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  افغانستان

کلن راپور  یمن ۲۰۱۶ د  

ساتنه  وګړو  ملکي د کې جګړه واله وسله په  

 

 

  کابل، افغانستان

۲۰۱۶جوالی   

 

 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی )یوناما(
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 لخوا د طالبانو ېچ ،یولین ېپه الس ک رید خپل وژل شوي پالر تصو نجونو. رهیالجز/ ۶۱۰۲ © ریصفحه تصو ړۍ لوم په
 ترانسپورتيپر  روپګ موبي د ویسند ر  دیبر ، یوژل شو ېک دیبر يګانمر ځتوکو  دونکویشوي چاود یاځپه  یاځد  ېک رټمو په
 . تر سره شو  ۶۱۰۲جنوري  ۶۱ په ېباند رټمو
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 تيښاو ته لکوخ ولسيلورو لخوا  لوېکښد  ګړې د ج ېپه افغانستان ک ېچ وي،ک رهیرابرس اونهړ ک هغه ایب لځ وی راپور  ”
 ېدننه ب د کور  ی  ېافغانان  ي،ړ محروم ک توبیحقونو او خوند زو ټیبنس لهدوي  هګرنڅ ې ګړ ج ېچ کوي هګاډ په دا او
 ېچ ي یږ کت بدلحر  هوی پهدا  ېچ ،ېودلښ وېښپ یواوسن. کړي  ې ته اړتنښغو هپنا ېپه بهر ک ی  ې ډیری نور او  ي ړ ک هیاځ

 ېترانیدتر م خهڅافغانستان  د ېچ ويړ ( جو یچوبړ ابشار ) چ وی ونوړ او سرغ ري یت دد بشري حقونو  ولډباالقوه  په
 که چیرې غواړو په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه پرمختګونو ووینو او په هغې. یدلځیوراخوا غ

اندازه کې بدلون راولو چې افغانان، ښځې، نارینه او ماشومان دې ته اړباسي چې د لویو ګواښونو په منلو سره خپل 
انا او زما د کارمندانو له خوا مستندې شوې، باید د هیواد پریږدي، نو له بشري حقونو څخه هغه سرغړونې، چې د یوم

 “ .ی  ې حساب ورکونې ته را وغوښتل شيبین کچارواکو له خوا په پام کې ونیول شي او مرت

 .۶۱۰۲ یجوال ، وایجن ، کمشنر یعال حقونو بشري  د ملتونو رو ګمل د ن،یالحس راعد دیز

 

 ایروغت ېاسبمن او و ړ زده ک ېهلک چ ای ،ۍنجل رمن،یهره م ،ېشو هثبت ېک راپور  ېدپه  ېچ هېښپ وهیهره  تو اتلف د”

 ېپات د ېک ژمنهپه  ،یمحروم شو خهڅ شتید مع ېچ هښځاو  ړی س هغه هر او ،یشو یویمخن رسي الس د ېېته  ېپالن
ده او د جګړې په ښکیلو خواوو یو غږ دی، چې د ولسي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مهم او مشخص  کارندويښراتلو 

 ږتش غ دویر یت په وخت د شي لړ ورنک هڼعملي ب ېچ ی  ېاو اعالم ېهغه ژمن ګامونه پورته او خوندیتوب ی  ې غښتلی کړي.
په  ېی  رو  اود د چلن يد هغو ېبلک ،خبرو نه وښ پرد رهبرانو  لوډ ولوټد  به حافظه دهږ او  ولس افغان د او خیتار . يیښبر 

 " .ي ړ اساس قضاوت وک

 .۶۱۰۲ یجوال کابل، ، ی استاز  ګړی انځ منشي سر د ملتونو رو ګمل د ېک افغانستان په و،ټماموای چيیم اټیډ
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 واک /یتالحص

 ېک افغانستان په ، راپور  نیم کلن دغه کال ۶۱۰۲ د ړوندا په ېساتن د ګړو و  ملکي د ېک ګړهج واله وسله په ېک افغانستان په
 ړۍ لوم له ۍ جنور  د کال روان د ېچ ،یشو چمتو خوا له څانګې د حقونو بشري  د  )يوناما( پالوي مرستندويه د ملتونو ګرو مل د
 .ړي رانغا موده ې پور  هغې ېم ۰۱تر  جون د څخه ټېني
  
 امنيت د ملتونو ګرو مل د ېچ ،دى یشو چمتو ېمخ له او واک صالحيت هغهله خوا د  څانګېبشري حقونو  د يوناما د راپور  دغه 

 د دوي د ، څاري و وضعيت ګړو و  ملکي د څوتر  ید یشو ړلته ورک یوناما ټپر بنس یکل یکړه( پر۶۱۰۲) ۶۶۲۲ د خوا له شورا
 ،واحکام د حقونو بشري  او ازاديو ټيزو بنس د او ړي ک تقويه ورکول حساب ړي،ک ږې همغ څېه موخه په کيدو ي  باور  د یتوبخوند

 پلي ډول ړبشپ په،  لري  ړيتوبغ ېي   افغانستان او  دي شوي یلتسج ېک ونړونوت ړيوالون په او قانون اساسي په افغانستان د ېچ
 یدوک برخمن د څخه حقونو د ښځو د ېچ ړي مرسته وک ېک کولو پلي په احکامو هغو د ډول ځانګړي  په او  ړي وک مرسته ېک ېدوک

 .لري  ړاوت سره
 

 ګهتو  ځانګړې  په او یتوضع د ګړو و  ملکي د ېک څ تر  په ړو شخ والو وسله د ېک افغانستان په  ليک ړهپريک شمیره( ۶۱۰۲) ۶۶۲۲ 
 . ورکوي اهميت ته ېورکون راپور  او څارنې ېروان ړوندا په ېژوبل ګمر  د ګړو و  ملکي د

 
 د ډول یلېناپ او خپلواکه په :لکه دي راکمول اغيزو  د ګړې ج د ګړو و  ملکي په ېي   هدف ېچ کوي سره تر فعاليتونه ړل يو يوناما
 د ېساتن د ګړو و  ملکي یوشو یانمنز د ېک ګړو ج والو وسله په ګرځي؛ المل ېژوبل ګمر  د خلکو ملکي د ېچ څارنه ېښوپ ېداس
 د افغانستان د او قانون ړیوالن د ېپالن بشر د او حقونو بشري  ړیوالون د ېچ یلپ ښتونونو ېداس د او ړ؛مالت موخه په ېي  تقو
 شي. یترعا لوري  له و ړ غا لوېښک ټولو د ېک ګړهج په او ولري  سمون سره ینوقوان نورو او قانون ساسيا
 
 تر مشورهسال  یکيتخن   لخوا  )ار یچا یس یچا او( دفتر ۍ کميشنر  عالي د ملتونو ګرو مل د لپاره حقونو بشري  د  ېک راپور   دېپه 

 .شوې السه
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 ميتودولوژي 

 سره ېنوسرچ مختلفو له ، ي څيړ  ېک سيمه په ژوبلي ګمر  د وي ممکن ېچ ځايه هغه تر راپورونه ېژوبل ګمر  د ګړو و  ملکي د يوناما
 ښېپي ې هر  د يوناما  .وي شوي ارزول ېمخ له باور  او اعتبار د ېچ ،ډويراغون  تمعلوما بيل بيال او کوي مشوره سالپه پراخه کچه 

 او کره نظريات او معلومات شوي ټولرا څخه سرچېنو مختلفو له بریده شوني تر ېچ کوي، څهه زياته ېک تحليل او څيړنه په
 حکومت افغان د( کارکوونکو  نظامي د ، ګړو و  شويو زيانمن د ډول مستقيم په او یانوقربان شاهدانو، عيني د لکه ، ړي ک ټرولکن
 او مذهبي چارواکو، ځای  ي واليت او ۍولسوال /کلي د لکه ،) په ګډون ینووسله والو مخالف دولت د  ،ځواکونو نظامي وړيوالن او
 .دي ېشامل څرګندونې والو برخه نورو او مشرانو د ټولنې د
 

