹۵چې لږ تر لږه په کې 
نىغه برىدونه چې هغه هم ملکىان وو او په شخړو کې مستقىمه ونډه نه لري چې دا د بشر پالنې د نړىوال قانون څخه 

  123و کىداى شي چې په جنګي جرمونو کې وشمىرل شي.سرغړونه ده ا
  

  د طالبانو د غندنې اعالمىې
  

کال کې د برىدونو د مسوولىت اخىستنې په تړاو يې نشر کړي دي طالبانو په ګڼ  ۲۰۱۳د هغو اعالمىو سربىره چې په  
ت رامنځته شوي شمىر کې داسې بىانونه هم نشر کړي دي چې يې هغه برىدونه غنديل دي چې په کې ملکي تلفا

نېټه، د لوګر د والىت د برکي برک په ولسوالۍ کې د افغان ملى امنىتى ځواکونو او طالبانو تر  ۲۵دي، د مارچ په 
نور ژوبل شول، طالبانو ىوه اعالمىه نشر کړه چې  ۵ملکىان مړه او  ۴منځ د ځمکنىو نښتو په تعقىب چې له امله يې 

ي ځواکونه او اىساف د زىات ځواک د کارولو له امله وغندل، او د هغوي په هغې کې يې د افغانستان ملي امنىت
په دې شان ىوه اعالمىه د هغه هوايي برىد په تعقىب نشر شوه چې د کنړ د  124اقدامات يې جنګي جرم وباله. 

ويىلي  نېټه وشوه او په هغې کې يې طالبان غىر مسوول ګڼلي او دا يې ۵والىت د شىګل په ولسوالۍ کې داپرىل په 
دي چې ځمکنى او هوايي برىد د افغان ملي امنىتي ځواکونو او اىساف له خوا تر سره شوى چې د ملکي تلفاتو 

   125المل شوى دى.
  

نېټه په جالل اباد کې د هغه ځانمرګي برىد چې د سره صلىب (آى  ۳۱هغه اعالمىه چې د طالبانو له خوا د مۍ په 
سي آرسي) د ودانۍ په وړاندې وشو په تعقىب سره نشر شوه او د خپلې دوه ګونې موخې له پلوه خورا ځانګړې وه 
چې له ىوې خوا په کې هغوي خپل نه دخالت اعالن کړي او له بلې خوا دا بىانوي چې ګواکې طالبان د دغه ډول 
برىدونو مالتړ نه کوي. په دغې اعالمىه کې طالبانو ادعاء کړې چې هغوي هىڅکله هم په هغه چا برىدونه نه 

د  126کوي،څوک چې د خلکو د منفعت لپاره پرته له دې چې د جاسوسۍ د سازمانونو سره تړاو ولري کار کوي،.
په رىښتونې توګه د خلکو لپاره کار  "چې  طالبانو حواله د سره صلىب د کمىټې په اړه د ىوه داسې سازمان په توګه

، ىوه ممکنه اشاره ده "د استخباراتي سازمانونو سره اړىکي لري "د هغو سازمانونو په وړاندې چې هغوي  "کوي

                                                 
کال کې د قضاء د کارمندانو په وړاندې ګڼه شمىره کې برىدونه مستند کړي دي، د دغو برىدونو ډىرى يې د ټيټې کچې هديف  ۲۰۱۲ىوناما په  123

نىټه ځانمرګي  ۲۳په  کال د نوومرب ۲۰۱۲وژنې، تهدىدونه، ډارونې، او ازارونې وې. د راپور له مخې طالبانود مىدان وردک والىت په مىدان ښارکې د 
  وخه تر سره کړ چې عديل او قضايي موسسې هدف وګرځوي. برىد په دې م

که څه هم ىوناما په دغه پىښه کې رامنځته شوي ملکي تلفات نه شي کوالى په جګړه کې د اخته لورو څخه کوم ىو ته منسوب کړي  124
بهرنىو او داخلي ځواکونو د برکى  "له امله تاوان اوښتى دى. د طالبانو اعالمىه،  ځکه چې د راپورونو له مخې قربانىانو ته د متقابلو ډزو

  نىټه. ۲۷کال د مۍ  ۲۰۱۳د  "ملکىان شهىدان او د هغوي کورونه يې وىجاړ کړل.  ۲۸برک د سجاوند په سىمه کې 
بمبارىو په پاىله کې د ټکان کي تلفات د د ىوناما موندنې د حکومتي موندونو سره په سمون کې وې او دا په کې معلومه شوه چې مل 125

په کنړ کې د قتل عام په  "(د هوايي فشاري ګوزار) له امله د  رامنځته شوې. حکومت هم قربانىانو ته تاوان/غرامت ورکړ. د طالبانو اعالمىه،
  نىټه. ۷کال د اپرىل  ۲۰۱۳د  "اړه د اسالمي امارت غربګون 

 ۳۱کال د مۍ  ۲۰۱۳، د "د کې د آى سى آر سي په دفرت باندې د برىد په اړه د اسالمي امارت غربګونپه جالل ابا" د طالبانو اعالمىه:  126
  نىټه.



 

43 

ه کې  راپورمىاشتنې  شپکال  ٢٠١٣د  په وسله واله ج
اتنه لک

 ۲۴کال د مۍ په  ۲۰۱۳چې وکوالى شي بىا د طالبانو له خوا د هغه برىد لپاره مشروعىت ولټوي چې له امله يې د 
 127وال سازمان (آى او آىم) اغىزمن شو.کې د کډوالۍ د نړى

  

په جګړه کې د ښکىلو اړخونو تر منځ ځمکنۍ نښتې: ملکي کسان په متقابلو ډزو کې 
 راګىرشوي دي

  

بجې وې او موږ ټول په کور کې وو. زموږ ځىنې د کور په خونو کې وو او نور د  ۱۰مهال د سهار 
باندې په حوىلۍ کې وو. ناڅاپه ىو ډىر قوي غږ د حوىلۍ دننه وا ورىدل شو او ورپسې تور لوګى له 
موږ را چاپىرشو. زما څلورو وروڼو په برنډه کې لوبې کولې. هرڅومره ژر چې موږ د کور څخه حوىلۍ 

ه کړه نو ومو لىدل چې هغوي په وىنوکې لىت پىت پراته دي. هر ىوه د مرستې لپاره چىغې ته منډ
وهلې او په ژړا وو. موږ دغه څلور تنه را واخىستل او په منډه مو نږدې د ولسوالۍ کلنىک ته ورسول. 

که  کلن ورور هم هلته په مىدان مړ شو خو بىا هم موږ هڅه کوله چې هغه روغتون ته ورسوو ۱۲زما 
هغوي څه وکړا ى شي. زما نورو درې وروڼو لومړنۍ طبي مرستې تر السه کړې او بىا مو هغوي د 
ننګرهار د عامې روغتىا روغتون ته و لىږدول. زما څلور کلن ورور وروسته د ننګرهار د عامې روغتىا 

م چې دغه وروڼه هلته تر درملنې الندې دي. زه په دې باوري ى په روغتون کې وفات شو. نور دوه
ګولۍ د ملي اردو له خوا ګوزار شوې. هلته په.... ولسوالۍ کې د ملي اردو نوى قوماندان دى چې 

  هغه ډىر بې پروا دى او د هاوان مرمۍ د نښتې پرمهال پر کورونو ګوزاروي،
د لغمان د والىت د علىنګار په ولسوالۍ کې د ځمکنۍ نښتې د پىښې عىني شاهد او د قربانىانو  -  - 

نېټه وشوه او په پاىله کې يې دوه هلکان و وژل شول  ۲۱کال د مارچ په  ۲۰۱۳دکورنۍ غړى. دغه پىښه د 
 128 او نور دوه هلکان ژوبل شول، څلور واړه سره وروڼه وو.

 
کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې د دولت ضد عناصرو او دولت پلوه ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله ملکي  ۲۰۱۳د 

ملکي تلفات) مستند شوي  ۹۷۱ژوبلې (ټولټال  ۷۶۴ملکي مړىنې او  ۲۰۷سلنه زىات شول، چې په کې  ۴۲تلفات 
سلنه  ۲۵و نښتو امله د ټولو تلفاتو دي. دغه ارقامو کې ملکي تلفات د شخړې ټولو خواوو ته منسوب وو. د ځمکنى

رامنځته شوې، په دغه تاکتىک کې د تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو وروسته د ملکي تلفاتو جګه شمېره رامنځته 
  شوې ده. 

  

ىوناما مشاهده کړې چې د لېږد تحرکاتو د دولت پلوه ځواکونو او دولت ضد عناصرو تر منځ، په داسې حال کې 
سىمې د ساتلو او د سىمې د بىا نىولو لپاره جګړې کوي، د شخړو ساحه پراخه کړې ده. په دې چې دواړه خواوې د 

حواله، ىوناما د ال زىاتو ملکي وګړو تلفات چې د مخامخ کېدو په سىمو کې د ځمکنۍ ښکېلتىا په پاىله کې رامنځ ته 

                                                 
ښو د مسوولىت اخىستنې برخه په ېد هغه برىد په اړه چې په کې د کډوالۍ نړىوال سازمان (آى او اىم) اغىزمن شو د ملکي تلفاتو د پ 127

  پورتني څرپکي کې وګورئ.
  ىت د عامې روغتىا په روغتون کې د ىوناما مرکه. د ننګرهار د وال 128
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ولت ضد عناصرو له خوا د افغان سلنه زىاتواىل چې د د ۱۷۶د ملکي تلفاتو په شمىر کې  129کىږي، ثبت کړي دى.
ملي اردو، افغان ملي پولىسو او افغان سىمه ىىزو پولىسو د موقعىتونو په وړاندې د برىدونو په نتىجه کې رامنځ ته 

مىاشتو  ۶کال د لومړىو  ۲۰۱۳کال د ورته مودې په پرتله، ىوناما د  ۲۰۱۲کىږي، په ځانګړې توګه د ىادونې وړ دي . د 
ملکي  ۴۹۲ملکي کسانو ټپي کىدل ( ۳۹۹ملکي کسانو وژل او د  ۹۳داسې برىدونو پر مهال د په دوران کې د 

 130تلفات) ثبت کړي دي.
  

د دغو ارقامو په دننه کې، تر ټولو ډراماتىک زىاتواىل د سېمه ىىزو پولىسو په وړاندې د برىدونو زىاتواىل دى، چې 
ې، ىوناما د دولت ضد عناصرو له خوا د سېمه ىىزو پولىسو کال ک ۲۰۱۳دې هم ملکي کسانو ته تلفات اړويل دي. په 

 ۱۸۰نور ټپىان شوي دي ( ۱۶۲ملکي کسان وژل شوي او  ۱۹برىدونه ثبت کړي، په دې برىدونو کې  ۱۸په وړاندې 
  131سلنه زىاتواىل ښي.  ۱۹۰۰کال په پرتله  ۲۰۱۲ملکي تلفات)، دا د 

  

کال  ۲۰۱۳د ځمکنىو ښکىلتىاوو څخه را والړ شوي زىات ملکي تلفات هم ښاىي د انتقال د چټک خوځښت، ىا هم په 
کې د پوځي اډو د تړلو او ىا د نړىوالو پوځي عملىاتو کمښت سره تړاو ولري . د بېلګې په توګه، لىدل شوي چې، د 

له او د دې په تعقىب د نړىوالو پوځي ځواکونو له خوا د هىواد په ختىځه سىمه کې د پوځي اډو د تړلو ىا لىږد له ام
هواىي او ځمکنىو عملىاتو په ترسره کولو کې د کمواىل مسلې، د افغان امنىتي ځواکونو په وړاندې دولت ضد عناصرو 

د  پورې، ىوناما ۳۰ته د خوځښت او برىد کولو زىات توان ور په برخه کړى . د جنوري د لومړۍ نېټې څخه د جون تر 
ټپي کىدڼې  ۲۵۷وژنې او  ۴۹کنړ، لغمان او ننګرهار په والىتونو کې د ځمکنىو ښکىلتىاوو په نتىجه کې د ملکي کسانو 

ملکي تلفات) ثبتې کړي دي، دا په  ختيځه سېمه کې له ځمکنىو ښکىلتىاوو څخه د راوالړ شوو ملکي  ۳۰۶(ټولټال 
   132سلنه زىاتواىل دى. ۹۵مه کې کال راهېسې په سې ۲۰۱۲سلنه جوړوي چې د  ۳۲تلفاتو 

  

افغان امنىتي ځواکونو ته د نړىوالو پوځي ځواکونو څخه د امنىتي مسولىتونو د انتقال په تعقىب، کىداى شي دا زىاتواىل 
هم په دغو درىو والىتونو کې د دولت ضد عناصرو زىات شتون ته منسوب شي. د بېلګې په توګه، د لغمان والىت د 

کال د جوالى په مىاشت کې ترسره شو. د لېږد په  ۲۰۱۲ار د ولسوالىو د امنىتي مسولىتونو انتقال د علىشىنګ او الىنګ
تعقىب، د دولت ضد عناصرو شتون او فعالىتونو په ملکي کسانو باندې منفي اغىزه کړې ده . د جنوري د لومړۍ نىټې 

ملکي تلفات) ثبتې کړي دي، دا  ۵۹دنې (ټولټال ټپي کى ۴۶وژنې او  ۱۳پورې، ىوناما د ملکي کسانو  ۳۰څخه د جون تر 
د را والړ شوىو تلفاتو زىاتره  133سلنه زىاتواىل ښي.  ۶۳۸کال د ورته مودې په پرتله د ملکي کسانو په تلفاتو کې  ۲۰۱۲د 

                                                 
ىوناما همدارنګه د حکومت ضد عناصرو له خوا د بې تناسبه تاکتىکونو زىات کارول، په تىره بىا، د تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو د  129

پور کې د مخه مشخص شوي، ثبت زىاتې کارونې، هديف وژنو او د حکومتى ملکي کارکونکو په وړاندې برىدونه لکه څنګه چې په دې را
  کړي دى.

ملکي تلفات) ۱۷۸ټپى کىدنې ( ۱۳۹وژنې او  ۳۹مىاشتو کې د ځمکنىو ښکىلتىاوو له امله د ملکي کسانو  ۶کال په لومړىو  ۲۰۱۲ىوناما د  130
  ثبتى کړي دى. 

پېښې ثبت کړي چې د  ۶مىاشتو کې، ىوناما د دولت ضد عناصرو له خوا د افغان سېمه ىىزو پولىسو په وړاندې  ۶کال په لومړىو  ۲۰۱۲د  131
  تنه ټپىان شوي دى. ۷پىښو په نتىجه کې دوه ملکي کسان وژل شوي او 

ملکي کسانو د  ۳۴ىاوو له امله د مىاشتو کې، ىوناما د کنړ، لغمان او ننګرهار په والىتونو کې د ځمکنىو ښکىلت ۶کال په لومړىو  ۲۰۱۲د  132
  ملکي تلفات) ثبتى کړي دي. ۱۵۷ملکي کسانو ټپي کىدنې( ۱۲۳وژنى او 

ملکي کسانو ټپى کىدل  ۴ملکي کسانو وژنې او د  ۴مىاشتو کې، ىوناما د الىنګار او علىشىنګ په ولسوالىو کې د  ۶کال په لومړىو  ۲۰۱۲د  133
شت کې په دغو دواړو ولسوالىو کې د اىساف ځواکونو څخه افغان امنىتي ځواکونو ته امنىتي کال د جوالى په مىا ۲۰۱۲ثبت کړي دي. د 

  مسولىتونه انتقال شوي.
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برخه د ځمکنىو ښکىلتىاوو په نتىجه کې را منځته شوې ده او له هغه وروسته دتعبىه شوي چاودېدونکي توکي او هديف 
وژنې چې د دولت ضد عماصرو له خوت تر سره شوي د دې تلفاتو المل شوي دي. ختىځې سېمې ته د سىمه ىىزو 

ىىزو پولىسو په وړاندې د دولت ضد عناصرو له خوا زىاتو برىدونو ته الره هواره کړه چې  پولىسو د پروګرام غځول د سېمه
د ځمکنىو ښکىلتىاوو او عملىاتو په نتىجه کې ملکىانو ته تلفات واوښتل. د نورستان په والىت کې، چىرې چې زىاته سېمه 

کونو د فعالىت ظرفىت ډىر محدود دى، د دولت ضد عناصرو تر کنرتول الندې ده او چىرې چې د افغان امنىتي ځوا
ىوناما په همدې دوره کې د ځمکنىو ښکىلتىاوو په نتىجه کې د ىوه ملکي شخص وژل او د دوو نورو ټپي کىدل ثبت کړي 

  دي.
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 د ځمکنۍ ښکېلتىا لپاره د اډو په حىث د ملکي موقعىتونو کارول
  

د هىواد په کچه، ملکي کسان د دولت ضد عناصرو او دولت پلوه ځواکونو د برىدونو د ډزو په منځ کې په 
بېالبېلې  ۱۶۵مىاشتو کې، ىوناما  ۶کال په لومړىو  ۲۰۱۳زىاتېدونکى توګه اىسار پاتې شوي دي. د بىلګې په توګه، د 

ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او  ۶۹ىجه کې پېښې ثبتې کړي چىرې چې د هاوان د ګولىو ىا السي بمونو په نت
په  134سلنه زىاتواىل ښي. ۴۰کال د ورته مودې په پرتله  ۲۰۱۲ملکي تلفات)، دا د  ۳۶۵ټپىان شوي دي ( ۲۹۶نور 

زىاترو مواردو کې، د دولت ضد عناصرو او دولت پلوه ځواکونو له خوا د هاوان توغول شوي مرمۍ د ملکي کسانو 
. ىوناما همدارنګه د هغو سىمو په اړوند چې د حکومت تر محدود او ىا هم د حکومت تر کنرتول په کورونو لګىديل

الندې نه دي کله ناکله د دولت ضد عناصرو له خوا په دولت پلوه ځواکونو باندې د ملکي کورونو په کارولو سره 
  ي.برېدونه ترسره کىږي او د افغان ملي امنىتي ځواکونو له خوا ځوابي ډزې کىږ

  

ىوناما داسې پىښې ثبتې کړي چىرې چې د دولت ضد عناصرو په جربي توګه ملکي موقعىتونه د موقتي پټن ځاىونو 
په حىث له دې امله چې د دولت پلوه ځواکونو له خوا د تالشي او برىدونو سره مخ نه شي، کارويل دي. د بېلګې 

طالبان په لېرې پرتو سىمو کې د هواىي برىدونه څخه د په توګه، د جوزجان په والىت کې ټولنو ىوناما ته ويلي چې 
مخنىوي په خاطر د داىمي اډو پر ځاى د خوځنده واحدونو نه عملىات ترسره کوي. په دې ډول ځاى په ځاى 
کىدنې کې اکثرآ د برىدونو د ترسره کولو په خاطر د ملکي کورونو، ښوونځىو او استوګنځاىونو کارول شامل وي. د 

  135.”د دې په خاطر چې طالبان خوندي وي هغوي د استوګنې ځاىونه کاروي“ ړي ىوناما ته و ويلټولنې ىوه غ
  

ټولنو ىوناما ته و ويل چې د افغان ملي امنىتي ځواکونو د عملىاتو پر مهال، طالبان په هغه صورت کې چې د تېښتې 
وګه اړ شوي څو په راتلونکې کې د غچ الر و نه مومي د ملکي کسانو په کورونو کې پټىږي. د ټولنې غړي په جربي ت

اخىستنې د ډار له وجې د ملي امنىتي قواوو له خوا د برىد او ىا له  مخالف وسلوالو  سره د مرستې په وجه د نىولو 
خطر مني. د بېلګې په توګه، د جوزجان د والىت د قوش تېپې د ولسوالۍ د ىوه کلي څخه د ټولنې غړو راپور 

سره موافقې ته رسىديل تر هغه چې دوي د کلىو په منځ کې د طالبانو د خوندي ځاى  ورکړى چې دوي د حکومت
د جوړولو څخه مخنىوي وکړي، افغان ملي امنىتي ځواکونه به همدارنګه کلىو ته نه ننوځي او په دې توګه به ټولنې 

ال طالبان په کلي کې وسله و ۴۰کال په مى مىاشت کې، نږدې  ۲۰۱۳خوندي پاتې کىږي. د دې تړون په تعقىب، د 
کورونو ته ننوتل، د کورونو څخه ىې په دې موخه کار اخىست چې د افغان سىمه ىىزو پولىسو او افغان ملي پولىسو په 
وړاندې برىدونه په الر واچوي. د دې ډزو په نتىجه کې ىو ماشوم د ډزو د تبادلې پر مهال و وژل شو. په دې ډزو کې 

  136و ته هم درانه تاوانونه واوښتل.د کلي عامه او شخصي ملکىتون
  

                                                 
 ۲۶۰ټپىان شوي( ۲۰۰کسان وژل شوي او  ۶۰مىاشتو کې په ډزو کې  ۶کال په لومړىو  ۲۰۱۲پېښې ثبتې کړي، د  ۱۰۹کال کې  ۲۰۱۲ىوناما په  134

  تنه ملکي تلفات).
  د مشرانو سره د ىوناما مرکه. ، د شربغان ښار په قوش تېپې ولسوالۍ کې د کلي۲۲کال د مى د مىاشتې په  ۲۰۱۳د  135
  همدا ماخذ 136
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د بدخشان د والىت د وردوج په ولسوايل کې، ټولنو ىوناما ته ويلي چې د وردوج په ولسوايل کې ىو شمېر کورنۍ د 
خپلو کورونه پرىښودو ته اړې شوي او غواړي تر هغو چې جګړه پاى ته نه وي رسىدلې خوندي ځاىونو ته والړ شي. 

چې دولت ضد عناصرو دوي ته ويلي چې په کورونو کې پاتې شي، او دا ىې هم ويلي  اوسىدونکو راپور ورکړى
چې د ټولو خلکو د پرىښودو په صورت کې به د دولت ضد عناصر و نه توانىږي چې د ځان لپاره خوندي ځاى پىدا 

په کورونو کړي. د ټولنو مشرانو راپور ورکړى دولت ضد عناصرو خلکو ته ويلي چې په هغه صورت کې چې خلک 
  137کې پاتې شي نو افغان ملي امنىتي ځواکونه به په هغوي برىد و نه کړي.

  

  د ځمکنۍ ښکېلتىا په پاىله  کې د ملکي تلفاتو بېلګې په الندې ډول دي: 
، د لوګر والىت د چرخ ولسوايل په مرکز کې دولت ضد عناصرو د افغان ملي اردو په ىوه ۱۶د جون په  •

کاروان برىد وکړ. افغان ملي پولىسو او پوځ ځوابي برىد وکړ او په دې سره د دولت ضد عناصرو او افغان 
د وژل کېدو په  ملي امنىتي ځواکونو تر منځ اوږدې ډزې تبادله شوې. د ډزو په تبادله کې د درىو ماشومانو

 کسان ټپىان شول. ۱۷کسان و وژل شول او نور  ۴شمول 
، دولت ضد عناصرو د بدخشان والىت د وردوج په ولسوايل کې د ملي پوځ په ىوه پوسته برىد ۲۷د مى په  •

ښځو او ىوې ځوانې  ۲کلنه نجلۍ و وژل شوه او د  ۱۲وکړ. د دې پېښې نه وروسته په تعقىبي ډزو کې ىوه 
 تنه ټپىان شول. ۷شمول نجلۍ په 

، افغان ملي پوځ د ننګرهار والىت په بټي کوټ ولسوايل کې عملىات ترسره کړل او د عملىاتو ۱۸د مى په  •
پىل د دولت ضد عناصرو لپاره د ډزو الر هواره کړه. ار پي جي راکټ د استوګنى د ىوه کور په دننه کې 

 تنه ملکي کسان ټپىان کړل. ۸ګډون ىې  ماشومانو او د ىوه نارىنه او ښځې په ۶ولګىد او د 
، د فارىاب والىت د قىصار په ولسوايل کې د افغان ملي پوځ او دولت ضد عناصرو تر منځ د ۲د اپرىل په  •

نور  ۴برىد پر مهال د هاوان ىوه ګولۍ په ىوه ملکي کور ولګىده چې په نتىجه کې ىې ىو ماشوم و وژل شو او 
 ملکي کسان ټپىان شول.

، اىساف او افغان ملي امنىتي ځواکونو د لوګر والىت په برکي برک ولسوايل کې چې موخه ۲۵په د مارچ  •
ىې ىوه ورځ وړاندې د طالبانو له خوا د دوو تښتول شويو سرتىرو خالصون وه، ګډ عملىات ترسره کړل. د 

  ټپىان شول. ۴ماشومان و وژل شول او نور  ۵دې عملىاتو په نتىجه کې 
   

                                                 
، د بدخشان والىت د وردوج او بهارک د ولسوالىو د ټولنې د غړو او داخلى بى ځاىه شوىو کسانو سره د ۸کال د اپرىل په  ۲۰۱۳د  137

  ىوناما مرکې.
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 کونه او د ملکي کسانو ساتنهدولت پلوه ځوا
  

شپه وه او ټول ويده وو. ىو چا زما د کور عمومي دروازه وټکوله. زما زوي د کور دروازه وازه کړه، خو 
 را خلک ځىنې موږ نه وو خرب، د شپې ناوخته، زما لور واورىدل چې زموږ د کور په دىوالونو باندې 

د ټوپکو په ډزو له خوبه راويښ شو.  ناڅاپه موږ. وو ځواکونه امرىکاىي او افغان هغوي. کىږي کښته
موږ په بىړه د خپلو کوټو څخه را و وتلو. په وسلو سمبال سرتىري زموږ د کور په انګړ کې وو. زه او زما 
ورور د هغوي له خوا توقىف شو. هغوي زما زوي هغه مهال په ډزو و واژه چې کله هغه د مېلمستون 

ې وهلې. هغوي موږ خپلې اډې ته بوتلو او زه ىې له درې ورځو بند نه څخه زما د کوټې په لور منډ
 ۸ورځو بند نه وروسته خوشې کړو. زما زوي د طلوع د عايل لىسې د  ۸وروسته او زما ورور ىې د 

  ټولګي زده کوونکى و.
کلن وژل شوي ماشوم پالر، د ننګرهار والىت شىرزاد ولسوايل، د تالشي عملىات، د  ۱۳د ىوه  -- 

  138. ۱۴کال د جنوري  ۲۰۱۳
  

نىټې پورې، ىوناما د دولت پلوه ځواکونو د ۳۰د جنوري د مىاشتې د لومړۍ نىټې څخه بىا د جون د مىاشتې تر 
ملکي تلفات) ثبتې کړي دي. دغه شمېرى   ۳۶۲ټپي کىدنې ( ۲۱۶وژنې او  ۱۴۶عملىاتو په پاىله کې د ملکي کسانو 

کال د ورته مودې په پرتله د ملکي کسانو په تلفاتو کې  ۲۰۱۲سلنه کمواىل ښي او د  ۱۶د ملکي کسانو په تلفاتو کې 
کال کې د ټولو ملکي تلفاتو  ۲۰۱۳دولت پلوه ځواکونو ته منسوب شوي ملکي تلفات په  139سلنه زىاتواىل ښي. ۵۸
  140سلنه وه. ۹
  
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .۱۰کال د مارچ  ۲۰۱۳ جالل اباد، د د ىوناما مرکه،  138
  مکى تلفات) ثبتې کړي دي.  ۳۱۱ټپي کىدنې ( ۱۳۷وژنې او  ۱۷۴مىاشتو کې د ملکي کسانو  ۶کال په  ۲۰۱۲ىوناما د  139
د ملکي کسانو په هکله تعرىف وړاندې کوي چې د اىساف له خوا کارول شوي:  Ed 3 307د اىساف د عملىاتو معىاري طرزالعمل  140

د بشر پالنې نړىوال قانون ملکي کسانو ته راجع کىږي څوک چې جنګىايل او (د پوځي/نىمه پوځي ځواکونو غړي) نه وي، ىا د تنظىم "
شوىو پوځي ډلو غړي نه وي ىا د شخړې طرف نه وي ىا د (عمومي پاڅون) برخه نه وي. ملکي کسان ښاىى د برىدونو په وړاندې هغه 

ړي چې په شخړو کې مستقىمه ونډه واخلي، خو دا ډول ساتنه به بىرته حفظ ىا بىا تر السه شى که چىرې وخت خپله ساتنه له السه ورک
توګه برخه وا نه اخلي. د اىساف واحدونه باىد و  فعالههغوي (ټپي، ناروغ، توقىف ىا تسلىم شي)، او په دې توګه نور په شخړو کې په 

پوځى موخې په حىث نه وي پىژندل شوي هر څوک ىو ملکي شخص دى.  مشروع  انګىري چې تر هغه چې شخص په مثبته توګه د ىوې
  . "ملکي کسان به وړاندى هم د ملکي تلفاتو د کمونې د ټىم له خوا د تحلىل د موخې لپاره د هغوي د نسبت په حواله تشخىص شي
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دولت پلوه ځواکونو ته د ملکي کسانو د ټپي کىدو په شمېر کې د زىاتوايل منسوبىدل په عمومي توګه د دولت پلوه او 
افغان ملي امنىتي ځواکونو تر منځ د ځمکنىو ښکىلتىاوو له امله د ملکي تلفاتو په شمېر کې د زىاتوايل سره 

ال دولت پلوه ځواکونو ته منسوب کىږي د کال د منسوبىږى. هغه ملکي تلفات چې د ځمکنىو ښکىلتىاوو پر مه
ټپي  ۱۰۲مړېنې او  ۳۲پېښو پر مهال د ملکي کسانو  ۵۷سلنه لوړ شوي، ىوناما د  ۱۳۹مىاشتو په دوران کې  ۶لومړىو 

 141) تلفات ثبت  کړي دي . ۱۳۴کىدنې ( ټولټال 
  

   

                                                 
نىټې پورې،  ۳۰نه د جون د مىاشتې تر  ۱نورۍ د کال د ج ۲۰۱۲د ځمکنىو ښکىلتىاوو څخه د را والړو شوىو ملکي تلفاتو په حواله، د  141

مسوولىت حکومت پلوه ځواکونو ته منسوب کړي. په دغه راپور تلفات) ملکى ۵۶ټول ( ټپي کىدنو  ۳۵ملکي تلفاتو د وژنې او  ۲۱ىوناما د 
  کې د شخړې د ډلو تر منځ ځمکنۍ ښکىلتىا: په متقابلو ډزو کې د ملکي کسانو ګىرېدل. 
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 هواىي عملىات
  

نړىوالو او افغان پوځي ځواکونو د شىګل د ولسوايل د شولنت په تنګي کې د شپې عملىات تر سره 
بجو زما په کلي کې د طالبانو د ىوه قوماندان او ىوه بل سړي په دوو  ۱۱:۰۰کړل. د شپې په شاوخوا 

او مړو کورونو چورلکو برېد وکړ. کله چې پوځ د سىمې څخه و وت، د ځاىي ټولنې خلکو د ټپىانو 
مرستې ته ور و دانګل. کلىوالو څو جسدونه د ښځو او نجونو په شمول په هغو څو کوټو کې وموندل 

  چې دوي په کې په ارامه وىده وو .
نىټې د هواىي برىدونو عىني شاهد، په دې برىد  ۱۳د کنړ والىت د شىګل په ولسوايل کې د فربورۍ د 

  142ټپىان شول چې زىاتره ىې ماشومان او ښځې وې. ۵ښځې و وژلې شوې او  ۴ماشومان او  ۵کې 
  
ټپي  ۴۱ملکي کسانو وژنې او  ۴۹مىاشتو کې، ىوناما د هواىي عملىاتو په ياىله کې ۍ د  ۶کال په لومړىو  ۲۰۱۳د 

د هواىي  143سلنه کمواىل ښي. ۳۰کال د ورته مودې پرتله  ۲۰۱۲ملکي تلفات)، دا د  ۹۰کىدنې ثبتې کړي دي (
سلنه ماشومان او ښځې جوړوي. د هواىي عملىاتو له امله د ملکي تلفاتو  ۵۴له د ټولو ملکي تلفاتو عملىاتو له ام

ټپي کىدنې) د کنړ په والىت کې رامنځ ته شوي دي او  ۱۰وژنې او  ۲۲برخه ( ۳/۱نږدې نىماىى برخه او د ټپي کىدنې 
  سلنه زىاتواىل ښي.  ۸۸کال څخه په دې والىت کې  ۲۰۱۲دا د 

  

سلنې  ۲نىټې پورې، هواىي برىدونه د ټولو ملکي تلفاتو د  ۳۰نىټې نه د جون د مىاشتې تر  ۱د جنوري د مىاشتې د 
سبب شوي. د هواىي برىدونو له امله د ملکي تلفاتو په برخه کې دوامداره کمواىل په زىاته کچه، د نړىوالو ځواکونو 

ځواکونو په مقابل کې د برىدونو له کمښت چې په ځواب کې يې  له خوا په پوځي عملىاتو کې د کموايل او د نړىوالو
هوايي مرستې ضروري وې او همدارنګه له هغو هڅو سره تړاو لري چې د اىساف له خوا د ملکي تلفاتو د مخنىوي 

  په موخه کىږي. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ، د کنړ والىت په اسداباد کې د ىوناما مرکې۱۴د فربورى په کال  ۲۰۱۳د  142
ملکي  ۱۲۹ټپي کىدنو( ۴۶ملکي کسانو د وژنو او  ۸۳مىاشتو کې، ىوناما د هواىى عملىاتو په نتىجه کې د  ۶کال په لومړىو  ۲۰۱۲د  143

  تلفات) پېښى ثبتې کړي دي.
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کمښت ستاىنه کوي خو د ىو شمېر عملىاتو په هکله چې ىوناما د هواىي عملىاتو له امله د ملکي تلفاتو په برخه کې د 
د ملکي کسانو د نا متناسب وژل کېدو او ټپي کېدو سبب شوي په خپلو اندېښنو بىا تاکىد کړى. ىوناما همدارنګه د 
نړىوالو پوځي ځواکونو له خوا د ىو شمېر هواىي برىدونو د روڼواىل او حساب ورکونې په هکله د کومو په نتېجه کې 

  ې ملکي کسانو ته تلفات اوښتي خپلې اندېښنې په ډاګه کړي.چ
  

نېټه، د ملي امنىت د رىاست په عملىاتو کې چې مالتړ ىې د  ۶کال د اپرىل د مىاشتې په  ۲۰۱۳د بېلګې په توګه، د 
نړىوال پوځ او امنىتي ځواکونو له خوا کىده، د کنړ والىت د شىګل ولسوايل د شولنت د درې په سېمه کې د سونو د 

ىان نور ټپ ۵ملکي کسان و وژل شول او  ۱۳کلي په ىوه برخه کې څو هواىي برىدونه ترسره کړل چې په نتىجه کې ىې 
ماشومان چې زىاتره ىې تي خواره او هغه ماشومان چې تازه ىې تګ زده کړي و، دوه ښځې او  ۱۰شول. په مړىو کې 

ىو معىوب شخص او په ټپىانو کې دوه ماشومان، دوه ښځې او ىو نارىنه شامل وو. د ىوناما د څېړنو پر اساس، پېښه د 
د منځنۍ کچې د ىوه قوماندان په نښه کول و، دا پىښه هغه مهال ىرغلىزو عملىاتو پر مهال رامنځته شوه چې موخه يې 

   144 را منځ ته شوه چې ىرغلىز عملىات د دولت ضد عناصرو له خوا تر برىد الندې راغلل .
د هدف الندې نىول شوي قوماندان په کور کې ىوي خونې ته د ښځو او ماشومانو د اىستنې په تعقىب، دولت ضد 

 ۴واکونو برىد وکړ. په دې پېښه کې ىو نړىوال مشاور و وژل شو او د ملي امنىت د رىاست عناصرو په دولت پلوه ځ

                                                 
نىټې په پېښه کې هر اړخىزه څىړنه ترسره کړي او د شىګل د ولسوالۍ  ۶کال د اپرىل د مىاشتې د  ۲۰۱۳ىوناما د شىګل په ولسواىل کې د  144

د اوسىدونکو، د پېښې د ژوندي پاتې شوىو کسانو، شاهدانو، د افغان ملي امنىتي ځواکونو د متعددو سرچىنو، حکومتي او اىساف 
ا د روغتون د روغتىا پالنې د کارکونکو او د شىګل په ولسوالۍ کې د ځاىي چارواکو، ځاىي ډاکټرانو، او په اسد اباد کې د عامې روغتى

نه د زىاتو کسانو سره مرکې کړي دي. ىوناما همدارنګه ىو شمېر  ۶۰کلىنىکونو او همدارنګه د نړىوالو کارپوهانو (طبي او پوځي) په شمول د 
  اسناد او نور توکي له سره کتلي دي.
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غړي ټپىان شول. نړىوالو ځواکونو د دولت پلوه ځواکونو د په شا تګ لپاره د ىوې الرې د برابرولو په موخه نور 
  هواىي مهمات وتوغول.

  

د دغو ځواکونو د وتلو وروسته، په سېمه کې د هوا له الرې نور بارودري ګولۍ  هم وغورځول شول. هواىي راکټونه 
کور ته څىرمه ولګىدل چې په نتېجه کې ىې د چاودنې/ټکان قوې څپې رامنځ ته شوې او په پاىله کې ىې د کور چت 

ما نظر چې په خپلو څىړنو والړ دى دا دى چې ټول د ىونا145چىرې چې ښځو او ماشومانو پناه اخېستې وه و نړىد. 
ملکي تلفات په ىوه خونه کې رامنځ ته شوي، دا د لوړ سرعت د ټکان/چاودنې د څپو، ساه بندۍ د ترکىب او د 

  چت د را غوځىدو له امله د داخلى ټپونو څخه را منځ ته شوي.
  

د ولسمشر له  146ي چې اىساف د پىښې مسول نه دى. اىساف د پېښې په اړه څېړنې ترسره کړي او په نتىجه کې يې ويل
خوا ټاکل شوي کمىسىون چې موخه ىې د پېښې څىړنه وه، د ملکي کسانو د وژلو او ټپي کىدو علت د زىات بمبارد له امله 

  147چې په نتىجه کې ىې چت را پرىوتى د چاودنې څپى ښوىل دى. 
  

ون کې وي. د ىوناما څېړنې دې ته اشاره کړي چې کور ته د حکومت د موندنو پاىلې د ىوناما د څېړنو سره په سم
څىرمه بمباري د حکومتي ځواکونو د وتلو وروسته او د دى درکه چې نور نو هىڅ ډول پوځي او تاکتىکي موخه نه 

ىوناما ىادونه کوي داسې ښکاري چې د هواىي مهماتو اندازه چې د پوځي عملىاتو پر مهال او 148لري، واقع شوي. 
ه وروسته موده کې کارول شوې او له هغو پوځى برىاوو سره نا متناسبى وى چى دوى ىى په مشخص او د هغه ن

  مستقىم ډول وړاندوىنه کوالى شواى. 
د ساتنې نورې اندېښنې د شىګل په ولسوايل کې د نورو هواىي برىدونو څخه را والړې شوي او ناچاوديل توکي او 

مبارۍ څخه په مستقىم ډول را منځ ته کىږي، شامل دي. ىوناما د ځاىي طبي حالتونه کوم چې ظاهرا د هواىي ب
روغتىا پالنې د کارکونکو سره  مرکه کړى چا چې ژر د پېښې په تعقىب د نس ناستي او سرتګو ناروغىو په ډراماتىک 

ناروغانو د ټولو متاثره شويو  149د ډىرىدا پخلې کړى او  يې د سقط جنىن د ىو شمېر پېښو په اړه راپور ورکړى. 
نېټې د پېښې  ۶ځاىې مشرانو ىوناما ته ويلي چې د اپرىل د مىاشتې د  150متاثره شويو سېمو سره نږدې ژوند کاوه.

                                                 
و په حواله، حکومتى او د ټولنې سرچىنى چې د ىوناما له خوا پوښتل شوي، دغه مهمات د متعددو هواىى د افغان ملى امنىتى ځواکون 145

  پالټفورمونو له الرې ګوزار شوي.
، ۲۸کال د اپرىل څخه تر جون مىاشتې پورې، او د جوالى د مىاشتى  ۲۰۱۳د اىساف د مرکزى دفرت د چارواکو سره د ىوناما غونډې، د  146

  کابل.
د عملىاتو رهربي کړې. د روډ  CIAڅانګې سره ىوځاى  ۴مشر کرزى وىاند په څرګند ډول و وىل چې د ملى امنىت د رىاست د د ولس 147

  ته مراجعه وکړئ.  ۱۸کال، اپرىل  ۲۰۱۳ته افغان نکتې او پټې ملىشاء) نىوىارک ټاىمز،  CIAنوردالنډ(د هواىى برىد څخه وروسته 
ابق، پوځي موخې تر هغو موخو محدودې شوي چې د هغوي د خاصىت، موقعىت، هدف ىا کارونې د د بشر پالنې د نړىوال قانون مط 148

د ىوه  پوځي عمل سره په مثبته توګه مرسته کړي وى او د چا د عارضي ىا ټولىزې تباهۍ، نىونې ىا بې طرفۍ، د پرىکړې په حاالتو کې
 قاعده. د ملکي کسانو او جنګىالىو تر منځ توپىر. دودىز/مرسوم نړىوال عنعنوي قانون، لومړى ټوک. ۸روښانه پوځي پرمختګ وړاندىز کوي. 

  پاڼه. ۳۲ – ۲۹کال،  ۲۰۰۵، کامربىج، ICRCبىک،  -جىن مارى هنکىرټس او لوىس ډسواک مقررى.
په تعقىب د ىوناما سره د مرکو پر مهال، د نېټو د هواىى برىدونو  ۶او اپرىل د  ۱۳کال د فربورى د  ۲۰۱۳د شىګل په ولسوالۍ کې د  149

  ناروغانو درملنه کړې. ۱۱۳له امله د / پىچ  Conjunctivitis  روغتىا پالنې کارکونکو د هرې پېښې په تعقىب د نس ناستي او
کال د  ۲۰۱۳ې د طبى کارکونکو همدارنګه د ىوې بلې مخکىنۍ پېښې په اړه چې په ورته سېمه ىعنى د چوګام د سېمې په شولنت دره ک 150

  ترسره شوه هم د داسې پدىدې راپور ورکړى.  ۱۳فربورۍ په 
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ټوټې موندلې او هغه ىې بىا په ىوه لښتي کې اچويل او ىوه ىې  ۴وروسته ځاىې اوسىدونکو د نا چاودلو توکو 
  چاودىدلې ده.

  

  ) او نور هواىي پالتفورمونهUAVsهديف وژنې: بې پىلوټه الوتکي(
  

مىاشتو کې، ىوناما د بې پىلوټه الوتکو چې موخه ىې د دولت ضد عناصرو په نښه کول وو په  ۶کال په لومړىو  ۲۰۱۳د 
کال په ورته موده کې،  ۲۰۱۲د  151نورو ټپي کىدل ثبت کړي دي. ۷ملکي کسانو د وژلو او  ۱۵بىالبىلو پېښو کې د  ۷

  152وتکو په برىد کې د ملکي تلفاتو د کومو پېښو تصدىق نه دى کړى.ىوناما د بې بىلوټه ال
  

که څه هم چې د بې پىلوټه الوتکو په برىدونو کې د ملکي وژنو او ټپي کىدلو شمېر د ټولو ملکي تلفاتو د ىوې سلنې 
نورو هواىي څخه کمه برخه جوړوي، خو ىوناما د هدف نىولو د خصوصىاتو او د بې پىلوټه الوتکو د کارولو (او د 

د وضاحت غوښتنه کوي چى د هغو هواىى  153پالټفورمونو) په تړاو د حساب ورکونې د مىکانىزمونو په هکله 
  154برىدونو پر مهال چى ښاىي د هدفى وژنو په څىر طبقه بندى شى. 

نېټه، اىساف د بشر پالنې په ىوه ماىن پاکونکى په داسې حال کې چې  ۴کال د جون په  ۲۰۱۳د بېلګې په توګه، د 
نورو ماىن پاکونکو سره د کندهار والىت د پنجواىى په ولسوايل کې د ماىنونو په پاکولو بوخت و دوه  ۸۰نوموړى د 

. د وژنې پر نورو ماىن پاکونکو په فزىکى لحاظ ضرر و نه لىد 155راکټونه وتوغول او هغه ىې ځاى پر ځاى و واژه.
مهال، قرباني شخص په دښمنانه عملىاتو کې برخه نه درلودله او د ماىن پاکولو د بشر پالنې د فعالىتونو په ترسره 
کولو بوخت وه، دا په خپل ذات کې دا ښي چې د جګړې دوامداره دنده نه ده ترسره شوې، لکه څنګه چې د بشر 

ي شخص خپل ساتلى موقف له السه ورکړى. اىساف ىادونه کړې پالنې د نړىوال قانون الندې اجابت کوي ىو ملک
چې هدف د منځنۍ کچې د ځاي پر ځاي شوي چاودىدونکي توکي د ىو تن خښونکى شخص او عملىات وه چې 

                                                 
بى پېلوټه الوتکې هم د لېرى واټن څخه د کنرتول شوې وسېلې په حىث تعرىف شوي دي. د لېرى واټن څخه د کنرتول شوې وسېلې،  151

  بى پىلوټه الوتکى او ډرون تر منځ توپىر نه دى شوى. 
پىلوټه الوتکو په برىد کې د ملکي تلفاتو شمېر کم ښوىل وي، دا ځکه چې ىوناما نه شى کوالى دا جوته کړي چې د ىوناما ممکن د بې  152

ىا بې پىلوټه الوتکه) کوم چې د ملکي تلفاتو  چورلکو ، الوتکې عملىاتو پر مهال د کوم ډول هواىى پالټفورم څخه کار اخىستل شوي (
  ځواکونه د هغوي د درجه بندۍ له امله موجوده اطالعات نه برابروي.  باعث شو. د دې عالوه، نړىوال امنىتي

ىوناما د اىساف د تبصرې چې د هدف نىولو پروسه له دې پرته چې کوم پالټفورم کارول شوي، د حساب وړ، ښه سنجول شوي او په  153
وسىله د وسلو د ګوزار ىو  ار پي اۍ د ، ىادونه کوي. دا د اىساف د هدف نىولو ىواځىنۍ پروسه ده. ىحقوقى لحاظ تصدىق شوې د

  شوي.  خرپى۲۸کال د جوالى په  ۲۰۱۳پالټفورم دى. ىوناما ته د ناټو او اىساف غىر محرمې تبصرې د 
که څه هم چې په ځىنو مواردو کې هدفى وژنې د ژوند د حق څخه سرغړونه ده، د پوځي شخړې په استثناىى حالت کې، کىداى شى د  154

ناسته، د اجنډاء درېىم شمېر  ۱۴ي شخړې په شمول قانوني وي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې، بشري حقونو د شورا غىرې نړىوالې پوځ
اعدامونو په هکله د ځانګړي راپور ورکونکى فىلپس الىسټن راپور. ضمىمه،د هدفى وژنو په اړه څىړنه،  ناقانونهمواد، په خپل سر او 

A/HRC/14/24 Add.6. 10 May 2010.   
کال د  ۲۰۱۳کار کاوه، د افغانستان د امارت د ماىن پاکولو پروګرام، د ماىن پاکولو دځواک ساىټ. د  سره ټىم  ۲۴قربانى شخص د  155

ټىم د ځواک ساىټ د پوځى الوتکو د بمبارۍ په هکله د غىرى بمى وژونکو  ۲۴، د امارت د ماىن پاکولو د پروګرام د ۴جون د مىاشتى 
  کاپى.  ۷څخه  ۱۰راپور ته مراجعه وکړى، د  داخلى پىښو د څىړنو
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موخه ىې نوموړى ته د سرتىرو د رسىدو څخه وړاندې د نوموړى د غاىبىدلو خطر وه، هغه ونىسى او د هغه د څرک 
   156معلوم کړى.

  

روښانه نه ده چې ټول پوځي ځواکونه چې په اوس حال کې په افغانستان کې فعالىت ترسره کوي په هواىي عملىاتو دا 
کې د وژونکى قوې د کارولو په حواله د ورته معىارونو او پالىسي ګانو په وړاندې مسوول وى. په دې حواله، ىوناما 

و عملىاتو امرىکاىي ځواکونو، د امرىکې د متحده ىادونه کوي چې د اىساف، امرىکاىي خاصو ځواکونو، د خاص
اىاالتو د حکومتي نماىندګىو تر منځ د فعالىتونو، پالىسي ګانو او طرزالعملونو په برخه کې د همغږۍ او پاىدارۍ، د سى 

ويج په آى اى په شمول، په خاص ډول د بې پىلوټه الوتکو د کارولو په حواله، د ملکي افغانانو د ال زىاتې ساتنې د تر
  هکله اصرار کوي. 

  

ىوناما ىادونه کوي چې اىساف موافقه کړې چې ىوناما ته د خپلو تاکتىکي او عملىاتي پالىسي ګانو چې موخه ىې د  
وسلو د کارولو په وړاندې د هدف نىولو د خصوصىاتو او د مثبت تشخىص رامنځ ته کول دي، معلومات وړاندې 

وده ورکړى او د اوسنىو پالىسي ګانو او فعالىتونو په اړه چې څنګه د داسې ډىالوګ ښاىي روڼوايل ته 157کړي.
بشرپالنې د نړىوال قانون سره مطابقت ولري توضىح وړاندې کړي. دا د وړاندې څخه د هوکړى شوو موخو په 

  وړاندې د هوا څخه د مهماتو د فىر  کولو د استعمال په هکله د خاص اهمىت څخه برخمنه ده.
  

  پېښو په نورو بىلګو کې الندې موارد شامل دي:  د اړوندو هواىي
، اىساف د ننګرهار والىت په اچىن ولسوايل کې د دولت ضد عناصرو د هدف نىولو په موخه ۲۴د مى د مىاشتې په  •

 د بې پىلوټه الوتکې برىد ترسره کړ چې په نتىجه کې ىې ىو ملکي بزګر و وژل شو.
، نړىوالو پوځي ځواکونو د هلمند والىت په ناد على ولسوايل کې د دولت ضد عناصرو د ۵د مارچ په  •

هدف نىولو په موخه د بې پىلوټه الوتکې برىد ترسره کړ چې په نتىجه کې ىې ىو ىاغي شخص و وژل شو 
 نور ملکي کسان ټپىان شول. ۵او 

، دولت پلوه ځواکونو د کنړ والىت په شىګل ولسوالې کې د دولت ضد عناصرو د ۱۳د فربورۍ په  •
مشکوکو موقعىتونو په وړاندې د تالشي دشپي عملىات ترسره کړل چې په نتىجه کې ىې د ځواکونو تر 
منځ نښتې ته الر هواره شوه. نړىوالو پوځي ځواکونو د دولت ضد عناصرو د هدف نىولو په موخه په ىوه 

ماشومان او  ۳ښځې و وژىل شوې او  ۴ماشومان او  ۵واىي برىد ترسره کړ چې په نتىجه کې ىې انګړ ه
  ىوه ښځه ىې ټپي کړل.

  

 د ځواک د ساتنې پىښې
   

زما ورور زموږ د کلى څخه د برکى برک د ولسوايل مرکز ته د شپې د ډوډۍ لپاره زما کور ته راغلى 
بجې  ۸:۳۰وه. د ډوډۍ خوړلو وروسته، هغوي خپل کور ته د تګ پر سر ټىنګار کاوه. د شپې نږدې 

ه وې چې هغوي د کور په نىت حرکت وکړ. د لږ ځنډ وروسته ما د ټوپک ډزې واورىدلې. د سهار پ

                                                 
، کندهار هواىى ډګر، کندهار. ىوناما بىا د اىساف سره دا دوسىه راپورته ۱۰کال د جون ۲۰۱۳د اىساف د چارواکو سره د ىوناما غونډه، د  156

کال د  ۲۰۱۳کړه، هغوي په خپل موقف چې په دې هکله کوم معلومات نه لري، ټىنګار وکړ. د اىساف په قرارګاه کې د ىوناما غونډه، د 
  نىټې، د اىساف قرار ګاه، کابل.  ۳او  ۲جوالى 

  ، کابل.۲۸کال د جوالى  ۲۰۱۳ې د ىوناما سره غونډه، د اىساف په مرکزى دفرت ک 157
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بجو زما د تره زوي ما ته په ژړا راغى. نوموړى و ويل چې نړىوالو ځواکونو زما پالر او ترونه و  ۴:۰۰
وژل. موږ د ولسوايل پولىسو ته ورغلو. ما د پولىسو د ىوه کارکونکي څخه وپوښتل چې اىا هغوي 

مىو و ويشتل ژوندي دي او که نه. نوموړى و ويل، له هغه وروسته چې د هغوي موټر په زرګونو مر
شو، هغوي و نه توانىدل چې ژوندي پاتې شي. ما جسدونه ولىدل هغوي هر ځاى په مرمىو لګىديل 
وو. موږ ډىر خواشىني شو او دا ډىره له غمه ډکه شېبه وه. ولسوال و ويل چې زما وروڼه بې ګناه وو. 

تل پوه شم چې ما د امرىکاىي ځواکونو څخه و پوښتل چې دوي ولې زما وروڼه و وژل. ما غوښ
ماشومانو او د هغوي  ۲۰هغوي چا او ولې وژيل دي. ما غوښتل پوه شم چې څوک به زما د وروڼو 

  کونډو ته پاملرنه کوي. زما څخه باىد بخښنه غوښتل شوې واى. ما د عدالت غوښتنه کوله.
د برکى برک نېټه د درىو ملکي وژل شويو کسانو ورور، د لوګر والىت  ۲۶کال د جنوري په  ۲۰۱۳د  -- 

   158ولسوايل، د افغان ملي پولىسو د تالشي پوسته.
ملکي تلفات)  ۴۲پېښې ( ۲۲او د ټپي کىدنې  ۲۰بىالبىلو پېښو کې د وژنې  ۲۳ىوناما د ځواک د ساتنى د پېښو په 

مىاشتو کې د  ۶کال په لومړىو  ۲۰۱۳سلنه زىاتواىل ښي. د  ۵۶کال د ورته مودې په پرتله  ۲۰۱۲ثبتى کړي دي، دا د 
کلونو کې ثبت شوې وه، دغه زىاتواىل شاته ىوړ. د  ۲۰۱۲او  ۲۰۱۱ملکي تلفاتو په داسې پېښو کې هغه راټىټېدنه چې په 

پېښې افغان ملي امنىتي ځواکونو او پاتې  ۹نړىوالو پوځي ځواکونو ته منسوب شوي، ۱۳پېښو له جملې څخه  ۲۳
  نىتي ځواکونو ګدو عملىاتو ته منسوب شوي.پېښې د نړىوالو پوځي ځواکونو او افغان ام

  

کال کې د ځواک د ساتنى د پېښو له امله د داسې پېښو شمېر ډىر کم  ۲۰۱۳کلونو په پرتله په  ۲۰۱۱او  ۲۰۱۰که څه هم چې د 
نکى عندى معىارونو د دوامداره کارونې په اړه چې موخه ىې د ىوه ژر پىښىدو وه، ىوناما د ځېنو پوځي ځواکونو له خوا د

ګواښ په حىث د ىوه حالت ارزونه ده څو د وژونکې قوې کارول سم وښي، خپلې اندىښنى په ډاګه کړي. د بېلګې په 
والىت د چورې په ولسوايل کې په ىوه بې وسلې شخص او ښځې ، نړىوالو خاصو ځواکونو د اروزګان ۱۰توګه د مارچ په 

کې ىې شخص و وژل شو او ښځه ټپي شوه. په داسې پېښو کې،  چې په ىوه موټرساىکل سپاره وه ډزې وکړې چې په نتىجه
داسې ښکاري چې په فردى معىارونو تکىه کول او د عملىاتو د چاپىرىال په هکله محدود درک هم ښاىي ناسمو پاىلو ته 

و د الر هواره کړي او داسې ګومان ښاىى شوى وى چې ګوىا دغى جوړې ځواکونو ته ژر پېښىدونکى ګواښ متوجه کاوه ا
  159هغوي له خوا د وژونکې قوې د کارولو اجابت کړى وي. 

  

  د ملکي کسانو د تلفاتو بېلګې چې د ځواک د ساتنى د پېښو په نتىجه کې رامنځ ته کىږي: 
، د پروان والىت د بګرام په ولسوايل کې د نړىوالو پوځي ځواکونو د ګزمې ټىم په ىوه شخصي ۳۱د مارچ په  •

 نتىجه کې ىې د ىوې کورنۍ درې ملکي کسان ټپىان شول.موټر ډزې وکړې چې په 
، د هرات والىت په شىن ډنډ ولسوايل کې افغان ملي پوځ په ىوه شخصى موټر ۲۴کال د مارچ په  ۲۰۱۳د  •

 له هغه وروسته چې موټر و نه درىد ډزې وکړې او په نتىجه کې ىې ىو ځاىي ماشوم و وژل شو.

                                                 
  ۲۱کال د فربورۍ  ۲۰۱۳د ورور سره د ىوناما مرکه، کابل ښار،  158
  .۱۲کال د جون  ۲۰۱۳د اىساف د چارواکو سره د ىوناما مرکه، کابل ښار،  159
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کى برک ولسوايل کې، اىساف او د امرىکې د متحده اىاالتو د خاصو ، د لوګر والىت په بر۲۶د جنوري په  •
عملىاتو ځواکونو د اىساف د مرکز دروازې ته نږدې په ىوه کروال ډوله موټر ډزې وکړې او درې ملکى 

  ۰160کسان چى وروڼه وو و وژل
   

                                                 
واکونو مشرتابه او واىل ته وىلي چې دا پېښه د امرىکې د متحده اىاالتو د ځانګړو عملىاتو ځواکونو په والىت کې افغان ملى پوځي ځ 160

په غلط فهمۍ ترسره شوې، خو دا معلومه نه ده چې د پېښى په اړه څېړنې ترسره شوي او ىا نه. د قربانىانو خپلوانو د پىسو د اخىستلو نه 
نې او د مرتکىبىنو د مجازاتو غوښتنه امرىکاىى ډالرو وړاندىز شوى). هغوي د حساب ورکو ۱۸۰۰افغانىو ىا د  ۱۰۰۰۰۰ډډه کړې (هغوى ته د 

  کال د فربورۍ او مارچ مىاشتې.  ۲۰۱۳کوله. د ىوناما مرکې، لوګر والىت، د 
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 د تالشي عملىات
  

زما پالر ىو پخوانى جهادي قوماندان وه. هغه په هىڅ ډول په ىاغىتوب کې ښکېل نه وه. زما پالر د 
تلويزىون لىد او بىا ويده شو. نړىوال او افغان پوځي ځواکونه زموږ کور ته د شپې په  ۱۱:۰۰شپې تر 

ني ځواکونه زموږ کور را دننه شول. زما پالر د الوتکو په غږ له خوبه را وىښ شو. افغان او بهر ۱۱:۳۰
  ته را دننه شول، زما پالر ىې ونىو، نوموړى ىې د کور څخه د باندې واىست او په ډزو ىې و واژه.

نېټه د تخار والىت د اشکمىش په  ۸کال د اپرىل د مىاشتې په  ۲۰۱۳د هغه چا زوي، چې پالر يې د 
  161پر مهال و وژل شو.ولسوايل کې د نړىوالو او افغان پوځي ځواکونو د شپنيو عملىاتو 

  

ملکي کسان وژيل  ۱۷بېالبېلو عملىاتو کې  ۲۴مىاشتو کې، دولت پلوه ځواکونو د تالشي په  ۶کال په لومړىو  ۲۰۱۳د 
کال د ورته مودې پرتله د تالشي په عملىاتو کې د ټولو  ۲۰۱۲ملکي تلفات). دا د  ۳۲نور يې ټپىان کړي دي ( ۱۵او 

مىاشتو په  ۶کال پورې د ورته  ۲۰۱۱کال څخه بىا تر  ۲۰۰۹دا ارقام د 162سلنه کمواىل ښي. ۱۴ملکي تلفاتو په هکله 
  جرىان کې د ثبت شوي دوامداره مخ په ځوړ تماىل سره مطابقت لري. 

  

ملکي  ۱۷ټپي کىدل ( ۸ملکي کسانو وژنه او د  ۹بىالبىلو عملىاتو کې د  ۵د دې ارقامو سربېره، ىوناما د تالشي په 
چېرې چې ىوناما په دې نه ده توانىدلې چې ملکي تلفات دولت پلوه ځواکونو ىا دولت ضد عناصرو ته تلفات)، 

  منسوب کړي، ثبت کړي دي. 
  

د تالشي په عملىاتو کې د ملکي کسانو په شمېر کې د کموايل نسبت ښاىي تر ىوې اندازې د نړىوالو ځواکونو له خوا 
د امنىتي ځواکونو له خوا د عملىاتي فعالىتونو د ښه وايل په مسلې پورې  د عملىاتو د مىزان د کموايل او همدارنګه

  تړىل وي.
  

ىوناما څرګندوي چې د تالشي د عملىاتو څخه د تالشي د عملىاتو د شمېر او د ملکي تلفاتو په هکله د کره معلوماتو 
ډو او خپلواکو عملىاتو ترسره کول ترالسه کول ىو ستونزمن کار دى او د دې علت د امنىتي ګڼو ارګانونو له خوا د ګ

  163او همدارنګه د پوځ له خوا د داسې معلوماتو تصنىف کول دي.
ىوناما په خپلو وړاندېزونو بىا تاکىد کوي او د دې لپاره چې د ملکي کسانو ساتنه پىاوړې شي، اىساف او افغان ملي 

ه خاطر په تاکتىکى الرښودونو او عملىاتي امنىتي ځواکونه باىد د ملکي کسانو د ژوند او زىان څخه د مخنىوي پ
کال و  ۲۰۱۳طرزالعملونو له سره کتنه وکړي. ىوناما په افغانستان کې د نړىوالو امنىتي مرستندويه ځواکونو د قوماندان د 

نىټى د الرښود ىادونه کوي چې د اىساف په ټولو تاکتىکي الرښودونو بىا کتنه کوي څو د روانو عملىاتو  ۲۳جوالى 

                                                 
  شاهد او د ټولنې د مشرانو سره د ىوناما مرکه. عىني ، د۱۲کال د مۍ په  ۲۰۱۳د کندز والىت په کندز ښار کې د  161
بېالبىلو  ۲۲نېټې پورې، ىوناما د د دولت پلوه ځواکونو له خوا د تالشي د  ۳۰نېټې نه د جون د مىاشتې تر  ۱کال د جنورۍ د  ۲۰۱۲د  162

  ملکي تلفات) ثبتې کړي دي.  ۳۷ټپي کېدنې( ۱۲وژنې او د  ۲۵عملىاتو په ترڅ کې د ملکي کسانو 
ملى امنىتي ځواکونو، د ځانګړو ځواکونو، د ځانکړو عملىاتو  د شپنىو عملىاتو د بشپړ شمېر په اړه معلومات د ىو شمېر نړىوالو او افغان 163

په د ځواکونو او نورو دولتى نماىندګىو له خوا په ګډه او خپلواکه توګه ترسره شوي دي او د دې عملىاتو په نتىجه کې د اوښتو ملکي تلفاتو 
کله د ملکي تلفاتو د ټولو ادعاءګانو څېړنه کوي او د هغه اړه څرګند معلومات موجود نه دي. ىوناما په فعال ډول د تالشي د عملىاتو په ه

نظارت کوي. د فعالىت د چاپىرىال او اطالعاتو د کم السرسى سره د تړلو محدودىتونو په پام کې نىولو سره، ممکن ىوناما د تالشي د 
  عملىاتو په برخه کې د ملکي تلفاتو په اړه کم راپور وړاندې کړي. 
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څخه د ترالسه شويو سبقونو د شرىکولو او عملىاتي تړاو څخه ډاډ حاصل کړي. د اىساف په وىنا، دغه تخنىکي 
ند د ساتنې په اهمىت په پرلپسې ډول تاکىد الرښود د پوځي عملىاتو د ټولو اړخونو/طىف په کچه د ملکي کسانو د ژو

ىوناما وړاندې وړاندېز کوي چې افغان ملي امنىتي ځواکونه او اىساف دې داسې تدبىرونه خپل کړي چې د  164کوي.
ملکي تلفاتو د ټولو پېښو د مناسب تعقىب او څېړنې څخه ډاډحاصل کړي څو وکوالى شي روڼواىل او د حساب 

  لىاتي او جګړه ىىزو فعالىتونو ښه واىل ته وده ورکړى.ورکونې پىاوړتىا او د عم
  

  د تالشي د عملىاتو په پاىله کې د ملکي کسانو د تلفاتو شاملې بېلګې:
، امرىکاىي او افغان خاصو ځواکونو د بغالن والىت د نهرىن په ولسوايل کې د تالشي ۵د مى په  •

وژل شو او دوه ښځې ټپىانې  شپني عملىات ترسره کړل چې په نتىجه کې ىې ىو ملکي شخص و
 شوي. 

، نړىوالو پوځي ځواکونو او افغان ملي امنىتي ځواکونو د هرات والىت د شىن ډنډ په ۴د فربورۍ په  •
ولسوايل کې د تالشي عملىات ترسره کړل چې موخه ىې د دولت ضد عناصرو د دوو قوماندانانو په 

ماشومانى و وژىل شوې او درې نور  نښه کول وه. د عملىاتو په ترڅ کې، دوه ښځې او نجونې
  ماشومان ټپىان شول.

   

                                                 
نىټه د ىوناما او اىساف تر منځ د  ۲۹- ۲۸، د جوالى په ۲۸کال د جوالى  ۲۰۱۳رت سره د ىوناما مرکه، کابل، د د اىساف د مرکزى دف 164

  اىمىل تبادله. 
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 افغان ملي امنىتي ځواکونه
  

کلن زوي له هغه  ۱۳سهار د وخته د ىاغىانو او افغان ملي امنىتي ځواکونو تر منځ جګړه ونښته. زما 
وروسته چې زما په کور د افغان ملي پوځ ىو هاوان ولګېد و وژل شو. له هغه وړاندې چې نوموړى 
ساه ورکړى، ما هغه ىوه خوندي ځاى ته په داسې حال کې چې له ما څخه هم پخپله زىاتې وينې 

زوي په ځمکه کىښود او روانې وې، انتقال کړ. ما د طالبانو ىو جنګىاىل په الره ولېد، ما خپل زخمي 
طالب مى په څپىړه په مخ وواهه. کله چې هغه زه ولىدم چې زه او زما زوي ټپىان ىو او زموږ کايل په 
وينو ککړ دي پرىې ښودم چې الړ شم. کله چې زه بېرته خپل زوي ته راستون شوم نو هغه د خپلو 

او له درده ډکه شېبه وه. زما زوي نو نور ټپونو له امله ساه ورکړې وه. دا زما د ژوند تر ټولو دردناکه 
زموږ په منځ کې نه شته. زه نه پوهېږم چې ولې موږ افغانانو ته سزا را کول کىږي او دا پوځي شخړه 

کلن زوي ټپي شوي وه. زما د ښځې مخ د هاوان د مرمۍ له  ۱۶به څومره نور دوام وکړي. زما بل 
کلنه  ۷ه کلى کې د ىوه بزګر په کور ولګېد او د هغه امله سوي او ټپي شوي وه. بل هاوان د ناصر پ

لور ىې ټپي کړه. بل هاوان د عىسى خىلو په کلي کې په ىوه کور ولګېد او ىو درې کلن ماشوم ىې ټپي 
کړ چې د کوما حالت ته والړ. زه د افغان ملي پوځ د قوماندان چا چې د ملکي کسانو د کورونو د 

  ول/محاکمه غواړم. هدف ګرځولو حکم کړي،عدىل تعقىب
د کندز والىت د چاردرې په ولسولۍ کې د افغان  ۴کال د جون په  ۲۰۱۳پالر، د چا زوي چې د  --- 

  165 ملي پوځ د هاوان په ډزو مړ او بل ټپي شو.
  

  ملکي تلفات
نه پرته د نېټې پورې، ىوناما د نړىوالو ځواکونو د شتون  ۳۰د جنوري د مىاشتې د لومړۍ نېټې نه د جون د مىاشتې تر 

افغان ملي امنىتي ځواکونو، افغان ملي پوځ، افغان ملي پولىسو، افغان سېمه ېىزو پولىسو او د ملي امنىت د رىاست 
ملکي  ۱۲۴( 166کسانو ټپي کىدل ثبت کړي دي. ۹۰ملکي کسانو د وژنې او  ۳۴په ترسره شويو عملىاتو کې د 

  167تلفات).
  

ملکي تلفات)،  ۴۷زىاتره پېښې د هىواد په شرقى( 168سلنه زىاتواىل ښي. ۱۷۰کال د ورته مودې په پرتله  ۲۰۱۲دا د 
  ملکي تلفات)واقع شوي دي. ۱۶ملکي تلفات) او جنوبي سېمو کې ( ۲۸شمال شرقي (

د افغان ملي امنىتي ځواکونو په برخه کې د ملکي تلفاتو زىاتواىل د نړىوالو پوځي ځواکونو څخه افغان امنىتي 
مسوولىتونو د پرمختګ په حال کې د انتقال مسلې ته منسوبىږي. د افغان ملي پوځ د کارکونکو ځواکونو ته د امنىتي 

سلنه پوځي عملىات ترسره  ۹۰مىاشتو کې، افغان امنىتي ځواکونو په خپلواکه توګه  ۶کال په لومړىو  ۲۰۱۳په حواله، د 
په رسمي توګه د اىساف څخه افغان او وروستى پړاو  ۵، د امنىتي مسوولىتونو ۱۸د جون د مىاشتې په  169کړي.

                                                 
  . ۶کال د جوالى  ۲۰۱۳د ىوناما مرکه، د کندز والىت، کندز ښار،  165
  . رانغاړي دغه ارقام د ملکي تلفاتو هغه پېښې په کومو کې چې افغان ځاىي پولىس ښکىل دى نه 166
  . رانغاړي دغه ارقام د ډزو د تبادلې پېښې ىا د دولت ضد عناصرو سره جګړې چېرې چې د ملکي تلفاتو نسبت روښانه نه وي، نه  167
ملکي کسانو ټپي  ۳۴ملکي کسانو وژنې او  ۱۲مىاشتو کې د افغان ملي ځواکونو له خوا په عملىاتو کې د  ۶کال په لومړىو  ۲۰۱۲ىوناما د  168

  کىدنې ثبتې کړي دي. 
  .۲۲کال د مى  ۲۰۱۳د دفاع د وزارت د حقوقى رىئس سره د ىوناما غونډه،  169
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والىتونو  ۱۱کال تر پاىه د پاتې  ۲۰۱۴پړاو په مطابقت کې، افغان سرتىري به د  ۵ځواکونو ته انتقال شو. د انتقال د 
   170امنىتي مسوولىت په غاړه واخلي.

  

وړاندې کړي، څنګه  د ىوناما په غوښتنه، د افغان ملي امنىتي ځواکونو وياند د ملکي کسانو په اړه الندې تعرىف
  چې دا د افغان ملي امنىتي ځواکونو د عملىاتو سره تړاو لري:

ىو ملکي شخص هغه څوک دى چې د شخړې د کومې ډلې سره تړاو  و نه لري، وسله او ىونىفورم و نه لري، 
، د بېلګې په توګه ماشومان، د زىات عمر درلودونکي کسان، ملکي کارکونکي، د روغتىا پالنې کارکونکي

انجىرنان، ښوونکي ىا په بل عبارت هغه کسان چې جنګىايل او ىا د افغان ملي امنىتي ځواکونو(افغان ملي 
پوځ، افغان ملي پولىسو او د ملي امنىت د رىاست) غړي نه وي. دولت ضد عناصر هغه کسان دي چې د 

ي او هغه کسان چې ځانونه د دولت پر وړاندې وسله اخلي او په ترهګرېزو او ورانکارو فعالىتونو کې ښکېل و
ملکي کسانو په جامه او بڼه کې پټوي ىواځې په هغه صورت کې جنګىايل شمېرل کىږي چې د هغوي په 

   171وړاندې اعتبار لرونکي استخباراتي معلومات موجود وي.
  

  د ملکي تلفاتو لپاره د حساب ورکونې نا مناسب تدبىرونه
که څه هم چې افغانانو په عمومي توګه ىوناما ته راپور ورکړى او هغوي د نړىوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته 
د امنىت د انتقال د لېږد ستاىنه کوي. ىوناما د افغان ملي امنىتي ځواکونو د عملىاتو لپاره د نظارت او حساب 

کال کې، ىوناما د افغان ملي امنىتي ځواکونو  ۲۰۱۳نه لري. په ورکونې د ىوه فعال مىکانىزم د نه شتون له امله اندېښ
په عملىاتو کې د ملکي تلفاتو د پېښو ثبت کولو ته، هغه چې نه دي څېړل شوي او د ملکي کسانو د پېښو مسوولىت 
ي کومې ډلې ته نه دى منسوب شوي، دوام ورکړي. په هغو اکثرو پېښو کې چې ىوناما ثبتې کړي، افغان ملي امنىت

ځواکونو ىوناما ته ويلي چې دوي د پېښې په اړه معلومات نه لري او ىا دا چې پېښه نه ده واقع شوې او ىا دا چې 
  پىښه واقع شوې خو افغان ملي امنىتي ځواکونه مسوول نه دي.

رو په ، د بدخشان والىت د وردوج په ولسوايل کې، افغان ملي پوځ د دولت ضد عناص۸د بېلګې په توګه، د مارچ په 
شکمنو موقعىتونو د هاوان مرمى ګوزار کړي. ىوې مرمى په ىوه کور اصابت وکړ چې په نتېجه کې ىې دوه ملکي کسان و 

په فىض آباد کې په دې پىښه کې خپله ښکىلتىا رد کړه،  تنه ټپىان شول. د افغان ملي پوځ چارواکو ۹وژل شول او نور 
او و ىې ويل چې په دې هکله په کابل کې د هغوي چارواکو الرښودونه نه دي لىږيل او نه ىې د ملکىانو د تاوان  172

  ورکولو لپاره کومه بودىجه چمتو کړې.
  

په نورو پېښو کې، که څه هم چې افغان ملي امنىتي ځواکونو ىواځې په ىو څو قضىو کې څېړنې پىل کړي او مسوولې 
ندې نىويل دي. ىوناما مشاهده کړې چې د قانون پلي کوونکي او قضاىى ارګانونه د شکمنو ډلې ىې تر حساب ال

کسانو تحقىقات او عديل تعقىب په دوامداره توګه حتى د افغان ملي امنىتي ځواکونو د داخلي تحقىقاتو وروسته 
ځنډوي. د بېلګې په توګه، چې کله د ملکي تلفاتو مسوولىت د افغان ملي امنىتي ځواکونو غړو ته منسوب شوي هم 

                                                 
، وىدىوىى برخه، "افغان ځواکونه د افغانستان لپاره رهربي په غاړه اخلي"او  "،ېږد افغان مشرتابه ته ل :انتقال"د ناټو موضوعات:  170

http://www.nato.int/cps/en/natoive/topics_accessed14julay2013 
 

ږۍ دفرت، د افغان ملى امنىتى ځواکونو د ملکي تلفاتو د معلوملولو د څانګې د مشر سره د ىوناما غونډه، د ولسمشر د معلوماتو د همغ 171
  .۱۱کال د جوالى  ۲۰۱۳کابل، 

  .۱۳کال د مۍ  ۳۰۱۳د بدخشان والىت په فىض اباد کې د افغان ملى پولىسو د قوماندان سره د ىوناما غونډه،  172
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، د کندهار والىت د پنجواىى په ولسوايل کې، د افغان ملي پولىسو ىوه کارکونکي په رڼا ورځ د تالشي ۲۳د مارچ په 
د عملىاتو پر مهال ىو ملکي وګړى و واژه. ىو شمېر سرچىنو د افغان ملي پولىسو د ىوه کارکونکى له خوا په خالص 

تنه کارکونکي نىويل او بىا ىې وروسته  ۶وژلو تصدىق کړى. افغان ملي پولىسو خپل  مىدان کې د ىوه ملکي کس د
خوشې کړي دي. د دې کسانو د خوشې کېدو په تعقىب، افغان ملي پولىسو راپور ورکړ چې هغوي په دې قضىه کې 

ک د غاړې د تعبىه د افغان ملي پولىسو دوه تنه نور مرتکبىن په نښه کړي دي، چې ىو ىې په دې وروستىو کې د سړ
  173شوىو چاودىدږنکو توکو په پىښه کى وژل شوى او بل ال هم ال درکه دى. 