د السته راغلو موادو، شواهدو او مدارکو د  څخه ځاید  یښود پ  یدنو،ل یمود مستق څخه یمېله س یښومالومات د پ ټول یوناما
 یتاو مصؤن تیملتونو د امن ګرو د مل یډیوګانو،او و یرونود تصو یدنو،د ل څخهمرکزونو  یاي  يد روغتونونو او روغت ینې،ازمو یکيفز
 یمګړو سازمانونو او در دولتي غیرد  ېچ يډوراغون ې مالوماتو له الر  واو د هغ ېنو،او نورو ادارو راپورونو، د دوهم الس سرچ څانګېد 

 له خوا ترالسه شوي وي.  ېنوسرچ
 
 طبي شاهدان، قرباني، لکه ده ړها ته ېنوسرچ ډوله ې در  ږهل تر ږل یوناما لپاره کولو کره د ښېېپ ځانګړې  ې هر  د تلفاتو ملکي د

 وي، ممکن ېچ ځايه هغه تر  .وي ېېنسرچ ې نور  یا مشر قومي یید،تا له خوا ړو و غاښکیلد ېک ګړهج په چارواکي، ي  يځا پرسونل،
 ښېىیپ د ،نهوختو ېځين  .وي ې ړ وال ټنوپل رپ ځاي د ښېپي د او شهادت مستقيم په شاهدانو عيني د پیښې د يا قربانيانو د څیړنې
 ړل يو يوناما ېک شرایطو ېداس په وي، نه ممکن تحقيقات ډول دغه او وي، محدود یرس الس امله له ستونزو  امنيتي د ته ځاى

 يشو ارزول ېمخ له باور  او داعتبار چې ړي ک السه تر معلومات څخه شبکو معتبرو  وپراخ د بريده تر امکان د ېچ کاروي تخنيکونه
 .لري  ازښت پورهاو 
 
 په ېښيپ شوې دیناتای نهد او  دويیینه تا ېښههغه پ وي نه ډاډمنه څخه والي کره د معلوماتو د ړها په ښېپي ېيو د يوناما ېچ کله
 مانا ېد په دا  .ونيسي وخت ۍاون څو ږي ورسي ته ېنتيج ېچ ېهغ له ېمخک يښاي   تحقيقات ېک قضيو ځينو په .ورکوي راپور  ړها

 کار څخهور  شامل او ېک تحليل په او ږي رسي را معلومات تازه ېچ ځکه شي ېنو بيا ېچ يښاي   ېنتيج ړها په تلفاتو ملکي د ېچ ده
 وي نه ته الس شواهد ښونکيبخ قناعت او معتبر ېچ څو تر او وي نه څرګند ښه معلومات ېچ ېک ځاي کوم په ي.ږ کي یستلاخ

 ضيهقپرته  رسیدوله ته  یجېنت یانې یلېپا بې راشي ته الس شواهد ړ و  قناعت د ېچ کومې تر،ږي کي نه ېهغ تر ګيري  نتيجه نو راغلي
 .ږي شاميلي نه  کې راپور  احصايوي په  او ږي کي ړلت

 
 ېداس په ېچ وي، ټکي النجمن يا او یثابيتيدال شي نه ډول ړبشپ په)موقف(  هويت ملکي قربانيانو د ېک راپور  په ېښوپ ځينو د

 برابر لحاظ په عمر د لپاره ګجن د ېچ ګڼي نه ېداس او نيسي ېک پام په معيارونه قانون ړيوالن د ېبشرپالن د يوناما ېک قضيو
او کله  ږي کي ارزول بنياد پر  ښتنواو پو حقايقو ړوندوا د ې پور  ښېپي په ګانېادعا ډول دا بلکه . ید کس ملکي يا الیګيجن نارينه

  . یږي ک یرلنه شم ېپوره معلومات موجود نه وي نو دغه تلفات د راپور په شميرو ک ېچ
 

 یو ېکال ک ۶۱۱۲په  یوناماپه موخه،  ړد مالت څخه ېد خپل راپور او ارزون ړهپه ا ېد ساتن ګړو د ملکي و  ېک ګړهپه وسله واله ج
 اسانه تحليل او ټولونهرا اغيزمنه او يوشان سيستماتيکه، معلوماتو د ېچ ،یشو طرح  ېداس ډيتابيس. ړک ړ جو  ډیټابیس ښناي  يیبر

 .دي شامل ېک په هم تحليل او ويشل معلوماتو د لحاظ په یور و ګک ت رونو  او ېوسل تاک تيک، مرتکب، عمر، جنس، د ېچ کوي،
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 ملکيد  ېکوي چ څهه یدهخپله هره الر په کار اچوي او د امکان تر بر يوناما نو ،وي ښکیلې ړې غا ډیرې  ېک ګړهج په ېچ ګهنر څ
 له عملياتو د  .اردو ملي افغان یا طالبان ګهتو  په یلګېب د ، ړي ک ګوته په ګهتو  مشخصه په کره او  ی مسؤل لور  ښېپي د ېژوبل ګمر 

 ېک ېد په ېنوسرچ ړنیولوم د ېک یښوپ ځینو په او یت،ماه ګډ یاتوعمل نظامي ځینو د لکه امله له یتونومحدود ړوندوا د سره ډګر
 ښېېپ یوې د ی لور  یڅه ېچ ېرې چ حاالت ېداس یا ړي وک یرتوپ ېک ځمن په یاغيانو  یا والو  برخه نظامي یرشم ګڼ د ېچ راتلل ېپات
 ېژوبل ګمر  ملکي مشخصو د ډله یاغي یا ځواک یتيامن لوري، ينظام مشخص کوم ېچ وي  نه ېشون شاید بیا نو مني، نه یتلؤمس

 لؤمس ینوسله وال مخالف دولت د یا پلوه دولت لپاره ښېېپ ې هر  د تلفاتو ملکي د یوناما  .شي ګڼلو  لمسؤ ېک یدوک ځتهپه رامن
 یږي ک ېپات ولډمشخصه  ناپه شونو مرتکب  ېپات یدونکود چاود ګړې لکه ج یااو  یږي ک ګنل ړهپ ګډهپه  ګروپونه ړهدوا یا ،ګڼي
 وي.  شوني پاتې ګړې دا د پخوا ج یداو شا یږي لوري ته نه منسوب یڅاوه
 
 هم ته لوري  هیو ژوبله ګمر  ملکي کله ېچ مهال رپ ښتون ځمکنیو د ځمن تر  ینووسله والو مخالف دولت او ځواکونو پلوه دولت د

 ېچ کوي نه ادعاء يوناما. یږي ته منسوب ړو غا ړو دوا ېچ ثبتوي  ېک ګورۍ تک  جال یوه په ېښهپ ېداس یوناما نو ي نشي، یدک منسوب
 د خلکو ملکي د يوناما شي کيداي سره نيولو ېک پام په محدويت د ېک چاپيريال په کار د دي؛ ړې بشپ ېاحصاي   ېک راپور  دغه په
 .ړي ورک وي نه راپور  پوره ېژوبل ګمر 
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  لنډیز

لورو  هړ ادو ایاو ب ړوک دیوو. طالبانو د افغان ملي اردو په پوسته بر ېپه کور ک ېماشومان او مور م رمن،یوخت و ، زما م امښد ما ”
له او زما اوه ووژ  ی  ېزما اته کلنه لور  ېوچاوده چ ېزما په کور ک ۍمرم وهی. د هوان لړ ک لیپ رکولید بل په ضد ف وی ټهوان او راک