  

ىوناما د ملکي کسانو د تلفاتو په پىښه کې د افغان ملي امنىتي ځواکونو د حساب ورکونې ىو شمېر بېلګې ثبتې کړي 
ې ىو ځاىي ماشوم له هغه وروسته چې ، د هرات والىت په شىن ډنډ ولسوايل ک۲۴دي. د بېلګې په توګه، د مارچ په 

، د هرات والىت د ۲۰شخصى موټر ىې د درىدو  لپاره  و نه درىد د افغان ملي پوځ په ډزو و وژل شو. د مى په 
نظامى محکمې مشر ىوناما ته ويلي چې مرتکب د رسمي دندې پر مهال د وسلې څخه د ناړوه کارونې په خاطر په 

دوسىه استىناف ته والړه شي. افغان ملي پولىسو هم د قرباني شخص کورنۍ ته دوه کلن بند محکوم شو. ښاىي 
  تاوان ورکړى.

  

کال په اوږدو کې، ىوناما د افغان ملي امنىتي ځواکونو د اړوند چارواکو سره  سره خپل منځي  دوامداره  ۲۰۱۳د 
وي سره شرىکې کړي دي. په کابل ناستو  ته دوام ورکړى او د ملکي تلفاتو ټولې پېښې چې ىوناما ثبتې کړي د هغ

کې د کورنىو چارو او دفاع وزارتونو سره دوره يې ناستې هم جوړې شوي دي. که څه هم چې ىوناما د ملکي 
افغان ملي امنىتي ځواکونو د ارګانونو څخه د معلوماتو د شرىکولو غوښتنه کړې، د ىوناما  تلفاتو د پېښو په هکله د

ونو ښکېلتىا تر ىوې زىاتې اندازې د ىوه ځانګړي مقصد پر بنسټ والړه وه، او د سره د افغان ملي امنىتي ځواک
  افغان ملي امنىتي ځواکونو د حساب ورکونې د اوسني مىکانىزمونو د محدودىت انعکاس کوي. 

  

  د ملکي تلفاتو د کمښت او څېړنو د مستقل تشکىل/ جوړښت نه شتون
افغان ملي امنىتي ځواکونو ته د امنىتي مسوولىتونو د لېږد  هىواد په کچهد امنىت د لېږد د لومړى پړاو د پىل او د 

سربىره، د افغان ملي امنىتي ځواکونو په بىالبىلو ارګانونو کې داسې داىمي جوړښت ال هم موجود نه دى چې د 
ترسره کړي. د  ملکي تلفاتو د ادعاءګانو سىستماتىکه څىړنه وکړي، اصالحي تدبېرونه پىل کړي او تعقىبى اقدامونه

ملکي تلفاتو د پېښې څىړنه د قرباني شخص ىا شاهد له خوا د شکاىت له طرىقه ىا د داخلي ىا نړىوال بشر دوستانه 
قانون د ماتولو په هکله د افغان ملي پوځ ىا افغان ملي پولىسو د حقوقي کارکونکي ىا قوماندان د شک پواسطه را 

  منځ ته کىږي.
  

کال په مى مىاشت کې  ۲۰۱۲د  PICCد ولسمشر د معلوماتو د همغږۍ په مرکز کې د ملکي تلفاتو د معلومولو ټىم، 
جوړ شو، ىواځې هغه راپورونه ثبتوي چې د امنىتي ارګانونه له خوا ورته رسىږي او د انفرادي کسانو او سازمانونو 

او پوځ لوړ پوړي چارواکي په مرکزي او والىتي کچو کې څخه کوم شکاىتونه نه تر السه کوي. د افغان ملي پولىسو 

                                                 
کال د  ۲۰۱۳په کندهار کې د افغان ملى پولىسو د پوځي څارنوال سره د ىوناما غونډه. ىوناما همدارنګه د  ۲۳کال د مارچ په  ۲۰۱۳د  173

  د پنجواىى ولسولۍ د ولسوال سره دغه معلومات تصدىق کړل.  ۲۱اپرىل په 
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افغان ملي امنىتي ځواکونه ملکي تلفات نه را منځ ته کوي، حتى که چېرې  په دوامداره توګه په ښکاره واىى چې
   174ىوناما د ملکي تلفاتو په اړه هغوي ته شواهد هم برابر کړي.

  

نې په هکله د ولسمشر د مشاور د دفرت په شمول د ملکي داسې ښکاري چې افغان چارواکي، د ملکي کسانو د سات
تلفاتو د کمولو په موخه کوټلي تدبىرونه نه پلي کوي  تر څو دا ىقىني کړي چې په جګړه کې ښکلېل افغان ځواکونه 

د بېلګې په  175د پوځي شخړې د زىانونو څخه د ټولنو او ملکي کسانو د ساتلو په موخه اړىن تدبىرونه ترسره کړي.
بىالبىلو پېښو کې چې د افغان ملي امنىتي  ۲۱کال کې، ىوناما د هاوان، السى بمونو او راکټونو په  ۲۰۱۳ګه، په تو

ملکي کسانو  ۱۴ځواکونو له خوا د ځمکنىو ښکىلتىاوو پر مهال د دولت ضد عناصرو په موقعىتونو توغول شوي د 
کال کې، ىوناما د افغان ملي امنىتي  ۲۰۱۲ه ملکي تلفات) ثبت کړي دي. پ ۶۹کسانو ټپي کىدل( ۵۵وژل او د 

ځواکونو له خوا دې ته ورته ىوه پېښه چې په نتىجه کې ىې ىو ملکي شخص وژل شوى او دوه نور ټپىان شوي. د 
ملکي کسانو په شمېر کې زىاتواىل د افغان ملي امنىتي ځواکونو له خوا د زىاتو خپلواکو عملىاتو د ترسره کولو د 

ګوي، خو د افغان ملي امنىتي ځواکونو له خوا د ښکىلتىا نه وړاندې د هدف نىولو په معىارونو باىد مسلې سره اړخ ل
له سره کتنه وشي څو ملکي کسانو ته د زىان اړولو کچه را کمه او همدارنګه داسې نور الرښودنه چې موخه ىې د 

  ملکي کسانو ساتنه وي، پلي کړي. 
  

کسانو د تلفاتو د معلومولو او کمولو په موخه ځىنې هڅې په الر اچول  که څه هم چې د دولت له اړخه د ملکي
شوي، ىوناما د افغان ملي امنىتي ځواکونو د مشرتابه د نه عالقې او بې مىلۍ په هکله څو د افغان ملي امنىتي 

دىښنه لري. د ځواکونو له خوا د رامنځ ته شويو ملکي تلفاتو په تړاو څىړنې وکړي او حساب ورکونه ىقىنى کړي، ان
ناکايف هڅو ىوه پاىله هم په دې هکله دا ده چې په ډىر قوې احتمال د ملکي تلفاتو کچه چې د افغان ملي امنىتي 

 ځواکونو د عملىاتو په پاىله کې رامنځ ته شوې په سمه توګه نه ده راپور شوې. 
 

 د مىدان وردګو د قضىې څىړل - د دولت پلوه ځواکونو حساب ورکونه
  

کسان او څو ماشومان  ۶بجې وې. موږ د کلي په جومات کې د قران شرىف تالوت کاوه. موږ  ۱۱:۰۰نږدې 
وو. ناڅاپى دوه امرىکاىي سرتىري، ىو افغان ژباړونکى او د افغان ملي پوځ ىو سرتىرى جومات ته را 

وږ ىې د ننوتل. هغوي په انګلىسي خربې کولې او ژباړونکي هغه ژباړلې. هغوي موږ تالشي کړو او م
موټر ساىکل او پوځى  ۴امرىکاىى او افغان سرتىرى، ۳۰جومات څخه د باندې را و اىستلو. ما شاخوا 

کسان) ىې په ىوه کنډواله کور  ۶الرۍ د جومات د باندى ولىدل. هغوي ماشومان خوشې کړل او موږ (
د تعبىه شويو چاودىدونکو کې توقىف کړو. دوو امرىکاىي سرتىرو او افغان ژباړونکي په آهنګرانو کلى کې 

توکو په هکله زموږ څخه پوښتنې وکړې. موږ هغوي ته و ويل چې په دې هکله نه پوهىږو. بىا هغوي د 
ډنډو او د ټوپک د مىل پواسطه زموږ په وهلو پىل وکړ. زما د ښي غوږ د شاته برخې څخه وينې روانې 

لو او موږ ته ىې ټوپکونه ونىول. په دې وې. هغوي موږ په مرګ وګواښولو، موږ ىې په ځمکه پرې اىست
وخت کې، د ملي پوځ ىو کارکونکى راغى او مداخله ىې وکړه. د امرىکاىي قوماندان او افغان چارواکي 
تر منځ تندې خربې تبادله شوې. امرىکاىي چارواکي افغان چارواکي ته خپل ټوپک ونىو خو د افغان 

                                                 
  .۲۰۱۲د وګړو د ساتنې په هکله په کنفرانسونو کې ىوناما ګډون کړى، د اىساف قرارګاه، کابل،  174

  

  ور په حىث وټاکه کال د اکتوبر په مىاشت کې، حکومت ډاکټر مدبر د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د ولسمشر د مشا ۲۰۱۲د  175
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وکړ. افغان ملي پوځ و ويل چې موږ بې ګناه ىو. بىا موږ د  پوځ ىوه بل چارواکي د افغان چارواکي مالتړ
افغان ملي پوځ سرتىرو د هغه ځاى څخه د باندې و اىستلو. هغوي زموږ څخه څلور ډىر سخت ټپىان د 
مىدان ښار عامه روغتون او دوه پاتې د افغان ملي پوځ د نرخ اډې ته بوتلو. هغوي دواړه په هم هغه 

ول. زه د ىوې اونۍ لپاره په روغتون کې د درملنې په موخه پاتې شوم او اوس ماښام د بند څخه خوشې ش
  هم په دوامداره توګه د سر درد لرم. 

 ۲۷کال د جنوري په  ۲۰۱۳د وردګو والىت په مىدان ښار کې د ګډو پوځي عملىاتو پر مهال چې د 
  176ترسره شول، د ناوړه چلند په هکله ىو قرباني او شاهد.

کال د فربورۍ د مىاشتو تر منځ د مىدان وردګو په والىت کې د دولت پلوه  ۲۰۱۳کال د نومرب او د  ۲۰۱۲ىوناما د 
ځواکونو له خوا د  ورکېدو،خپل سره وژنو او ځورونو ىو شمېر ادعاءګانى ثبتې کړي دي. دغه ادعاءګانې د نړىوالو 

  رسنىو له طرىقه هم په پراخه پىمانه څرګندې شوي دي.
کال د فربورۍ د مىاشتو تر  ۲۰۱۳کال د نومرب او د  ۲۰۱۲د  وردګو د والىت په نرخ او مىدان ښار ولسوالىو کې ىوناما د مىدان

پېښې ثبتې کړي دي. شاهدانو او قربانىانو ىوناما ته ويلي چې  ۱۰منځ د ځورونو دوه، د وژنو درې او د اجباري ورکېدنو 
نکي وو. د ىوناما څېړونو موندلې چې د افغان ملي پوځ پرسونل لږ تر مرتکىبىن امرىکاىي سرتىري او د هغوي افغان ژباړو

 ۱۰کال د اپرىل او جون په مىاشتو کې، د کورنىو غړىو او ځاىى چارواکو د هغو  ۲۰۱۳لږه په درىو پېښو کې موجود وه. د 
مىدان وردګو په نرخ کسانو د جسدونو د موندلو په هکله چې دوي ىې د ورکېدو په اړه راپور ورکړى وه، دغه مړي د 

  177ولسوايل کې د امرىکاىي خاصو عملىاتو د ځواکونو د پخوانى اډې سره نږدې موندىل. 
  

کال د نومرب د مىاشتې راهىسې، د ولسمشر دفرت د حقىقت موندنې لږ تر لږه درې هىئتونه وګومارل څو  ۲۰۱۲د 
   178ىبىنو په اړه عمومي توافق ته ورسىږى.ادعاءګانې وڅىړي، خو هىئتونه په دې ونه توانىدل چې د ممکنو مرتک

  

د دې ادعاوو په غربګون کې اىساف ىو مطبوعاتى بىان خپور کړ او په هغه کې راغلي، اىتالفى ځواکونه په دې مصمم 
دي چې ىو ملکي افغان چې په سىمه کې ىې د ىوه افغان ژباړونکي په حىث کار کاوه د ىوه توقىف شوي شخص د 
                                                 

  .۱۱کال د فربورۍ  ۲۰۱۳د ىوناما مرکې، کابل والىت، د  176
  

  نه د زىاتو کسانو سره مرکې او د نورو شواهدو او اسنادو په برخه کې بىا کتنه شامله ده.  ۴۰د ىوناما د پېښو په څېړنو کې د  177
ن کې چې د قربانىانو د ىوې ډىل او والىتي شورا د غړو له د ىوه شکاىت په غربګو ۹کال د ډسمرب د مىاشتې په  ۲۰۱۲لومړى هىئت د  178

، د ىوناما سره په ىوه ناسته کې، د ولسمشر د ۷کال د جنورۍ د مىاشتې په  ۲۰۱۳خوا د ولسمشر دفرت ته وړاندې شوي وه، تشکىل شو. د 
مات وړاندې کړل، خو دوي ونه توانىدل چې معلوماتو د همغږۍ د دفرت دوو کارکونکو و وىل چې هىئت د ملي امنىت شورا ته مختصر معلو

کال په جنورۍ مىاشت کې  ۲۰۱۳د بشري حقونو د سرغړنو/تىرىو په هکله فهرست تىار کړي او ىا ممکنه مرتکىبىن وپىژني. ىوه بل هىئت د 
کال د  ۲۰۱۳دغه مسله تر بحث الندې ونىوله، که څه هم چې د دې هىئت موندنې په ټولېز ډول خرپې او د ىوناما سره شرىکې نه شوې. د 

څو خپله  ، د حقىقت موندنې د هىئتونو د معلوماتو په تعقىب، افغان ملى امنىتي ځواکونو د دفاع وزارت ته دنده وسپارله۲۴فربورۍ په 
د مىدان وردګو د والىت څخه د امرىکاىى ځانګړو عملىاتو ځواکونه وباسي. د افغان ملى  ۱۰کال د مارچ تر  ۲۰۱۳پرىکړه عملي کړي او د 

کال  ۲۰۱۳امنىتي ځواکونو د پرىکړې په تعقىب، د افغان حکومت او امرىکاىى چارواکو تر منځ خربې اترې پىل شوي او په نتىجه کې ىى د 
د حقىقت موندنې ىو ګډ هىئت چې د افغان چارواکو (د دفاع او کورنىو چارو د وزارتونو او ملى امنىت د رىاست) او  ۴ارچ په د م

امرىکاىى ځواکونو (د امرىکې د متحده اىاالتو، اىساف او د امرىکا د ځانګړو عملىاتو ځواکونو) څخه متشکل دى، جوړ شو. ګډ 
پېښې په اړه ىوه عامه توافق ته ورسىږي. د هىئت افغان غړو ادعاء کوله چې د امرىکا د ځانګړو عملىاتو  تحقىقاتى هىئت و نه توانىد چې د

ځواکونه په نا قانونه وژنو، ځورونو او اجباري ورکېدنو کې ښکىل دي خو امرىکاىى غړو د خپلو ځواکونو ښکىلتىا ردوله. د هغو سرچىنو په 
شوي، ښکاري چې د ګډ تحقىقاتى هىئت راپور په کابل کې د اړوندو چارواکو سره شرىک شوى  حواله چې د ىوناما له خوا ورسره خربې

  دى. 
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ف شوي شخص د افغان ملي امنىتي ځواکونو په ىوه ګواښلو پر مهال په وډىو کې ثبت شوى. د ګواښلو پر مهال، توقى
ګوښه دولتي ځاى کې په توقىف کې وه. د وىډىو بشپړې بىا کتنې د دې خربې تصدىق کړى چې په پېښه کې اىتالفى 

  179ځواکونه موجود او ښکىل نه وو. 
  

افغان شخص د نىولو ، د کندهار د ملي امنىت رىاست د دې ادعاګاءنو په تړاو د ىوه ۷کال د جوالى په  ۲۰۱۳د 
د ملي امنىت رىاست د توقىف شوي شخص په وړاندې د څېړنو د وسعت او اتهامونو په هکله په  180راپور ورکړ.

  عامه توګه څه و نه ويل. 
  

، د اىساف قوماندان په افغانستان کې د امرىکې د متحده اىاالتو د اردو د جناىى څىړنو ۱۱کال د جوالى په  ۲۰۱۳د 
کال د مارچ د مىاشتو تر منځ د مىدان وردګو په والىت  ۲۰۱۳کال د نومرب او د  ۲۰۱۲ښتنه وکړه چې د د مرکز څخه غو

   181کې د نړىوالو ځواکونو په وړاندې د ټولو ادعاګانو په هکله پراخى څىړنې ترسره کړي.
  

ا د پوځي که چېرې ثابتې شي چې د - راپور شوي ورکېدنې، د قانون د باندې ىا خپل سرى وژنې او ځورونې
کال د جوالى څخه، د  ۲۰۱۳ښاىي په جنګى جرمونو کې راشي. د  -شخړې د ىوې ډلې تر مالتړ الندې ترسره شوي

پېښو د بشپړې اندازې او دا چې کومه ډله د ادعاء شويو جرمونو ابتداىى مسوولىت مني، په عام ډول نه دي خرپې 
ىکاىي خاصو عملىاتو د ځواکونو او افغان ملي امنىتي شوي. د داخلي څېړنو ماهىت او موندنې چې د اىساف، امر

ځواکونو په دننه کې ترسره شوي او هر ډول تعقىبي اقدامونه چې موخه ىې د حساب ورکونې تر سره کول وو په 
  اوس وخت کې معلوم نه دي او په عام ډول نه دي خپاره شوي. 

  

  شويو چاودىدونکو توکو شنډولاو د تعبىه  - د تعبىه شويو چاودىدونکو توکو سره مبارزه
  

د امنىتي مسوولىتونو د لىږد د ډىر ژر بشپړوايل سره، ىوناما د تعبىه شويو توکو سره د مبارزې او د تعبىه شويو 
چاودىدونکو توکو د شنډولو په برخه کې د نړىوالې ټولنې، په ځاګړې توګه د اىساف له خوا د برابرو شويو سرچىنو 

ړه د اندېښنو ىادونه کړې. په افغانستان کې د عمومي نا امنۍ او د ملکي افغانانو په وړاندې د په هکله د کموايل په ا
 تعبىه شويو چاودىدونکو توکو د مخ پر زىاتىدونکي ګواښ په پام کې نىولو سره، هغه سرچېنې چې په او س مهال کې

کو توکو د شنډولو لپاره ځانګړى شوي د تعبىه شويو چاودىدونکو توکو سره د مبارزې او د تعبىه شويو چاودىدون
وساتل او تقوىه شي. د پالىسۍ د انکشاف، قوماندې/کنرتول او د تعبىه شويو چاودىدونکو توکو سره د مبارزې او د 
همغږۍ هغه مهمې مسالې چې د موثره پلي کولو لپاره ضروري دي د اىساف او افغانستان د حکومت تر منځ د 

  ىا لپاره د خاص اهمىت لرونکي او ضروري دي. لوړې کچې د دوامدارې ښکېلت
  

کال کې د افغانستان د حکومت له خوا د ترسره شويو اقداماتو هرکلى کوي چې موخه ىې د تعبىه شويو  ۲۰۱۳ىوناما په 
تي چاودىدونکو توکو د ګواښ پر وړاندې د افغان امنىتي ځواکونو د ظرفىت ال پراختىا ده، د بېلګې په توګه، د افغان امنى

ځواکونو سره د تعبىه شويو چاودىدونکو توکو په وړاندې د مبارزې سره د غربګون د ټىمونو ال انکشاف، د باىو مىرتىک 

                                                 
  .۷کال د جنورى  ۲۰۱۳د اىساف مطبوعاتى بىان، د  179
  کال جوالى. ۲۰۱۳د ملى امنىت د رىاست او کورنىو چارو د وزارت د کارکونکو سره د ىوناما مرکې، کابل، د  180
جوالى،  ۲۹-۲۸، کابل. د ىوناما او اىساف تر منځ د اىمىل رابطه، ۲۸کال د جوالى  ۲۰۱۳د ىوناما غونډه، د د اىساف د قرارګاه سره  181
۲۰۱۳.  
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البراتوارونو د ظرفىت ښه واىل او په دې وروستىو کې ځمکني مخه نىونکي برىښناى تدبىرونه شامل دي. د تعبىه شويو 
ه پام کې نىولو سره، ىوناما د افغانستان د حکومت لپاره د اىساف او چاودىدونکو توکو د مخ پر زىاتېدونکي ګواښ پ

نړىوالې ټولنې له خوا د دوامداره مالتړ په اړتىا ټىنګار کوي څو ډاډ حاصل شي چې افغان ملي امنىتي ځواکونه روزل 
ه توګه د تعبىه شويو کال کې د انتقال د بشپړىدو څخه وروسته په بشپړ ۲۰۱۴شوي، هغوي ته سرچىنې برابرې شوي او په 

  چاودىدونکو توکو پر وړاندې د مبارزې د پر مخ وړلو او رهربۍ وړتىا ولري.
  

پلي کول به د افغانستان د حکومت دوامداره او 182د تعبىه شويو چاودىدونکو توکو پر وړاندې د مبارزې د ملي سرتاتىژى 
پرمختګونو هرکلى کوي، په دې کې د افغان ملي پوځ د  کال کې د نويو ۲۰۱۳اوږدمهاله مالتړ ته اړتىا ولري. ىوناما په 

انجىنىرۍ د رىاست د کنرتول او د تعبىه شويو توکو سره د مبارزې د رىاست او د رىاست په دننه کې د افغان لوړ رتبه 
ان د اىساف د چارواکو په حواله، دا دفرت اوس د افغ183کارکونکو ګومارل شامل دي.  ۲۵کارکونکو په حىث په دندو د 

ملي پوځ د چاودىدونکو مهماتو د شنډولو د روزنو، سرچىنو او کنرتول او د تعبىه شويو چاودىدونکو توکو د شنډولو وړتىا 
   184او ظرفىت لري.

  

د تعبىه شويو چاودىدونکو توکو پر وړاندې د مبارزې برىايل پلي کول او د افغان ملى امنىتي ځواکونو د بشپړ 
يو چاودىدونکو توکو د تولىد او خښولو د شبکو تعقىب، پىژندل او معلومول به د ظرفىت انکشاف او د تعبىه شو

انتقال د پروسې او د ملکي کسانو د ساتنې د ښه وايل لپاره د قانون د حاکمىت د نهادونو لپاره مهم وي. په دې 
په اړه د ولسمشر هکله، ىوناما د افغانستان د حکومت څخه غوښتنه کوي څو د باىومىرتىک او جرمى تخنىکونو 

کال کې په ګډه تصويب شو، السلىک کړي. دغه فرمان د جرم  ۲۰۱۲فرمان چې د اړوندو امنىتي وزارتونو له خوا په 
د صحنې د څېړنو، د محل د امنىت، د شواهدو د راټولولو او چاودنو په برخه کې نقشونه او مسولىتونه ټاکي، او د 

تىژۍ د جوړولو لپاره چوکاټ برابروي. دغه فرمان د تعبىه شويو ملي باىومرتىک او جناىى جرمونو د سرتا
کال نه وروسته به د  ۲۰۱۴چاودىدنکو توکو پر وړاندې د مبارزې د سرتاسري سرتاتىژۍ لپاره مهم دى، ځکه چې د 

افغانستان حکومت د باىومىرتىک او عديل شواهدو د جمع کولو، تحلىل او پروسس کولو مسوول وي. د ىوې 
اړوندى او ىو بل سره تړلې پالىسۍ پرته، جناىى محکومىتونه چې د عديل طب او باىومىرتىک اطالعاتو پواسطه ىې 

  .مالتړ کىږي، ډىر ستونزمن وي
  

خاص ډول د ځىنو دودىزو جګړه ىىزو وسلو په هکله د مىثاق د دوهم تعدىل شوي پروتوکول  ناتو/اىساف، په
)CCW APII ،باىد د افغانستان د حکومت د مالتړ په موخه اضايف 185) په مقابل کې السلىک کونکي هىوادونه

                                                 
، د افغانستان امنىت شورا د تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو پر ضد د مبارزې ملى سرتاتىژى تصوىب کړه چې موخه ىې ۲۴کال د جون په  ۲۰۱۲د  182

  کولو په برخه کې د اړوندو امنىتي نهادونو تر منځ د همغږۍ برابرول دي.د داسې عملىاتو د ترسره 
  .۲۰۱۳، ۲۳د تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو پر وړاندې د مبارزې د پالىسۍ د څانګې سره د ىوناما غونډه، د اىساف قرارګاه، کابل، جون  183
  .۲۰۱۳، ۲۸ې سره د ىوناما غونډه، د اىساف قرارګاه، کابل،جون د تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو پر وړاندې د مبارزې د پالىسۍ د څانګ 184
تصوىب  CCW APIIهىوادونو تعدىل شوي  ۴۲هىوادونو له جملې څخه  ۵۰د ناتو او اىساف په چوکاټ کې د سرتىرو ورکونکو  185

، المان، کړي. البانىا، اسرتالىا، اطرىش، بلجىم، بوسنىا او هىرتزىګوىنىا، کانادا، کروشىا، چىک، ډنمارک، السلوادور، اىستونىا، فنلنډ، فرانسې
ىنىګرو، هالنډ، ، التوىىا، لىتوانىا، لوکزامبورګ، د پخوانى ىوګوسالوىا د ماساډونىا جمهورىت، مونتاردونىونان، هنګرى، اىسالنډ، اىتالىا، 

  سلوواکىا، سلووىنىا، هسپانىه، سوىډن، ترکىه، اوکراىن، انګلستان او امرىکا.  رومانىا نوى زىالنډ، ناروى، پولنډ، پرتګال، د کورىا جمهورىت،
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يو چاودىدونکو توکو د سرچېنې برابرې کړي څو د تعبىه شويو چاودىدونکو توکو پر وړاندې د مبارزې او د تعبىه شو
 186شنډولو د عملىاتو د اغىزمن او متمرکزه مدىرىت او تنظىم څخه ډاډ حاصل شي.

  

 افغان سىمه ىىز پولىس او د ملکي کسانو ساتنه
  

زما خوښىنه په کور کې وه چې کله د عىسى خىلو په سىمه کى د ىاغىانو او سىمه ىىزو پولىسو تر منځ 
وکړ چې ماشومان ىې د باندې لوبى کوي، نو د کور دروازې ته جګړه ونښته. کله چې هغى فکر 

ورغله تر څو خپلو ماشومانو ته و واىى چې کور ته را دننه شي. کله چې نوموړى دروازه وازه کړه، نو 
د افغان سىمه ىىزو پولىسو قوماندان په هغې ډزې وکړې او هغه ىې له پښو وغورځوله. د افغان سىمه 

حتى د نوموړي په زوي چې د باندې ىې لوبې کولې د ټوپک ماشه را کش او د پولىسو ډلې  ىىزو 
نوموړي خوا ته ىې په نښه کړه. نوموړى د ىاغىانو له خوا نه،ه، بلکه د افغان سىمه ىىزو پولىسو په ډزو 

  و وژل شو ځکه چې نور نو ىاغىان په سىمه کې نه وو.
نېټه د افغان سىمه  ۱۸کال د مى د مىاشتې په  ۲۰۱۳د کندز والىت د چهار درې په ولسوايل کې د 
   187ىىزو پولىسو له خوا د وژل شويو قربانىانو خپلوان

  
کال کې، ىوناما د هىواد په کچه د افغان سىمه ىىزو پولىسو د ځواکونو د سلوک په اړه مختلط راپورونه  ۲۰۱۳په 

ترالسه کړي. په ىو شمېر ولسوالىو کې، ځاىي ټولنو د افغان سىمه ىىزو پولىسو د عملىاتو د ترسره کولو له امله د ښه 
  امنىت د ټىنګښت راپور ورکړى.

  

سىمه ىىزو پولىسو له خوا د بشري حقونو د سرغړونې ثبتولو او همدارنګه د ملکي تلفاتو ىوناما همدارنګه د افغان 
کوم چې د هغوي د عملىاتو په نتىجه کې رامنځ ته شوي، دوام ورکړى. د جنوري د لومړۍ نېټې نه د جون د 

پىښې ثبتې کړي  ۲۳ي کىدنو پىښې او د ټپ ۱۴بىالبېلو پېښو کې د ملکي کسانو  ۳۲نېټې پورې، ىوناما په  ۳۰مىاشتې تر 
سلنه زىاتواىل ښي، چې کله  ۶۱کال د ورته مودې په پرتله  ۲۰۱۲چې افغان سىمه ىىزو پولىسو ته منسوبىږي، دا د 

   188پېښې رامنځ ته شوي.  ۸او د ټپي کېدو  ۱۵پېښې ثبتې کړي چې په نتىجه کې ىې د وژنو  ۱۹ىوناما 
  

د هغو ملکي تلفاتو زىاتره برخه چې ىوناما ثبت کړي، د ملکي کسانو په وړاندې د افغان سىمه ىىزو پولىسو د غړو له 
  خوا د بشري حقونو د سرغړونو د ارتکاب په پاىله کې را منځ ته شوي. 

  

شمال شرقى سىمه کې ىوناما د افغان سىمه ىىزو پولىسو له خوا د بشري حقونو د سرغړونې زىاتره پېښې د هىواد په 
ثبتې کړي. لکه څنګه چې په مخکنىو راپورونو کې ثبت شوي، د راپور ورکولو د همدې مودې پر مهال، ىوناما د 
افغان سىمه ىىزو پولىسو له خوا د قتل، ځورونې، جنسي تىري، ګواښ، ډارونې، شکنجې، اجبارى کار، شوکونې او نا 

                                                 
-HTTP://WWW.ISAF.NATO.INT/TROOP-NUMBER-ANDد هىواد پر سر د ناټو او اىساف ونډه،  186

CONTRIBUTION/INDEX.PHP 
  کال.  ۲۰۱۳، ۲۰ناما مرکه، کندز ښار، کندز والىت، د مى د ىو 187
پولىسو د عملىاتو په پرتله د افغان سىمه ىىزو پولىسو په عملىاتو کې ملکي کسانو ته محلى  مىاشتو کې، د افغان  ۶کال په لومړىو  ۲۰۱۳د  188

تنه ملکي کسان دي. د افغان ملى پوځ د عملىاتو په پرتله د افغان سىمه ىىزو پولىسو په عملىاتو کې  ۲۷زىات تلفات اوښتي دي، دا تلفات 
  ملکي تنه وو.  ۴۴ملکي کسانو ته کم تلفات اوښتي دي، دا تلفات د ورته راپور شوې مودې پر مهال 
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ىوناما همدارنګه د افغان  189ټولنو اړ اىستل)د ثبتولو پېښو ته دوام ورکړى. قانونه مالىاتو (د عشر د ورکولو لپاره د
سىمه ىىزو پولىسو له خوا د ملکي کورونو د نىولو بىلګې او د افغان سىمه ىىزو پولىسو د غړو له خوا د ټولنو څخه د 

قي او شمايل سېمو کې د ناقانونه مالىاتو د شوکونې پراخ فعالىت هم ثبت کړى دى. د هىواد په ىو شمېر شمال شر
  غىر قانونى مالىاتو د شوکونې دوامداره راپورونه ورکړل شوي. 

  

ىوناما همدارنګه د ملکي کسانو په اړه هغه تلفات چې د افغان سىمه ىىزو پولىسو د ځمکنىو ښکىلتىاوو له امله را 
  کېدنو پېښى شاملې دي.  والړىږي ثبت کړي دي، د ځمکنىو ښکىلتىاوو په پېښو کې د دوو وژنو او اوو ټپي

  

  
  افغان سىمه ىىزو پولىسو ته د منسوب شويو بشري حقونو د سرغړونو د پېښو بېلګې:

د مى په لومړۍ نېټه، د لغمان والىت د مهرتالم په ولسوايل کې د افغان سىمه ىىزو پولىسو په ىوه نقلىه  •
وچاود چې په  RCIEDوکى وسېله له لېرې څخه کنرتول شوى ځاي پر ځاي کړاى شوى چاودېدونکى ت

د افغان سىمه ىىزو پولىسو ىوه  ان شول.ىټپ نتېجه کې ىې د افغان سىمه ىىزو پولىسو دوه کارکونکي 
قوماندان د ور څېرمه امنىتي پوستې څخه دوه تنه ملکي کسان د دولت ضد عناصرو سره د مالتړ په تور 

شخص ډىر شدىد ټپي او د مهرتالم په عامه  ونىول او دواړه ىې ډىر و وهل. د دې جملې څخه ىو قرباني
 روغتون کې بسرتي شو. 

مه، د لوګر والىت د پل علم په ولسوايل کې د تعبىه شويو چاودىدونکو توکو ىو ماىن د موقع ۲۲د اپرىل په  •
غړي ىې و وژل. د وژل شويو کسانو د خښولو د  ۴نه وړاندې و چاودىد او د دولت ضد عناصرو د ډلې 

مراسمو پر مهال، د افغان سىمه ىىزو پولىسو ىوه قوماندان د خښولو د مراسمو ىو ګډون وال ودراوه په ډزو 
ىې و ويشت او ويى واژه. د ادعاء له مخې، قوماندان په قرباني شخص د دولت ضد عناصرو د غړي 

 شک کړى و.
والىت د دشت ارچي په ولسوايل کې د افغان سىمه ىىزو پولىسو د تالشي پوستې  مه، د کندز۲۲د مارچ په  •

ته څېرمه د تعبىه شويو چاودىدونکو توکو د چاودنې وروسته د افغان سىمه ىىزو پولىسو ىو قوماندان او د 
زو سىمه ىىزو پولىسو غړو د تالشي عملىات ترسره کړل. د تالشي د عملىاتو پر مهال، د افغان سىمه ىى

تنه ملکي کسان چې په هغو کې ىوه ښځه او ىو ماشوم شامل وو د ټوپک په کونداغونو او  ۷پولىسو ډلې 
 لرګىو و وهل.

مه، د کندز والىت د چهار درې په ولسوايل کې، د افغان محلي پولىسو دوو قوماندانانو ځاىي ۷دمارچ په  •
په خاطر د عشر ورکولو ته په اجبارى خلک ځورويل او هغوي ىې د سون د لرګىو او بادامو د خرڅالو 

 ډول اړ اىستى.
مه، د غزني والىت د قره باغ په ولسوايل کې، د سىمه ىىزو پولىسو ىوه نقلىه وسىله د لېرې ۱۶د فربورۍ په  •

واټن څخه په کنرتول شوي تعبىه شوي چاودېدونکي توکي ور برابره شوه. د چاودنې نه وروسته د افغان 
و دوه ملکي وګړي په ډزو ټپىان او هغوي ىې د ماىن په خښولو او د دولت ضد سىمه ىىزو پولىسو غړ

 عناصرو سره د اړىکو په درلودلو تورن کړل.

                                                 
کال نىماىى راپور ته مراجعه  ۲۰۱۲ه هکله د ىوناما د سلنه تادىات عشر دى. د ملکي کسانو د ساتنې پ ۱۰د کرهڼىزو محصوالتو په هکله  189

  پاڼه. ۲۶وکړئ، 
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ىوناما مشاهده کړې ده که څه هم چې د افغان سىمه ىىزو پولىسو رىاست او جګپوړي مشرتابه د افغان سىمه ىىزو 
په والىتى کچو کې د چارواکو وړتىا او انګىزه چې د افغان  پولىسو د حساب ورکونې رىښتىنې ژمنه څرګنده کړې خو

سىمه ىىزو پولىسو شکمن غړي محاکمه کړي، ال هم کمزورې ده. په داسې حال کې چې چارواکو اکثرا په والىتى 
ده او د ولسوالىو په کچو کې څىړنې پىل کړي، ىوناما په مکرر ډول په بېالبىلو مرحلو کې د طرزالعملي بهىر ځنډ مشاه

کړى، په عمومي توګه، دغه روش ددى باعث شوى چى مرتکىبىن معافىت تر السه کړى او خپلو دندو ته بىا ستانه 
شى. په داسې حال کې چې د افغان سىمه ىىزو پولىسو ىو شمېر سرغړونکي د سرغړونو له امله له دندو ګوښه شوي، 

خپلو عملونو لپاره د کوم ډول حقوقى عکس خو د هغوي اکثرىت، په خاص ډول د هىواد په شمال شرق کې، د 
  العمل سره نه دي مخ شوي.

  

بل عامل چې د افغان سىمه ىىزو پولىسو حساب ورکونه متاثره کوي هغه د شواهدو نا سم ثبت او د غچ اخىستلو د 
کې، قربانىانو  ډار له امله د شاهدۍ ورکولو په هکله د شاهدانو او قربانىانو بې مىلي وه. په ىو شمېر زىاتو مواردو

ويلي چې دوي د افغان سىمه ىىزو پولىسو په وړاندې د شاهدۍ ورکولو څخه په دې خاطر ډډه کوي چې هغوي ىا 
خو د افغان سىمه ىىزو پولىسو له خوا تهدىد شوي او ىا په ټولنه کې د افغان سىمه ىىزو پولىسو د قوماندان د نفوذ د 

  وىرى شاهدى نه شى ورکوالى.
  

کسانو له خوا د  ۵مه، د کندز والىت د امام صاحب په ولسوايل کې د ۷کال د فربورۍ په  ۲۰۱۳توګه، د  د بېلګې په
د افغان سىمه ىىزو پولىسو د دوو غړو په شمول په دوو هلکانو ډله ىىز جنسى تىرى  امام صاحب د ولسوايل څخه

د  تصدىق وکړ چې د دې پېښې په تړاووشو. د افغان ملي پولىسو د جناىى څېړنو څانګې ىوناما ته د دې خربې 
افغان سىمه ىىزو پولىسو دوه تنه غړي نىول شوي دي. د اىستىناف د محکمې څارنوال د افغان سىمه ىىزو پولىسو 
غړي له هغه وروسته په ضمانت خوشې کړل او قربانىان وګواښل شول تر څو د افغان سىمه ىىزو پولىسو د غړو په 

مه، د کندز والىت د دشتې ارچي په ولسوايل ۶ه واخلي. په ىوه بله بېلګه کې، د مارچ په وړاندې خپل شکاىتونه بىرت
کې د افغان سىمه ىىزو پولىسو ىوه قوماندان او د هغه وسله والو کسانو دوه ملکي کسان په ډزو و ويشتل او هغوي 

له وه، تړاو لري. د ىوناما ىې ټپىان کړل. دا پېښه د ىوې داخلي شخړې سره چې د قوماندان کورنۍ په کې ښکې
د افغان سىمه ىىزو  نظارت څرګنده کړه چې ځاىي چارواکو د دې پېښې هىڅ ډول څېړنه نه ده کړې. په کابل کې

پولىسو د نظارت څانګې د ولسوايل د چارواکو د همکارۍ د نه شتون په هکله اندېښنه څرګنده کړه چې د کوم ډول 
  190اقدام په ترسره کولو و نه توانىدل.

  

کله نا کله ځاىي چارواکى د افغان سىمه ىىزو پولىسو د ىوه شکمن غړي بىا ګومارل د عملىاتي او امنىتي اړتىا له 
مخې اړىن بويل. د بېلګې په توګه، چارواکي په ټولىز ډول استدالل کوي چې که چېرې د افغان سىمه ىىزو پولىسو 

پوستو برىدونه وکړي او پوستې الندې کړي، دا په ځېنو سىمو پوستې خاىل پاتې شي، ښاىي د دولت ضد عناصر په 
  کې د امنىت د ساتلو په برخه کې د افغان سىمه ىىزو پولىسو په هکله د ځاىي امنىتي نهادونو لوړه اتکاه ښي.

  

په نورو قضىو کې څېړنې او محاکمې متوقفې او ىا ځنډىدلې دي ځکه چې ځاىي چارواکو ادعاء کړې چې دا د 
سىمه ىىزو پولىسو د شکمنو غړو لپاره ډىره خطر ناکه ده چې د څېړنو د ترسره کولو په مقصد له خپلو پوستو افغان 

څخه د سفر کولو په موخه د باندې ووځي. چارواکو اکثرا ىوناما ته د تعبىه شويو چاودېدونکو توکو د برىدونو په 

                                                 
  .۲۰۱۳، ۱۳دافغان سىمه ىىزو پولىسو د نظارت د څانګې د مشر سره غونډه، کابل ښار، د اپرىل  190
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کىدلو په هکله چې کله هغوي د والىت په دننه کې سفر وړاندې د افغان سىمه ىىزو پولىسو د غړو په خطر کې د واقع 
کوي، څرګنده کړې. په څىړنو کې د ګډون په موخه د افغان سىمه ىىزو پولىسو د شکمنو غړو د سفر په تړاو بې مىلى 

 د افغان سىمه ىىزو پولىسو په د افغان سىمه ىىزو پولىسو د موجودو غړو د محدود شمېر په اړه او ښاىي په دندو کې
   191وړاندې د برىدونو د زىاتوايل له امله د اندېښنو سره تړاو ولرى.

  

مه، د دولت ضد عناصرو د غړو د خښولو په مراسمو کې د ىوه ملکي شخص د ۲۲د بېلګې په توګه، د اپرىل په 
قوماندان  په ولسوايل کې، افغان ملي پولىسو د افغان سىمه ىىزو پولىسو ويشتلو په تعقىب، د لوګر والىت د پل علم 

د افغان سىمه ىىزو پولىسو قوماندان خوشې کړ او ادعاء  چې د ادعاء له مخې مسوول و، ونىو. چارواکو بىا وروسته
ىې کوله چې د قوماندان نه شتون ښاىي امنىتي تشه رامنځ ته کړي او ښاىي د دولت ضد عناصرو لپاره د برىد ىو 

په دې معلوماتو اعرتاض وکړ او ىوناما ته ىې و ويل چې هغه نورو ځاىي چارواکو بىا  192فرصت را منځ ته کړي.
شخص چې د افغان سىمه ىىزو پولىسو د قوماندان له خوا په ډزو و ويشتل شو د طالبانو غړي و، خو افغان سىمه 
 ىىزو پولىسو ته د جګړه ىىزو عملىاتو د پىل اختىارات نه دي ورکړل شوي. ورته سرچېنو ىوناما ته ويلي چې دوسىه

  اوس تړل شوې.
  

مه نېټه د افغان سىمه ىىزو پولىسو د عمومي رىئس سره په ىوه لىدنه کې نوموړي ومنله چې ۱۷د جوالى د مىاشتې په 
د قضىې پلټنه روانه ده. رىئس ىادونه وکړه چې په زىاتره داسې دوسىو کې ځاىي چارواکي د افغان سىمه ىىزو پولىسو 

دغه بېلګه همدارنګه  193ىمه ىىزو پولىسو د څېړنو د شکمنو غړو مالتړ کوي.د نظارت د څانګې پرخالف د افغان س
د ځاىي چارواکو او په کابل کې د افغان سىمه ىىزو پولىسو د نظارت د څانګې تر منځ د اطالعاتو مکررې تشې 

  څرګندوي.
  

سره کولو په موخه که څه هم چې په ځىنو دوسىو کې د افغان سىمه ىىزو پولىسو د رىاست مداخلت د څىړنو د تر
کمىټې اعزام کړي، د قانون ځاىي تعمىل کونکي ارګانونه ىې د اقدامونو د ترسره کولو لپاره اړ اىستي دي، کله چې د 
افغان سىمه ىىزو پولىسو د رىاست پاملرنه بلې خوا ته اوښتې ىا د قدرت ځاىي دالالنو مداخلت کړى، دغو کمىټو 

، د کندز والىت د چهار درې ۱۱اغىزه نه لرله. د بېلګې په توګه، د جنوري په مهاکثرا په عمل کې هىڅ ډول رىښتىنې 
ملکي کسان اړ اىستي څو د شګو بوجۍ ډکې  ۱۵په ولسوالۍ کې د افغان سىمه ىىزو پولىسو ىوه ټىټ رتبه قوماندان 

مه ىىزو پولىسو د مه، د افغان سى۲۰او د نوموړي سره د هغه د پوستې په جوړولو کې مرسته وکړي. د جنوري په 
نطارت د څانګې د تحقىقاتو ټىم د افغان سىمه ىىزو پولىسو د همدې او نورو ادعاء شويو سرغړونو لپاره شکمن 
قوماندان ونىو او د نوموړي اعرتاف ىې هم تر السه کړ. وروسته ځاىي څارنوال شکمن خوشې او المل ىې د با 

  194اعتباره شواهدو نه شتون وښود..
  

ه ځېنو مواردو کې په کومو کې چې د افغان سىمه ىىزو پولىسو غړي د بشري حقونو په سرغړونو پړه بلل ىوناما هم پ
، د کنړ والىت د مرورې په ولسوايل کې افغان سىمه ىىزو ۲کال د مى په  ۲۰۱۳شوي، ثبت کړي. د بېلګې په توګه، د 

                                                 
  .۲۰۱۳، ۹ل د کورنىو چارو په وزارت کې د افغان ملى پولىسو د لوړ رتبه چارواکو سره د ىوناما غونډه، کندز والىت، د اپرى 191
  .۲۰۱۳، ۱۴د افغان سىمه ىىزو پولىسو سره د ىوناما غونډه/دکورنىو چارو د وزارت د نظارت د څانګې مشر، د مۍ  192
  ۲۰۱۳، ۱۷د سىمه ىىزو پولىسو د رىئس سره د ىوناما غونډه، د جوالى  193
  ۲۰۱۳د ىوناما مرکې، کندز والىت، جنورى،  194
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د جنىن د له منځه وړلو باعث شو. د دې پولىسو هواىي ډزې وکړې چې په نتىجه کې ىې ىوه ښځه ټپي او د هغې 
تنه ونىول شول او دوسىه په اسداباد کې د افغان سىمه ىىزو پولىسو  ۴پېښې په تعقىب، د افغان سىمه ىىزو پولىسو 

تنو له جملې څخه دوه تنه د ابتدايى تحقىقاتو د پىل کېدو څخه وروسته خوشې شول. د  ۴څارنوال ته راجع شوه. د 
کال په  ۲۰۱۳مې الرښونه وکړه چې د افغان سىمه ىىزو پولىسو د پاتى دوو غړو محاکمه به د کنړ والىتى محک

  جوالى کې پىل شي.
  

د افغان سىمه ىىزو پولىسو رىاست او د افغان سىمه ىىزو پولىسو د نظارت او تحقىقاتو څانګى په دوامداره توګه د 
قاتي هىئتونو د سمالسي لىږلو او ساحوي لىدنو باعث ناوړه استعمال ادعاګاءنې تعقىبوي، او دا اکثرا د تحقى

ګرځي. ىوناما ىادونه کوي چې د ځاىي کچې د حساب ورکونى مىکانىزمونه ال هم د ادعاءګانو د تعقىب، د افغان 
سىمه ىىزو پولىسو د نظارت او تحقىقاتو د څانګې له خوا د وړاندېزونو د پلي کولو او د مرتکىبىنو د مسوول ګڼلو په 

خه کې کوم خپلواک ظرفىت نه لري. ىوناما د افغان سىمه ىىزو پولىسو او د ملکي کسانو د ساتنې په حواله الندې بر
وړاندېزونه مطرحوي: د افغانستان حکومت باىد د سىاسي مالتړ، عملى مرستې، سامان االتو، پرسونل او سرچىنو د 

فىت لوړ کړي څو د افغان سىمه ىىزو پولىسو د ادعاء شويو برابرولو له طرىقه د افغان سىمه ىىزو پولىسو د رىاست ظر
سرغړونو لپاره د حساب ورکونې څخه ډاډ حاصل شي، او د ځاىي کچې د مداخلت څخه مخه ونىوله شي. د 
افغانستان حکومت باىد د افغان سىمه ىىزو پولىسو په رىاست کې ىوه پوځي څارنوال ته دنده وسپاري چې په ملي 

ربي وکړي او د لوړ رتبه کسانو څخه د بشري حقونو ىو مرجع/رابط شخص وټاکي څو د ىوه کچه د څېړنو ره
 خپلواک نظارت او د حساب ورکونې د مالتړ سره مرسته وشي.
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ملکي کسان ال هم په خطر کې دي : د شخړې په سېمو کې د بشري حقونو 
  ساتنه

 195وسله والې ډلې
  

پىژندل شوى قوماندان د نويو قومندانانو او پوځي کسانو د ګومارلو له الرې د  زموږ په سىمه کې ىو 
پشتون کوټ په ولسوايل کې خپل شتون پىاوړى کوي. هغه وسلې چې نوموړي او د هغه قوماندانان 

ټوپکونو د لىږد جواز لري خو په هر کلي  ۴لىږدوي ناقانونه دي. د بېلګې په توګه، د نوموړي زوي د 
ه والو سره دوه پوستې جوړې کړي دي. هغه او د هغه وسله وال ځاىى ټولنې جرىمه کې ىې وسل

کوي او د مىاشتې پر اساس د هغوي څخه پىسې راغونډوي او هره ورځ ډوډۍ راټولوي. که چېرې 
  خلک د تادىاتو د ورکولو څخه ډډه وکړي نو نوموړى زندان لري.

   196.کال ۲۰۱۳ارىاب والىت، جون مىاشت د پشتون کوټ د ولسوايل څخه د ټولنې مشر، ف -  - 
  

پېښې  ۱۹مىاشتو کې، ىوناما د پوځي ډلو له خوا د ترسره شويو بشري حقونو د سرغړونو  ۶کال په لومړىو  ۲۰۱۳د  
ملکي کسان وژل شوي او دوه نور ټپىان شوي دى. زىاتره پىښې په هغو سىمو کې  ۷ثبتې کړي، چې په نتىجه کې ىې 

چىرې چې پوځي ډلو د پام وړ قدرت او نفوذ درلود، په تىره بىا، د هىواد په شمال، شمال شرقى او مرکزى لوړو پرتو 
ځواکونو تر څنګ،  ىوناما همدارنګه مشاهده کړې چې پوځي ډلو د افغان ملي امنىتي 197سىمو کې، ثبتې شوي دي.

   198په خاص ډول د فارىاب په والىت کې په ځمکنىو ښکىلتىاوو کې دوامداره فعاله ونډه اخىستې ده.
  

په ثبت شويو زىاترو پېښو کې د ګواښونو، ډارونو، ځورونو او شکونو بېلګې شاملې دي، که څه هم چې ىوناما د 
د بېلګې  199بېلې پېښې تصدىق کړي دي، ټولې پېښې د معافىت سره ترسره شوي دي. ۴پوځي ډلو له خوا د وژنو 

، د فارىاب والىت په المار ولسوايل کې، ىوه دولت پلوه د ملىشې قوماندان ىو موټر ودراوه، ۱۵په توګه، د مارچ په 
ک و نه نىول شول. کلن زوي ىې دولت ضد عناصرو ته د جاسوسۍ په تور په ډزو و وژل. هىڅو ۱۲مال او د هغه 

                                                 
، د ىوه وسله وال غىر دولتى فعال په حىث چې په شخړه کې ښکىل او د ىوه حکومتى ځواک څخه توپىر ولري، خپل "پوځى ډله" 195

، تعرىف شوي. پوځى ډلې د سىاسي، اډىالوژىکي او اقتصادي رسىږىجوړښت ولري او ښاىى تر ىوې ملىشې، ىاغىانو او جناىتکارانو پورې 
واک کې د وسلو د کارولو امکانات لري، وسله والې ډلې د هىواد په رسمي پوځي جوړښتونو، موخو د ترالسه کولو لپاره د ځواکونو په 

ن د دولتي اىتالفونو او ىا، د دولتى سازمانونو په دننه کې ځاى نه دي او د هىواد ىا هىوادونو تر کنرتول الندى نه دى. وسله والې ډلې ممک
مي کنرتول الندې وي خو دوي ښاىى د کوربه هىواد ىا نورو هىوادونو مستقىم ىا غىر هىوادونو ىا ىوه هىواد چېرې چې فعالىت کوي تر رس

مستقىم مالتړ ترالسه کړي، په دى تعرىف کې الندې ډلې شاملې د ي خو دا تعرىف تر دوي پورې محدود نه دى: د ىاغىانو مخالفې ډلې، 
ګر، چرىکىان او د ملکي دفاع ځواکونه او نېمه وسله والې ډلې (په ځاىي ملىشاء، (په نژادى قومى لحاظ او ىا بل لحاظ)، شورشىان، تره

داسې حال کې چې کله دا په څرګند ډول د دولت د کنرتول څخه د باندې وي)، دا ډلې د افغانستان د قانون الندې هىڅ ډول حقوقي 
  بنسټ نه لري. 

  . ۲۰۱۳مۍ  ۳۰، والىت [فارىاب]له قومي مشرانو سره د ىوناما مرکه، د مىمني ښار، بلخ 196
داسې پېښې په عمومى ډول د فارىاب، بلخ، کندز، بغالن او داىکندي په والىتونوکې ثبتې شوي دي. د هىواد په شمال او شمال شرقى  197

مال او کال راپور ته د افغانستان په ش ۲۰۱۲سېمو کې د پوځي ډلو په هکله د نورو معلوماتو لپاره د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د ىوناما د 
  مراجعه وکړئ  http://unama,unmission.orgشمال شرقى سىمو کې د پوځې ډلو په هکله څرپکى ته په الندې پته 

  کال کې د فارىاب په والىت کې ثبت شوى. ۲۰۱۲دغه فعالىت همدارنګه په  198
  مىاشتو کې د کندز په والىت کې دوه پېښې، ىوه په فارىاب او بله په بلخ کې ثبتې شوي،  ۶کال په لومړىو  ۲۰۱۳د  199
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ټولنو راپور ورکړ چې د برىد مسوول د ملىشې قوماندان په والىت کې د افغان ملي امنىتي ځواکونو د منځنۍ کچې 
  د قوماندان ورور دى.

  

د داى کندي په والىت کې، ټولنو د پوځي ډلو له خوا چې ځىنې ىې په والىت کې د پام وړ سىمې کنرتولوي د 
په دې پېښو کې وهل، تښتونې او شوکونې شاملې دي. د ټولنو  200او ځورونو راپور ورکړى. پراخو ګواښونو، ډارونو

غړو په دوامداره توګه د روانو ځورونو په هکله حکومت ته د شکاىت کولو او خرب ورکولو په لړ کې عالقه نه ده 
واک زىات دى  ښوولې، ځکه چې په دغو زىاترو پېښو کې د ځواکمنو پوځي ډلو غړي چې د حکومت څخه يې

ښکىل دي. ډار او د سرغړونو د راپور په اړه بې مىلى په هغو حالتونو کې چېرې چې د پوځي ډلو ځېنې قوماندانان 
او غړي د سولې او پخالىنې په ملي پروګرام کې په رسمي توګه شامل شوي او هغوي ته د حکومت د ىوې برخى 

دىل د بشرى حقونو سرغړونو ته ادامه ورکوي، تشدىد شوي.  په حىث کتل کىږي، او د دوي تر کنرتول الندې پوځي
201  

  

د فارىاب والىت د قىصار په ولسوايل کې د کلي مشرانو راپور ورکړى چې هره کورنۍ په اجباري توګه اړه شوې څو 
 د فارىاب والىت په المار ولسوايل کې،202ځاىي پوځي ډلو ته ىو مىل وسله او ىوه عراده موټرساىکل برابر کړي. 

پوځي ډلو په دې وروستىو کې د ملي پىوستون د پروګرام د ىوې پروژې څخه چې په ولسوايل کې ىې لښتي، د اوبو 
په ورته ډول، پوځي ډلو د فارىاب والىت په  203څاه ګانې او سړکونه جوړول پىسې او سامان االت شوکويل دي.

ډالرو) تر منځ  ۹۰۰- ۱۸۰افغانىو (د  ۵۰۰۰۰او ۱۰۰۰۰پشتون کوټ ولسوايل کې د ټولنې په غړو باندې عادي ټکس چې د 
دى ىا قالىنې او ټوپکونه دي، وضع کړي. که چېرې ځاىي خلک دا ټکسونه تادىه نه کړي، هغوي اکثرا په شخصي 

   204زندانونو کې ساتل کىږي.
  

رې وکړي ټولنو د بغالن والىت څخه ىوناما ته ويلي چې پوځي ډلو ملکي کسان اړ اىستي دي څو د هغوي سره مشو
او د ملکي چارو لکه ودونو او د ځمکو پر سر د مسلو په هکله د هغوي موافقه ترالسه کړي، د حاصالتو پرسر ىې 

 مالىات اخىستي او د جاىداد په خرڅولو او اخېستلو او د پراختىاىى پروژو څخه ىې پىسې شوکويل دي.
  

 وسله والې ډلې او د افغان سىمه ىىزو پولىسو سره اړىکي 
  

                                                 
دغه ناوړه فعالىتونه د داىکندي والىت د اشرتالى، خىدر او سنګ تخت بندر په ولسوالىو کې واقع شوي او ىوناما ته ىې راپورونه  200

  رسىديل دي.
ندي په والىت کې ىو وتلي قوماندان چې پخوا ىې د افغانستان د انقالب په ګارد کې د ټولنو په مکرر ډول ىوناما ته وىلي چې د داىک 201

قوماندان په حېث دنده اجرا کوله په دغو فعالىتونو کې ښکىل دى. ځانګړې وسله والې ډلې په والىت کې پراخ شتون لري او د څه باندى 
سره ىو ځاى شوه. د ىوناما سره په  APRPکې، ډله د  ۲۰۱۲دى. په نو راهىسى د ملکي کسانو په ګواښلو او ځورولو کې ښکىل وڅو کل

وروستىو سال مشورو کې ټولنو راپور ورکړى چې د ډلو له خوا د ملکي کسانو په ځورولو کې کمواىل راغلى دى، خو دولتى چارواکو ىوناما 
ه نه شى کوالى خپل شکاىتونه ثبت کړي. د داىکندي ته وىلي چې ال هم ټولنې د وىرې او د دې ډىل د نفوذ له امله خلک د ځورونو په اړ

  . ۲۰۱۳، ۷د والىت د ملى امنىت د رىاست د مشر سره د ىوناما مرکه، نىلى، د مى 
کلىو کې چېرى چې ځاىي پوځى ډلې د پام وړ واک څخه برخمنې دي واقع شوي.  ۴دغه سرغړونې د قىصار د ولسوالۍ په څه نا څه  202

  ، مىمنه ښار، فارىاب والىت. ۲۰۱۳، ۱واکي سره د ىوناما مرکه، د جون د قىصار د ولسوالۍ د چار
  ۲۰۱۳، ۱۳د فارىاب د والىت د ښار څخه د شورا د غړي سره د ىوناما مرکه، د جړن،  203

  

  .۲۰۱۳، ۳د فارىاب والىت د پشتون کوټ د ولسوالۍ څخه د ټولنې د مشرانو سره د ىوناما مرکه، د جون  204
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بابه جوماتونه دي، هره اونۍ باىد ىو جومات افغان سىمه ىىزو  ۴۶خواجه کىنتي په سىمه کې نږدې د
پولىسو او اربکىانو ته ىو څاروي او سل ډوډۍ ورکړي. کورنۍ باىد د پوځي ډلو لپاره د دې شىانو په 

د افغان برابرولو کې په مساوي توګه برخه واخلي، هره کورنۍ چې په دې کې پاتې راشي هغه به 
سىمه ىىزو پولىسو د قوماندان له خوا د ستونزو سره مخ شي، او ښاىي چې د کورنۍ غړي د طالبانو 

  سره په مالتړ تورن شي.
   205کال. ۲۰۱۳د فارىاب د والىت څخه د ټولنې غړي، جون، 

  
تر منځ په پرله پسې د هىواد په شمال او شمال شرقى سىمو کې د وسله والو ډلو د دولتي او نا دولتي تړاو او پلوۍ 

د دې المل شوي چې تىري او ناوړه چلندونه د کنرتوله ووځي او د ملکي وګړو ساتنه , ړپړتىاخدلېکو , ډول 
په دغو سىمو کې، دغه حالت د افغان سىمه ىىزو پولىسو په صفوفو کې د پوځي ډلو د غړو د  206کمزورې شي.

د فارىاب په والىت کې په خاص ډول ټولنو خرب ورکړ چې د پوځي ډلو  207پراخې ګومارنى له امله را منځ ته شوي.
ځىنې غړي د افغان سىمه ىىزو پولىسو په حىث په دندو ګومارل شوي او نور د افغان سىمه ىىزو پولىسو او افغان ملي 

نې دولتي امنىتي ځواکونو تر څنګ د طالبانو په وړاندې په جګړه کې بوخت دي. دا کار د دې المل شوى چې ټول
چارواکو ته د سرغړونو په هکله له ډاره خرب ور نه کړي، او ټولنې همدارنګه د چارواکو له خوا د داسې سرغړونو په 

  هکله د تحقىقاتو او عديل تعقىب په موخه د اقداماتو د نه نىولو په خاطر خرب نه ورکوي.
  

ىمه ىىزو پولىسو او پوځي ډلو اصطالح د ىو بل پر د افغانستان په شمال او شمال ختيځ کې، زىاتره ټولنې د افغان س
ځاى کاروي، او په دې توګه عمومي درک وړاندې کوي چې د افغان سىمه ىىزو پولىسو رتبې او لېکې د پخوانىو 

  قوماندانانو او د پوځي ډلو د اوسنىو غړو پواسطه ډکى شوي دي.
ګار کوي څو ټولې وسله والې ډلې منحل او بې وسلې ىوناما د افغانستان په حکومت د خپلې غوښتنې لپاره بىا ټىن

کړي او د دغو ډلو له خوا د ترسره شويو بشري حقونو د سرغړونو لپاره د حساب ورکونې څخه د ډاډ په خاطر 
تدبىرونه ونىسي. د افغان ملي امنىتي ځواکونو د ال پىاوړتىا په موخه باىد هڅې زىاتې شي څو د هىواد په شمال او 

سىمو کې په خاص ډول په افغان ملي پولىسو او افغان ملي پوځ کې د ښو روزل شويو کسانو د استخدام  شمال شرقى
 څخه ډاډ حاصل شي.

  

   

                                                 
  ۲۰۱۳، ۳د قىصار د ولسوايل له مشرانو سره د ىوناما مرکه، د فارىاب والىت، د جون    205

کال په کلنى راپور کې د افغان  ۲۰۱۲د هىواد په شمال او شمال ختيځ کې د پوځي ډلو څرپکى، او همدارنکه د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د ىوناما د  206
سىمه ىىزو پولىسو او د ملکي کسانو ساتنې ته په الندې 

  مراجعه وکړئ. HTTP://UNAMA.UNMISSION.ORG/DEFAULT.ASPX?TABID=12265&LANGUAGE=EN-USپته:
کال په کلنى راپور کې د افغان سىمه ىىزو پولىسو او ملکي کسانو د ساتنې په اړه څرپکى  ۲۰۱۲کسانو د ساتنې په اړه د ىوناما د  د ملکي 207

  ته مراجعه وکړئ.
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 د جګړې څخه پاتې شوني چاودېدونکي توکي
   

له هغه وروسته چې اىتالفى ځواکونو زموږ ولسوايل خوشې کړه، موږ ډىر خوشاله وو او عادي ژوند 
د اىتالفى ځواکونو  -مو پېل کړ، خو له بده مرغه دا هغه وخت و چې بله غمجنه پېښه رامنځ ته شوه

ا  له خوا پرېښودل شوي چاودىدونکي توکى وچاودىدل چې په نتىجه کې ىې درې کسان و وژل شول
  نور ټپىان شول.  ۵و 

  208.کال ۲۰۱۳، ۲۵د پروان والىت د کوه صافى ولسوالۍ اوسىدونکى، د فربورۍ 
  

د ملکي کسانو د ژوند او معىشت په وړاندې د جګړې څخه د پاتې شونو چاودىدونکو توکو مخ پر زىاتىدونکى 
نېټې  ۱کال د جنوري د  ۲۰۱۳د  209ګواښ د افغانانو، په خاص ډول د ماشومانو خوندېتوب په خطر کې اچوىل دى.

مى نېټې پورې، ىوناما د جګړې څخه د پاتې شونو چاودېدونکو توکو له امله د ملکي  ۳۰څخه د جون د مىاشتې تر 
 ۵۳کال په پرتله  ۲۰۱۲ملکي کسانو تلفات) ثبتې کړي دي، دا د ۱۴۵ټپي کىدنې (ټولټال د  ۱۰۲وژنې او  ۴۳کسانو 

سلنه قربانىان ماشومان وو. ىوناما همدارنګه څرګنده کړې چې ښاىي د جګړې څخه د  210۷۹سلنه زىاتواىل ښي.
 211پاتې شونو چاودېدونکو توکو له امله رامنځ ته شوي ملکي تلفات په سمه توګه نه وي راپور شوي. 

  

                                                 
. کوه صافى ولسوايل، پروان ۲۰۱۳، کال۲۵ان د ماىن پاکولو د همغږۍ مرکز، د کوه صافى د اوسېدونکو سره مرکه، د فربورۍ تافغانس  208
  الىت..و
  ..چاودېدونکي توکي رېښودل شويجګړې څخه پاتې شوني چاودېدونکي توکي ىعنې ناچاوديل توکى او پ 209د 

او د ټپى  ۳۱مىاشتو کې د جګړى څخه د پاتى شونو چاودىدونکو توکو له امله د ملکي کسانو د وژنو  ۶کال په لومړىو  ۲۰۱۲ناما د  ىو  210
  پىښى ثبتى کړي دى. ۶۴کىدنو 

پىښى  ۱۳۶او د ټپى کىدنو  ۵۳مىاشتو کې، د افغانستان د ماىن پاکولو د همغږى مرکز د ملکي کسانو د وژنى  ۵کال په لومړىو  ۲۰۱۳د  211
وژنى او  ۳سلنه زىاتواىل ښي(کله چې د ملکي کسانو  ۳۵مىاشتو په پرتله  ۵کال د ورته  ۲۰۱۲ملکي تلفات)، دا د  ۱۸۹ثبتى کړي دى، (

کال لپاره د جګړى څخه د پاتى شونو چاودىدونکو توکو له امله د ملکي کسانو د تلفاتو په اړه د  ۲۰۱۳). د ټپى کىدنې ثبتى شوي ۱۱۷
افغانستان د ماىن پاکولو د همغږى د مرکز معلومات د ىوناما د معلوماتو څخه زىات دى، دا ځکه چې هغوى کوالى شى هغو سىمو ته 

  .سرسى نه لرى، والړ شى. چىرى چې د ىوناما ټىمونه د تصدىق په موخه ال
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کى د اىساف د
دى  توکى له بند
ت تاسىسات ىا ت

تاسىسات ۱۰۰ې 

ړې درلود د مل
 شونو توکو په ذ
اتې اندازې له

                  
ه په ډکو سىمو کې 

 کې چې مواد چا
 چاپىرىال تربىا غو
وکو څخه را پىدا ش
ي نه راجع کىږي. 

  

 وسله و

) (ERW)وکو
ک ۲۰۱۳ىل چي د

ې څخه د چاود
و سره او په چټک
ى چې ناچاود

څخه زىات ۷۰
 دي. او نژدې

کاله جګړ ۳۰ې
کو پاتېودىدون

وى دى، تر زىا

     
چې له نفوس څخه

  ي.
صا په هغه وخت
ته اوښتې وي هغه

ناچاودل شوو توکد
 تاىىد شوې نه وي

۲۰۱۳جوالى،  ۲۸
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په اپور

 پاتې شونو توک
٪ زىاتواىل۵۳

دوې. له جګړې
مځکنىو جګړو
ى پىښ شوي د
۰کې اىساف له
ىاشتو کې تړيل

وږد مىراث چې
ې څخه د چاو
کې مستند شو

کان څرګندوي، چ
 زىاتواىل المل شي
ن کار دى، خصوص
خه ملکى کسانو ت
ې ملکي کسانو ته د
وادو د اصلي منبع
۸ ته ورکړل شوي،

راشتنې

د چاودىدونکو
ىل څرګند کړى،
ه اندازه څرګند

له هغو 212 ىل
ښنو سره ىو ځاى
ه تىرو وختونو ک
ه تىرو شپږو مى

ې شونو توکو ا
ي. خو له جګړې

۲۰۱۳ چې په

کې زىاتواىل دا امک
ودىدونکو توکو د

ول ګرانمنبع څرګند
ودل شوو توکو څخ
ه پخوانۍ هډه کې
ت کې ب چې د مو
لومات چې ىوناما

مىا شپ
اتنه

جګړې څخه د
وه اندازه کمواىل
پرتله ډىره جګه
و کې دغه زىاتوا
و او هغو اندىښ

په 213فىه شوې.
اسىسات ىې په

چاودىدونکو پاتې
تهدىد ګڼل کىږي
و کې زىاتواىل،

ه په ملکي تلفاتو ک
ه د پاتې شونو چا
ىو اىکس او) د م
 پيښې چې د ناچا
 ىانې د اىساف په
ىت په هغه صورت
قه بندي شوي معلو

کال ٢٠١
لک

 هم ىوناما له ج
په تلفاتو کې ىو
د تىرو کلونو په 
کسانو په تلفاتوک
ځاىونو د بندولو
ول نه دي تصف

تا ۱۰۰ې نژدې 
21  

ګړې څخه د چا
 ډول مرګانى ت
و او په ژوبلىدو

مکنىو نښتو له امله
شي د جګړې څخه
وچاودلو توکو (د ى
حلىل د هرې هغې
منځ ته شوې وي،
 شوو توکو مسوولى
ټو/اىساف غىر طبق

 

١٣د 
ل

  

که څه
کسانو 
شوى د
ملکي ک
تمرىن ځ
پوره ډو
ېدي چ
4شوي.

  
له جګ 

پرلپسې
په وژنو

د ځم 212
کىداى ش

ناو  213
ىوناما تح
په کې را
ناچاودل

د ناټ 214
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چاودىدونکو پاتې شونو څخه را پىدا شوي چې د حکومت پلوه ځواکونو او د دولت ضد عناصرو تر منځ په 
او په تىره بىا د اىساف له خوا له نظامى تاسىساتو او  215نو کې پاتي شوي دي،ځمکنىو جګړو کې په تىروڅو کلو

مخکې له دې چې  216جنګى تمرىن ځاىونو څخه د ناچاودو توکو تصفىه کول په منظم ډول نه دي تر سره شوي،
وي افغانى قواوو ته ولىږدول شي، خصوصا د اىساف د ځمکنىو عملىاتو د تاسىساتو له لىږد څخه مخکې پاتې ش

   217دي.
  

تر ټولو لوىه اندېښنه د اىساف او د افغانى امنىتى قواوو، او افغان حکومت د افغانستان د ماىنونو د اىستلو د همغږۍ 
له مرکز سره له جنګى ساحو څخه له جګړې څخه د چاودىدونکو پاتې شونو د تصفيې او د تثبىتولو د پالىسۍ او 

مثال په توګه د اىساف له خوا د ګوزارىزو ضد د عملىاتو څخه وروسته  عمل په اړه د همغږۍ او ثبات نشتواىل دى د
د هغو پاک کول. ىو ناما او د افغانستان د ماىن پاکۍ د همغږۍ مرکز (ماکا) داسې فعالىتونه نه دي لىدىل چي له 

لىت جګړې څخه چاودىدونکو پاتې شونو په اړه مسوولو چارواکو ته خربورکړي شوي وى چې هغوي د خپل مسوو
له مخې د پاکولو کار همغږى کړي او د دې ډاډ ورکړي چې تر خطر الندې ساحې نښاني او پاکې شوې دي او 

  218ټولنې ىې له راتلونکو خطرونو څخه خربې کړې وي.
  

د مثال په ډول، کله چې افغانى امنىتى قواوې ىا اىساف په ىوه ځمکنۍ ىا هواىي جګړه کې ښکېل وې او د وسلو 
کاروې چي ناوچاودې  مرمۍ (ډى ىوډى) ىا ناچاودي توکى شاته پرىږدي، دغه امنىتى قواوې هغه  داسې سىسټمونه

ساحې د خطر د ساحو په څىر نه نښاني کوي چې وروسته باىد تصفىه او پاکې شي. په دې برسىره د ناوچاودل 
اىساف کې د ماىنونو د پاکولو شوىو ګلولو موقعىت په حکومت کې د افغانستان د ماىن پاکۍ د همغږۍ مرکز او ىا په 

د اىساف/ناټو ډىرى غړي د بىن المللى قانون د الندې د دې مسوولىت لري چي د  219مرکز ته نه ښودل کىږي.
چاودىدونکو توکو د استعمال ىا د هغوي د پرېښولو په باب معلومات ثبت او خوندي وساتي او له جنګ څخه د 

و پاکې کړي او هغه مواد ىا اىسته کړي ىا ىي وچوي او هغې خوا ته د پاتې شوىو چاودىدونکو توکو ساحې نښاني ا
خطر په باب روزنه اړونده معلومات ورکړى چې دغه ساحې کنرتولوي او هم په هغو ساحو کې ملکي کسانو ته دغه 

  220معلومات انتقال کړې.
  

                                                 
  سلنه زىات شوي دي.  ۴۰په لومړىو شپږو مىاشتو کې هغه ملکي تلفات چې له ځمکنىو جګړو څخه راپىد کىږي  ۲۰۱۳د  215
  غىر عملىاتي وسلې په کار لوىږي. پکې عىتونو ته اشاره کوي چې قتمرىن ځاى ىوه عمومي اصطالح ده چې هغو مو 216
څخه  ۲۰۰۱تلفات دغه راز هغو چاودنو ته منسوب شوي چې له  ىوناما زىاتوي چې له ناچاودل شوو توکو څخه را پىدا شوي ملکى 217

مخکي جنګونو څخه پاتې شوي وي، خو وروستي ارقام چې د ىوناما او د افغانستان د ماىن پاکۍ د همغږۍ مرکز (ماکا) له خوا را ټول 
ىو او جاري عواملو ته شوي دي ښىې چې له ناچاودل شوو توکو ى څخه را والړ شوي ملکي تلفات چې مشاهده شوي دي اوسن

  بندول او د ځمکنىو جګړو زىاتوايل.  ) FOBs(ډو لىږدول،)همنسوبىږي لکه د نظامى 
ته خرب ورکړي خو په عمل  (IJCجاري طرز العمل داسې دى چې ساحوي ىونټونه باىد د ناچاودل شوو توکوىو له موجودىت څخه ( 218

، اىساف ۲۰۱۳جوالى،  ۲۴ىوناما، مکا، اىساف، د اىساف په مرکزي دفرت کې غونډه، کې دغه طرز العمل په پرلپسې ډول نه عملي کىږي. 
  مرکزي دفرت کابل.

، داىساف، مرکزي ۲۰۱۳جوالى  ۲۴د ىوناما، د افغانستان د ماىن پاکۍ د همغږۍ مرکز او اىساف غونډه د اىساف په مرکزي دفرت کې،  219
  قرارګاه، کابل 

نځم پروتوکول، د پ، ساتل او لىږدول، له جګړو څخه د پاتې شوىو چاودىدونکو توکو په اړه پروتوکول، (ثبتول وڅلورمه ماده، د معلومات 220
هىوادونه چې پنځم پروتوکولو  ۳۸هىوادونو څخه  ۵۰، له ناټو/اىساف سره د عسکرو کومکي ۲۰۰۳،  نوومرب۲۸)، ۱۹۸۰سى سى ډبلوى تړون، 
  ىې تصوىب کړى دى. 
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  د نظامى تاسىساتو لېږدول: د جګړې څخه د پاتې شوىو چاودىدونکو توکو د پاکولو اړتىا 
  

د جګړې څخه د پاتې د اىساف وتل او د دوي د نظامي تاسىساتو بندول په دې باب ىوه اندېښنه را پىدا کړې چې 
اره کافى نه دي چي ىقىنى د اىستلو په باب د اىساف اوسنۍ پالىسي او اقدامات د دې لپ شوىو چاودىدونکو توکو

د جګړې څخه د کړي چې ګوندې اىساف او بىن المللي نظامى قوتونه په ټول ملک کې داسې ګامونه اوچتوي چې 
د جګړې څخه د پاتې شوى پاتې يې له منځه وباسي. ىوناما په دې باور ده چې  پاتې شوىو چاودىدونکو توکو

د تاسىساتو له لېږد څخه پخوا له شاوخوا ساحو او نظامي تمرىن  باىد افغان نظامي قوتونو ته چاودىدونکي توکي
ځاىونو څخه و اىستل شي. د مثال په توګه په اىساف کې داسې ىومرکزي سىسټم نشته چې په دقىق ډول مستنده کړي 

څخه پاک  د جګړې څخه د پاتې شوىو چاودىدونکو توکواو وښىې چې کوم تاسىسات او نظامي تمرىن ځاىونه 
ي او د تاسىساتو د تړلو سره د ځمکې د پاسه ىا د مځکې د الندې د پاکولو کوم تخنىکى معىارونه تعقىب شوي د

  شوي دي. 
  