بل هوان  ېاو فکر مو کاوه چ هړ ک هډمو بل کونج ته من خهڅکونج  وید کور د  ،و شو  سدهیب ږ مو . لړ ک پ يټ ی  ې رمنیکلن زوي او م
 ی  ې انیپټ وا هړ ک دفن لور  زما خپلوانو او ندویخو ورونو، مور، زما. لرم نه ژوند نور  خوایراپد ځېور   ېهغ د. ي ګیږ لبه په کور   ۍمرم
 هم تښګل تداوي د ی  ې اوس. می غمجن رډی دویک پ يټ په نمر یم او زوي هږ خوا د او ګمر  په لور  د. لړ و ی ته روغتون لپاره تداوي د

 1نشم.  یالګ ټنفقه هم  لیفام ېپات د شمول په مور  د او یکوال پورته نشم

لي اردو تر د طالبانو او م ېس       ره مرکه چ  هیړ د پالر او م انوید قربان ېکلي ک دکیب ،ۍغورک ولس       وال ت،ی، د کندهار وال هېټن ۲د مئ په  --
 شوه.  پ يټ رمنیماشوم او م ویماشومه ووژل شوه او  وهی ېپه چاودنه ک ۍهوان مرم وید  ېک هګړ جپه  ځمن

 دي، تيښاو تلفات ورته کال ۶۱۰۲ د ته و ګړ و  ملکي  امله له ګړې ج وسلواله د افغانستان د ېک اشتویم و ږ شپ وړیلوم په ۶۱۰۲ د
 تر خهڅ ېېټن ړۍ لوم د ۍ جنور  د ونامای. دي تلفات ړ لو  ولوټ تر ېک رو ېشم شوي ثبت په خوایراپد کال ۶۱۱۲ د دا  ېک ولهټ په ېچ

 انویپټ او تښکم سلنه وهی ېک رېشم په و ړ م د ېچ ي،ړ ک ثبت(  انیپټ ۰۲۲۲ او هړ م ۰۲۱۰)  تلفات ملکي ۲۰۲۲ ې پور  جون ۰۱
  ېوال ړ لو  لنهس لور څ ېک تلفاتو ملکيپه په نسبت  ېکال د ورته مود رېد ت ولډ زیولټخو په  2ي  ي،ښ یوالړ لو  سلنه ږشپ ېک رېشم په
 ۶۱۰۲ تر خهڅ ېټېن ړۍ لوم د ۍ دجنور  کال ۶۱۱۲ د ثبتوي تلفات و ګړ و  ملکي د ولډ منظم په ونامای ېچ ېسیراه هغه د. ي  يښ

 .ي ړ ک ثبت( پيانټ ۲۱۲۲۰ او هړ م ۶۶۲۲۰)  تلفات ملکي ۲۰۲۰۲ ونامای ې پور  ېټېن ېم ۰۱ تر جون د کال

 

                                                 
  ۶۱۰۲مئ  ۲مرکه ،  فويیلټ ونامایاو  ماشومانو پالر سره د  هیړ د م ښځېد قرباني  1 
 . ي ړ ( ثبت کانیپټ۰۰۲۲او  هړ م ۰۲۰۲ملکي تلفات )  ۲۲۹۶ ونامای ې جون پور  ۰۱تر  خهڅ ېټېن ۰ ۍ کال د جنور  ۶۱۰۲د  2 
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 ېشو ړراوال امله له خواليیتاوتر د ګړې ج وسلواله د ته افغانانو ملکي ېک موده په اشتویم و ږ شپ وړیلوم د کال ۶۱۰۲ د راپور  دا
 دغه راپور د جګړې له امله د زیانونو ټوله اندازه او په. ويثبت دنهیک هیاځ ېب او اختطاف ، ژوبله ، ګمر  ، لکه انیز سمالسي

شویو محدودیتونو له امله هغه ناتواني نه شي انځوروالي چې د خپلو اړوندو بشري حقونو په برخمن کیدو کې پاتلې  افغانانو د لګول
 ی  ېني او شتم شتیکوي، مع انپيټملکي خلک وژني او  ولډپه دوامدار  هګړ ج ېاو دردونک ېونکړ جایدوامداره و ۍاوسن راغلي.

 یرس او نورو خدماتو ته الس ایروغت و،ړ زده ک ،ګرات ګکوي، د ملکي ملکي خلکو ت هیاځ ېزره خلک ب ونوګپه لس وي،ړ جایو
 محدودوي.   

تلفات د  وښځ. د ي ړ ( ثبت ک دلیک پ يټ ۰۲۲ ،ړې م ۰۰۱تلفات )  وښځ ۲۱۲د  ونامای ،ېک اشتویم و ږ شپ وړیکال په لوم ۶۱۰۲ د
ه لتوکو له امله  دونکویچاود وشوي یاځپه  یاځد  ېک ولهټدا په  ېچ – 3 ېسلنه کمه شو ۰۰پرتله  ېمود ېکال  د همد ۶۱۰۲
 . شوي ړ لو  تلهپر  يی  ماین ړۍ کال د لوم ۶۱۰۲تلفات د  وښځله امله د  توښن یومکنځ د خوسره سمون خوري،  کموالي

د  ناماویکس ماشوم و.  میهر در ېدږ . ني ړ ک زمنیماشومان اغ ولډ دونکيیرډیمخ په  ېک اشتویم و ږ ش وړیلوم په کال د ګړې ج
 یاتوالیسلنه ز ۰۹پرتله  ېکال د ورته مود ۶۱۰۲دا د  ېچ ي،ړ ( مستند کانیپټ ۰۰۶۰او  هړ م ۰۹۹تنه تلفات )  ۰۲۱۲ماشومانو  

  4کوي. وتهګپه 

 او ېدلځیر ګ المل ښمخک ولوټ تر(  ېژوبل او ګمر )  تلفاتو ملکي د ولډ دوامدار په ېتښن ۍمکنځ ځمن تر لوډ لوېکښ د ېک هګړ ج په
 .  يځرا سره بیترت په یدونکیچاود شوي یاځ په یاځ یاځ او دونهیبر زیی لهډ دونه،یبر يګانمر ځ ېورپس  ایب

 

                                                 
 دي.  ړې ( ثبت ک ېانیپټ ۲۱۱او  ړې م ۰۲۲تلفات )  وښځ ۲۲۲ ونامای ې جون پور  ۰۱تر  خهڅ ېټېن ۰ ۍ کال د جنور  ۶۱۰۲د  3 
 . ید ي ړ ثبت ک ( انیپټ ۲۲۱او  هړ م ۰۶۰ماشومانو تلفات )  ۰۶۹۰د  ونامای ې جون پور  ۰۱تر  خهڅ ېټېن ۰ ۍ کال د جنور  ۶۱۰۲د  4 
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 پلوه دولت د وا ېتښن ۍمکنځ ولډ جيیتدر په یاځ ویسره  دونویبر وګانمر ځاو  زو یی لهډد دولت ضد وسلوالو عناصرو له لوري  د
 وشوي یاځ هپ یاځ لخو عناصرو  ضد دولت د د ېچ ېد پر رهیسرب ، یشو المل والي رډی د تلفاتو ملکي د اتیعمل ی  یواکونوهواځ

 .  یراغل تښکم ېاو هدفي وژنو ک وتوک ودونکیچاود

  د مسوولیت منسوبول تلفاتو ملکي د

 تيیافغان ملي امن ېسلنه ي   ۶۱)  6واکونوځدولت پلوه  ی  ېسلنه  ۶۰ته او  5عناصرو  ضد دولت د سلنه ۲۱ تلفاتو ملکي ولوټ د ونامای
 د سلنه ۰۰ لفاتوت ولوټ د. ده ړې ک منسوب ته( ته واکونوځ تيیامن والړیسلنه ن ویاو  لوډدوه سلنه دولت پلوه وسلواله  واکونو،ځ