د جګړې څخه د دې ډىره زىاته اړتىا شته چې د تاسىساتو له تړلو څخه د مخه د نظامي تمرىنونو له ځاىونو څخه 
ر تمرىن ځاىونه فعال وو او په لس ګونو زره د سپکو پاک شي، په تېره لسىزه کې ډى پاتې شوى چاودىدونکي توکي

ملى مرته مهمات استعمال  ۴۰ملى مرته د هاوان توپ  ۱۲۰) وىشتل شوي دي او دارنګه ۷، ۶۲او  ۵، ۶وسلو ګولۍ (
  221شوي دي.

  

څرنګه چې افغانى ماشومان د پىسو لپاره د اوسپنې ټوټې راغونډوي، هره د اوسپنو پاتې شوې ټوټه کىداى شى چې 
کې د افغانستان د ماىن پاکۍ مرکز او ىوناما څو داسې پېښي مستندي کړي دي چې  ۲۰۱۳لوي خطر ولري. په 

حال کې خپل ژوند ىا د بدن غړي له السه ورکړي افغانى ماشومانو په تړلو شوىو تاسىساتو کې د اوسپنو د ټولولو په 
دي. که څه هم د ناچاودو توکو چاودنې چې د ماشومانو له خوا د ټولولو په وخت کې پېښىږي، ىوازې په نظامي اډو 
پورې تړيل نه دي، خو هغه پېښې چې په پخوانىو نظامي تاسىساتو او نظامى تمرىن ځاىونو کې رامنځ ته شوي، ډىرې 

د جګړې څخه د پاتې نېټې پورې د افغانستان د ماىن پاکۍ مرکز  ۱۲جنوري د لومړۍ او د جون تر مې شوي دي. د
د ژوبلې قضىې ثبتې کړي دي. دغه حادثې په  ۲۳د چاودنو له امله لس تنه ملکي وژنې او  شوىو چاودىدونکو توکو

بامىان، لوګر، پروان، پکتىکا، وردک، خوست، غزنى، کنړ او کندهار په والىتونو کې په هغو نظامي تاسىساتو کې او ىا 
  222هغو ته ډىر نژدې پىښې شوې دي چې تړل شوي دي.

  

  حادثې :                         ) له امله د ملکي تلفاتوERWله جګړې څخه د پاتې شوىو ناچاودو توکو( 
  

د جګړې څخه د پاتې شوىو چاودىدونکو د ملکي تلفاتو په شمېر کې زىاتواىل چې په پخوانىو نظامي تاسىساتو کې 
د جګړې څخه سره تړاو لري دا حقىقت څرګندوى چې اىساف له خپلو نظامي تاسىساتو څخه له وتلو مخکې  توکو

  د پاکولو لپاره څه نه کوي. د پاتې شوىو چاودىدونکو توکو
  

مه د ىو ناچاودي توکي د چاودنې له امله د پروان والىت د کوه صافى په ولسوايل کې درې ۶۲د جنورۍ په  ۲۰۱۳د 
ملکي کسان و وژل او پنځه نور سخت ژوبل شول. دغه حادثه په پخوانۍ بىن المللى نظامي هډې کې پىښه شوه 

                                                 
  همدا ماخذ 221
  . ۲۰۱۳، ۶د ماىن پاکۍ د همغږۍ د مرکز سره د ىوناما مرکه، کابل، جون  د افغانستان 222



 

78 

ه کې  راپورمىاشتنې  شپکال  ٢٠١٣د  په وسله واله ج
اتنه لک

ه، له تړلو څخه مخکې خلکو نه شو کوالى چې نظامي هډې ته نږدې شي، چې د انتقال په دوره کې تړل شوې و
اىساف که څه هم د دې چاودنې مسوولىت نه  223ځکه دوي ته د اىساف له خوا وىل شوي وو چې نژدې ورنه شي.

 دى منلى او ادعاء کوي چي په کوه صايف ولسوايل کې افغاني قواوو ته کومه نظامى هډه نه انتقال شوې او نه هم 
کال  ۲۰۰۹خو د ناتو/اىساف او د امرىکا د متحده اىاالتو د نظامى قواوو وىب پاڼې څرګندوي چې په  224تړل شوې

  225کې په کوه صافى کې ىوه نظامى هډه فعاله وه.
  

د د افغانستان د ماىن پاکۍ د همغږۍ مرکز له خوا د دې حادثې او د ساحې وروستۍ څېړنو وښودله چې هلته 
موجود وو. دافغانستان د ماىن پاکۍ د همغږۍ مرکز د پاکولو کار پىل چاودىدونکي توکي  جګړې څخه پاتې شوي

کړ او خلکو ته ىې د دې خطر په اړه روزنه ورکړه چې دغه کارونه د افغانى غىر حکومتي موسسو، افغاني تخنىکي 
لنو راپور مشاورىنو او د چاودىدونکو توکو د پاکونکي ټىم له خوا ترسره شول. د پاکولو د پروسې په جرىان کې ټو

ورکړ چې د پخوانۍ نظامي هډې د تړلو له مهاله تر اوسه په دغه ځاى کې د جګړې څخه د پاتې شوىو 
چاودىدونکو توکو له امله څلور جال چاودنې وشوې او شپږ تنه ملکي کسان ىې و وژل او اته تنه نور ىې ژوبل 

م د پاکولو کار بشپړکړ او له نظامى هډې د چاودىدونکو توکو د خنثى کولو افغان تخنىکي مشاورانو ټي 226کړل.
څخه زىات ناوچاودل شوي توکي وکښل. د دغو توکو وروستىو څيړنو وښودله چې د دغو توکو له  ۴۰۰څخه ىې له 

  227٪ هغه توکي وو چې په اىساف/ناتو پورې يې تعلق درلود.۷۰ډلې څخه 
  

غو ماشومانو ته نژدې وشوه چې د خوست والىت مه د ناچاودي توکي ىوه چاودنه څلورو ه۶کال د اپرىل په  ۲۰۱۳د 
د متون په ولسوالۍ کې د اىساف له هډې څخه ىو کىلو مرت لېرې يې لرګي او د اوسپنى ټوټې راغونډولې. دغې 

دغه  228چاودنې دوه ماشومان و وژل او دوه نورىى ژوبل کړل، د ىوه الس پرې شو او ىوه سرتګه ىې له السه ورکړه.
ه ساحه کې چې د اىساف د سالرنو  هډې ته نژدې چي د ټولنې د خلکو له خوا د اىساف د چاودنه په داسى ىو

  روزنې د ځاى په نوم شهرت لري وشوه.
  

) ته راپور ورکړى چي د بامىان په والىت کې د (MACCAمحلى ټولنو د افغانستان د ماىن پاکۍ د همغږۍ مرکز 
دونکي پاتې شوني شته او د افغانستان د ماىن پاکۍ د اىساف په پخوانۍ نظامي هډې کې له جګړې څخه چاودى
نېټې د افغان تخنىکي مشاورانو او د  ۱۳د جون تر  ۲۰۱۳همغږۍ مرکز د دې ترتىبات ونىول چې ساحه پاکه کړي. د 

                                                 
  . ۲۰۱۳د افغانستان د ماىن پاکۍ د همغږۍ د مرکز (ماکا) د کوه صايف د ولسوايل له اوسىدونکو سره مرکه، فربوري،  223
  . ۲۰۱۳، ۵د افغانستان د ماىن پاکۍ د همغږۍ د مرکز او اىساف ترمنځ د برىښنالىکونو تبادله مارچ  224
225 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.154562038453.142134.69621718453&type=1; 

http://www.flickr.com/photos/isafmedia/3953141062/in/set-72157622326953693/ ; 
http://www.flickr.com/photos/soldiersmediacenter/3922583607/, accessed 16 July 2013. 

  
نو او نورو نظامي : د اىساف په نظامي تمرىن ځاىو۲۰۱۳د افغانستان د ماىن پاکي د همغږي مرکز (ماک)، حقىقت پاڼه، جون  226

  تاسىساتو کې له جګړې څخه پاتې شوي چاودىدونکي توکي د ملکي کسانو مړىنې او ژوبلې المل ګرځىديل. 
   ۲۰۱۳، ۶دافغانستان د ماىن پاکۍ د همغږۍ د مرکز سره د ىوناما غونډه، کابل، جون  227
د اىساف په نظامي تمرىن ځاىونو او نورو نظامي : ۲۰۱۳د افغانستان د ماىن پاکي د همغږي مرکز (ماک)، حقىقت پاڼه، جون  228

  تاسىساتو کې د جګړې څخه د پاتې شوي چاودىدونکي توکي د ملکي کسانو د مړىنې او ژوبلې المل ګرځىديل.
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توکى ىې اىستلي  ۲۳۵229٪ پاکه کړې وه او ناچاودي۱۴چاودېدنکو توکو د خنثى کولو بل ټىم د مشکوکې ساحې 
  230و، شوروي او نورو ناڅرګنده خواوو پورې تړيل دي.دي چې په نات

  

له جګړې څخه د چاودىدونکو پاتې شونو د لېرې کولو په اړه د نړىوال قانون له مخې د ناتو د غړو هىوادونو 
  مسوولىتونه                            

  

کال د ځىنو دودىزو وسلو په باب د  ۱۹۸۰له جګړې څخه چاودېدونکي پاتې شوني د پنځم پروتوکول له مخې (د 
هىوادونو، چي دغه  ۳۸هىوادونو څخه د پوځي ټولګىو د برابرونکو  ۵۰) د ناتو له ۲۰۰۳، ۲۸تړون پروتوکول، نوومرب 

پروتوکول ىې تصوىب کړى دى د دې مسوولىت لري چي په دوه اړخىزه ډول او ىا د دواړو خواوو په موافقه د 
کي، ماىل، مادي او د بشري منابعو مالتړ برابر او د دې اسانتىاوې پىدا کړي چي د درېىمى خوا په ذرىعه تخنى

جګړې څخه پاتې شوي دغه ډول چاودىدونکي توکي په نښه کړي، ويي باسي، اىسته ىا ىې محوه کړي. د پنځم 
ړو د پروتوکول غړى هىوادونه د دې مسوولىت هم لري چې ټول ضروري اقدامات د دې لپاره ونىسي چې د جګ

پاتى شوىو چاودىدونکو توکو له اغىزې او خطر څخه ملکي وګړي، انفرادي ملکي کسان او ملکي اجناس 
  231وژغوري.

  

دهغو محدودو معلوماتو پربنسټ چې اىساف برابر کړي دي، ىوناما په دې باور ده چې د عسکرو برابرونکي 
د جګړې څخه پاتې شوي ي چې په جمعي ډول هىوادونه ښاىى د پنځم پروتوکول له مخې هغه مسوولىت پوره نه کړ

پاک کړي. د موجوده پالىسىو او طرز العملونو سره توافق په کافى اندازه نه  چاودىدونکي توکي او ناچاودي مهمات
څارل کىږي. اوسنى چوکاټ نه شى کوالى چې په دى برخه کې د ټولو عسکرو برابرونکو هىوادو نو عملي ستونزې 

ه ډول، داسې ىو مرکزي سىسټم نشته چې وښىى کومي ساحې نښاني او پاکې شوي دي او هوارې کړي. د مثال پ
د جګړې څخه پاتې شوي کومې نه دي شوي. هغه ساحې چې په څرګند ډول خطري ساحې دي او دغه راز 

ىن چې د ځمکنىو ىا هواىي عملىاتو له امله پاتې شوي دي، حکومت او ىا هم د افغانستان د ما چاودىدونکي توکي
 پاکۍ مرکز ته خرب نه دى ورکړل شوى.

  

د خطر او د ملکي کسانو د تلفاتو له  د جګړې څخه د پاتې شوىو چاودىدونکو توکود اډو له تړلو څخه وروسته  
وجې ىوناما د دې سپارښتنه کوي چې د اډو او نظامي تمرىن ځاىونو ته شاوخوا ساحې تر هغو پورې باىد مظنونې 

  حې وبلل شي تر څو پاکې شوي نه وي.ىا تاىىد شوي خطري سا
  

  د نېمګړو پالىسىو، طرز العملونو او عملونو په اړه د پالىسۍ اساسي اندىښنې  
  

ىوناما په دې باور ده چي د پالىسۍ اوسنى چوکاټ نه شى کوالى چي د خطر الندې ساحې په نښه کړي او هغه 
د جګړې څخه د پاتې شوىو چاودىدونکو پاکې کړي، لکه نظامى تمرىن ځاىونه، او هغه فعالىتونه مستند کړي چې 

                                                 
ه جون، او د اىساف له قرارګا ۱۲د افغانستان د ماىن پاکۍ د همغږۍ په مرکز کې د اىساف له چارواکو سره د ىوناما غونډې، کابل،  229

  . ۲۰۱۳جوالى،  ۲۹او  ۲۸، ۲۴سره، 
  . ۲۰۱۳جوالى،  ۲۸بندي شوي معلومات چې ىوناما ته ورکړل شوي،  د ناټو/اىساف غىرطبقه 230
  . ۲۰۰۳نومرب،  ۲۸مادې،،  ۵او  ۳د تړون پنځم پروتوکول  کال د ځىنو دودىزو وسلو ۱۹۸۰د  231
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شوي. د مثال په توګه، اىساف تاىىد  نىمګړي دي او ىا نه دي تطبىق 232د پاکولو په غرض تر سره شوي وي توکو
د پاکولو او  د جګړې څخه د پاتې شوىو چاودېدونکو توکوکړې ده چې عملىاتي معىاري پالىسي وجود لري چې 

تثبىتولو ځىنې عناصرلري، خو دغه پالىسي هغه ساحې، هډې او نظامي تمرىن ځاىونه نه پاکوې چې تړل شوي او ىا 
  پخوا لىږدول شوي وي. 

  

ال اندېښنه هم شته چي اوسنۍ پالىسي ګانې چې اىساف ورته اشاره کړې ده د دې لپاره کفاىت نه کوي چې د دې 
د ناچاودو شوىو توکو خطر له تمرىن ځاىونو څخه لېري کړي چي د مځکې د الندې برخې د پاکولو غوښتنه کوي 

ىوناما د پالىسۍ ىا طرزا  233لې شي.څو ىقىنى کړي چې افغاني ټولنې په اوږد مهال کې د هغو له خطر څخه وژغور
لعمل نشتواىل ته ګوته نىسى چې د تمرىن ځاىونو د پاکولو لپاره ضروري دي او د دې غوښتنه کوي چې د مځکې 

  234پرمخ په پاکولو  اکتفاء نه کوي.
  

په دې سربىره، څرګنده نه ده چې اىا داسې کومه پالىسي شته چې له تړلو ىا لېږدولو څخه د مخه د خطر ناکه ساحو 
په ګوته کول چې ىا تر شک الندې وي او ىا تاىىد شوي وي، د لىږد په دوران کې او له تړلو ىا لىږدولو څخه د مخه 

د  235پاکول د ىوه شرط په ډول ومني. ودىدونکو توکود جګړې څخه د پاتې شوىو چاد خطرناکه ساحو تاىىد او 
کىلو مرته مربع ساحه چې پخوا د نظامي  ۸۳۲بګرام د ماىنونو د پاکولو د مرکز په قول، په ټول ملک کې نژدې 

تمرىنونو ساحې وې دې ته ضرورت لري چي باىد د جګړې څخه د پاتې شوىو چاودېدونکو توکو څخه پاکې 
  236شي.

  

                                                 
هلته ماىنونه اوله جګړې چاودىدونکي پاتې شوني "تر شک الندې خطرناکې سىمې" هغه سىمې دي چې ګمان کىږي  232

   http://www.minetech.co.uk/terminology/, accessed4 June2013شته.وګورئ:
ضمىمه، فلا الحاقىه، چې له جګړې  ۸(اىس او پي) ىادونه کړې ده،   ۱۰۶۱۱ اىساف ىوناما ته د مرکزي دفرت د عملي پالىسي سټنډرډ 233

صادره شوې ده. د بندولو تر شراىطو الندې،  ۲۶د جون په  ۲۰۱۳چاودىدونکي پاتې شونو د پاک کولو لپاره د اساسي پالىسۍ د سټنډرډ په ډول د 
ي، چې د مرمئ، د صندوقونو اود تصفىه باىد ترسره ش سربىرنهدغه پالىسي واىي: "د نظامي ځاىونو د سمالسي بندولو ىا لىږد څخه مخکې ىوه 

. له ىوناما ۲۰۱۳، ۲۴ناچاودل شوو توکو ځاىونه معلوم شي، وپيژندل شي لىرې کړاى شي." د ناچا ودو وسلو په وړاندې د اىساف غربګون، د جوالى 
جوالى،  ۲۴اىساف قرارګاه، کابل ) او اىساف سره غونډه، د (UNMASد افغانستان د ماىن پاکۍ د مرکز، د ملګرو ملتونو د ماىن پاکۍ د خدماتو

د  ۲۰۱۳اىف آى ځواب واىي چې د آر خرپونه چې د ىوناما د بشري حقونو د  ۳. همدارنګه وګورئ د اىساف د مرکز ي دفرت/د سي جى ۲۰۱۳
  ، د ىوناما دوسىه. ۲۰۱۳جون،  ۲۶نىماىي کال ملکي وګړو د ساتنې په اړه راپور په برابرولو کې ىادې شوي دي، 

د چوکاټ او پالىسي په اړه آى سى جې ته اشاره  Civ Cas Mitigationف په خپلو څرګندونو کې د د تمرىن ځاىونو او د سي آى وي اىسا 234
 Collection Drop خرپه شوې ده. دغه پالىسي د جسټن او د وسلو د ۲د فربوري په  ۲۰۱۲الندې د  ۰۴۱کړې ده چې د اىف ار اى جى او 
Rea Data Range Jettisonمعلوماتو په باره کې ده. د FRAGO  مکلفىت لري چې د رسمى تمرىن “او د" جنګي ساحې خاوندان (

ځآىونو او هغو ساحو په اړه معلومات د اىساف په ډىټابىس کې خوندي وساتي چې په موقت ډول د تمرىن ځآىونو استفاده ور څخه کىږي. د نا 
. له ىوناما، دافغانستان د ماىن پاکۍ د مرکز، اونماس او اىساف سره غونډه، د اىساف ۲۰۱۳جوالى  ۲۴چاودو توکو په مقابل کې اىساف غربګون، 

  . ۲۰۱۳جوالى،  ۲۴قرار ګاه، کابل 
ګړې څخه چاودىدونکو پاتې شونو د پاک کولو په اړه د پالىسىو په جىوناما د اىساف له څو تنو کارمندانو څخه د انتقال په دوره کې له  235

تر اوسه پورې ىې ځواب نه دى تر السه کړى. د اىساف او ىوناما غونډه د بىا رغونې د والىتي ټىمونو(پى آر ټى) د  اړه پوښتلي دي خو
  . ۲۰۱۳، ۲۳بندولو او لىږد په اړه، کابل د مۍ 

  . ۲۰۱۳جوالى،  ۲۴(ته د اىساف په قرارګاه کې ورکړل شوي معلومات، UNMAS)ىوناما، د افغانستان د ماىن پاکۍ د همغږۍ مرکز ا 236
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ىوناما سپارښتنه کوي چي اىساف باىد د هرې تړل شوې ىا لىږدول شوې هډې او تمرىن ځاي، د غىر رسمي نظامى 
تمرىن ځاىونو په ګډون په افغانستان کې د ناتو/اىساف د عملىاتو د پىل څخه په هر اړخىز ډول تر بىا کتنې الندى 

ې دغه ساحې د ناچاودو توکو او هغو موادو څخه ونىسى، تر څو هغه تخنىکى معىارونه په ګوته شي چې له مخې ى
پاکې شوي وي چې د خلکو لپاره د چاودلو خطر ولري. تر ټولو لوى لومړىتوب د اىساف لپاره دغه ضرورت دى چې 

د پاکولو هغه عملىات تر بىا کتنې الندې راويل چي د تمرىن ځاىونو په  د جګړې څخه د پاتې شوىو چاودىدونکو توکو
و ځاىونو کې تر سره شوي او اوس تړل شوي دي، څو د دې ډاډ پىدا شي چې د ځمکې الندى پاک ډىرو خطرناک

اىساف باىد ټول هغه طرزا لعملونه تر بىا کتنې الندې ونىسي  237کاري په کافى تخنىکى معىارونو تر سره شوې ده.
شي چې هره ساحه سروې  چې له مخې ىې ټولنې بىن المللي نظامي هډې پخوا تړل شوي دي، څو د دې ډاډ حاصل

  د پاکولو غوښتنه ىي شوې وه. د جګړې څخه د پاتې شوىو چاودىدونکو توکوشوې، پاکه شوې ىا 
   

ىو ناما دغه راز د دې وړاندىز کوي چي اىساف باىد ىوه روښانه الرښوونکې پالىسي طرح کړي چي په ټول ملک 
قدامات تر سره کړي تر څو د دې ډاډ پىدا شي کې تطبىق شي چې ټولې خطرناکې ساحې ونىسي او ټول ضروري ا

نښاني شوي او  د جګړې څخه د پاتې شوي چاودىدونکي توکيچي له اډو او نظامى تمرىن ځاىونو څخه ټول 
پاک شوي دي او د اډو د شاوخوا الزمي ساحې هم پاکې شوي وي. ىوناما د دې سپارښتنه هم کوي چي هغه 

جګړې څخه د برې نه دي پاکې شي باىد نښاني شي او تر هر څه د مخه له ساحې چې د ىوه مناسب معىار سره برا
  څخه پاکې شي.  پاتې شوىو چاودېدونکو توکو

  

 238د شکمنو او تاىىد شوىو خطرناکو ساحو ټولې الرښوونې او په پاکولو پورې مربوط جزىىات باىد د ماىن پاکولو
شى چې د افغانستان د ماىن پاکۍ د همغږۍ مرکز ىې ) کې ځاى پر ځاى IMSMAد معلوماتو د تنظىم په سىسټم (

  د افغانستان د حکومت په استازېتوب پالنه کوي.
  

  د اىساف غربګون
  

سره د ىوناما وروستۍ غونډې څرګندوي چې دوي د دې ژمنه کړى څو د هډې او تمرىن  239د اىساف د مشر تابه
څخه پاکې کړي او هغه هډې چې  ىدونکو توکود جګړې څخه د پاتې شوىو چاودځاىونو له تړلو څخه د مخه هغه 

د جګړې څخه د پاتې شوىو لىږدول شوې دي تر بىا کتنې الندې نىسى. ىوناما د ناتو وروستۍ هڅې تقدىروي چې 
په باب ىې څرګند کارونه کړي او زىاته اندېښنه ىې ښودلې، خو د دې ىادونه کوي، چې د پاکولو  چاودىدونکو توکو

                                                 
د درنې چاودنې   تعرىفونه: مىدانونه (رىنجز) هغه جغرافىاىي ساحه چې ښاىي د لوړې کچې خطري ناچاوديناچاودي توکي ولري. 237

ځاى/ساحه: ىوه ساحه چې د درنو چاودنو او بې هدفه ډزو لپاره کارول کىږي او د رسمي هډې د پولو څخه د باندې پىدا کىږي. د سپکو 
ن: هغه چې په خصوصي ډول د سپکو وسلو د روزنې لپاره کارول کىږي. دغه ځآىونه کىداى شي چې د اډو د سرحداتو په دننه وسلو مىدا

  کې وي، که څه هم ځىنې د لوړې کچې د چاودنې مىدانونه هم د سپکو وسلو لپاره کارول کىږي.
238 IMSMAم دى. د افغانستان د ماىن پاکۍ د همغږۍ په مرکز کې آى اىم اىس اىم اى د ماىن پاک کولو د معلوماتو د مدىرىت سىسټ

راهىسې د ماين پاکي د ټولو فعالىتونورىکارډ ساتي. د ملګرو ملتونو د ماىن پاکۍ خدمات(اونماس)  ۱۹۸۹ارقام/ډىتابىس په هىواد کې له 
غو معلوماتو د ساتنې په اړه د افغانستان د او د افغانستان د ماىن پاکۍ د همغږۍ مرکز(ماکا) د ماىن پاکۍ د معلوماتو د مدىرىت او د د

  حکومت په وړاندې مسوولىت لري. 
او د ىوناما غونډه د اىساف  ۲۰۱۳جوالى،  ۲۲د ىوناما، دافغانستان د ماىن پاکۍ د هممغږۍ د مرکز او اىساف د مشرتابه تر منځ غونډه،  239

  ، کابل. ۲۰۱۳جوالى،  ۲۸او  ۲۴له مرکزي قرارګاه سره، 
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برخه کې زىاتې هڅې او دغه راز د پالىسۍ مستندول او د همغږۍ هڅې باىد نورې هم ګړندۍ او او په نښه کولو په 
اغىزمنې شي څو دغه مسالې په اغىزناک ډول حل شي او د دې ډاډ پىدا شي چې له جګړو څخه د پاتې شوىو ىا 

  پرىښودل شوىو چاودىدونکو موادو په ذرىعه د ملکي خلکو د تلفاتو مخنىوى وشي. 
  

  هډې
  

د جګړې څخه ىو ناما دې ته اشاره کوي چې اىساف په دې باور دى چې اوسنۍ پالىسي د دې لپاره کايف نه ده او 
د پاکولو او مستندولو په برخه کې ټولو غوښتنو ته ځواب نه شي وىلى. ىو ناما د  د پاتې شوىو چاودىدونکو توکو

څخه  ۲۰۰۱مى هډې او تمرىن ځاىونه له اىساف د دې ضرورت منل ستاىى چې په ټولو جنګى ساحو کې نظا
راهىسې بىا وګوري او هغه له اوسنىو ارقامو او معلوماتو سره پرتله کړي څو د اىتالفى قواوو ټولې نظامي هډې او 
تمرىن ځاىونه را ونغاړي. اىساف د دې موافقه هم وکړه چې هره پخوانۍ او اوسنۍ هډه او تمرىن ځاى بىا وګوري 

د پاکولو په باب کوم اقدامات شوي دي او  د جګړې څخه د پاتې شوىو چاودىدونکو توکوڅو معلومه کړي چې 
دغه اقدامات په کومو تخنىکى معىارونو برابر وو ىا د اچې هغه د مځکې پر مخ او ىا د مځکې د الندې پاک کاري 

د ماىن پاکۍ  )،CIDNEشوي دي. اىساف د دې موافقه هم څرګنده کړې چې دغه معلومات له خپل ډىټابىس (
  240(ماک)، او د امرىکې د متحده اىاالتو د اردو د انجىرني له معلوماتو سره مقاىسه او مستند کړي.

  

ىوناما خپله سپارښتنه بىا تکراروي چي دغه معلومات باىد د افغانستان د ماىن پاکۍ د همغږۍ د مرکزله الرې د افغانستان 
) کې ثبت (IMSMAپاکۍ لپاره د معلوماتو د تنظىمولو په سىستم (له حکومت سره شرىک شي او په دې ډول د ماىن 

د مشکوکو او ىاهم د تاىىد له جګړې څخه د پاتې شوىو چاودىدونکو توکو شى، لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې 
  241شويو ساحو په اړه دغه کار ترسره کىږي.

  

ړلو لپاره ىو عمومى عملىاتى طرز لعمل وضع ىوناما د اىساف ژمنه يادوي چې د اډو او تمرىن ځاىونو دلېږد/ت
څخه راهېسې تړل شوي دي  ۲۰۰۱هډې او تمرىن ځاىونه چې له  ۷۰۰خو په عىن حال کې بىا تکراروى چې  242کړي

  باىد په فورى ډول تر بىا کتنې الندې  ونىسي. 
  

   243د جګړې څخه د پاتې شوىو چاودىدونکو توکو له امله د ماشومانو د تلفاتو نمونې:
  

مه د ننګرهار والىت د خاص کنړ په ولسوايل کې د ماشومانو ىوې ډلې چې له ىوې کورنۍ ۸د مۍ په  •
څخه وو ىو ناچاودى توکى ىې ښوونځى ته نژدې وموند او هغه ىې کورته راوړ. ناچاودى توکى وچاودىد، 

  درې ماشومان ىې و وژل او دوه نور ىې د مور او ىوې نجلۍ په ګډون ژوبل کړل. 
په لومړۍ نېټه د بلخ والىت د مارمول په ولسوايل کې ىو ناچاودى توکى وچاودىد، ىوه نجلۍ يې  د مارچ •

  ووژله او درې تنه ماشومان ىې ژوبل کړل. 

                                                 
  خذهمدا ما 240
  . ۲۰۱۳جوالى،  ۲۸د ناټو/اىساف غىرطبقه بندي شوي معلومات چې ىوناما ته ورکړل شوي،  241
  همدا ماخذ  242
  له جګړې څخه چاودىدونکو پاتې شونو نه منسوب شوې پيښې احتواء کوي.  243
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د فربورۍ په لومړۍ نېټه د بادغىس والىت د قادىس په ولسوالۍ کى د ىوه ناچاودي توکي د چاودنې په  •
شول.ماشومانو دغه ناچاودى توکى موندىل او هغه ىى په اور نتىجه کې درې ماشومان په جدي توګه ټپىان 

  اىښى چې په نتىجه کى ىې دغه وسىله وچاودىده.
مه د پروان والىت د کوه صافى په ولسوايل کې د هاوان توپ زړه ګولۍ په هغه وخت کې ۲۶د جنورۍ په  •

و چاودىدله چې اتو کسو شپنو هلکانو له هغې سره لوبې کولې، چي په نتىجه کې درې هلکان و وژل شول 
  او پنځه تنه نور هلکان ىې ژوبل کړل. 

ىوناچاودى توکى وچاودىد چې دوه هلکان  مه د هرات والىت د شىن ډنډ په ولسوايل کې۱۹د جنورۍ په  •
ىې و وژل او ىو ىې ژوبل کړ. هلکانو د اور لپاره لرګي را ټولول او لوبې ىې کولې چې په ىو ناچاودي 

  توکي برابر شول.
  

  د تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو اغىزې: بې ځاىه کېد نه، ناامني او د پاکولو اړتىا
  

وجنګىږو خو نه له ځاي پر خاي شوىو/تعبىه شوىو چاودىدونکوتوکو موږ کوالى شو له دښمن سره 
) پاکول ژوند ژغوري، خلکو ته د دې فرصت IEDsسره. د تعبىه شو ىو چاودىدونکو توکو (

برابروي چې بىرته خپلو کورونوته راستانه شي، ښوونځي خالص کړي او بزګران خپلو کارونوته 
د بىن المللې نظامي قواوو ترمنځ له جګړو څخه وروسته، په پرىږدي. پنځه کاله پخوا د طالبانو او 

ځاي پر ځاي شوي  ۶۸۳کورنۍ پاتې شوې. کله چې ماىن پاکوونکو  ۳۵نوزاد کې ىوازې 
کورنۍ بىرته  ۴۰۰۰نو نږدې  - چې زىاتره د اوسىدو له ځاىونو څخه وو -چاودىدونکي توکي و وىستل

ډىرو کلىو کې اوس هم ځاي پر ځاي شوي  خپلو کورونو ته راستنې شوې. په نوزاد کې په
چاودىدونکي توکي ښخ دي. هلته موږ ډىرو ټىمونو ته اړتىا لرو. د اوسنىو ځاي پر ځاي شويو 

  چاودىدونکو توکو په موجودىت کې حتى څاروي هم نه شي کوالى چې په سوله کې وګرځي.
  ۲۰۱۳244مۍ  ۲۹د نوزاد د ولسوايل ولسوال، د هلمند والىت،  -- 

  
کال په لومړىو شپږومىاشتو کې ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو توکو د افغانى ماشومانو، ښځو او نارىنه و د  ۲۰۱۳د 

ژوند او هوساىنې په وړاندې په جنګونو پورې اړوند ىو لوى خطر جوړ کړي و. د فشارد تختو لرونکي ځاي پر ځاي 
ې د دغو وسلو له امله د ملکي کسانو د تلفاتو شوي چاودىدونکي توکي ىا د فشار په ذرىعه چاودىدونکې وسىل

اکثرىت برخه جوړوي. برسېره پردې چې ځاي پر ځاي شوي چاودىدونکي توکي د مرګ او د اندامونو د زىان 
چې خښ شوي او نا چاودي ځاي پر  -  245د ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو توکو مىراث -کىدلو سبب ګرځي

                                                 
  . ۲۰۱۳مۍ،  ۲۹د نوزاد د ولسوايل له ولسوال سره د ىوناما مرکه، د نوزاد ولسوايل مرکز، هلمند،  244
په اىښودل شوىو ځاي پر ځاي شوىوچاودىدونکو توکو کې د فشار په ذرىعه چاودىدونکي توکي، د قوماندي سىم، او د لېرې څخه  245

کنرتول کىدونکي تعبىه شوي چاودىدونکي توکي شامل دي چې ښاىي وچوي ىا و نه چوي. د تعبىه شوو چاودىدنکو توکو پاتې شوني د 
څخه عبارت دي چې د پخوانىو جګړو په وخت کې اىښودل شوي دي، چې ښاىي وچوي ىا و نه چوي، هغو تعبىه شوو چاودىدونکو توکو 

 ىانې د ماشې د آلې بىټري ښاىي له وخته تىره شوې وي او ىا آله په کار نه وې لوىدلې. زىاتره پرىښودل شوي تعبىه شوې چاودىدونکې
و د ملکى کسانو لپاره ډىر لوي ګواښ جوړ وي، ځکه دوي د قربانىانو په توکي د فشار په ذرىعه د چاودىدونکو وسىلو په شکل کې وي ا

  ذرىعه فعاله کىږي. 
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ىو ماىنونو په ډول اغىزمن کارول کىږي اوس هم د زرګونو افغانانو په ځاي شوي چاودىدونکي توکي چې د ځمکن
  وړاندې د دې لپاره خنډ دي چې هغوي له خپلو بنسټىزو بشري حقونو څخه برخمن شي.

  

د ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو توکو د پاتې شونو د ډار او نا امنۍ چاپىرىال رامنځته کوي او د ژوند حقونه 
ځاي شويو چاودىدونکو توکو پاتې شونو اغىزو دکليو ټول  ه ټوله موده کې د ځاي پر تهدىدوي. د جګړو پ

اوسىدونکي بې ځاىه کړي وو او هغه ټولنې چې په پاتى شوىو چاودىدونکو توکو په سىمو کې اوسي د همىشىني 
سره مخامخ خطر الندې ژوند کوي چې له مرګ، عىبى کىدلو، سختې ټپي کىدنې او د شخصى ملکيتونو له زىان 

دي. د ځاي پر خاي شوىو چاودىدونکو توکو اغىزې له بشري حقونو څخه د برخمن کىدلو په الر کې خنډ ګرځى، په 
تىره بىا د ګرځىدو راګرځىدو د ازادۍ او همدارنګه د معىشت، په سىاسى چارو کې د ګډون، تعلىم او د روغتىا د 

  حقونو څخه. 
  

اودىدونکيو توکو د پاکولو/د چاودىدونکو توکو د خنثى کولو هڅې په په اوس وخت کې د ځاي پر خاي شويو چ
دې باندې متمرکزې دي چې عملىاتى ځاي پر ځاي شوي چاودىدونکي توکي اىسته کړي، خاصتاَ هغه توکي چي 
و افغانى او نړىوالو امنىتي قواوو ته خطر جوړوى. ىوناما په دې ټىنګار کوي چې د بشر پالنى هڅو او د ملکي کسان

خوندىتوب ته باىد په برابر ډول او هغسې پاملرنه وشي چې اوس مهال د ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو توکو د 
پاکولو لپاره د نظامي هدفونو په غرض کىږي نورې منابع هم باىد د دې لپاره په کار ولوىږي چې د ځاي پر خاي 

ونکي پاتې شوني توکى له ټولنتو/کلىو څخه شويو چاودىدونکو توکو پاتى شوي توکي او له جګړې څخه چاودىد
پاک شې. د ماىنونو د پاکولو اغىزې په افغانى ټولنو باندې سمالسي، د اندازې وړ او ډىرې ژورې دي، خو 
ناچاوديل ځاي پر ځاي شوي چاودىدونکي توکي په خپل ځاى کې پرىښودل د افغانانو د ژوند او انفرادى 

  ه اوږد مهال ډول د وىرې او بي ثباتي اغىزې پر ځاي پرىږدي. خوندىتوب لپاره ىو تهدىد دى او پ
  

د حکومت د ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکيو توکو ضد سرتاتىژۍ ىو مهم اصل دا دى چې د افغانانو لپاره ىو 
خوندى چاپىرىال برابر کړي. د ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو توکو ــ ضد سرتاتىژى پنځه برخې لري: د قانون 

په برخه کې چې د  "وسىله شنډه کړئ "ى، حکومتداري، امنىت، د ىپلوماتىک فعالىتونه او عامه پوهاوى. د واکمن
امنىت د برخى ىو جز دى، چې ټول امنىتى وزارتونه د ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو توکو ىا د چاودىدونکو توکو 

ري او ىا د دې ظرفىت ورکوي چي ځاي پر د خنثى کولو حادثى ته د ممکنه لومړىو غربګون ښوونکو په توګه ګو
د دې  246ځاي شوي چاودىدونکي توکي وباسي او د چاودىدونکو توکو د خنثى کولو طرزا لعملونه په کار اچوى.

مانا داده، چې هڅې باىد ادامه پىدا کړي، څو د دې ډاډ پىدا شي چي افغانى امنىتى قواوي روزنه واخلي، مجهزي 
  ځاي پر ځاي شوي چاودىدونکي توکي وباسي.شي او منابع پىدا کړي چې 

  

  د قضىې څىړنه: د هلمند د والىت د کجکي او نوزاد ولسوالۍ 
  

                                                 
 ۲۴، د ملي امنىت دفرت، د افغانستان حکومت، د تصوىب نىټه، ۲۰۱۲ماده، دتعبىه شوىو چاودىدونکو توکو په ضد ملي سرتاتىژي  ۲۲ 246

  . ۲۰۱۲جوالى، 



 

85 

ه کې  راپورمىاشتنې  شپکال  ٢٠١٣د  په وسله واله ج
اتنه لک

د ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو توکو د اغېزو په باب د ىوي څىړنې څخه وروسته، ىوناما د  247کې، ۲۰۱۲په 
په مى کې د هلمند والىت د کجکى او نوزاد ولسوالىو د ټولنې له مشرانو، چارواکو او اداري کارمندانو سره د  ۲۰۱۳

دوي په ژوند باندې د ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو توکو د اغىزو په باب سال مشورې وکړې، په دواړو ولسوالىو 
کې د جګړو له امله په زرګونو کورنۍ له خپلو ځاىونو کال راهىسي د طالبانو او نظامي قواوو په منځ  ۲۰۰۸کې له 

څخه بې ځاىه شوې، او په ځىنو ځاىونو کې ټول کلي بې ځاىه شوي دي، ىوناما په پرلپسې ډول داسې اطالعات تر 
کال کې بشپړ کلي د ناچاودو ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو توکو د زىاتې اندازې په وجه  ۲۰۱۳السه کړي چي په 

شوي دي، ټولنو همدارنګه راپورونه ورکړي دي، چي ځىنې کورنۍ هغو ځاىونو ته بىرته ستنې شوي دي بې ځاىه 
  چي د اوسىدو ساحې ىې د ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو توکو او ناچاودو توکو له اغىزو څخه پاکې شوي دې. 