ورو ته منسوب ل هړ سره دوا هګډپه  ېچ ېته شو ځرامن ېک توښن یومکنځ په ځمن تر واکونوځ تيیامن افغان او عناصرو  ضد دولت
 8ته شوي.  ځرامن ېک لهیشونو په پا ېپات دونکيیچاود  ګړې ملکي تلفات د نامعلوم لوري لخوا د ج 7سلنه لور څسره  ېاو د د ېشو

 

 

                                                 
 لېکښ ېک وسله وال مخالفت ای ېک هګړ واله ج وسلهپه په ضد   واکونوځنظامي  والړین اید افغانستان د حکومت او  ېچ ې رانغاړي،لډې وال وسله او افراد هغه ولټ عناصر ضد دولت 5 

 ي  يښ انځ ېباند وښبرخه اخلي او مختلف ن میمستق ېک هګړ په ج ېچ ېلډ ېدولتي وسلواله منظم ریهغه افراد غ ولټطالبان معرفي کوي او ورسره  انځ ېچ ي یږ شامل وکڅهغه  ېک ېدي. د
او ورسره نو  شوي ژندلید داعش په نوم پ ېچ ېلډمحمد ، هغه  شیج به،ی، اتحاد جهاد اسالمي، لشکر ط کید حقاني شبکه، حزب اسالمي، د ازبکستان اسالمي تحر ېک ېپه د ېچ

 برخه اخلي.     ېک هګړ ج توبیلوري په استاز لېکښد  ېک هګړ په ج ېچ یهم شامل د ېلډهغه جرمي  ېک ېاو په د بويیاو اقتصادي موخي تعق الوجکيیډی، ا اسيیس ېچ ېلډوسله واله 
لي او په مستقيمه برخه اخ ېپه نظامي او نيمه نظامي عملياتو يا د بغاوت ضد عملياتو ک ېدي چ ېلډاو  واکونهځهغه  ولټاو  واکونهځ امنتي مليد افغان   واکونواصطالحځد دولت پلوه  6 

لي امنيت  او م  پوليس، سرحدي افغان پوليس، ملي افغان اردو، ملي افغان ېک واکونوځ ېدي شامل دي. په د ېالند ې او ادار  ېد افغانستان د دولت تر قوماند هګيا غير مستقيمه تو 
 ېنوکیه قواند افغانستان پ ېچ ېشېاو مل ېلډکوي او هغه دولت پلوه وسلواله  تیفعال  ېک ټد افغانستان  قانوني چوکا ېمحدود ندي چ ېدي خو تر د شامل سیپول زیی مهیافغان س

 نور  د. دي شامل مه واکونهځ تيیامن او استخباراتي بهرني نور  او واکونهځ والړین ېک اصطالح دغه په هګنه کوي شامل دي. همدارن تیفعال ېک ټنه لري او د حکومت د رسمي چوکا یاځ
 .ورئ ګو  برخه  فهرست پاره د لیتفص

 .ي ړ ک منسوب ته شتلویو ۍولګ ېک افغانستان په لوري  د پاکستان د ړې غا ې پور   ېپول د تلفات  کم نه دیفص مین ونامای 7 
 ي. نه پاته شوي د ي ګړ ج ۍد پخوان ېپاته شوني چ دونکيیمنسوب شوي يا هغه چاود یکوم مشخص لوري ته ند ېپاته شوني چ دونکيیچاود ګړې د نامعلوم لوري لخوا د ج  8 
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 عناصر ضد دولت د

 ۰۶۶۹) تلفات ملکي ۰۲۲۲ ېک لهیپا په اتویعمل د عناصرو  ضد دولت ولوټ د ونامای ې پور  جون ۰۱ تر خهڅ ېتېن ړۍ لوم د جنوري  د
  تښد کم ېپه ملکي تلفاتو ک  9.يښی   تښکم سلنه ۰۰ پرتله ېمود ورته د کال ۶۱۰۲ د دا ې،چ ي ړ ک ثبت(  انیپټ ۶۶۲۲ او هړ م

 په سلنه او ۶۰ ېملکي تلفاتو کپه توکو له امله  دونکویچاود یشو یاځپه  یاځالمل د دولت ضد عناصرو ته منسوب د  زټیبنس
 دویک یاځ ویالملونو د  وڅد  تښد تلفاتو کم ېک جهیتوکو په نت دونکوید چاود  10.یشو وتهګپه  تښسلنه کم ۶۲ ېهدفي وژنوک

خو  .په احتمالي ډول د هدف په نیولو کې پرمختګ د دې سبب ګرځیدليلخوا  واکونوځ تيید افغان امن ېک ېپه د ېده، چ لهیپا
ثبت  یالو رډیسلنه  ږشپ ېملکي تلفاتو کپه له امله  دونویبر وګانمر ځاو  11زو یی لهډد دولت ضد عناصرو ته منسوب  ونامایهم   ایب
 شوي دي.  هښپه ن ي ګړ ملکي و  ېپک ولډپه قصدي  ېچ یهم شامل د دونهیهغه بر ېک ېپه د ېچ ،ړی ک

اصرو ته منسوب دولت ضد عن ولډ ځېوایپه  ېچ ړی ثبت ک یوالړ دوه سلنه لو  ېملکي تلفاتو کپه له امله  توښن یوکمنځد  ونامای
په مهال د دولت ضد عناصرو ته  توښن یوکمنځ. د ید لیپه ضد تما النیکال په مهال د ثبت شوي م ۶۱۰۲دا د  ېچ ،یشو

ې کې زیاتوالی باید د ځمکنیو نښتو له امله په تلفاتو کې له هغه زیاتوالی سره په اړیکه کې وک تل شي، چتلفاتو په ملکي منسوب 
 . ید یونسبت ش تید مسؤل ی  ېته  و ړ دوا واکونوځمنسوب شوي او دولت ضد عناصرو او دولت پلوه نه دي لوري ته  ي ګړ انځکوم 

  واکونهځپلوه  دولت

 مستندله  ېک اپور ر  کلنيپه  ېساتن د و ګړ و  ملکي د ېک هګړ ج واله وسله په  ۍ کمشنر  یعال حقونو ی بشر  د او ونامای د کال ۶۱۰۲ د
 واتتلف ملکيد  ولډ دونکيیرډی په ېک ی  یماین ړۍ لوم په کال ۶۱۰۲ د واکونوځ پلوه دولتد  ، ېک مطابقتسره په  التویتما وشوي
 ېچ ،  تيښاو لوري  له واکونوځ پلوه دولت د ېچ ي ړ ک ثبت( انیپټ ۲۲۲ او هړ م ۰۹۰)  تلفات ملکي ۰۰۹۱ ونامای  ،یدلځیر ګ المل
 و ر یغ وملکي تلفات د هغ ی ر ډیلخوا  واکونوځد دولت پلوه  12.ي  يښ یوال رډی سلنه ۲۲ نسبت په  ېمود ېهمد د کال ۶۱۰۲ د دا

په مهال  توښن یومکنځد  ېچالسي بمونه او  ټان ، راکاوته شوي  لکه توپچي، ه ځوسلو له امله رامن دونکویاو چاود ومیمستق
کوي  ادونهی ناماویدي.  ړی تلفات ثبت ک ملکي ی ر ډیهم  جهیپه نت اتویعمل ی  ید هوا واکونوځ تيید افغان امن ونامایکارول شوي;  

 اوړ ه کولو سره تتر سر له  اتویعمل اتویافغانستان د ز ولټپه له خوا  واکونوځ تيید افغان امن دیممکنه المل شا  رواليډی ېد د ېچ
کې کولو  هښد هدف په ن ېوسلو د کارلو په برخه ک ومیمستق و ر یغد کول، روزل او   تليښغ ودونوښالر  کيیولري، خو د تاک ت