  

ځمکه له  مرته  ۲۶۶۰۴۳۲مې پورې ۲۹د مى تر  ۲۰۱۳د هلمند د والىت د نوزاد په ولسوايل کي، ماىن پاکوونکو د 
ناچاودل شوو توکو څخه پاکه کړې ده. په دى کې  ۲۱۰پاتې شويو ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو توکو او د  ۶۸۳

د مارچ څخه راهىسې د ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو توکو، او نا چاودل شوو توکو او د کوچنىو وسلو د  ۲۰۱۰د 
  248ملکي کسانو د اوسىدلولو د ځاىونو پاکول شامل وو. ۱۲۸۰مرمىو او پاتى شوىو ټوټو لېرې کول او د 

  

ونو د پاکولو اىجنسي(ډى اى اىف همدارنګه د هلمند د والىت د کجکي په ولسوايل کې د افغانستان لپاره د ماىن
نا چاودي  ۱۱۹۸پرىښودل شوي ځاي پر ځاي شوي چاودىدونکي توکي او  ۸۱راهىسى  ۳۰د اپرىل د  ۲۰۱۳اى) د 

راهىسې پرىښودل شوي وو. د افغانستان لپاره د ماىن پاکۍ د  249د جوالى ۲۰۱۲توکي اىسته کړي دي چې د 
  250کورنۍ بىرته راستنې شوې دي. ۲۰۰اک کړي او له هغه راهىسې کورونه پ ۳۰۰اىجنسي په قول ماىن پاکوونکو 

  

د مۍ په مىاشت کې د ىوناما د کتنو په ترڅ کې چارواکو، قومي  ۲۰۱۳251د نوزاد او د کجکي په ولسوالىو کې د 
مشرانو، ښوونکو او طبي کارمندانو په دې ټىنګار وکړ چې د ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو توکو د لېرې کولو 

ګرامونو په تعلىم، روغتىا ته په الس رسي او د ګرځىدو او د شخص په انفرادي خوندىتوب باندې مثبتى اغىزې پرو
راهىسى په جګړو پورى مربوطو، د تاوترىخواىل  ۲۰۰۹درلوديل دي.ټولنو په پرلپسې ډول راپورونه ورکړي دي چې له 

روسته ټولنو نه شو کوالى چي خپلو کورونو ته پېښو بشپړ کلي بي ځاىه کړي دى، له جګړه اىزو عملىاتو څخه و
راستنې شي، ځکه چي د دوي په کورونو کې چاودىدونکي توکي ځاى پره ځاى شوي وو. کورنۍ تر هغو پورى 

  راستنى نه شوي څو چې ځاي پر ځاي شوي چاودىدونکي توکي له ساحې څخه پاک شوي نه وو. 
  

                                                 
: د ملکي وګړو په ژوند په ژوره کې تعبىه شوي چاودىدونکي توکيناما کلني راپور، وګورئ د ملکى کسانو د ساتنې په اړه د ىو 247

پاڼه په:  ۶۴ - ۶۲باندې د ښخ کړاى شوو او پاتې شوو ځاي پر ځاي کړاى شوو چاودىدنکو توکو اغىزې، 
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12265&language=en-US. .کې وګورئ  

نىټه د هلمند د والىت د نوزاد په  ۲۹کال د مۍ په  ۲۰۱۳د ولسوايل له چارواکو او د ماىنونو د کشف له مرکز سره د ىوناما غونډه، د  248
  ولسوالۍ کې د ىوناما سره د افغانستان د ماىن پاکۍ د پروګرام کتنه. 

مۍ،  ۲۹د ولسوايل له چارواکو او د افغانستان لپاره د ماىن پاکي د اىجنسۍ (ډى اى اىف اى) سره د ىوناما مرکه، د کجکي ولسوايل،  249
۲۰۱۳ .  

اګرځىدىل، ځکه په جنګونو کې د دوي کورونه د تعبىه شوىو چاودىدونکو توکو د پيښو او بمبارىو په ذرىعه کسان بىرته نه دي ر ۱۰۰پاتې  250
  وىجاړ شوي. 

نىټه د کجکي په ولسوالۍ کې د کلىوالو ټولنو سره د  ۲۹کال د مۍ په  ۲۰۱۳نىټو د نوزاد د ولسوايل او د  ۲۹او  ۲۸کال د مۍ په  ۲۰۱۳د  251
  ىوناما غونډې.
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اودىدونکي توکي ښاىى په تخنىکى لحاظ غىر فعاله وګنل که څه هم ډىر شمىر لېرې شوي ځاي پر ځاي شوي چ
ځکه د مثال په ډول، که بىټرۍ چي د فعالولو ىوه منبع ده له وخته تىره وى، نو د ىوه ملکي شخص لپاره  252شى،

چي د چاودىدونکو توکو د خنثى کولو روزنه ىي نه وي لىدلې، ناممکنه ده چي د ىوي آلې د فعالىت ظرفىت 
د ىوې آلې فعالىت له هر ځاي پر ځاي شوي چاودىدونکي توکي سره توپىر لري دغه ډول حاالت تشخىص کړي او 

  د دې غوښتنه کوي چي د پاکولو او اىسته کولو لپاره مخصوصې مرستې تر السه شي.
  

په دې ولسوالىو کې د پاکولو هڅې د هغو ټولنو ىو لږ شمىر څرګندوي چي د ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو توکو 
ه اغىزو څخه متاثرې شوي دي او د دې ضرورت په ګوته کوي چي د پاک کارۍ عملىات باىد نور هم تقوىه شى، ل

خاصتآ په جنوب کې قومى مشرانو، د ټولنو استازو او د ولسواليو چارواکو په پرلپسې ډول راپورونه ورکړي دي چي 
کجکي له ولسوالىو څخه د طالبانو د مداخلې  د ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو توکو نا چاودي توکي له نوزاد او

  او بىرې څخه پرته اىسته شوي دي. 
  

د افغانستان په نورو برخو کې، خصوصا په جنوب کې د دې ضرورت په شدىد ډول احساسىږي چې پرىښودل شوي 
ټولنو سره  ځاي پر ځاي شوي چاودىدونکي توکي باىد و پىژندل شى او اىسته کړاى شي. د کندهار په والىت کې له

د ىوناما د کتنو په ترڅ کې د ټولنو استازو په پرلىسى ډول د ملکي تلفاتو، د ګرځىدو راګرځىدو په محدودىتونو او 
د مثال په  253نورو هغو مسالو راپورونه ورکړي دي چې په ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو توکو پورې تړيل وو.

ى مشرانو ووىل چي د ګڅ کارىز په ساحه کې د هغه ځاى خلکو لږ ډول د کندهار والىت د مىوند په ولسوايل کې قوم
ځاي پر ځاي شوي چاودىدونکي توکي د دوي په کلي کې لىديل دي. دوي وړاندې ووىل چې افغان  ۴۰تر لږه 

افغان  امنىتى قواووې و نه توانىدىل چى دغه وسىلى اىسته کړى او ىا ىى شنډى کړى اوس ټولنو راپور ورکړى چى
قواووې او اىساف د دوي په کروندو کې خپل وساىط تېروي ځکه چې په لوىو الرو کې ماىنونه اىښودل امنىتى 

شوي دي. د دې عمل په نتىجه کې د هغو زىاتو زىانونو هىڅ تالفى نه ورکول کىږي چي د دوي حاصالتو ته اوړي. 
څخه زىات مرګ او ژوبلې په دې ولسوايل کې پىښىږي چي اکثرىت د هغو د  ۸۰مشرانو ووىل چي په هر کال ګې له 

  254فشار په ذرىعه چاودىدونکو وسىلو څخه دي چي په سړکونو کې اىښودل شوي دي.
   

د ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو توکو د پاتې شونو د اغىزو لمن پراخه ده او د دې غوښتنه کوي چي نوره سروې 
ساحې په ګوته شي چي د ناچاودو توکو له امله په اوس مهال کې او هم په راتلونکي کې  او پلټنى وشي، څو هغه

خطر جوړوي. خو اوسنۍ جاري جګړې او تاوترىخوايل د دې سبب ګرځي چې د ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو 
مې دي چي توکو څخه ډىرى متاثرې شوې ساحې د ماىنونو له خطر څخه پاکې شى، نهر سراج او نادعلى داسى سى

  د ماىنونو د پاکولو د ادارو له پاره ډىري نا امني ګڼلي کىږي څو هلته سروي او پلټنى وکړي. 
  

                                                 
بىټري ډىر ځله د ماشې د الې لپاره د انرژي د منبع په ډول استعمالىږي چې تعبىه شوي چاودىدونکي توکي ته چاودونه  تجارتي 252

  ورکړي. 
 کې وګورئپاڼې په  ۶۴ -۶۲کلنى راپور،  ۲۰۱۲په وسله واله جګړه کې د ملکي کسانو ساتنه، د ىوناما د  253

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12265&language=en-US.   
ود د ولسوايل له قومي نىټه د کندهار د والىت د مىوند د ولسوالۍ د ټولنو د استازو سره د ىوناما غونډه د مى ۲۷کال د مۍ په  ۲۰۱۳د  254

  . ۲۰۱۳مئ،  ۲۷استازو سره د ىوناما غونډه، کندهار 
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ىوناما ىو ځل بىا په دې ټىنګار وکړ چې د ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکيو توکو ضد ملي پالىسى باىد ژر تر ژره په 
کې افغان  ۲۰۱۳تصوىب شوه. په  ۲۴کال د جون په  ۲۰۱۲بشپړ ډول تطبىق شي، چي د امنىت د ملى شورا له خوا د 

امنىتي قواوو د اىساف په مرسته د چاودىدونکو توکو د خنثى کولو د وساىلو په برابرولو او وىشلو او د امر او 
قوماندې په چارو کې ډىرى الس ته راوړنې درلودې. ىوناما د دې پرمختګونو هر کلى کوي او خپلې سپارښتنې بىا 

نورې سرچىنې باىد د دې لپاره وقف شي څو ىقىني شي چي په ټول افغانستان کي د د ځاي پر ځاي  تکراروي چي
  شويو چاودىدونکو توکو د لېرى کولو عملىات تر سره شي.

  
  ښځې او ماشومان او وسله واله جګړه  

  ښځې
ړىو شپږو مىاشتو کې، د کال په لوم ۲۰۱۳جګړې په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ډىر زىانونه اړويل دي. د 

تلفات)، دغه رقم د  ۳۴۷تنه نورې ىې ژوبلې شوي دي( ۲۴۱ښځې وژل شوي او  ۱۰۶جنګ او تاوترىخواىل په وجه 
   255سلنه زىاتواىل ښىي. ۶۱تىر کال د همدې مودى په پرتله 

  

ړو ډىرى کې د ښځو زىاتره قربانىاني په ځمکنىو جګړو کې وژل شوي ىا ژوبلې شوي دي، چي د جګ ۲۰۱۳په 
نورى زخمىانى شوي چې د ټولو ښځو د  ۱۱۸تنه وژل شوي او  ۳۳خواوې په کې شاملې وي. په دى تاکتىک سره 

سلنه زىات شوى  ۶۴کې په ځمکنىو جګړو کې د وژل شوىو او ژوبلو ښځو شمىر  ۲۰۱۳سلنه شمىره ده. په ۴۳تلفاتو 
چې دا په ټولو تلفاتو کې د هغه زىاتوايل ښکارندوي ده چې د ځمکنىو نښتو له امله د ىوناما له خوا مستند شوي 

  256دي.
  

اکثرىت پىښى د هغو بې ځاىه وىشتل شوىو مرمىو څخه را پىدا شوي چې د دوي کورونه ىې اغىزمن کړي او په ورځنىو 
مه، د فارىاب والىت د قىصار په ولسوايل کې د افغان ملى ۸د مثال په توګه، د مۍ په کارونو کې دوي ته زىانونه اړوي. 

اردو له خوا ىوه مرمۍ چې منحرفه او خطاء ووىشتل شوه چې په ىوه ملکي هستوګنځي باندې ولګېده او درې ښځې 
  او ىو ماشوم ىې و وژل (ټول د ىوې کورنۍ غړي وو).

  

د ځمکنىو نښتو او جګړو په تعقىب ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو توکو ډىرى ښځې وژيل او ژوبلې کړي دي 
کې د ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو توکو په وجه  ۲۰۱۳نورې يې ژوبلې دي. په  ۵۴تنه يې وژل شوي او  ۴۱چي 

  سلنه زىاتواىل څرګندىږي.  ۱۳۷د ښځو د تلفاتو په شمېر کې 
  

  ماشومان
ژوبلې) د ماشومانو تلفات مستند  ۵۲۹مړىنى او  ۲۳۱( ۷۶۰نىټې پورې،  ۳۰ىوناما د جنورۍ له لومړۍ نه د جون تر 

کې د ځاي پر ځاي شويو چاودىدونکو توکو  ۲۰۱۳سلنه زىاتواىل څرګندوي. په  ۳۰را هىسې  ۲۰۱۲کړي دي، چي د 
د وژنې او  ۷۰شوي دي. ىوناما د ماشومانو  په ذرىعه تر بل هر تاکتىک څخه زىات ماشومان وژل شوي او ژوبل

                                                 
 ۲۱۵تنه ټپىانې شوې دي ( ۱۳۹ښځې وژل شوې او  ۷۶پورې، ىوناما مستنده کړې ده چې  ۳۰کال د جنوري د لومړۍ د جون تر  ۲۰۱۲د  255

  نو تلفات). د ماشوما ۷۶۰تنه ژوبل شوي ( ۵۳۲تنه ماشومان وژل شوي او  ۲۳۲تنه تلفات) او 
سلنه زىاتواىل په ملکى تلفاتو کې ثبت کړى دى چې د ځمکنىو جګړو څخه رامنځ ته شوي دي..  ۴۲کې ىوناما په ټولىز ډول  ۲۰۱۳په  256

  په دې راپور کې:د جګړې د خواوو تر منځ د خمکنىو نښتو برخه وګورئ.
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سلنه زىاتواىل څرګندوي، ځکه  ۷۲د همدې مودې په پرتله  ۲۰۱۲د ژوبلىدنې پىښې مستندې کړي دي چې د  ۱۷۹
د  ۲۰۱۳پىښي ثبتې کړې وې. د مثال په توګه، د  ۸۲او د ژوبلېدنې  ۶۳چي په تىره همدي موده کې ىوناما د وژنې 

والىت دمعروف په ولسوايل کې د سړک د غاړې ىو ځاي پر ځاي شوي چاودىدونکي توکي  د کندهار ۲۳اپرىل په،
  څلور تنه ماشومان ووژل او ىو بل ىې زخمي کړ. 

  

له جګړې څخه د چاودىدونکي پاتې شونو څخه وروسته ځمکنۍ نښتې/جګړې ىو بل داسې تاکتىک دى چې 
کې د ماشومانو د تلفاتو کچه لوړه شوې ده.  ۲۰۱۳ه ذرىعه په ماشومانو ته زىانونه رسوي چي د دې دواړو تاکتىکونو پ

د ژوبلىدنې قضىې ثبتې کړي دي چې د ځمکنىو جګړو په پاىله کې رامنځ ته  ۱۸۳د وژنې او  ۵۷ىوناما د ماشومانو 
نور ماشومان هم له جګړې څخه د چاودىدونکو پاتې  ۳۳سلنه زىاتواىل څرګندوي ۴۰کال په پرتله  ۲۰۱۲شوي او د 

  257سلنه زىاتواىل څرګندوي. ۵۱څخه  ۲۰۱۲ټپىان شوي دى چې له  ۸۲شونو له چاودنو څخه وژل شوي او 
  

  په ښوونىزو موسساتو باندې برىدونه
  

داسې پىښي ثبتې  ۴۰نىټې پورې، ىوناما د جګړې اړوند د تاوترىخوايل  ۳۰د جنورى له لومړۍ د جون تر  ۲۰۱۳د  
د  ۲۰۱۲کړي دي چې له امله ىې په مستقىم ډول ښوونځي او د ښوونځىو کارمندان متاثره شوي او دغه پىښي د 

د دغو پېښو له ىوې پر درېىمې برخې څخه زىاتې په  258سلنه زىاتواىل څرګندوي. ۱۸لومړنىو شپږو مىاشتو په پرتله 
يې دولت ضد عناصرو ته منسوبې کړي او څلور  ۲۳و پېښو څخه دغ ۴۰ختىځو برخو کې ثبتې شوي دي. ىوناما له 

پىښې په جګړو کې ښکىلو ىوې خوا ته هم نه دي منسوبې  ۱۳نورې ىې دولت پلوه قواوو ته منسوېي کړي دي. پاتې 
  259شوي.

  

نورو ښو کې د جګړىزو عملىاتو په ترڅ کې د ښوونځىو ودانىو او ملکيت ته زىانونه رسىدىل دي. په ېپه اکثرىت پ
برىدونو کې ښوونځي سوځول شوي، زده کونکى وژل شوي ىا ژوبل شوي دي او ښوونځى اشغال شوي چې د 

په مۍ کې د  ۲۰۱۳نظامي هدفونو لپاره کارول شوي دي او د ښوونځىو پرسونل بىرول شوي او تښتول شوى دى. د 
له هغه مخکې د حکومت له خوا د  زابل په والىت کې ښوونځي د طالبانو له خوا په زور سره تړل شوي، ځکه چې

اپورونو له مخې د دولت ضد عناصرو له موټرساىکلونو څخه په   موټر ساىکل په سرپلۍ بندىز لګول شوى و. د ر
   260هديف وژنو کې ګټه اخىستله.

   

  
  په وسله والو قواوو کې د ماشومانو استخدامول او کارول

  

                                                 
  ودىدونکو وسىلو بقاىا، برخه وګورئ: د دې راپور:له جګړې څخه چاودىدونکي پاتې شوني او د تعبىه شوو چا 257
برىدونه  ۳۴کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې، ىوناما په تعلىم باندې په مستقىم ډول برىدونه او هغه پيښې چې تعلىم اغىزمن کوي  ۲۰۱۲د  258

  مستند کړي دي. 
کې راټول شوي او تصدىق  ۲۰۱۳د هغو ارقامو له مخې چې د (ماشومان او وسله واله جګړه) په اړه د هىوادني کاري ډلې له خوا په  259

  شوي دي. 
کال  ۲۰۱۲د پخوانۍ پرىکړې چې د موټر ساىلکونو په ګرځىدو ىې بندىز لګوىل و، په پاىله کې د غزني والىت د اندړو په ولسوايل کې د  260

  ښوونځي وتړل شول او د دې سبب شوه چې د طالبانو په وړاندې محلي قىام وشي. ۲۶ اپرىل په
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جال  ۱۶ىوناما د دې کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې وسله والو قوتونو او افغان ملى اردو ته د ماشومانو د شاملولو 
کال د همدې مودې د پېښو له شمىر سره ورته واىل لري. په دې  ۲۰۱۲پىښې ثبتې کړي دي. د دغو پېښو شمىر د 

تنه نور د طالبانو او نورو دولت ضد عناصرو له  ۲۳پولىسو او شمىر کې، لږ تر لږه اوه تنه محلي پولىسو ته، ىو تن ملى
ماشومان زىاتره په جنوبي او جنوب شرقي سىمو کې استخدام شوي دي. استخدام  261خوا استخدام شوي دي.

شوي ماشومان مختلفو نظامي هدفونو لپاره په کار لوىديل دي لکه د پولىس فعالىتونه، د ځاي پر ځاي شويو 
  کو تړل، ښخول، اىښودل او ځانمرګي برىدونه.چاودىدونکو تو

  

  د روغتونونو او روغتىاىى اسانتىاوو/مرکزونو په ضد برىدونه
  

برىدونه مستند کړي دي. د  ۱۲کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې د روغتونونو او طبى کارمندانو په ضد  ۲۰۱۳ىوناما د
دغو حوادثو کې د واکسىناسىون څخه انکار کول، په  دغو برىدونو اکثرىت په ختيځو سىمو کې تر سره شوي دي. په

طبى مرکزونو/اسانتىاوو او کارمندانو باندى برىدونه، په جربي توګه ور دننه کىدل، د کارمندانو تښتول او لوټول شامل 
  کال د لومړىو شپږو مىاشتو دکچو سره ىو شانته دى.  ۲۰۱۲دي. د ټولو راپور شوىو پېښو شمېر د 

  

 امله بې ځاىه کېدنهد جګړو له 
  

نىټې پورې،  ۳۰د مهاجرىنو لپاره د ملګرو ملتونو عاىل کمىشرنۍ (ىو اىن اىچ سى ار) د جنورۍ له لومړۍ د جون تر 
کال د همدې مودې د  ۲۰۱۲دغه شمىر د  262ملکي وګړي ثبت کړي چې د جګړو له امله بې ځاىه شوي دى. ۵۹۳۱۵

تنو ته  ۵۷۴۳۲۷زىاتواىل څرګندوي. په افغانستان کې د بې ځاىه شوىو کسانو ټول شمېر نږدې  ۳شمىر په پرتله ٪
  263رسىږي.

  

کال په لومړىو شپزو مىاشتوکې ىو اىن اىچ سى ار د بې ځاىه شوىو خلکو (اى  ۲۰۱۳کال سره په ورته ډول د  ۲۰۱۲د  
په  264ان په غربى او شرقى برخو کې ثبت کړې ده.ډى پى) لوړه اندازه په جنوبي برخو کې له هغه وروسته د افغانست

شمايل برخو کې د تاوترىخواىل له امله د بې ځاىه شوىو وګړو په شمىر کې په دوېىمه درجه زىاته اندازه ثبت شوې 
ده، چې په عمده ډول د دولت ضد عناصرو له خوا د جربى استخدامولو، وسله والې جګړې، بىرونو، د دولت ضد 

د  265په غىر قانوني ډول د مالىى ټولولو او د امنىتي وضعې د عمومي خرابواىل له امله راپىدا شوي.عناصرو له خوا 
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عايل کمىشرنۍ (ىو اىن اىج سى ار) تر ټولو زىاته کچه د بې ځاىه شوىو کسانو په شمېر 

) کسان بې ځاىه شوي او زىاتره ىې په ۳۲۰۰۰( په مۍ کې مستنده کړه چې په ترڅ کې ىې په تخمىني ډول ۲۰۱۳کې د 
  هلمند او اروزګان کې د نظامى عملىاتو او ځمکنىو جګړو له امله پىښ شوي دي.

                                                 
  شويو او تصدىق شوي ارقامو له مخې.  وکال کې د (ماشومان او وسله واله جګړه) د کاري ډلې له خوا کې د راټول ۲۰۱۳په  261
  نوي بې ځاىه شوي کسان مستندکړي دي.  ۵۷۵۸۷جون پورې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عايل کمىشرني -له جنوري ۲۰۱۲د  262
راهىسې ثبت کړى دى. د  ۱۹۹۴د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عايل کمىشرني د بې ځاىه شوىو کسانو دغه شمىر په افغانستان کې له  263

او "د  ۲۰۱۳مى  - افغانستان"، جنوري - عايل کمىشرني خرپونه: "د جګړو له امله داخلي بې ځاىه کىدنه کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د
  .۲۰۱۳مىاشتني نوي معلومات " د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عايل کمىشرني، افغانستان، جون  -جګړو له امله داخلي بې ځاىه کىدنه

ىشرني د ارقامو له مخې د افغانستان په جنوب کې د بې ځاىه شوىو خلکو شمىر تر بل هر ځاى زىات د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عايل کم 264
ځاىه شوىو کسانو ته رسىږي او په  بېداخلي  ۱۵۹۴۲۲ت شمېر په لودىځ کې ثبت شوى چې نږدې اتنه تخمىن شوى دي. دوهم زى ۱۸۰۹۶۰دى چې 

  تنه بې ځاىه شوي کسان شته. همدا ماخذ.  ۱۰۳۸۴۱ختىځو برخو کې نږدې 
  . ۲۰۱۳مىاشتني معلومات. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عايل کمىشرني، افغانستان، جون  -د جګړو له امله داخلي بې ځاىه کىدنه 265
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بې ځاىه شوىو کسانو په پرلپسې ډول راپورونه ورکړي دي چې ځمکنۍ جګړې، نظامي عملىات او د امنىتي وضعې 
. په نورو راپورونو کې راغلي دي چې د دولت ضد عناصرو عمومي خرابواىل د بې ځاىه کېدنى اصلى الملونه دي

په ډىرو  266له خوا بىرونې او تهدىدونه او د قومونو په منځ کې جګړې هم د بې ځاىه کېدنى علتونه ګڼل کىږي.
قضىو کې داخلي بې ځاىه کېدنى د خپلې اصلي ولسوايل، والىت ىا په سىمه کې د نورو والىتونو په حدودو کې 

چې په لږ شمىرکې خلک نورو ګاونډىو والىتونو ته کوچ کوي. په ټولو قضىو کې ملکي بې ځاىه شوىو صورت نىسى 
مړىنې او ژوبلې، د اوسېدنې په اصلى ځاىونو کې د   کسانو د نا امنۍ، د کورنيو او ټولنې په جوړښتونو کې د ماتىدو،

تر څنګ د بشري حقونو له اندېښنو څخه معىشت د له منځه تللو، ضروري خدمتونو ته د نه الس رسي او د نورو 
  راپورونه ورکړي دي. 

  

کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې، د بشر پالنې د سازمانونو اندىښنې له دې درکه وې چې دوي نه شو کوالى د  ۲۰۱۳د 
  نا امنۍ له وجې خصوصا په لېرې پرتو سىمو کې داخلي بې ځاىه شوىو کسانو ته الس رسى ولرى. 

  

حکومت د پرلپسې هڅو هرکلى کوي چې د داخلي بې ځاىه شوىو کسانو په باب د پالىسۍ د تصوىب لپاره ىوناما د 
د ىو اىن اىچ سى ار په قول دغه پالىسي د افغان حکومت لپاره ىو داسې ضرورى چوکاټ برابروي  267ىې کوي.

خنىوي لپاره سرتاتىژي طرح کړي چې د بې ځاىه شوىو کسانو په باب خپل مسوولىتونه وپىژني، د بې ځاىه کېدنى د م
او د ملي او والىتي چارواکو فعالىتونه په تفصىل سره بىان کړي څو بې ځاىه کېدنه کې د بې ځاىه شوىو خلکو ګڼ 

 اړخىزې اړتىاوې رفع کړي او د دوى د مسالو لپاره دوا مداره حل الرې ومومي. 
  

 خوا ډزېا د ګولىو ورول/د پولې د پوىل پورى غاړى 
  

د پولې د بل اړخ څخه د ګولىو د ورولو داسى پىښي مستندې کړي  ۴۴کال په لومړىو شپږو مىاشتو کې  ۲۰۱۳ما د ىونا
تنه ملکي تلفات ىي اړويل دي چې له هغى څخه دوه تنه وژل  ۱۴دي چې د پاکستان څخه وىشتل شوي دي چې 

اڼو، مرورې، خاص کنړ، شىګل او شولټن تنه نور ژوبل شوي دي. دغه پىښې د کنړ والىت د دانګام، سرک ۱۲شوي او 
ولسوالىو او د نورستان والىت د کامدىش په ولسوايل او د ننګرهار والىت د لعل پورې په ولسوايل کې رامنځ ته 

   268کال د همدې مودې په پرتله سل سلنه زىاتواىل څرګندوي. ۲۰۱۲شوي دي. دغه حادثې د 
  

نې د ځاىونو د تخرىب او څاروىو د وژلو راپورونه هم رسىديل دي. که څه په ملکي تلفاتو سر بىره، ىوناما ته د هستوګ
 ۷۰۰کال کې په دغو سىمو کې د بې ځاىه کېدنې نوې حادثې نه دي مستندې کړي، له  ۲۰۱۳هم ىو اىن اىچ سى ار په 

وي چېرې کې د کنړ والىت د دانګام له ولسوالۍ څخه بې ځاىه ش ۲۰۱۲کسان) په  ۴۵۰۰څخه زىاتې کورنۍ (نږدې 
  269چې د پولې له بلې خوا څخه د ګولىو ورولو خلک متاثره کړي دي.

  

                                                 
  همدا ماخذ. 266
، د کډوالو او راستنىدونکو وزارت. ۲۰۱۲اکتوبر  ۱۴ -وګورئ: "د داخلي بې ځاىه شوىو کسانو په اړه د پالىسي مسوده." دوىمه مسوده 267

http://morr.gov.af/en/page/8105.accessed 15 July,2013 
جال پيښو کې ټپيان شوي  ۷په لومړىو شپږو مىاتشو کې، ىوناما مستنده کړې چې ىو تن ملکي شخص وژل شوي او شپږ تنه نور په  ۲۰۱۲د  268

  دي. 
  د څلورو پيښو په استثنى، نورې ټولې پيښې په کنړ والىت کې او اکثرىت د دانګام په ولسوايل کې رامنځ ته شوې دي.  269
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پاکستان په رسنىو کې وىلي دي چې دوي ګولۍ د هغو شورشىانو په ضد ورويل دي چې د افغانستان له سرحد څخه 
خه چې له ىوناما د سرحد په اوږدو کې له نورو ولسوالىو څ 270را اوړى او په پاکستان کې شورشي فعالىتونه کوى.

پاکستان سره په سرحد کې پرتې دي لکه د ننګرهار والىت د اچېن ولسوايل او د کنړ والىت د ناړۍ ولسوايل څخه 
د دې سره سره چې هلته شورشي او د پولې د دواړو خواوو فعالىتونه زىات دي د پولې د بلې خوا څخه د ګولىو د 

دو کې د دولت ضد عناصرو د خوځښت مخنىوى ښاىي د ګولىو ورولو راپورونه نه دي تر السه کړي. د سرحد په اوږ
ورولو لپاره ىوه انګىزه وى، خو ىوناما داسى څه معلومات نه دي تر السه کړي چې له مخې ىې د ګولىو ورول د 

  دولت ضد عناصرو د وژنې سبب ګرځىدىل وي. 
  

مه ،هغه حادثه چې د ۲کې ادامه پىدا کړه چې خصوصا د مۍ  ۲۰۱۳د سرحد په دواړو خواوو کې د ګولىو ورول په 
افغان او پاکستانى سرحدي قواوو په منځ کې ىو ټکر واقع شو، د غوسې او اعرتاض سبب وګرزىده. له دې پىښې 

جال جال مظاهرې وشوې چې د سرحد په دواړو خوا کې ىې د ګولىو په ورولو اود تاوترىخوايل د نښتې  ۱۷وروسته 
  مظاهرې ىوازې د کنړ په والىت کې وشوې.  ۱۱ه اعرتاض کې وې، چې له هغو څخهپر ضد پ

                                                 
 ۲۷د مثال په ډول دوالن وىلچ او کتارىن هورىلډا "افغان اردو د پولې د هغه خوا راکټي برىدونه غندي په اړه د پاکستان." روىټرز،  270

-http://www.reuters.com/article/2013/03/27/us-afghanistan-pakistan-shelling.په ۲۰۱۳مارچ، 
idUSBRE92Q0EF20130327.accessed15July, 2013    
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  ضميمه
له مخې د ملکي کسانو تلفات او د  ۲۰۱۳مۍ  –جنورى  "جنګي جرمونه "دطالبانو دمىاشتنۍ اعالمىې

  ىوناما له ارقامو او ډىټا بىس سره د هغو مقاىسه
شمېره د طالبانو ادعاوې او تفصىل  د ىوناما موندنې 

، ىو کلىوال د بارکزى په نوم د کندهار ۴د جنورۍ په مه ۲۰۱۳د ىو ناما دغه پيښه نه شى تصدىقوالى 
والىت د شاويل کوټ په ولسوايل کې د قارىان په کلى کې 

  ىرغلګرو له خوا شهىد شو. 
۱  

مه ىرغلګرو قوتونو د شپې په عملىاتو کې د کابل ۵د جنورۍ په  ىوناما دغه پېښه نه شي تصدىقوالې. 
والىت د سروبى په ولسوايل کې د انکول په کلى برىد وکړ. دوي 
هىڅ جنګى مواد پىدا نه کړل، سره د دې ىې هم دوه تنه ملکي 

  کسان و وژل او دوه نوريې ټپىان کړل. 

۲  

مه ىرغلګرو قواوو د اروزګان والىت د چارچېنو په ۸د جنورۍ په  ىوناما دغه پىښه نه شى تصدىقوالى. 
ولسوايل کې د ګوهرجىن د ناجوي په کلي کې شپږ تنه ملکي کسان 
بندىان کړل او مولوى شىرمحمد ىو ځوان عالم ىې په دغه ساحه 

  کې شهىد کړ 

۳  

ىوناما دغه قضىه د طالبانو 
تراعالمىې د مخه مستند ه کړې ده. 

پولىسو  ىوناما وموندله چې د محلي
ىو قوماندان دىوې کورنۍ درې تنه د 

  دوو ښځو په ګډون و وژل. 

مه اربکېانو د ملکي کسانو په کور (محلى ملىشه) د ۸د جنورى په 
کلن سړى او  ۶۵کندز والىت د چاردرې په ولسوايل برىد وکړ ىو 

دوه تنه ښځې شهىدانې شوې، اربکېانو وروسته کور تالشي کړ او 
  ه واخىستل. قىمتي شىان ىې ورسر

۴  

مه د سه شنبې په ورځ په لغمان والىت کې په ۸د جنورۍ په ىوناما دغه پىښه نه شى تصدىقوالى. 
سلګونو خلک د ګوډاګۍ ادارې د چاروا کو له خوا و وهل شول. 
داد دوي د هرې ورځې د ناخوالو څخه ىوه برخه ده چې په 

لکو مظلوم ملت ىې کوي. دد ې حادثې سبب دا وىل شوى چې خ
  د ګوډاګي ادارې بىرغ څىرې کړى دى. 

۵  

ىرغلګرو قواوو د کندهار په والىت کې ىو ملکې  ۹د جنورۍ په مه ىوناما دغه پىښه نه شي تصدىقوالى. 
کس شهىد کړ  او درې تنه نورىي ټپىان کړل. دغه پېښه د کندهار 
والىت د خواجک بابا ّپه ساحه کې په هغه وخت کې پىښه شوه 
چې ىرغلګرو ىوه عراده نقلىه وسىله په قصدي ډول له ىوه موټر 

  ساىکل سره ټکر کړه. 

۶  

شي ىوناما دغه حادثه نه 
  تصدىقوالى. 

مه د ننګرهار والىت د خوګىاڼىو په ولسوايل کې ۱۰د جنورۍ په 
  درې ماشومان د ىرغلګرو د هاوان په ىوه ګولۍ و وىشتل شول. 

۷  

ىوناما د دغې پېښې په باب څىړنه 
وکړه او وىي موندله چې د حادثې 

ولسوايل کې د مه د تخار والىت د اشکمش په ۱۰د جنورۍ په 
طاهر خان په کلى کې په ىوه کور باندې دىوه برىد په ترڅ کې ىو 

۸  
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  ملکي کس شهىد کړاى شو او دوه تنه نور ونىول شول.   تلفات ملکي کسان نه وو. 
ىوناما دغه قضىه نه شي تصدىقوالى 

.  
مه د نىمروز په والىت کې د خاشرود په ولسوايل ۱۰د جنورى په 

داخلى عسکرو کې دوه ملکي کسان د ىوې حملى په ترڅ کې د 
  په مرسته و وژل شول او دوه نور

  بندىان شول.  

۹  

دغه قضىه د طالبانو له اعالمىې 
څخه پخوا د ىوناما له خوا مستنده 
شوې وه. ىوناما وموندله چې په دې 
حادثه کې لس تنه ملکي کسان وژل 

تنه نور ټپىان شوي خو  ۹شوي او 
ىوناما وموندله چې د ملکې کسانو 
تلفات د هغې چاودنې له امله وشول 
چې ځانمرګي واسکټونه د دولت 
ضد عناصرو د مړو په جسدونو پورې 

  تړل شوي وو..

رسنوى راپور ور کړ چې د مىدان وردک د  ۱۳د جنورۍ په مه
د تنګى  والىت د حسن خىلو په ساحه کې د سىد آباد د ولسوايل

درې په سىمه کې د ىوې حملې په ترڅ کې ىو شمىر ملکي کسان 
شهىدان او ىا ټپي شوي دي . خربونه زىاتوي چې جومات بمباري 
شو  کله چې د کلي خلک له کورونو څخه را و وتل چې له خاورو 
او اىرو څخه شهىدان او زخميان راوباسي نو په مسجد باندې بىا 

رجي پىاده عسکرو هغه ملکې کسان بمباري وشوه. داخلي او خا
په نښه کول چې له خپلو کورونو څخه را وتل. دامام ابوحنىفه 
دلىسې ښوونکى او د ده دوه زامن او د ىوه قومى مشر، حاجى 
خار درې زامن (صبغت الله، عبدالباسط او نىک محمد) د 

تنه ملکي  ۱۸شهىدانو په ډله کې شامل وو. په مجموعي ډول 
ول او له دىرشو څخه زىات په دغه فاجعه کې کسان شهىدان ش

  ټپىان شول. 

۱۰  

ىوناما دغه پىښه نه شى 
  تصدىقوالى.

مه د مىدان وردک والىت د تنګي په ساحه کې لږ ۱۳د جنورۍ په 
بې ګناه ملکىان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو  ۷تر لږ 

د بې رحمه او وحشىانه عملىاتو په ترڅ کې شهىدان شول. د تىر 
امرىکاىان پکې  ۴۲کال له خونړۍ حادثې څخه وروسته چې 

ووژل شول، ىرغلګرو قوتونو په دې پىل وکړ چې د دې کلي له 
کې په  خلکو څخه د خپلو مړو غچ واخلي، دوي په څو وختونو

  سل ګونو کلىوال ووژل او په سلګونو نورىى ونىول. 

۱۱  

ىوناما دغه حادثه نه شي  تصدىق 
  کوالى.

مه د غزني والىت د شلګرد ولسوايل د منار په ۱۴د جنورۍ په 
کلي اربکىو د ملکي کسانو په کور برىد وکړ. د تالشۍ د عملىاتو 

ووهل په ترڅ کې ىو سپسن ږىرى حاجى مومن او بل تن خالد 
شول.وروسته د شاهدانو په قول اربکىانو له کور څخه نغدې 

  پىسې، د ښځوګاڼه او ىو تاىوتا موټر ىووړل. 

۱۲  

ىوناما دغه حادثه نه شي 
  تصدىقوالى. 

داخلي قواوو د فراه والىت د پىساو په کلى کې  ۱۷د جنورۍ په مه
د باالبلوک په ولسوايل کې ىو تن ملکي کس په داسې حال کې 

  ه چې خپلې کروندې ته ىې اوبه ورکوىل. وواژ
 ۱۳  

ىوناما دغه پىښه نه شي  مه داخلي قواوو د پکتىکا والىت د اومنې په ۱۷د جنورۍ په   ۱۴  
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ولسوايل کې د شپې برىدوکړ. دوي څلور تنه ملکىان بندىان کړل   تصدىقوالى. 
بوجۍ غوزان ىې له ځان سره  ۲۵موټر ساىکلو نه، ىو موټر او  ۸او 

  وړي دي. 
دغه قضىه د ىو ناما له خوا د طالبانو 
تر اعالمىې دمخه مستند شوي وه 
ىوناما مستند کړې چې د دولت ضد 
عناصرو او ملى اردو په منځ کې د 
متقابلى جګړې په اثر دوه ښځې 
ووژل شوې او ىو ماشوم له هغه 
وروسته ژوبل شو چې د ګزمې په ىوه 

  وان برىد وشو. کار

مه د جمعې په ورځ د ملکي کسانو د وژلو په ۱۸د جنورۍ په 
سلسله کې اشغالګرو قواوو دهرات والىت د شىنډنډ په ولسوايل 
کې دوه ښځې شهىداني کړې په داسى حال کې چې د سىمې 
خلکو د دوو ښځو د شهادت شاهدان وو، ناوړى امرىکاىى د 

  د شهادت راپور ورکړ. ښمن په بې شرمۍ سره د دوو طالبانو 
۱۵  

دغه قضىه د طالبانو تر اعالمىى د 
مخه د ىوناما په ذرىعه مستنده شوې. 
ىوناما ثابته کړې چې ىوه ماشومه 
نجلۍ د سړک د غاړې د ماىن د 
چاودنې له امله وژل شوې او درې 

  نورماشومان ژوبل شوي دي.

کې  مه د کندهار والىت د شاويل کوټ په ولسوايل۱۹د جنورۍ په 
د (کجور ناوه) په سىمه کې د ىوه ملکي کس څلور تنه ماشومان د 
ىرغلګرو د ماىن د چاودنې له امله ووژل ىا ټپىان شول. داسې وىل 
شوي چې ىرغلګرو په غونډىو او مىدانونو کې د پرسونل ضد 
ماىنونه چې د تماس په ذرىعه چوي پاشلي دي او په بىال بىلو 

  اتو سبب ګرځي. سىمو کې د ملکي کسانو د تلف

۱۶  

دغه قضىه د طالبانو له اعالمىې 
څخه وروسته دىوناما له خوا تصدىق 
شوه. ىوناما وموندله چې ىو ملکي 
شخص د دولت پلوه قوتونو د تاال 

  شۍ په عملىاتو کې ژوبل شوى دى. 

مه د ننګرهار والىت د شىرزادو د ولسوالۍ د توتو ۲۱د جنورۍ په 
په کلي کې اشغالګرو قواوو له خوا د ملکي خلکو کورونه تربرىد 
الندې راغلل او تالشى شول. د دې په نتىجه کې ىو ملکي کس 

  ووژل شو او اته تنه نور بندىان شول. 
۱۷  

ىوناما د دغې قضىې څىړنه وکړه او 
ه ويې موندله چې ملکي کسانو ت

  تلفات نه دي اوښتي. 

مه د نورستان والىت د کامدىش په ولسوايل کې د ۲۱د جنورۍ په 
بازګل په سىمه کې ىرغلګرو قوتونو ملکي خلک بمبار کړل چې 

  دوه تنه ملکي کسان پکې شهىدان شول.
۱۸  

بىن په مه د کابل والىت د سروبي د ولسوايل د اوز۲د جنورۍ په  ىو ناما دغه پېښه نه شي تصدىقوالى 
عالقه کې د حسىن خىل په کلي کې دوه تنه ملکي کسان د 
اربکىانو له خوا ووىشتل شول. له دوي څخه ىو تن په هغه ځاى 

  شهىد شو بل تن ىې ژوبل شو. 

۱۹  

ىو ناما دغه پىښه نه شي 
  تصدىقوالى.

مه ىرغلګرو قوتونو د هلمند والىت د نادعلى په ۲د جنورى په 
ولسوايل کې سخته بمباري وکړه چې زىات شمېر ملکي وګړي ىې 

  شهىدان کړل. 
۲۰  

ىوناما دغه قضىه وڅىړله او وىې 
موندله چې تلفات په دې قضىه کې 

مه د کندز والىت د مرکز د کانام په سېمه کې ۲۱د جنورۍ په
قوتونو د تاالشۍ د عملىاتو په ترڅ کې ىو ملکي کس ىرغلګرو 

۲۱  
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  شهىد کړ او دوه نورىې له ځان سره ىووړل.   ملکي کسان نه دي. 
مه د سه شنبې په ورځ د پروان والىت د سىاګرد ۲۲د جنورۍ په  ىوناما دغه پېښه نه شي تصدىقوالى. 

ولسوايل خلکو شکاىت وکړ چې اربکىان او پولىس چې د کابل په 
  ملکي کسان وهي ډبوي. اداره پورې تړيل وو،

۲۲  

دغه قضىه د طالبانو له اعالمىې 
څخه پخوا د ىوناما له خوا مستنده 
شوې ده. ىوناما وموندله چې د 
دولت ضد او حکومتي قواوو تر منځ 
د جنګ په ترڅ کې ىوه ښځه ووژل 

  شوه. 

مه د کاپىسا والىت د تګاب په ولسوايل کې داخلي ۲۳د جنورۍ په 
او خارجى دښمنانو د تاالشۍ د عملىاتو په ترڅ کې د دې 
ولسوايل د والىتي شورا ىوه ښځىنه غړې ووژله او مجاهدىنو ته ىې 

  څه زىان ونه شو رسوالى. 
۲۳  

ىوناما دغه قضىه تصدىقوي او 
تاىىدوي چې قضىه ىوه ترافىکې 

ومه پىښه نه وه پىښه وه او داسې ک
چې په وسله والې جګړې پورى 

  تعلق ولري. 

مه د شنبى په ورځ ىرغلګرو قوتونو دبلخ د والىت ۲۶د جنورۍ په 
په مزار شرىف کې ىو شخص په دې ناقصه ادعاء وواژه چې ګوىا 
غوښتل ىې چې خپل موټر ساىکل د دوي له وساىطو سره 

  وجنګوى. 
۲۴  

د دغه حادثه د طالبانو تراعالمىې 
مخه د ىوناما له خوا مستنده شوې 
وه. د ىوناما او د طالبانو له خوا 

  ورکړل شوي جزىىات ىو شان وو. 

مه، ىرغلګرو  قوتونو د لوګر والىت د برکي برک ۲۷د جنورى په 
په ولسوايل کې درې تنه ملکي کسان  هغه وخت کې ووژل چې 

ىتي په ىوه موټرکې ىې سفر کاوه. دغه درې واړه وروڼه وو. وال
چارواکو دغه حادثه منلې ده خو د جزىاتو له ورکولو څخه ىې ډ 

  ډه کړې ده. 

۲۵  

دغه حادثه د طالبانو له اعالن څخه 
پخوا ىوناما مستنده کړي وه. ىوناما 
وموندله چي ىو ملکي کس وژل 
شوي او نهه تنه په ولسوايل کې 
بندىان دى. بل کس چي وژل شوى 
دى د دولت ضد ګروپ له غړو څخه 

  و. 

مه ىرغلګرو قوتونو د داخلي قواوو په مرسته د ۳۰د جنورى په 
ننګرهار والىت د خوګىاڼيو په ولسوايل کې د مىا ګانو په کلي کې 
درې تنه ملکي کسان ووژل او نهه تنه نوريې بندىان کړل. محلى 
پولىسو رسنىوته ووىل چې دوي پخپلو پټىو کې سهار مهال کار کا وه 

خلکو ىې ډزې وکړې. او داخلي او خارجي عسکر راغلل او په 
دوه تنه ىې و وژل او هر څوک چې په مخه ورتلل له ځان سره ىې 
اخىستل د دې ولسوايل مشرحاجى سىد رحمن دغه حادثه تاىىد 

  کړې ده. 

۲۶  

دغه قضىه د طالبانو له اعالن څخه 
وروسته د ىوناما له خوا تصدىق 
شوې چې دې ته ورته جزىىات ىې 

  لرل. 

جشنبې په ورځ امرىکاىى ىرغلګرو قواوو د مه د پن۳۱د جنورۍ په 
کنړ والىت د خاص کنړ په ولسوالۍ کې ملکي کسان په نښه کړي 
او درې تنه ىې ژوبل کړي چې د دې عسکرو له خوا پرې اعرتاف 

  شوى دى. 

۲۷  

ىوناما د دې قضىې په باب څىړنه 
وکړه او وىې وموندله چې دا تلف 

ىرغلګرو او داخلى قواوو د فراه والىت د بکوا مه۳د فربورۍ په 
په ولسوايل کې د شاګۍ په ساحه کې د ملکي کس حاجى اغا په 

۲۸  
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کور ىرغل وکړ. دوي دهغه په کور کې څه چاودىدونکي مواد پىدا   شوى ملکى کس نه و. 
نه کړل خو هغه ىې په زوره له کوره واىست او د خپلوانو په مخ کې 

  ىې وواژه. 
ن څخه د دغه قضىه د طالبانو له اعال

مخه د ىو ناما په ذرىعه مستنده شوې 
وه. ىوناما مونديل دي چې بىن 
المللى او افغاني امنىتي قواوو 
دعملىاتو په ترڅ کې دوه تنه د دولت 

تنه محلي  ۵ضد قوماندانان او 
ملکي کسان وژيل چې دوه ښځې او 
درې کوچنۍ نجونې دي. درې تنه 

  نورماشومان ژوبل شوي دي. 

مه د هرات والىت د شىن ډنډ په ولسوايل کې د ۵د فربورۍ په 
زىرکوه په ساحه کې د مجاهدىنو او امرىکاىى عسکرو په منځ کې 

تنه  ۴د مخامخ جګړې په ترڅ کې دوه تنه ښځې شهىدانې او 
  ماشومان ژوبل شول. 

۲۹  

ىوناماد دې تاالشۍ د عملىاتو 
تصدىق کړى خو د ملکي تلفاتو 

  پىښې ىې نه دي تصدىق کړي. 

مه ىرغلګرو قوتونو د کاپىسا والىت د تګاب په ۷د فربورۍ په 
ولسوايل کې د جاىل خىل په ساحه کې ىه ىوه وخت کې د شپې په 
مهال په څو کورونو برىد کړى. دوي ىو ملکي کس د تورىاىل په 
نامه دشپې د عملىاتو پرمهال په ىوه کور کې وژىل دى. دوي بل 

تنه  ۵ژوبل کړ. په پاى کې دوي  تن د نوراغا په نوم په بل کور کې
بندىان کړل. وىل کېږى چې امرىکاىي قواوو کورونه تر لمر ختو 
پورې تالشى کړي چي په دې ترڅ کې له ځىنو کورونو څخه د 

  ښځوګاڼې او قىمتي شىان غالء شوي دي. 

۳۰  

دغه قضىه د طالبانو له اعالن 
وروسته د ىوناما له خوا تصدىق 

  درلودل. شوې چې عىن جزىات ىې 

مه د اروزګان والىت په دهراورد ولسوايل کې د ۱۱د فربورۍ په 
شىن کاىان په ساحه کې اسرتالىاىى ىرغلګرو ىو ملکي شخص 

  شهىد کړ. 
۳۱  

دغه قضىه د طالبانو له اعالن څخه 
پخوا د ىوناما له خوا مستند ه شوې 
وه. ىوناما وموندله چې د بىن المللى 

د شپې  او د خوست د والىتى قواوو
د عملىاتو په ترڅ کې ىو ملکي 

  شخص وژل شوى دى. 

مه تىري کوونکو د خوست والىت د منګسو په ۱۳د فربورۍ په 
ساحه کې د ننګرهار د پوهنتون دطب ىوتن محصل د احسان الله 
په نوم شهىد کړ. د شهىد خپلوانو رسنىو ته ووىل چې احسان الله د 
ننګرهار د پوهنتون محصل و؛ دى د خپلو رخصتىو د تىرولو لپاره 

نو کې شامل و او نه کلي ته راغلى و. هغه نه په وسله واله فعالىتو
  ىې له کوم ګروپ سره اړىکه درلودله. 

۳۲  

دغه قضىه د طالبانو تر اعالن د مخه 
د ىوناما له خوا مستنده شوې وه. 
ىوناما موندلې وه چې د بىن المللى 
نظامي قوتونو دهواىى کومکي 

 ۵برىدونو په ذرىعه نهه تنه ملکېان، 

مه د کنړ والىت د شىګل په ولسوايل کې د شلنت د ۱۳د فربوري په 
د وادۍ د چوګام په کلي کې ىرغلګرو قواوو د داخلي قوتونو په 

 ۵مرسته لس تنه ملکي کسان شهىدان کړي. په دې شهىدانو کې 
ښځې او ىو سړى شامل وو. نور ماشومان هم ژوبل  ۴ماشومان، 

شوي دى. د کنړ والىت واىل ښاغلى واحدى د ملکي کسانو مړىنه 

۳۳  
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 ۵ښځې وژل شوې او  ۴ماشومان او 
کسان ژوبل شوي چې نور ملکي 

  درې تنه ىې ښځې او ىو ماشوم و. 

تاىىد کړې ده، د والىتى شورا مشر حاجى مىا حسن عادل په کلکه 
سره د ښځو او ماشومانو وژنه وغندله هغه زىات کړه چې په دې 

او حکومت ډول عملىاتو سره هغوي (تىرى کوونکي) د خلکو 
  ترمنځ فاصله زىاتوي. 

دغه حادثه د طالبانو تر اعالن پخوا 
د ىوناما له خوا مستند شوې وه. 
ىوناما تصدىق کړې وه چې ىوه 
ملکي عراده د اىساف له هداىت 
سره سم ونه درىده، اىساف ډزې پىل 
کړې او ىو تن ملکې کس ىې و واژه 

  او څلور تنه نور ىې ټپىان کړل. 

مه په کندهار والىت کې د سپىن بولدک په ۱۴په د فربورۍ 
ولسوايل کې د کاچي په ساحه کې ىرغلګرو د ملکي خلکو ىوه 
عراده ترانسوپورتي وسىله ترهدف الندې ونىوله چې درې تنه 
ملکىان پکې وژل شوي ىا ټپىان شوي. د کندهار والىت چارواکو 

  هم دغه ملکي تلفات تاىىد کړي دي.
۳۴  

لبانو د اعالن په دغه حادثه د طا
تعقىب د ىوناما له خوا تصدىق شوه. 
ىوناما تصدىق کړه چې اىساف د 
واده په مراسمو په هغه وخت کې 
برىد وکړ چې د کندهار والىت د 
سپىن بولدک په ولسوايل کې په موټر 
کې سفر کاوه او موټر د تاالشى په 
پوسته کې د توقف اشارې ته پام ونه 

و ملکي کړ. د دې په پاىله کې ى
نور ټپىان  ۴شخص ووژل شو او 

  شول. 

مه اشغالګرو عسکرود کندهار والىت د سپىن ۱۳د فربورۍ په 
بولدک په ولسوايل کې د اونکا په ساحه کې د واده په مراسمو 

  ډزې وکړې چې دوه کسان ىې شهىدان کړل. 

۳۵  

دغه قضىه د طالبانو تر اعالن پخوا د 
ىو ناما له خوا مستنده شوې وه. 
ىوناما موندلې وه چې ىو تن ملکي 
کس وروسته له هغه چې د ځانګړو 
ځواکونو له خوا د تاالشۍ دعملىاتو 

  پر مهال مړ وموندل شو. 

مه د مىدان وردک د والىت بې ۱۶د شنبې په ورځ د فربورۍ په 
تىرو څو مىاشتو د ظلم او استبداد په  وسه خلکو د ىرغلګرو د

مقابل کې شکاىت وکړ او ىو وار بىاىى د کابل کندهار لوىه الر 
بنده کړه. په پاىله کې ىې ىرغلګرو ىو تن محصل وواژه چې د لوىو 
مظاهرو سبب وګرځىد. دغه محصل له کوره څخه رااىستل شوى 

  او بىا وژل شوى دى. 

۳۶  

وونکو د اروزګان والىت د چىنارتو په مه تىرى ک۱۹د فربورۍ په  ۳۷
تنه ملکي  ۳ولسوايل کې د چىنار په سىمه باندې برىد وکړ. دوي 

 نور ىې بندىان کړل. ۲کسان ووژل او 

ىوناما دغه پىښه نه شي 
 تصدىقوالى.

مه دوه تنه ملکي کسان د نورستان والىت د غازى ۱۹د فربورۍ په  ۳۸
آباد ولسوايل د هىګل په سىمه کې د بې پىلوټه الوتکې په برىد کې 
شهىدان شول. د عىنى شاهدانو په قول په نژدې تىرو وختونو کې لږ 

ىوناما د دې پىښې په باب څىړنې 
وکړې او په دې باور ده چې په دې 
پىښه کې ملکي تلفات نه دي 
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تنه ملکي کسان د بې پىلوټه الوتکو د برىدونو له امله په  ۱۵تر لږه 
 دغه ولسوايل کې وژل شوي دي.

 رامنځته شوي.

مه د کندز والىت د قلعه ذال د ولسوايل د صافى ۲۰د فربورۍ په  ۳۹
کوټ په کلى کې دوه ملکي کسان هغه مهال د بې پىلوټه الوتکو 

 و کې يې کار کاوه.په برىدونو کې ووژل شول چې په خپلو کروند

دغه پىښه د طالبانو له اعالن څخه 
پخوا د ىوناما له خوا مستنده شوې 
وه. ىوناما تشخىص کړې وه چې د 
کندز والىت د قلعه ذال په ولسوايل 

ملکي  ۲کې د هواىي برىدونو له امله 
 کسان وژل شوي دي.

عالقه مه تىري کوونکو د لغمان والىت د ګل آرام ۲۱د فربورۍ په  ۴۰
بمبارى کړه او لس تنه ملکي کسان ىې ىا ووژل او ىا يي ټپىان 
کړل. مظاهره چىانو د اشغال کوونکو قواوو او د کرزي د حکومت 

 په ضد شعارونه ورکول او د قاتالنو لپاره ىې جزا غوښتله.

ىوناما ددې قضىې په باب څىړنې 
وکړې او تشخىص ىې کړه چې په 
دغه حادثه کې تلف شوي ملکي 

 کسان نه وو. 
مه امرىکاىى تىرى کوونکو د کندز والىت د مرکزى ۲۱د فربورۍ په  ۴۱

 ۴سىمې خواجه غلطان په سىمه کې برىد وکړ. دوي د ىوې کورنۍ 
تنه شهىدان کړل چې نومونه ىي عبدالحق، سىف الرحمن، حىات 
الله او دالور وو. د تاالشۍ د عملىاتو وروسته دوي ىو بل تن هم 
بندي کړ. دغه حادثه د کندز والىت د چارواکو له خوا هم تصدىق 

 شوې ده.

ىوناما د دې حادثې په باب څىړنې 
وکړې او تشخىص ىې کړه چې د دې 

 ي کسان نه وو. حادثې تلفات ملک

مه صلىبى ىرغلګرو د داخلي مزدورانو په مرسته د ۲۱ُد فربورۍ په  ۴۲
لغمان په والىت کې بمباري وکړه چې د ماىل تاوانونو بر سىره ىې 

نور ىې ټپىان کړل. دغه مصىبت په  ۴کسان شهىدان او  ۷لږ تر لږه 
ورځې د هغه له مخه کرزى په  ۵هغه وخت کې رامنځته شو چې 

رمان کې خپل مزدور عسکر له دې څخه منع کړي وو چې له ىو ف
صلىبى ىرغلګرو څخه هواىي مرسته وغواړي. دغه پىښه د کرزى 

 حقىقت او شخصىت په ډاګه کوي.

ىوناما د دې حادثې په باب څىړنې 
وکړې او تشخىص ىې کړه چې د دې 

 حادثې تلفات ملکي کسان نه وو.

تنه ملکي وګړي د اشغالګرو قواوو د هواىي  ۴مه، ۲۵د فربورۍ په  ۴۳
برىد له امله چې د ننګرهار والىت د حصارک د ولسوايل په 

 شاوخوا عالقو کې يې بمبارى وکړه ووژل شول.

دغه قضىه د طالبابو له اعالن څخه 
پخوا د ىوناما له خوا مستنده شوې 
وه. ىوناما تشخىص کړه چې د بىن 
ټه المللى نظامى قواوو د بې پىلو

الوتکو په برىد کې چې د ننګرهار 
والىت د حصارک د ولسوايل په 
څنډو کې ىې د مظنونو دولتى ضد 

تنه ملکي  ۲عناصرو پر ضد کړى وه، 
 ماىن پاکوونکي ووژل.
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مه، اسرتالىاىى ىرغلګرو په رسمى ډول ۳کال د مارچ په  ۲۰۱۳د  ۴۴
ومنله چې دوي د اروزګان په والىت کې دوه ماشومان و وژل چې 

 کلونو څخه کم وو. ۷عمرونه ىې له 

دغه حادثه د طالبانو له اعالن څخه 
دمخه د ىوناما له خوا تثبىت شوې 
وه. ىوناما دې ته ورته جزىىات ثبت 
کړي خو د دې تاىىد ىې کړى چې 

مه نېټه ۲۸فربورۍ په حادثه د 
 رامنځته شوې ده.

مه اشغالګرو قوتونو د پکتىا والىت د ګردي څىړۍ د ۶د مارچ په  ۴۵
دروار په ساحې باندى برىد وکړ. له تالشۍ وروسته دوي خلکو ته 

 تنه ىې شهىدان کړل. ۳زىانونه واړول او د ىوې کورنۍ 

 ىوناما دغه پىښه نه شي تصدىقوالى.

مه اشغالګرو قوتونو د اروزګان والىت د دهراود ۶د مارچ په  ۴۶
ولسوايل ځىنې کلي تر برىد الندې ونىول. عىنى شاهدانو رسنىو ته 

تنه ملکي کسان د حاجى رشىد  ۶۰۰و وىل چې خارجى عسکرو 
خان په کور کې په داسې حال کې توقىف کړي وو چې د ىوې 

نه ىې څه شپي لپاره ىې نه د لمانځه لپاره اودس کوالى شواى او 
 څښلى او خوړىل شواى.

ىوناما دغه پىښه نه شي  تصدىقوالى 

مه نېټه د کندز والىت د دشت ارچى په ولسوايل کې د ۶د مارچ په  ۴۷
شهىد عبدالوحىد ښوونځي ته نژدې د اربکى قوماندان زلمى له 

 خوا دوه تنه ملکي کسان و وهل شول.

دغه حادثه د طالبانو د اعالن څخه 
وناما له خوا تصدىق وروسته د ى

شوې. ىوناما تشخىص کړې ده چې د 
افغان محلى پولىس د قوماندان له 
خوا د کندز د والىت د دشت ارچي 
په ولسوالۍ کې ډزې وشوې او دوه 

 تنه يې ټپىان کړل. 
مه نېټه د کاپيسا د والىت د کوه بند ولسوايل د سنجىن ۷د مارچ په  ۴۸

تنه ىې ټپىان  ۷په وادۍ کې اربکى قواوو ملکي کسان وهلي او 
کړي دي. د عىنى شاهدانو په قول اربکىانو بىا د ملکي خلکو اوو 

 کورونو ته اور اچوىل دى. 

ىوناما ددغې قضىې په باب څىړنه 
کړې ده او تشخىص کړې يې ده چې 

د قومونو په منځ کې په شخړو حادثه 
پورې اړه درلودله او د وسله والې 

 جګړې سره يې تړاو نه درلود.
مه، اشغالګرو قواوو د ننګرهار والىت د سپىن غر ۹د مارچ په  ۴۹

ولسوايل په بازار باندې بمبارد وکړ چې ىو تن ملکي شخص ىې و 
 نور بې ګناه افغانان ىې ژوبل کړل. ۱۹واژه او 

د طالبانو له اعالن څخه  دغه حادثه
پخوا د ىوناما له خوا تصدىق شوې. 
ىوناما تشخىص کړه چې د دولت 
ضد عناصرو له حملې څخه وروسته، 
بىن المللى هواىي قواوو د دولت 
ضد عناصرو ځاىونه تر برىد الندې 

تنه  ۱۰ونىول. د دې برىد له اثره 
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تنه ماشومان او  ۳ملکي کسان چې 
 ول. تنه ښځې دي ټپىان ش ۴

مه، د فراه والىت خاک سفىد ولسوايل د دارنج په ۹د مارچ په  ۵۰
ساحه کې سىد عظىم آغا مال امام (مذهبي مشر) د بې پىلوټه 

 الوتکې د برىد له امله شهىد شو.

ىوناما د دې پىښې په باب څىړنې 
وکړې او تشخىص ىې کړه چې د دې 

 حادثې تلفات ملکي کسان نه وو.
دوه تنه ملکي کسان چې ىوه يې ښځه او بل يې  مه۱۰د مارچ په  ۵۱

ىو سړى و د اروزګان والىت د چىنارتو ولسوايل د النګرىز په 
 سىمه کې د ىرغلګرو د برىد په ترڅ کې شهىدان شول.

دغه قضىه د ىوناما له خوا تصدىق 
شوې. ىوناما تشخىص کړې ده چې 
ىو نارىنه او ىوه ښځه دواړه ملکي 

اره وو د کسان په موټرساىکل سپ
اسرتالىاىى عسکرو له خوا وىشتل 

 شوي او په قتل رسىديل.
مه نېټه ىرغلګرو قوتونو د کابل والىت د قره باغ په ۱۱د مارچ په  ۵۲

ولسوايل کې د ملکي کسانو د مسافرو په ىوه بس باندې ډزې 
 وکړې چې دوه تنه ملکي کسان ىې و وژل او ىو بل ىې ژوبل کړ.

تر اعالن دمخه دغه حادثه د طالبانو 
د ىوناما له خوا تصدىق شوې وه. 
ىوناما تشخىص کړې ده چې د 
اىساف قواوو په ىوې الرۍ هغه 
وخت ډزې وکړې چې الرۍ د 
راپورونو له مخې د اىساف الرښوونو 
ته پام ونه کړ چې د کابل پروان په 
لوىه الرکې د تګ الر بدله کړي 
چې په نتىجه کې ىې دوه تنه ملکي 

شول اوچلونکي ټپى  کسان و وژل
 شو.

مه نېټه ىو ملکي افغان د هرات والىت د شىنډنډ د ۱۱د مارچ په  ۵۳
ولسوايل د زىرکوه په سىمه کې د ىرغلګرو له خوا په ىوه برىد کې 

 شهىد شو.

ىوناما د دې پىښې په باب څىړنې 
وکړې او تشخىص ىې کړه چې د دې 

 حادثې تلفات ملکي کسان نه وو.
مه داخلي قواوو د پکتىکا والىت د تروې ولسوايل د ۱۶د مارچ په  ۵۴

ترخه په کلى کې د ىوې حملى په ترڅ کې ىو ملکي شخص و 
واژه او دوه تنه نور ىې ټپىان کړل. دغه راز دوي د ملکي خلکو 

 دوه موټر ساىکالن او ىو تراکټور له ځان سره وړي دي.

  
  

ىوناما دغه پىښه نه شي  تصدىقوالى 

مه د کندهار والىت د شاوىل کوټ د ولسوايل د ۱۸ د مارچ په ۵۵
زنداى په کلى کې د امرىکاىى هواىي برىدونو په ترڅ کې ىو تن 

 ملکي کس و وژل شو. 

  
ىوناما دغه پىښه نه شى تصدىق 

 کوالى
داخلى قواوو د هلمند والىت د مارجى د ولسوايل ۱۹د مارچ په  ۵۶

 کسان شهىدان کړل.ناوار په سىمه کې څلور تنه ملکي  - د ترخه
دغه قضىه د طالبانو تر اعالن دمخه 
د ىوناما له خوا مستنده شوې وه. 
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ىوناما تشخىص کړې ده چې د هلمند 
والىت د مارجه په ولسوايل کې د 
افغان امنىتى قواوو او دولت ضد 
عناصرو په منځ کې د ترىاکو د کښت 
پر سر جګړه شوې چې د افغان 
امنىتى قواوو څخه ىوتن وژل شوى 

و له مخې امنىتي دى. د راپورون
قواوو په بدل کې هلته ډزې کړي او 

نور  ۲تنه ملکي کسان يې وژيل او  ۴
 ىې ټپىان کړي دي. 

مه داخلى قواوو د هلمند والىت د موسى کال د ۲۰د مارچ په  ۵۷
تنه ملکي کسان شهىدان کړل او  ۲۰ولسوايل د کنجک په سىمه کې 

ښه شوه چې څو نور ىې ژوبل کړل. حادثه په هغه وخت کې پى
ځاىى محلى پولىس د خاکسار او احسان الله قوماندانانو په 
مشرۍ ىوه جومات ته ننوتل او د قران عظىم الشان بې حرمتى يې 
وکړه. خلکو د دې بې حرمتۍ په وړاندي اعرتاض وکړ او د دې 
غوښتنه ىې وکړه چې مجرمىن باىد جزا و وىنى خو پولىس په بې 

ې او فاجعه رامنځته شوه. دغه تشخىصه ډول پر دوي ډزې وکړ
 ناوړه پىښه د هلمند والىت چارواکو هم تاىىد کړې ده. 

دغه قضىه د طالبانو تر اعالن دمخه 
د ىوناما له خوا تصدىق شوې ده. 
ىوناما تشخىص کړې ده چې ىوې 
ډلې د ملکي کسانو د قران کرىم د 
بې حرمتۍ په وړاندې د مارچ په 

د دوى مه نېټه مظاهره کړې وه او ۲۰
په منځ کې د راپورونو له مخى 
دطالبانوځىنو غړو نفوذ کړى و چې 
په افغان ملى پولىس ىې په ىوه نقطه 
کې د جمعىت له منځه ډزې وکړې. 
د دې په ځواب کې افغان ملى 
پولىس په مظاهره چىانو ډزې کړي 
دي او د ډزو تبادله شروع شوې چې 

تنه ملکي کسان په کې و وژل شول  ۴
 نور ټپىان شول. تنه  ۵او 

مه دوه تنه ملکي کسان عبدالواحد او جمال الدىن د ۲۱د مارچ په  ۵۸
غزنى والىت د مقر د ولسوالۍ د هستاى په کلى کې و وژل شول. 
دغه دوه کسان درې ورځې د مخه د سىمه ىىزو اربکىانو له خوا 
بىول شوي وو او بىا ىې جسدونه په ىو وچ کارىز(د خمکې الندې 

 ې و موندل شول. کانال) ک

  
ىوناما دغه پىښه نه شي   تصدىقو 

 الى 

مه د لغمان والىت د الىنګار ولسوايل د پارا په سىمه ۲۲د مارچ په  ۵۹
کې د داخلى قوتونو له خوا دوه تنه ماشومان د هاوان د ګولۍ په 

 ذرىعه و وژل شول.

دغه قضىه د طالبانو له اعالن څخه 
شوې. پخوا د ىوناما له خوا تصدىق 

ىوناما تصدىق کړې ده چې د امنىتي 
قواوو او دولت ضد عناصرو تر منځ 
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د ډزو د تبادلې وروسته د افغان ملى 
امنىتى قواوو د دولت ضد عناصرو 
په ځاىونو د مرمىو ګوزارونه کړي چې 
ملکي استوګن ځاىونه هم لګىديل 
دي. په نتىجه کې ىې په ىوه کورکې 
وه دننه دوه هلکان وىشتل شوي او د

 نور ټپىان شوي دي.
مه نېټه د داخلي عسکرو له خوا د هرات والىت د ۲۴د مارچ په  ۶۰

شىنډنډ ولسوايل د عزىز آباد په سىمه کې د عسکرو له خوا د 
کلن هلک شهىد شو.  ۱۲هرات په لوىه الره کې ىو  –کندهار 

خلکو د دې ناوړه پيښې له امله اعرتاض وکړ او و يې غوښتل چې 
 ۷مجرمىن باىد جزا و وىني. پولىس په دوي باندې ډزې وکړې او 

 تنه په کې ټپىان شول.

دغه پىښه د طالبانو له اعالن څخه 
دمخه د ىوناما له خوامستنده شوې 
وه. ىوناما تشىخص کړې وه چې ىو 

وخت کې و وژل شو  هلک په هغه
چې کله د ملى اردو کوماندوګانو په 
ىوې شخصي نقلىه عرادې ډزې 
وکړې چې و نه درىده. دغه حادثه د 
هرات والىت د شىنډنډ په ولسوايل 

 کې رامنځته شوه.
مه، رسىنو راپور ورکړ چې خارجى اشغالګرو او د ۲۷د مارچ په  ۶۱

وګر والىت د دوي داخلي مزدورانو په ىوه ګډ عملىات کې د ل
څخه زىات ملکي  ۲۰برکى برک د ولسوايل په سجاوند کې له 

کسان و وژل او ډىر نورىې توقىف کړي دي. رسنىو د عىنى 
شاهدانو له قوله وىلي دي چې ګډو ځواکونو د طالبانو په ىو قوي 
مرکز باندې هواي او ځمکني برىدونه پىل کړل. دغه د کمىن برىد 

ره مخ شو.کله چې دواړو خواوو ته د طالبانو د سخت مقاومت س
ځاني او مايل تلفات ورسىدل نو اشغالګرو په دغه سىمه کې 
پراخه بمباري پىل کړه چې له امله يې ګڼه شمىره کې کورونه وىجاړ 
شول او ىو شمىر ملکىان شهىدان شول. د بمبارۍ وروسته بهرني 
 او داخلي پلي عسکر کلي ته ننوتل. هغوي ګڼ کلىوال د کورونو

څخه راو وىستل او بلې خوا ته يې ىوړل. کله چې عملىات پاى ته 
ورسىدل نو د ځىنو کلىوالو مړي په پټىو کې په داسې حال کې پراته 
وموندل شول چې خىټې، پوزې او غوږونه يې پرې شوي وو. 
ځىنې يې ال تر اوسه هم ال درکه دي. دغه پىښه کې د لسو طالبانو 

د لوګر د والىت وايل عزىزي د  د وژلو وىىل شوي دي. وروسته
پنځو ملکىانو شهادت تاىىد کړ ؛ خو دپىښې په بله ورځ د لوګر د 

زىات ملکي وګړي په دغه  ۲۰والىت والىتي شورا دا ومنله چې د 

دغه پىښه د طالبانو له اعالن څخه د 
مخه د ىوناما له خوا مستنده شوې 

چې د  وه. ىوناما تشىخص کړې وه
ملي امنىتى قواوو اودولت ضد 

 ۴عناصرو تر منځ د جګړې له امله 
نور د  ۵ملکي کسان وژل شوي او 

لوګر والىت د برکى برک په ولسوايل 
کې ټپىان شوي دي. دغه تلفات د 
متقابلو ډزو په پاىله کې رامنځته 

 شوي دي.
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 پىښه کې شهىدان شوي دي.
مه، ىرغلګرو د بدخشان والىت د وردوج ولسوايل د ۲۹د مارچ په  ۶۲

تنه ملکيان ىې شهىدان کړل  ۷ىاکشىر په سىمه کې بمبارد وکړ چې 
 او خلکو ته ىې نور ماىل زىانونه هم ورسول.

ىوناما د دې حادثې په باب څىړنې 
وکړې او تشخىص ىې کړه چې د دې 

 حادثې تلفات ملکي کسان نه وو.
مه، رسنىو د غزنى والىت د واىل د وىاند سباوون له ۳۰د مارچ په ۶۳

قوله راپور ورکړى چې ىرغلګرو په سپنده سېمه کې چې د دې 
والىت ىوه برخه ده، د ملکي کسانو ىوه ترانسپورتي عراده په نښه 

تنه نور ىې ژوبل  ۷تنه ملکيان ىې شهىدان کړي او  ۲کړې ده او 
مد وىل وىلي دي چې کړي دي. د غزني د والىت ىو تن ډاکټر اح

ملکي کسان د ىرغلګرو قواوو د هواىي  ۲۵په تېرو څو ورځو کې 
  برىدونو په نتىجه کې ژوبل شوي دي.

دغه قضىه د طالبانو له اعالن څخه 
دمخه د ىوناما له خوا مستنده شوې 
وه. ىوناما تشىخص کړې وه چې د 
اىساف د قواوو د هوايى برىد په اثر 

 ۳کړي و، چې د طالبانو په ضد ىې 
نور  ۸ملکي کسان وژل شوي او 

 ټپىان شوي دي.
مه، اشغالګرو قوتونو د کنړ والىت د شىګل ولسوايل ۵د اپرىل په  ۶۴

د شلنت وادي سخته بمبارد کړې. اشغالګرو او داخلى قوتونو له 
ملکي کسان ىې و  ۲۲بمبارد څخه وروسته په کلىو ډزې وکړې او 

وژل چې ښځې ماشومان او زاړه سړي هم په کې شامل وو. دغه 
 حادثه د کرزى د ادارې د چارواکو له خوا هم تاىىد شوې ده.