 شي.  یراکموال دلیرډید ملکي تلفاتو دوامداره  ونونهیتمر

 ملکي ۰۲۰ چېه څرګندوي، اندیښن ځانګړې له امله  ډیروالي سلنه ۰۰۱ د کې تلفاتو ملکي د کې پایله په عملیاتو هوای  ی د یوناما
 د. ید عملیات هوای  ی ډیریدونکي پر مخ لخوا ځواکونو امنیتي افغان د المل اساسي دې د او دی(  ټپيان ۰۱۲ او مړه ۲۲)  تلفات
 د ملیاتع ځواکونو امنیتي افغان د چې دی ځل لومړی  . داکړی  پیل نظارت منظم تلفاتو ملکي د یوناما چې راهیسې کال ۶۱۱۲

                                                 
 دي ي ړ ک منسوب ته عناصرو  ضد دولت ولوټ(  انیپټ ۶۶۲۲ نهاوړیم کسانو ۶۹ ۰۶)  تلفات ملکي ۰۲۲۲ ونامای ، ې پور  جون ۰۱ تر نه ېټېن ۰ جنوري  د کال ۶۱۰۲ د 9 
 کال ۶۱۰۲ د ېچ ، شوي ترسره ېک ی  یماین ړۍ لوم په ۶۱۰۲ د لخوا عناصرو  ضد دولت د ېچ ي ړ ک ثبت ېک لهیپا په وژنو هدفي د(  انیپټ ۶۹۲ او هړ م ۶۰۲)  تلفات ملکي ۲۶۲ د ونامای10 
 .وو (  انیپټ ۰۱۱ او هړ م ۲۲۶)  ۲۲۶ ېک ېمود ورته د
 دونکيیچاود یشو یاځ په یاځ ېک رټمو په ای توکي دونکيیچاود شوي لړ ت ې پور  انځ په)  لهیوس وژونکي انځ ېک ېپد ېچ ی  یوا دیبر ي ږ همغ او قصدي هغه دیبر زیی لهډ ونامای 11 

 وي شامل ضرور ناصرع هړ وا ې در  دغه دیبا ېک دیبر زیی لهډ په(.  هوان ای توکي دونکيیچاود شوي لړ ت ې پور  انځ په لکه)  وي ليیوس رډی خهڅ وی د او کونکي دیبر اتیز خهڅ وی د( توکي
 دي.  تيښلخوا او واکونوځد دولت پلوه  ېچ ي ړ ( ثبت کانیپټ ۲۲۲او  هړ م ۶۰۲ملکي تلفات )  ۹۱۲د  ونامای،  ې جون پور  ۰۱تر  خهڅ ېټېن ۰کال د جنوري د  ۶۱۰۲د  12 
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) تلفاتو  وشوي راوالړڅخه د  عملیاتو هوای  ی له ځواکونو  امنیتي ونړیوال د چې شوي، المل(  ټپیان ۲۶ او مړه ۰۲)  تلفاتو ملکي ۰۰۰
 .وراوړي  یا ډیرڅخه (  ټپیان ۰۶ او او مړه ۰۹)  تلفات ملکي ۲۱

  یږي ک  منسوبته نه  ډلې ېخاص ېکوم ی  ی یتولمس چېتلفات  ملکيهغه 

 ټول ېچ ید ټپیان ۲۲۲او  ړهم ۰۲۹ ېچ ی  یسلنه  ۰۰په واسطه ثبت شوي،  یوناماد  ېچ څخه ېتلفاتو له جمل ملکي ۲،۰۲۲د 
 ځواکونو یتيد افغان امن ېتلفات چ ملکيسلنه  ۰۰. او دغه ږي یمنسوب ک ته نه ډلې ېکوم ی  ی یتمسول یږي تلفات ک ملکي ۲۲۰
 ړهم ۲۹سلنه  ۲ ېاو پات یږی،ک منسوبطرفو ته  ړو دوا ګد جن يشو ځتهرامن ېک ړو شخ ځمکنیوپه  ځدولت ضد عناصرو ترمن او د
 . یوش ځتهتوکو په واسطه رامن یدونکوناچاود یاشونو او  یپاتد  ګد جن یږي تلفات ک ملکي ۶۲۰ ټول ېچ يد ټپیان ۰۲۲او 

 ښتېن ځمکنۍ

 ړو شخ ځمکنیوتلفات د  ملکي ډیر ټولوتر  کې یمای  یکال په اوله ن ۶۱۰۲کلنو د راپورونو په اساس د  ۶۱۰۲او  ۶۱۰۲ یوناماد 
 نیمای  یلومړۍ  دکې  کال ۶۱۰۲ شمیر په دغه. ید ټپیان ۰۲۶۰او  ړهم ۲۲۲ کې یاو پد ید ۰۲۲۶ ټول چې ی،شو ځتهرامن څخه
 ۲۰ یوش ځتهرامن ېک ړو شخ ځمکنیوپه واسطه په  ځواکونوددولت پلوه  چېتلفات  ملکيهغه  13.دی تزیا سلنه ۶۰ نسبت په

 ددولت چېتلفات  ملکيهغه  ګه. همدارنیږی تلفات ک ملکي ۹۰۰ ټول چې ید ټپیان ۲۹۰او  ړهم ۶۰۶ چې کې. په کوم یسلنه د
او  ړهم ۰۲۲ه کې پ ېچ ي یږ تلفات ک ملکي ۲۰۱ ټول چې ی،سلنه د ۶۲ یشو ځتهرامن کې ړو شخ ځمکنیود لوري په  ځواکونوضد 
 ملکي ۲۰۲ ټول چې. یسلنه د ۰۰ يشوخواوو ته راجع  ړو دوا ګلخوا د جن یوناماد  چېتلفات  ملکي. هغه ید یانزخم ۰۹۲

 ۲او  ړهم ۰ کې یپد چې يدتلفات  ملکي ۰۱ ټول چېسلنه تلفات  ۰ ی. پاتید ټپیان ۲۲۱او  ړهم ۰۲۲ کې ېپد چې یتلفات د
 . یشو ځتهپه واسطه رامن ړو د شخ  پر پولهدي، د افغانستان او پاکستان  ټپیان

 

                                                 
 وه ټپیان ۰۶۰۲ او مړه ۰۹۲ کې پدې چی  کړي  ثبت تلفات ملکی  ۰۲۱۶ څخه  شخړو  ځمکنی د یوناما کی موده په جون ۰۱او جنوری  -۰ د کال ۶۱۰۲ د 13 
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په جګړه کې د ښکېلو لورو لخوا د ملکي وګړو مرګ ژوبله 
۲۰۱۶-۲۰۰۹جنوري څخه ترجون 

دولت ضد عناصر دولت پلوه ځواکونه نور
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 مشاهدات

وو،  ی سار  یلفات بت ملکي کې ګونوپه جن یله وج ړکیچونوک یاسیاو س يامن ید دوامداره ب کې یاشتوم و ږ شپ لومړیوکال په  ۶۱۰۲
 یګوننناو  یسر درد یته اضاف ګړو ملکي و  ړو،شخ ځترمن 14ډلواو ددولت ضد متخاصمو  ړو شخ ځتر من ډلواو ددولت پلوه متخاصمو 

 .ړی ک یداپ

 ېهڅ ېخپل دوی ارنګههمد. ترسره کړل ی  ی یدونهبر یجاړوونکیاو و یوژونک ځان ،ې ړ ته ادامه ورک یکونوتک ت یرهتوپ یطالبانو خپلو ب
اټکل  چې وکړ ښکوښ اخیستلو ېونډ د ی  ی کې فعالیتونو پداسی او ،يوسات کې ولکه په ېسیم ځینې هیواد د چې وساتلی ي جار 

 ځان ی  ی کې رخوب پرمختیای  ی نوروپه  اوپوهنه  ،د قانون او نظم ساتنه توګه په بیلګي د ،کیږي حکومت په هغو کې پاتې راغلی
 .دی ښودلی فعال

 یاالتوو متحده ان ی،شو یاتیز ګونینن یتیسقوط شوي او امن ې د کندز بعضي ساح چېکله  کې یاشتکال د سبتمبر په م ۶۱۰۲
 څهه . کړهک یاتهز یهحما ي یکخپله تک ت ېپه مقابل کپه ګډون  15ډلوسره ددولت ضد عناصرو، د داعش پلوه  ځواکونو یتید امن
. نو یکو وتهګدوام په  ګړې د ج ېمحال ک ډپه لن یتوضعسي او نظامي یاخو اوسني س ړي،ک یداپ تمېپه لور  ېسولد  څوه ګڼوهم 
 وخت ته ضرورت لري.  ډیر یپا یخوالياو د تاوتر ګسولي رات ید تلپات چې یښيبر یداس

 ړلوو  ځهند بشر د حقوقو د له م ی  ي کېساحو  ځنیاو په  ړی،ک ځتهرامن یطپورتني حالت د بشر د حقوقو لپاره خورا ستونزمن مح
 . ړي ستونزمنه ک ی  یساتنه  ګړو د ملکي و  چې ی،المل شو

کچه ملکي  یاتهپه ز کې یتونوهلمند، بغالن او کندز وال ګان،په ارز  کې یجهپه نت ړو شخ ځمکنیوخواوو له طرفه د  ړو د دوا ګد جن
ر سره ت کې نوځایومیشت په  یهم د دو یااو  څنګتر  ځایود  ې یدند عامو خلکو د اوس ګونهشوي، او دغه جن ځتهتلفات رامن

د  هګخراب شوي او همدارن ی  ی یتونهشوي، ملک ځایهشوي، بي  ټپ يوژل شوي،  ګړی ملکي و  ډیر یله وج ګونوجن ی. ددیشو
شوي  تهځتوکو په وجه رامن وناچاود ود هغ چې ړی ک ېثبت ی  يقض یتعداد داس ډیر یونامابرخي شوي.  یب څخهنورو خدماتو  ډیرو 
 یسيپال کومه یاو نه هم ددولت ضد عناصرو داس ځواکونو یتير اوسه، نه افغان امنپاتي شوي. ت څخه ګونوددغه جن چېکوم 

 . ړی ک ښهپه ن یاپاک او  ځایونهتوکو  وناچاودد  څوتر  ړی کوم بل اقدام ک ی  یاو نه  ړی باندي کار ک

 ګروپونول ورته د طالبانو په شمو ی،راغل یاتوالیز کېددولت ضد عناصرو لخوا ملکي تلفاتو  کې یمای  يپه اوله ن ۶۱۰۲ چې یسره دد
 رنګارنګ د ي وګړ  يملک دلیل همدی په او. ړي ک ښهپه واسطه په ن یدونوبر یجاړونکواو نورو و ځانمرګهد  ګړي ملکي و  ګهپه قصدي تو 

ری  په پیښی دغسی چې توګه ځانګړی  په ،يشو مخ سره ستونزو 
 
 تر کې کال ۶۱۰۲ په. دي شوي ترسره کې مسجدونو او سیمو ښا

 تلفاتو ملکي د کې کابل مرکز په. اړولی ی  ی تلفات ملکي زیات چې راځي کې قطار دوهم په بریدونه ي او  ډله ییز وژونک ځان اوسه

                                                 
 خهڅ سویپول ین محلدهغوافغا روپونهګمسلح  ی.دولتی رلر یتوپ خهڅ لوډاومجرمو انویاغی واکونو،ځ یاود دولت ی  ینهادونوته وا یردولتیمنظم غ ویاصطالح  روپونوګددولت پلوه مسلح  14 

د زورپواسطه  یچ ی لر  یتوانمند یدد روپونهګ ،مسلحی نه لر  یاځکوم  یک نویدافغانستان په قوان روپونهګ ړی نومو  ،ید یامراوکنترول الند مید داخله وزارت د مستق یکوم چ ی فرق لر 
 ځینه را یک ټنهادونو په چوکا یدداخل یپه دولت ک ایاو  روپونهګ، دولت ته متعهد  ستمیس ینظام ید دولت درسم یدو ،خویورسو انځهدفونوته  یاواقتصاد یاتی، نظر یاسیخپلوس
 تیحما مهیرمستقیغ ای مهیمستق االتونویدنوروا ایدولت  روپونهګمسلح  ړی حاالتونومو  ی. په بعضینه د یالند ټدولت د کنترول ترچوکا یدهغ یعمل کو یدو یچ یغه دولت کاو په ه

 یدفاع ی(اوملک یو یلویقب ای یقوم ی  یاساس  ی)چ شهیمل یحرکت،داخل یونڅه ی: دملیمحدود نه د ی پور  یخو تردو ځیرا یالند فیتعر یهم د پورتن روپونهګ ینیالند ،یترالسه کو
 .(یند یددولت ترکنترول الند یچ ررپونهګته ورته  ی)اودروپونهګ ینظام هیاونم واکونهځ
 وتهیالګیجن یجخار  اصطالح ړی نومو  یک مویس یبعض په وادیده یچ یحال ک یپداس ،یږی ک ی اطالق پر  یلډداعش  ید  عرب یچ خهڅاصطالح  یلډدولت  ید اسالم یپه افغانستان ک  15 

 (ده یشو اخستل خهڅ دولتونو یاسالم د هیاوسور )دعراق  اصطالح داعش د.نه یپلو د یدو له دونیب ،یږی استعمال
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 پیښی  برید ډله ییز هغي د شمول په شوي، رامنځته څخه بریدونوډله ییزو  او وژونکو ځان د تلفات ملکي سلنه ۲۶ څخه جملی له
 شوی نښه په تریاس لوړپوړو امنیتي چارواکو د ساتنې د ریاست جمهوری  د کې کومه په شوه ترسره کې کابل په اپریل د ۰۲ په چې
 16وکه څه هم د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توک. و اخیستی غاړه په مسولیت ېپیښ د طالبانو او وو  اړولي ی  ی تلفات ۰۲۰ او و،

ې د د فشار د الې په ذریعه چول کیږي، کموالی د دې سبب ګرځیدلی چ په کارونه کې، په تېره بیا د هغو توکو په کارونه کې چې
دولت ضد عناصرو له خوا په ملکي تلفاتو کې کموالی راشي، خو دغه کموالی تر یوې اندازې باید د هغو هڅو پایله وګنل شي چې د 

 ولو په موخه ترسره شوې دي.افغان امنیتي ځواکونو له خوا د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د تشخیص او خنثي ک

تلفاتو  يملکد  ډولپه عام  چې لشو یولاقدامات د طالبانو له خوا ون ړنيلوم ېکوي چ یادونه ېدد  یوناماچې  ېحال ک ېپه داس
 ګهاو همدارن ړي،ک یداپ یو کېقانون سره په مطابقت  ړیوالود ن ېلپاره يو تعريف چ ګړو د ملکي و  یدبا یواخلي، دو ړهزيان په غا

په تاک تیکي . ړی وک یویخنم څخهکولو  ښهد ن ګړو د ملکي و  ګهتو  یته په ک تو سره په قصد نووتیسره سم خپلو مسول ینوقوان ړیوالود ن
  کچه به په پالیسي کې دا ډول بدلون ملکي تلفات په سمالسي ډول کم کړي چې له جګړو څخه راپیدا کیږي.