دغه قضىه د طالبانو له اعالن څخه 
دمخه د ىوناما له خوا مستنده شوې 

 ۱۳وه. ىوناما تشىخص کړې وه چې 
تنه نور  ۵ملکي کسان وژل شوي او 

 ټپيان شوي دي.
مه، نېټه د لوګر والىت د برکى برک د ولسوايل د شىخ ۵د اپرىل په  ۶۵

په سىمه کې اربکىو ملىشاءو ىو ملکي شخص شهىد کړ ځکه چې د 
 ده ورور له طالبانو سره اړىکې درلودلې.

  
 ىوناما دغه پىښه نه شي تصدىقوالى.

ىو ملکي شخص جسد پىدا مه، نېټه د ۶د شنبې په ورځ د اپرىل په  ۶۶
شو، چې د ىرغلګرو قوتونو د تالشۍ د عملىاتو په ترڅ کې وړل 
شوي و. دا شخص ىوازىنى ملکي کس نه و بلکې په لس ګونو 
نور کسان هم د دې ولسوايل څخه بىول شوي دي چې تر اوسه 

 ىې د ژوند او مرګ هىڅ خرب نشته.

دغه قضىه د طالبانو تر اعالن دمخه 
خوا ثبته شوې خو د د ىوناما له 

ىوناما له خوا د ملکي کسانو په 
تلفاتو کې نه ده شامله ځکه چې تر 
اوسه ال تر څىړنې الندې ده څو د 

 جزىىاتو تصدىق ىې وشي.
مه،  د کندهار والىت د معروف د ۶د شنبې په ورځ د اپرىل په  ۶۷

ولسوايل اوسىدونکو پداسې حال کې ىوه لوىه مظاهره وکړه چې 
ولسوايل د امنىه قومندان د ظلم او تىري له السه په  دوي د دې

وه بزګر په ى. دوي دغه قوماندان د مال امام او  تنګ شوي وو
تنه  ۲۰ه ايښى او ورځو لپار ۷د  ىېوژلو تورن کړ چې جسدونه 

ځوانان ىې بندىان کړي وو. قوماندان اوسىدونکى دې ته 
د ملکي خلکو  مجبورول چې د اربکىو په قطار کې ودرىږي او بىا

 کورونه لوټ کړي.

  
 ىوناما دغه پىښه نه شى تصدىقوالى

  شلګر د ولسوايل د ګلو په کلى مه، د غزنى والىت د ۷د اپريل په  ۶۸
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کې اربکىانو ىو تن ملکي شخص په زوره له کوره واىست او د ده 
په کور کې يې پوسته جوړه کړه.خلکو رسنىو ته و وىل چې اربکىان 

بجو ننوتل، دوي د حاجى سعدالدىن  ۷کلي ته د ماښام په 
 ماشومان په زوره له کوره واىستل او هلته ىې پوسته جوړه کړه.

  
وناما دغه پىښه نه شى  تصدىق ى

 کوالى 

مه، ىرغلګرو قواوو د تخار والىت د اشکمش ۸د اپرىل په  ۶۹
ولسوايل د چشمه ماىان د نوآباد په کلى د تالشۍ د ىو برىد په 

 هىوادوال شهىدان کړل. ۲ترڅ کې 

دغه قضىه د طالبانو له اعالن څخه 
دمخه د ىوناما له خوامستنده شوې 

تشىخص کړې وه چې ىو وه. ىوناما 
ملکي شخص وژل شوى او ىو بل ته 

 د تالشۍ په عملىاتو کې نىول شوى.
مه، امرىکاىى ځانګړو قواوو او داخلى عسکرو د ۹د اپرىل په  ۷۰

اروزګان والىت د ترىنکوټ ښار د کوټوال په عالقه کې د حاجى 
خىرالله ملکي کس پر کور برىد وکړ. هغوي حاجى خىرالله و واژه 

کور ته ىې ډىر زىان ورساوه. اروزګان والىت چارواکو دغه پىښه او 
تاىىد کړې ده او وىلي ىې دي چې وژل شوى شخص ىو ملکي 
سوداګر و او په ښار کې ىې د موټرو خرڅولو نندارتون(بارګىن) 

 درلود.

  
دغه قضىه د طالبانو د اعالن په 
تعقىب د ىوناما له خوا تصدىق شوه. 

ومات تصدىقوي. ىوناما د طالبانو معل

نېټه ىرغلګرو د هرات والىت د ګزرې په ولسوايل کې  ۱۰د اپرىل په  ۷۱
بس  ۳۰۲کندهار په لوىه الر کې په ىوه مرسىدىس ماډل  –د هرات 

 ۲باندې برىد وکړ چې ىو تن ملکي شخص په کې شهىد شو او 
نور ټپىان شول. عىنى شاهدانو رسنىو ته و وىل چې بس د 

ان پسې روان و چې نا څاپه هغوي پر بس باندې ىرغلګرو په کارو
 ډزې وکړې 

  
دغه قضىه د طالبانو له اعالن څخه 
دمخه د ىوناما له خوامستنده شوې 
وه. ىوناما تشخىص کړې وه چې ىو 
ماشوم وژل شوى او د پىښې نېټه د 

 مه ده.۱۱اپرىل 
مه، ىرغلګرو قوتونو د غزنى والىت د شلګر ولسوايل ۱۱د اپرىل په  ۷۲

د علىزي په عالقه برىد وکړ. دوي د تالشۍ د عملىاتو په ترڅ کې 
ځاىى خلکو ته زىات زىانونه اړويل دي. دوي سپىن ږىري، 

 ځوانان او ماشومان وهلي او ځورويل دي.

  
 ىوناما دغه پېښه نه شي تصدىقوالى

د ملکي کسانو د وژلو په سلسله کې د ننګرهار په والىت کې  ۷۳
خلکو په مخ کې په وحشىانه ډول ځکه و واژه  اربکىانو ىو ځوان د

چې هغه د ىو بل شهىد د جنازې په لومړي سر کې و. د عىنى 
شاهدانو په قول پورته ىاد شوى ځوان چې د قران پاک حافظ و 

 د اربکىانو له خوا په زوره وړل شوى او وژل شوى و.

  
 ىوناما دغه پىښه نه شى تصدىقوالى

مه، ىرغلګرو قوتونو د مىدان وردک په والىت کې د ۱۴د اپرىل په  ۷۴
تنه  ۳چک ولسوايل مختلفې برخې بمبارد کړې په دې بمبارد کې 

 ۳ملکي کسان چې ىو زده کوونکى په کى شامل و،و وژل شول او 

دغه قضىه د طالبانو له اعالن څخه 
دمخه د ىوناما له خوا مستنده شوې 
وه. ىوناما تشىخص کړې وه چې د 
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تنه ماشومان ژوبل شول. په دې بمبارىو کې د خلکو کورونو او 
انو په قول دغه حاصالتو ته زىات زىانونه وا وښتل. دعىنى شاهد

بمباري په داسې وخت کې وشوه چې نه هلته طالبان موجود وو 
 او نه هم کومه جګړه شوې وه.

دولت ضد عناصرو د بىن المللى 
قواوو په قطار برىد کړى او ىو ملکي 

نور  ۲ه کى وژل شوى او شخص پ
 ټپىان دي.

۷۵  
  
 

مه، افغان ملى امنىتي قواوو ىو تن ملکي شخص ۱۴د اپرىل په 
چې د فراه والىت د پشت کوه له ولسوايل څخه د سودا لپاره ښار 

 ته راغلى و د ښار په منځ کې شهىد کړ.

  
 ىوناما دغه پىښه نه شي  تصدىقوالى

  
  
۷۶  
 

مه، د هلمند والىت د مارجې د ولسوايل د قاري ۱۷د اپرىل په 
نور  ۳سعدي په عالقه کې دوه تنه ملکي کسان شهىدان شول او 

کسان په دې برىد کې چې د ىرغلګرو له خوا وشو، نىول شوي 
 دي.

ىوناما په دې حادثه کې د ملکي 
کسانو تلفات نه شى تصدىقوالى، 
خو دا ىې تاىىد کړې چې درې تنه 

ورځو توقىف  ۳ې د نىول شوي وو چ
 څخه وروسته آزاد شول.

مه، ىرغلګرو قواوو د پکتىا والىت د څمکنىو په ۱۷د اپرىل په  ۷۷
ولسوايل کې د ىو قومى مشر حاجى مرزا منګل کور د باتوىل په 
کلي کې د شپې د عملىاتو په وخت تر برىد الندې ونىو. هغوي 

تنه د ىوي ښځې په ګډون ىې  ۴حاجي مرزا و واژه او د کورنۍ 
ونىول. دغه حادثه د پکتىا والىت د چارواکو له خوا تاىىد شوې 

 او غندل شوې ده.

دغه قضىه د طالبانو له اعالن څخه 
دمخه د ىوناما له خوا مستنده شوې 
وه. ىوناما تشىخص کړې وه چې ىو 
قومى مشر وژل شوى او ىوه ښځه په 
دي حادثه کې ژوبله شوې ده. د 

 مه ده.۱۶ى نېټه د اپرىل پىښ
تنه هىوادوال په اجباري کار ۱۸۰مه، اشغالګرو قواوو۱۸د اپرىل په  ۷۸

مجبورکړل. دوي خلک مجبور کړل چې د خټو بوجۍ راوړي تر 
 څو دوي دځان لپاره مورچلى جوړې کړي.

  
ىوناما دغه پىښه نه شي تصدىقوالى. 

ولسوايل د ګرماوک د مه، د کندهار والىت د مىوند ۱۹د اپرىل په  ۷۹
عالقې په کارىز کې ىو ملکي شخص د بې پىلوټه الوتکې په برىد 

 کې و وژل شو او ىو بل تن ټپي شو.

  
ىوناما دغه پىښه نه شي تصدىقوالى. 

مه، د کندز والىت د على آباد د ولسوايل د لعل ۱۹د اپرىل په  ۸۰
تالشى مىدان په لومړۍ او دوهمه عالقه باندى برىد وکړ. دوي د 

 د عملىاتو په ترڅ کې خلکو ته ډىر زىانونه اړويل دي.

  
ىوناما دغه پىښه نه شي د 

 تصدىقوالى. 
مه، اربکي ملىشې د سرپل د والىت د صىاد د ۱۹د اپرىل په  ۸۱

تنه ملکي  ۷۰ولسوايل د فضل قلعه او کامى بازار په سىمو کې 
کسان وروسته له هغې چې د قوماندان موټر په ىوه ځمکنى ماىن 
وخوت ډىرسخت وهلي دي، په دې پىښه کې د ځىنو سپىن ږىرو 

 سرونه مات شوي دي.

د دغې قضىې يوه برخه د طالبانود 
اعالن په تعقىب د ىوناما له خوا 
تصدىق شوې ده. ىوناما تشىخص 
کړې وه چې محلى پولىس درې تنه 

ىوال چې د ځاي پر ځاي شويو کل
چاودىدونکو توکو په سىمه کې وو، 

 وهلي دي.
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مه، ىرغلګرو د کاپىسا والىت د تګاب د ولسوايل د ۲۰د اپرىل په  ۸۲
کورم خىل په عالقه کې ىولړ د شپې د تالشۍ عملىات تر سره 

تنه ملکيان  ۲کړل. دوي کورونه تالشي کړل او په پاى کې يې 
 شهىدان کړل.

قضىه د طالبانو تر اعالن د مخه دغه 
دهمدغو جزىىاتو سره د ىوناما له خوا 

 تصدىق شوې.

مه، ىرغلګرو قوتونو د بلخ والىت د بلخ په ولسوايل ۲۱د اپرىل په  ۸۳
تنه د محلى مدرسې طالبان چې د فوټبال لوبه يي کوله و  ۲کې 
 وژل.

ىوناما ددې پىښې په باب څىړنې 
دي  وکړې او تشخىص ىې کړه چې د
 حادثې تلفات ملکي کسان نه وو.

مه، ىو مال امام (هغه څوک چې د خطبې د لمونځ ۲۱د اپرىل په  ۸۴
امامت کوي)، مولوي محراب الدىن له دې امله ډىر سخت و وهل 
شو او بىا شهىد شو چې د طالبانو په جنازه کې ىې ګډون کړي و. 
دغه راز اربکي ملىشو د لوګر والىت د ازرې ولسوايل د چوترا په 

سه وتړله. د عالقه کې د مولوي عبدالوهاب سرته مذهبى مدر
محلي خلکو په قول د اربکي ملىشو مشر سوربات خىل د خپلو 
ټوپکوالو سره عالقې ته را غى او د مولوي عبدالوهاب په مدرسې 
باندې يې برىد وکړ. په لومړى سر کې هغوي مولوى عبدالوهاب 
او ىو شمىر ملکي کسان ونىول او بىا ىې و وهل. د ملکي خلکو په 

کلى خلک و وهل او وځورول چې دوي قول اربکىانو ځکه د 
 خپل ځوانان دغې د اربکىانو بد نامې پروسې ته نه لىږي. 

  
  

ىوناما دغه پىښه نه شي تصدىقوالى. 

مه، د کندهار ۲۳د ملکي خلکو د وژنې په سلسله کې د اپرىل په  ۸۵
تنه ماشومان  ۴والىت د ارغنداب په ولسوايل کې مزدورو پولىسو 

وىل چې دغه وژنه د ىو السى بم په ذرىعه  شهىدان کړل. دوي و
وشوه چې ىو پولىس په بې فکرۍ سزه د تمرىن په وخت کې د 
ملکي خلکو کورونو ته اچوىل چې په پاىله کې ىې بې ګناه 

 ماشومان شهىدان شول.

  
 ىوناما دغه پىښه نه شي تصدىقوالى 

د  مه، د کندهار والىت د ارغنداب په ولسوايل کې۲۵د اپرىل په  ۸۶
تنه کوچىان وژل شوي او ىا  ۴نظامى ګډو عملىاتو په ترڅ کې 

 ټپىان شوي دي. دغه پىښه د ىرغلګرو له خوا هم تاىىد شوې ده.

  
 ىوناما دغه پىښه نه شي تصدىقوالى

مه، د کندهار والىت د شاوىل کوټ د ولسوايل د ۲۶د اپرىل په  ۸۷
کلن هلک د اشغالګرو د بې پىلوټه  ۱۱توايل په عالقه کې ىو 

 الوتکې په برىد کې شهىد کړاى شو.

 ىوناما دغه پىښه نه شي تصدىقوالى.

هغه وروستۍ پىښه چې د ننګرهار والىت د چرپهار په ولسوايل   ۸۸
مه نېټه د ىکشنبې په ورځ وشوه، د ولسوايل د ۲۸کې د اپرىل په 

تنه بې ګناه ملکيان د صلىبي  ۴مشر په قول په دي پىښه کې 
 ىرغلګرو د مستقىمو ډزو په پاىله کې شهىدان شول.

دغه قضىه د طالبانو له اعالن څخه 
دمخه د ىوناما له خوا مستنده شوې 
وه. ىوناما تشىخص کړې وه چې 
درې تنه ملکي کسان وژل شوي او 
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 ىو تن ژوبل شوى.
مه، د ننګرهار والىت د چرپهار د لسواىل د مانو او ۲۹د اپرىل په  ۸۹

تنه ملکي هىوادوال د ىرغلګرو په ډزو  ۴ګل درې په عالقو کې 
 شهىدان شول. 

دغه قضىه د طالبانو له اعالن څخه 
دمخه د ىوناما له خوا مستنده شوې 
وه. ىوناما تشىخص کړې وه چې 

مه پىښه شوې او ۲۸حادثه د اپرىل په 
په کې وژل  ىو تن ملکي شخص

 شوى .
مه، اربکىانو د داىکندي والىت د مارمور د ولسوالۍ ۲۹د اپرىل په  ۹۰

 ملکي کسانو کورونه وسوځول. ۲د چار صد خانې په سىمه کې د 
  

 ىوناما دغه پىښه نه شي تصدىقوالى.
۹۱  
  
 

  
  
  
مه، اربکي ملىشې د غزني والىت د شلګر ۲کال د مى په  ۲۰۱۳د 

ملکي شخص ابو خان آقا د مىدادخىل په کلى په ولسوايل کې ىو 
 کې ونىو او بىا ىې شهىد کړ.

دغه قضىه د طالبانو د اعالن په 
تعقىب د ىوناما له خوا مستنده شوه. 
ىوناما تشخىص کړه چې مجرمىن د 
دولت ضد عناصر دي. د تصدىق 
شوىو معلوماتو له مخې دولتي ضد 
عناصرو ىو ملکي شخص له کور 

و ساعته وروسته څخه تښتوىل او څ
ىې دهغه سر پرې کړى او وژىل يې 
دى. دغه ملکي شخص ځکه وژل 
شوى چې په عام ډول ىې د محلى 

 پولىسو طرفداري کړې وه.
مه، د هلمند والىت د نادعلى د ولسوايل د شىن ۴د مي په  ۹۲

تنه  ۳جومات په بازار باندې د ىرغلګرو د بمبارۍ په ترڅ کې 
  تنه نور ټپىان شول. ۱۰ملکي کسان شهىدان او 

 ىوناما دغه پىښه نه شي تصدىقوالى.

مه، ىرغلګرو قواوو د ننګرهار والىت د چرپهار د ۴د مى په  ۹۳
ولسوايل د شوالني په کلى برىد وکړ. دوي د خلکو کورونه 
تاالشى کړل، هغوي ته ىې ماىل زىانونه واړول ىو تن ملکي 

 تنه نور ىې توقىف کړل.۱۱شخص ىې ژوبل او 

دغه قضىه د طالبانو د اعالن په 
تعقىب د ىوناما له خوا مستنده شوه. 
ىوناما تشخىص کړه چې د دولت 
پلوه قواوو د سپکو وسلو د ډزو په اثر 
ىو ملکي شخص ژوبل شوى دى. 
ىادو قواوو څو تنه ملکي کسان نىويل 
وو چې د دولت ضد عناصرو سره د 

 تړاو شک پرې کىده.
مه، اربکى ملىشې د غزنى والىت د زنه خان په ۴د مۍ په  ۹۴

تنه ملکي کسان شهىدان کړل. خربونه واىى چې  ۵ولسوايل کې 
اربکي ملىشه د علمىاتو په وخت کې د طالبانو له کمىن سره 

  
 ىوناما دغه پىښه نه شي تصدىقوالى.
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تنه ملکي  ۵مخامخ شوې وه. کله چې جګړه ختمه شوه اربکىانو 
 کسان (سلمانزى او نجىب د شاهد دولت زامن، مسلم د غالم

خان زوي، نادر خان د محمد نبى زوي او طالب د الهور زوى) 
ونىول او له ځان سره ىې بوتلل. وروسته دوي په بندي خانه کې 

 سخت و وهل شول او بىا شهىدان کړاى شول.
مه، د کندز والىت د امام صاحب په ولسوايل کې قارى ۴د مي په  ۹۵

مرکزى جومات مال امام (هغه څوک چې د خطبې  محمد زمان د
د لمونځ امامت کوي) ونىول شو او بىا د دغې ولسوالۍ د بابا 

 شىخ په سىمه کې شهىد کړاى شو.

دغه قضىه د طالبانو له اعالن څخه 
دمخه د ىوناما له خوا مستنده شوې 
وه. ىوناما تشخىص کړې وه چې 
سرحدي پولىسو د کندز والىت د 

ه ولسوايل کې ىو مال امام صاحب پ
 وژىل دى.

مه، اشغالګرو قواوو د زابل والىت د شاجوي د ۵د مي په  ۹۶
ولسوايل د پت خىلو په کلي باندې برىد وکړ. دوي کلىوال و وهل 

 کلن هلک توقىف کړل. ۱۴او بىا ىې مال امام نور الله اغا او ىو 

  
ىوناما دغه قضىه نه شي 

 تصدىقوالى. 
مه، اربکي ملىشې د کندز والىت د دشت ارچي ۵د مي په  ۹۷

ولسوايل د وزىر خان په عالقه کې ىو ملکي کس امىرخان و واژه. 
د سىمې د خلکو په وىنا هغه ىو ګوښه ګىراو ډارونکي سړى و چې 

 له هىڅ سىاسى ىا نظامى پروسې سره نه و تړىل. 

دغه قضىه د طالبانو له اعالن څخه 
ده شوې دمخه د ىوناما له خوا مستن

وه. ىوناما تشخىص کړې وه چې د 
محلى پولىسو ىو غړي د کندز والىت 
د دشت ارچى په ولسوايل کې ىو 

 ملکي شخص وژىل دى.
مه، د کنړ والىت د مرورې د ولسوايل د ورسک په سىمه ۶د مى په  ۹۸

کې ىوه ښځه چې حامله داره هم وه د اربکىانو د ډزو په ترڅ کې 
ژوبله شوه. خلکو په اربکىانو د ډبرو وارونه کول خو ډىر ژر 
امرىکاىان ورسىدل او هغوي ىې دقهرجنو خلکو څخه خالص 

 کړل. 

دغه قضىه د طالبانو د اعالن څخه 
ىوناما له خوا مستنده شوې  دمخه د

وه. ىوناما تشخىص کړې وه چې د 
محلى پولىسو ىوې ډلې هواىي ډزې 
کړي دي چې په پاىله کې ىې په ىوه 

کلنه ښځه سخته  ۲۸کور کې ىوه 
ژوبله شوه او جنىن ىې له السه 

 ورکړ.
مه، ىرغلګرو د کندهار والىت د مىوند د ولسوايل د لوي ۷د مي په  ۹۹

ه برىد وکړ. دوي ښځې او سړى ډىر سخت و وهل. کارىز په سىم
ځىنې ىې په لرګىو و وهل شول او څو تنه ملکىان و نىول شول. 
وروسته دوي د خلکو له کورونو څخه قىمتي شىان او پىسې غال 
کړلې او والړل. په بله ورځ د مىوند د ولسوايل خلکو د ىرغلګرو 

دوي د کندهار  د دې مجرمانه ناوړه عمل په وړاندې مظاهره وکړه

ىوناما دغه پىښه نه شى تصدىقوال 
 ى.
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هرات لوىه الره د ترافىک پر مخ بنده کړه او د اشغالګرو پر  –
ضد ىې شعارونه ورکول. څنګه چې دوي د توقىف شوىو کسانو 
آزادي غوښتله د پولىسو له خوا پر دوي باندې بې تشخىصه ډزې 

تنه نور ټپىان شول.  ۲۰تنه ملکي کسان شهىدان شول او  ۱۱وشوې. 
رد واىل له خوا تاىىد شوې خو دوي و وىل دغه حادثه د کندها

چې د مظاهره چىانو ډىرى د دولت ضد کسان وو او د وژل شوىو 
 او ټپى شوىو کسانو څخه هم ډىرى ىې په دوي پورې تعلق درلود. 

مه، اشغالګرو ځواکونو د ننګرهار والىت د خوګىاڼيو د ۸د مي په  ۱۰۰
ولسوايل ځىنې کلي (انګوري، مورکي او کجىر)په عىن وخت کې 

تنه ملکي کسان د ىو ماشوم په  ۳تر برىد الندې ونىول. دوي 
تنه په کې ښځى  ۲تنه ىې ټپىان کړل چې  ۶ګډون شهىدان کړل او 

 يې ونىول. ملکي کسان و وهل او بىا ۶۲وې. دوي وروسته 

ىوناما د دې حادثې په باب څىړنې 
وکړې او تشخىص ىې کړه چې د دې 

 حادثې تلفات ملکي کسان نه وو.

مه، ىو ماشوم د فارىاب والىت د قىصار ولسوايل د ۹د مي په  ۱۰۱
چىچکاتو په کلي کې د اشغالګرو ځواکونو د بمبارۍ له امله شهىد 

 کړاى شو.

څخه دغه قضىه د طالبانو له اعالن 
دمخه د ىوناما له خوا مستنده شوې 
وه. ىوناما تشىخص کړي وه چې 

تنه  ۴مه وشوه او ۸حادثه د مي په 
 ملکي کسان ىې تلفات درلودل.

مه، اربکي ملىشې د کاپىسا والىت د تګاب په ولسوايل ۱۰د مي په  ۱۰۲
خپلې پوستې ته نژدې د تاتارخىلو په سىمه کې د ملکي کسانو کې 

تنه د ىوې  ۲په ىوې عرادې ترانسپورتي وسىلې ډزې وکړې چې 
 تنه نور ټپىان شول. ۳ښځې په ګډون په کې شهىدان شول او 

دغه قضىه د طالبانو له اعالن څخه 
دمخه د ىوناما له خوا مستنده شوې 

مىن وه. ىوناما تاىىد کړې وه چې مجر
تشخىص شوي نه دي او کىداى شي 
چې د دولت ضد عناصر وي. ىوناما 
تشخىص کړې چې د کاپىسا والىت د 
تګاب په ولسوايل کې ىوې ملکي 
نقلىه عرادې ته نژدې ىوه چادونه 

تنه  ۴وشوه چې په پاىله کې ىې 
نور  ۲ملکي کسان و وژل شول او 

 ټپىان شول. 
رستان پارون د دې والىت مرکز مه، داخلي قواوو د نو۱۱د مۍ په  ۱۰۳

 ته نږدې د کانتووا په سېمه کې ىو ملکي شخص حمادىه شهىد کړ.
ىوناما د دې حادثې په باب څىړنې 
وکړې او تشخىص ىې کړه چې د دې 

 حادثې تلفات ملکي کس نه و.
مه، ىرغلګرو د کندهار والىت د ارغنداب د ولسوايل د ۱۲د مي په  ۱۰۴

ناګهان په عالقه کې د شپې د عملىاتو په لړ کې ىو کور تر برىد 
نور ملکي  ۴تنه ملکيان شهىدان کړل او  ۲الندې را وست. دوي 

دغه قضىه د طالبانو له اعالن څخه 
دمخه د ىوناما له خوا مستنده شوې 
وه. ىوناما تشخىص کړې وه چې 
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کسان ىې توقىف کړل. دغه ملکي تلفات د دې ولسوالۍ د امنىه 
 .قومندان نىاز محمد له خوا تاىىد شوي دي

تنه  ۴ملکي کسان وژيل او  ۲اىساف 
نور ىې د کندهار په جنوب کې د 
شپې د عملىاتو په ترڅ کې توقىف 

 کړي دي.
مه، خربي رسنىو خرب ورکړ چې د کندهار والىت د ۱۲د مي په  ۱۰۵

مىوند ولسوايل خلک د اشغالګرو او داخلي قوتونو د تالشۍ او 
ځورونو څخه ډىر په تنګ شوي دي. د تالشى عملىاتو د مى په 

مه، د شپې د عملىاتو څخه وروسته ډىر شوي دي چې حتى ۷
د  ښځې هم وهل شوي دي او خلکو د اوو پر له پسې ورځو لپاره

دوي پر ضد مظاهرې وکړې. د داود په نوم ىو تن رسنىو ته و وىل 
ځله تالشى شوي  ۴چې له دې مظاهرې څخه وروسته د ده کور 

دى. د مىوند په ولسوالۍ کې ىو دوکاندار رسنىو ته و وىل چې دى 
ډىر د خطر احساس کوي. دوي د داخلي او خارجى قوتونو څخه 

خلک ځوروى، توقىفوي، کورونه ىې تالشى کوي او قىمتى شىان 
له هغوي څخه وړي او د څاګانو جرناتورونه ىې سوځوي. دوي 
اخطار ورکړى چې که چىرې د دوي ستونزې د چارواکو له خوا 
حل نه شى، دوي به مجبورشى چې خپل کورونه پرىږدي او په 

 کى د ټولو پاىلو مسوولىت ولري. دې صورت کې به چاروا

دغه قضىه د طالبانو له اعالن څخه 
دمخه د ىوناما له خوامستنده شوې 
وه. ىوناما تشخىص کړې وه چې د 
پاکستان په ضد د ملکي کسانو په 
مظاهره کې د دولت ضد عناصرو 
نفوذ کړى و او د جمعىت له منځه 
ىې د ملى پولىسو او ملى اردو په غړو 

ړي. ملى پولىس باندې ډزې ک
تنه  ۳غربګون وښود او په نتىجه کې 

تنه نور  ۳ملکي ډرىوران و وژل او 
 ټپىان شول.

تنه ۲مه، د سمنګان مرکز ته نژدې د ملى امنىت قواوو۱۶د مي په  ۱۰۶
مال امامان (مولوى عبدالواحد او قارى عناىت الله) و وژل. 

ې اعرتاض ملکي کسانو د اىبک په ښار کې د دې وژنو په وړاند
وکړ. دوي د چارواکو پر ضد شعارونه ورکول او د مجرمىنو د 

 محاکمه کېدو غوښتنه ىې کوله. 

ىوناما دغه پىښه تصدىقوي خو واىى 
چې قضىې په شخصى اختالف 
پورې تعلق درلود نه په وسله والې 

 جګړې پورې.

مه، د قوماندان شاه محمد ټوپکوالو د اروزګان په ۱۷د مي په  ۱۰۷
کې د چارچىنو د ولسوايل د سګزي په سىمه کېد ىو ملکي  والىت

کس، جانداد اکا دوه ماشومان شهىدان کړل او دده مرمن يې 
 ژوبله کړه .

  
ىوناما دغه قضىه نه شي 

 تصدىقوالى.

مه، د مىدان وردک والىت د سىد آباد ولسوايل د ۱۸د مي په  ۱۰۸
وىل د  هفت آسىا ګودالو په کلي کې ىو ملکي شخص ډاکټر شاه

بې پىلوټه الوتکې په برىد کې په داسى حال کې شهىد کړاى شو 
 چې د سهار د لمانځه لپاره جومات ته روان و.

ىوناما دغه پىښه نه شي تصدىقو الى 

مه، د سرپل په والىت کې د صىاد د ولسوايل د پهلوان ۱۸د مي په  ۱۰۹
داخلى  تش په عالقه کې ىو کلىوال د معلم په نامه او د ده زوي د

قواوو په الس ژوبل شول او څاروي ىې ىا  وژل شوي او ىا ژوبل 

دغه قضىه د طالبانو له اعالن څخه 
دمخه د ىوناما له خوا مستنده شوې 
وه. ىوناما تشخىص کړې وه چې 
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مجرمىن د دولت ضد عناصر وو.  شوي دي.
ىوناما تشخىص کړې وه چې د دولت 
ضد عناصرو ىوې ډلې د سرپل د 

اد په ولسوايل کې ىو والىت دصى
معلم و دراو ه او هغه ته ىې اخطار 
ورکړى چې د افغانستان د حکومت 
لپاره کار مه کوه. هغه نه وهل شوى 

 او نه هم ژوبل شوى دى.
مه، د هلمند والىت د نادعلى د ولسوايل د شوراوک د ۱۹د مي په  ۱۱۰

تنه ملکي کسان د داخلى عسکرو له خوا توقىف  ۶عالقى څخه 
شول. محلى خلکو رسنىو ته و وىل چې له دې ډىل څخه د ىو تن 
جسد دوه ورځې وروسته پىدا شو او په بدن باندې ىې د وهلو 
نښانې لىدل کىدې. د نورو توقىفىانو د ژوند او مرګ په باب ال تر 

غربګون په  اوسه څه معلومات نشته. د دې حادثې په وړاندې د
دود، خلکو د وژل شوي شخص جسد والىتى دفرت ته د اعرتاض 
په ډول ورساوه. دوي وغوښتل چې مجرمىن باىد جزا و وىنى او 
دوي له عذاب او ځورونې څخه خالص کړي. که نه نو دوي به د 

 طالبانو په خوا کې ودرىږي.

  
 ىوناما دغه قضىه نه شي تصدىقوالى

ىرغلګرو قواوو د هرات والىت د شىنډنډ د مه،۱۹د مۍ په  ۱۱۱
ولسوايل د زىرکوه په سىمه کې په ځىنو کورونو برىد وکړ. دوي 
خلک له خپلو کورونو څخه و وىستل او بىا ىې په ټولىزه ډول ټول 
په قتل ورسول. دغه راز په همدې ورځ اشغالګرو په عزىز آباد کې 

او بل ىې ژوبل کړ.په ىوه مدرسه برىد وکړ. دوي ىو شاګرد و واژه 

دغه قضىه د طالبانو له اعالن څخه 
دمخه د ىوناما له خوا مستنده شوې 
وه. ىوناما تشىخص کړې وه چې دغه 
حادثه د دولت ضد عناصرو له خوا 
تر سره شوې. ىوناما موندلې چې د 
دولت ضد عناصرو ىوې ډلې د دې 
هڅه کړې چې په هرات والىت کې 
ىوه شخصى کورته ننوځي چې 

ډۍ تر السه کړي او د ملى امنىتى ډو
او بىن المللى نظامى قواوو له 
عملىاتو څخه ځانونه بچ کړي. دغه 
ډله له مقاومت سره مخامخ شوې او 
دوي بىا ىوه ښځه په ډزو سره وژلې 

 ده.
مه، داخلى عسکرو د کاپيسا والىت د تګاب ولسوايل ۱۹د مي په  ۱۱۲

د غازى خانخىل په سىمه کې د ىوه کلىوال، زمرى کور ته اور 
  

 ىوناما دغه پىښه نه شي تصدىقوالى.
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واچاوه. محلى خلکو و وىل چې دوي د زمرى کورته ځکه اور 
 واچاوه چې د ده ىو تن خپلوان له طالبانو سره والړ دي.

مه، په ىوه راپور کې وىل شوي چې اربکى ملىشې د ۲۴د مي په  ۱۱۳
کورونه  ۳۵۰غزنى والىت د ګىرو په ولسوايل کې په پاني کلى کې (

لري) د ځمکې د الندې کانال بند کړى دى او خلک ىې له زىاتو 
ستونزو سره مخامخ کړي دى. د دوي باغونه او څاروي او 

و په کروندې د وچىدو له خطر سره مخامخ دي. د محلى خلک
قول د کلى سپىن ږىرو اربکىو ته ووىل او له هغو څخه ىې وغوښتل 
چې کانال بند نه کړي.ځکه چې د دوي باغونه او کروندې د 
وچىدو له خطر سره مخامخ دي، اربکىانو دوي ته و وىل چې که 
دوى بىا د کارىز په باب هغوي ته ورشي د دوي لپاره به ډىره 

 خطرناکه وي. 

نو له اعالن څخه دغه قضىه د طالبا
دمخه د ىوناما له خوا مستنده شوې 
وه. ىوناما تشىخص کړې وه چې د 
دولت ضد عناصرو د ودانونې د 
ىوې کپمنۍ په کار ګرانو ډزې وکړې 
چې ىو کانال ىې آباداوه، په پاىله کې 
د کانال د رغىدو کار د ځنډ سره 

 مخامخ شو.

د علىشنګ د  مه، اربکي ملىشې د لغمان والىت۲۵د مۍ په  ۱۱۴
ولسوايل د قلعه نجىل په سىمه کې مال امام مولوي محمودخان په 
داسې حال کې شهىد کړ چې د ماخسنت له لمانځه وروسته کورته 

 روان و.

ىوناما تصدىق کړې ده چې قربانى د 
شخصي دښمنۍ په اثر وژل شوى 

 دى

مه، د پکتىکا والىت د مرکز شرنه کې په سل ګونو ۲۶د مۍ په  ۱۱۵
کو د اربکىانو په ضد مظاهرې وکړې. وروسته له هغه چې خل

اربکىانو د عادي خلکو په کورونو کې واړول. مظاهره چىانو وىل 
چې اربکىانو د خواجه خىلو په سىمه کې په مىرزک کې د خلکو 
په کورونو کې پوستې جوړې کړي او خلک ډىر ورڅخه په عذاب 

ل او د خلکو له کې دي. دوي د اربکىانو په ضد شعارونه ورکو
 کورونو څخه ىې د دوي د سمالسى اىستلو غوښتنه کوله.

دغه قضىه د طالبانو له اعالن څخه 
دمخه د ىوناما له خوا مستنده شوې 
وه. ىوناما تشخىص کړي وه چې د 

کسانو په سوله ىىزه توګه  ۳۰مىرزک 
مظاهره کړې، او د دې غوښتنه ىې 
کوله چې د ملى پولىسو د تالشۍ 

ې د اوسىدلو په کورونو کې پوستې چ
 جوړې شوي دي ژر لېرى کړاى شي.

مه، داخلي قوتونو د فراه والىت د فراه رود د ولسوايل ۲۷د مۍ په  ۱۱۶
په بازار کې د حفظ د مدرسې (هغه شاګردان چې قران کرىم 
حفظ کوي) مال امام او ښوونکي په داسې حال کې و وژل چې 

 هغوي په مسجد کې په خوب بىده وو. 

 ىوناما دغه پيښه نه شي تصدىقوالى 

مه، د بدخشان په والىت کې د غني په کلى کې د ۲۹د مۍ په  ۱۱۷
اشغالګرو قواوو او داخلي عسکرو د سختو بمبارىو او ګولىو له امله 

تنه ملکي کسان د سپىن  ۷سړي او ىوه ښځه شهىدان شول او  ۲
ږىرو په ګډون ژوبل شول. همداراز په بمبارىو کې ځىنې ملکي 

 کورونه تخرىب شوي او خلکو ته ډىر زىانونه اوښتي دي. 

دغه قضىه د طالبانو له اعالن د مخه 
د ىوناما په ذرىعه تصدىق شوې وه. 
ىوناما تشخىص کړې وه چې د 
بدخشان والىت د وردوج په 

ملي اردو او دولت ولسوايل کې د 
ضد عناصرو تر منځ په ځمکنۍ 
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 ۷جګړه کې ىو ماشوم وژل شوى او 
تنه نور ملکي کسان ژوبل شوي دي. 

مه، د زابل والىت د مىزان د ولسوايل د تکىر په ساحه ۲۹د مۍ په  ۱۱۸
تنه ملکي کسان وهل شوي او بىا  ۲کې د داخلي عسکرو له خوا 

 بندىان شوي دي. 

نه شي تصدىقوالى  ىوناما دغه قضىه

تنه  ۵مه، د کاپىسا والىت د االساى په ولسوايل کې ۲۹د مۍ په  ۱۱۹
تنه  ۱۴ملکي کسان د اشغالګرو د بمبارۍ له امله و وژل شول او 

نور ټپىان شول. له بمبارۍ وروسته اشغالګرو خلک ځورويل دي، 
 تنه نور ىې ونىول.  ۵۰مايل تاوانونه ىې ور اړويل او 

دغه قضىه د طالبانو له اعالن د مخه 
د ىوناما له خوا تصدىق شوې ده. 

تنه  ۳ىوناما تشخىص کړې ده چې 
ملکي کسان په متقابلو ډزو کې وژل 

 تنه نور ټپىان دي.  ۱۲شوي او 
 
 

  