 یبلک ړی،ک ټپ ی یااو  یوژل یمانهپ یاتهپه ز یاو انجون ښځي یواځید دوام اثر نه  ګړو د ج چې ړی ک یاداشت یوناماشکل  یپه همد
 ددولت ضد عناصر د چې ید ځای ینید خواش ړی،حق ته محدود ک ګرات ګته، صحت ته، او ددت یمتعل ی  ی یالسرس یددو
په  ښځود  ددولت ضد عناصرو لخوا کې ړیوکال په لوم یدد چې ړی مشاهده ک یوناما. یقویتطب یارمع یاخالق ی له الر  یخوالیتاوتر
مشکالتو  یاتود ال ز ښځی کې یجهپه نت چې ی،راغل یاتوالیز کېمحمکو په سزا ورکونه  ی  یجرمونو په نوم د صحرا ید اخالق کېبرخه 

 . یش یپات یسرپرستیوازینۍ لپاره  یواو د خپلو کورن ځایه یپه وجه ب ګد جن یدو چېکله  ګهپه خاصه تو  ی،سره مخ شو

 ډیروالیتلفاتو په  يملکد  یوناما ګههمدارن ی،کولو سبب شو ځتهتلفاتو د رامن ملکيد  ګهتو  یاتهددولت ضد عناصر په ز چې څرنګه
سلو په اساس له پلوه د منفجره و ځواکونو یتیتلفات د دولت امن ملکي ډیری . ید ښودلی یشتشو ړهپه ا ځواکونوددولت پلوه  کې

 . یشو ځتهرامن کې ړو شخ ګیپه جن

د خپلو  یدو چې و ړی ک ګوتهپه  یشبل تشو یوپه هکله  ځواکونو یتید امن کېاو کلني راپورونو کال په نیم کلن  ۶۱۰۲د  یوناما
لفاتو ثبتول شروع توکه د ملکي ت یپه رسم یوناما چې. د هغه وخت نه ړی ک ځتهملکي تلفات رامن ډیری  کې یجهپه نت یدونوبر ی  یهوا
مدارنګه یوناما له دې ه. ړی ک ځتهتلفات رامن ملکي ډیرپه پرتله  ځواکونو ړیوالد ن ځواکونو یتیافغان امن کېنو په دغه موده  ړی،ک

، چې حکومت ال اوس هم د امنیت د ساتلو او د عملیاتو د ترسره کولو لپاره په تېره په جوزجان، فاریاب او ي درکه اندېښنه لر 
 .ومت پلوه وسله والو ډلو تکیه کوي، چې د راپورونو له مخې له نامتو زور واکونو سره اړیکې لري خوست والیتونو کې پر هغو حک

 دغې ډلې د راپورونو له مخې د سرغړونو په اړه له معافیت څخه برخمنې دې، چې له دغو زور واکونو سره اړیکې لري.

 ګونهپرمخت یبعض ېک ړونهپه جو  یسود ملکي تلفاتو کمولو او پال کې ګپه جن ی خواوو له لور د  ګد جن یوناماسره سره،  ګونونن یدد
په  ړولوجو  یسیپال یددولت سره د ملکي تلفاتو د کمولو لپاره د مل یوناما. یکو ټاکنههدف د  یدو چې. خصوصا کله ړی مشاهده ک

 تهځلپاره رامن یمشخص نهاد دد یوه څوتر  ی،شو ځایپر  ځای یپک ی پور  یراپور تر مود ی. او ددغیهمکاري جاري ساتل ړوندا

                                                 
 یکول دایپ ی  یلنک  یاو په الند یکلیل یک اشتیکال د جون په م ۶۱۰۲صفحه د  ۰۱ ی.چی ور ګو  یکلی( په هکله لولوړ اوثبات لو  تید دامن ی)په افغانستان ک یراپورچ االتویدمتحده ا  16 
  last accessed 19 June 2016june_2016.pdf-http://www.defense.gov/portals/1/documents/enhancing_security_and_stability_in_afghanistan ,.یش
  

http://www.defense.gov/portals/1/documents/enhancing_security_and_stability_in_afghanistan-june_2016.pdf
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کچه د دولت  هړ په لو  کېپه برخه  ید ساتن ګړو و  ملکي. او د څیړی او واقعات و رسیدلی زیان ته  ګړو ملکي و  کې ګپه جن چې ړی ک
 . یش ځتهرامن ښتکم کېملکي تلفاتو په برخه  څودتر  یاقدامات به داو ړنیاو لوم ړی،وک یهحما څخه ی همکار له 

 ی،راغل ښتکم ېک یښوچاودنو په پ یوژنو او بم ید هدف کېتلفاتو  ملکيپه شوو  ی کال په پرتله ددولت ضد عناصرو له لور  ۶۱۰۲
د  یله مخ ینونقوا وړیوالن ې دد بشرپالن چې ګړی و  ملکيطالبانو او د دولت ضد عناصرو هغه  ګه،موضوع په تو  ېیود  یسید پال
 . ي راوست ېالندتر هدف  ګهتو  يقصدپه  ی،شو ړلورک ځای یتوبخوند

 یخواو ګد جن چې یته ضرورت د ید ګهتو  ی. په جدی کچه شتون لر  ړههم په لو  یاسره سره، ملکي تلفات ب ګونوددغو پرمخت
 تونهیته په ک تو خپل مسول ینوقوان ړیوالن یاو د بشرپالن ړی پورته ک ګامونهپه موخه موثر  یتوبد خوند ګړو د ملکي و  کې ګپه جن

. ړی تر سره ک  

په  یتوبد خوند ګړو د ملکي و  کې ګپه جن یخواو ګد جن چېدا ده  ښتنهغو ینوقوان ړیوالن ید بشرپالن ،چې ییدویتا یوناما
 ته ګړو او متضررو ملکي و  ی،وش ورکونهحساب  ي یخوالد تاوتر کې ڼاپه ر  ینوقوان ړود نومو  څوتر  ړی،پورته ک ګامونهموخه موثر 
. ړی جبران ورک  

تر هدف  ګهرحمانه تو  یاو ب يقصدپه  ي ګړ و ملکي  چې ګروپونهمسلح  یاهغه افراد  ټول چې یکو ږپه خواوو غ ګد جن یوناما
.ورکونې ته حاضر شيحساب  ټپیانوی، یای  یاو  ی  ی ي وژن یسی،ن ېالند  

 یهحما یږی ه کپه موخه ترسر  یتوبد خوند ګړو و  ملکيد  چې څیهغه ه ې ټول څوتر  ی لر  ې ښتنسپار  ۍخواوو ته الندن ګد جن یوناما
 . ړی ترسره ک کې ڼاپه ر  ینوقوان وړیوالند  ېد بشرپالن یتونهاو خپل مسول ړی ک

 سپارښتنې

 دولت ضد عناصر

 د بشر پالنې د نړیوال قانون الندې د ژمنو سره په مطابقت کې

 میشت ځایونو ، په ځانګړی ډول د مرستندویه کارکونکو، د دولت د ملکي  په عمدي توګه د ملکیانو او ملکي وګړو د
کارکونکو، خبریاالنو، د بشری حقوقونو د مدافعینو، قاضیانو، څارنواالنو، د عبادت ځایونو او د کلتوري مرکزونو په 

ابقت کې قانون سره مطوړاندې د په نښه کولو څخه ډډه وشي ، او د ملکي وګړو داسې تعریف چې د بشر پالنې د نړیوال 
 وی، په کار واچول شي. 

  په بې توپیره او غیر متناسبو ډله ییزو او ځان وژنکو بریدونو کې د تعبیه شويو چاودیدونکو توکو د استعمال درول، په
ټولو هغو ځایونو کې چې ملکي وګړي تګ راتګ کوي او د فشار په ذریغه د غیر قانوني چاودیدونکو توکو د چولو څخه 

 ه کول.ډډ

  د ملکي وګړو د ګڼ میشتو سیمو څخه په عامه ګڼ میشتو ځایونو د راکیټونو، السی بمونو، د هاوان د ګولیو استعمال
 مخنیوی.
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  د طالبانو د مشرتابه له خوا د هغو بیانیو نافذول کوم چی پر ملکیانو او د ملکیانو په میشت ځایونو د حملو مخنیوی
کوي. د هغو الرښودونو پلي کول چی د طالبانو غړو ته امر کوي چی د ملکي تلفاتو مخه ونیسې، او د طالبانو د ملکي 

ن مسول وګنې څوک چې ملکي کسان د هدف الندی نیسي، وژنې یا کسانو د ساتنې د پالیسې ګانو خپرول او هغه کسا
 ی  ې ژوبلوي، او ډاډ حاصل کړي چې ټول الرښودونه او حکمونه د بشر پالنې  د نړیوال قانون سره په مطابقت کې وي. 

 المیو  په نظر عد طالبانو تر نفوذ الندې سيمو کې د ښځو او نجونو د بشري حقونو په اړه د طالبانو د مشرتابه له خوا د ا
کی نیول، د نجونو د ښوونې او روزنې، ښوونکو او په عمومي توګه د پوهنې د سک تور په وړاندې د حملو او ګواښونو او 

 حملو څخه مخنیوی.

  ډاډ حاصل شي چې دولت ضد عناصر ښوونځي، روغتونونو، کلينيکونو او نور خوندي ځایونه د خپلو پوځي موخو لپاره
غتیا پالنې د کارکونکو په وړاندې د ګوزڼ د واکسیناتورانو او د پولیو د واکسین د کمپاینونو په ګډون  د نه کاروي، او د رو 

ټولو بریدونو او ګواښونو د ترسره کولو څخه ډډه وکړي، او د هر ډول اعمالو د ترسره کولو څخه چې موخه ی  ې د پوهنې 
 انو د حقونو السرسی دی، مخنیوی وکړي .  او روغتيا پالنې د السرسې وړ معیارونو ته د انفرادي کس

 افغانستان دولت د

  د افغانستان د دولت له خوا په ګڼ میشتو ملکي سیمو کې د هاوانونو، راک ټونو، السي بمونو، او نورو غیر مستقیمو
ودونو او تاک تیکي الرښوسلو، او د هواي  ي بريدونو  درول. د چاودیدونکې وسلو او پوځې الوتکو د کارولو په تړاو روښانه 

 .کول د جګړې د اصولو او نورو کړنالرو را منځ ته کول او د هغو  پلې

  د ملکي تلفاتو د کمولو د ملي پالیسۍ  پلي کول او د عمل د پالن نهای  ې کول، په دې کې باید داسې واقعي موخې او
تصاص وي، او د دولت په دننه کې د یوه اختدبیرونه شامل شي چې موخه ی  ې په جګړه کې د ملکي تلفاتو د شمیر کمول 

خه ي  ې د شخړې سره د تړلو ټولو پیښو څیړنه کوم چې ملکي کسانو ته زیان وشوی نهاد د را  منځ ته کولو څخه ډاډ چې م
 رسوي.    

  .د ټولو ناقانونه وسله والو ډلو، ملېشو او د ملي پاڅون د خوځښتونو ژر تر ژره بې وسلې کول او منحلول 

 ان امنیتي ځواکونو او دولت پلوه وسله والو ډلو له خوا د بشرپالنې د نړيوال قانون د سرغړونو، د نړیوال بشري د افغ
حقونو د قانون او د بشري حقونو د قانون د سرغړونو د ټولو مواردو څیړل، او د افغان او نړیوالو قوانینو الندی لکه 

 یب او محاکمه.څنګه چې اجابت کیږي د هغو ټولو مسولو کسانو تعق

  ډاډ حاصل شي چې د سرغړونو قربانیان د پام وړ خسارې تر السه کړي،  د ملکي کسانو د کورنیو لپاره چې د شخړې سره
د تړلې خشونت په نتیجه کې وژل شوې او ټپ ې شوې د خسارې ښه طرزالعملونه چمتو کړي، د هغو طزرالعملونو په اړه 

ارې تر السه کول او اساسي خدمتونو ته السرسی وي او همدارنګه ډاډ حاصل د عامه پوهاوی لوړول چې موخه ی  ې د خس
 شي چې د جبران مطالبې او اساسي خدمتونو ته ښځې او نجونې مساوي السرسی ولري.

  د افغان ملی امنیتی ځواکونو ظرفیت لوړولو ته د لومړیتوب ورکول څو د کشف، را غونډولو، پروسس کولو او د معلوماتو
شویو  عبیهتشویو چاودیدونکو توکو د خنثی کولو او د قوماندې، کنترول او په موثره توګه د تعبیهپه شمول، دد خپرولو 
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شویو چاودیدونکو توکو سره د مبارزې د ملي  تعبیه . د 17 چاودیدونکو توکو سره د مبارزې په وړاندې عملیات ترسره کړي 
 تصاص کړي.  ستراتیژی د بشپړ تطبیق لپاره ټولې اړینې سرچینې اخ

  د ښونځیو، روغتونونو او روغتیای  ی مرکزونو څخه د پوځی اهدافو د کارولو په حیث سمدستې مخنیوی. ډاډ حاصل شي
 چې ټول کسان د ښوونې او روزنې او روغتیا پالنې د السرسی وړ معیارونو ته السرسی لري. 

 18نړیوال نظامي ځواکونه

   د نښتو د ترسره کولو په وخت کې د ملکي تلفاتو د کمولو په هکله د یوې ملي پالیسي د تطبیق په برخه کې د افغانستان
د حکومت مالتړ، او د یوه مناسب پالن د جوړولو په موخه، چې د نښتو د ترسره کولو په وخت کې د ملکي تلفاتو د 

 لي وي. پیښویدو څخه مخنیوی وکړي باید ریښتینې موخې شام

  کال نه وروسته په پالیسې او عملیاتې کچو کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره د روزنو، سرچینو او اړوند  ۶۱۰۲د
مالتړ برابرولو دا چارې باید تاک تیکي کچو ته هم وغزولې شي، د غیر مستقیمو ډزو او او پوځې الوتکو د کارولو په حواله 

ونه او روزنې او مناسبو پرتوکولونو ته اړتیا، او پاید ډاډ حاصل شي چې ژمنې د بشر پالنې د ملکي تلفاتو د را کمولو تدبیر 

 د نړیوال قانون الندې اجابت کوي.     

  کال او له  ۶۱۰۲د افغان ملي امنیتي ځواکونو د مالتړ دوام تر څو قومانده او کنترول په الس کې ونیسي او همدارنګه د
هغه نه وروسته موده کې د کشف، را غونډولو، پروسس کولو او د معلوماتو د خپرولو په شمول  د چاودیدونکو توکو پر 

 شویو چاودیدونکو توکو د خنثی کولو چارې  په موثره توګه ترسره کړي. تعبیه وړاندې د عملیاتو او

  کال په اک توبر میاشت کې د یوه هواي  ې برید په پایله کې  ۶۱۰۲د داسې اقدامونو ترسره کول څو ډاډ حاصل کړي چې د
د کندوز والیت د بی پولې ډاک ټرانو )ام اس اف( پر روغتون تر سره شو د برید خپلواکه، بی پرې، شفافه او واقعي څیړنه 

مي اتر سره شي او موندنې ي  ې په عامه ډول خپرې کړي،  او هغه څوک چی د دی جناي  ي پیښې مسؤل دي باید د نظ
 قوانینو پر اساس محاکمه شي.

  د هغو عملیاتو په هکله په کومو کې چې نړیوال امنیتي یا استخباراتي ځواکونه ښکیل وي د ملکي تلفاتو د ادعاوو په
تعقیب  د شفافو بیا ک تنو او څیړنو ترسره کول، په ځانګړې ډول د هواي  ې بریدونو او تالشې ګانو په حواله تر څو ډاډ 

ژمنې د عملیاتې فعالیتونو او د بشر پالنې د نړیوال قانون او نړیوالو بشري حقونو د قانون سره په حاصل کړي چې 
 مطابقت کې دي.  

  ره د جبران غوښتلو او د مرتکیبینو د احتساب لپاره د حساب ورکونې څخه د
 
د قربانیانو او ژوندې پاته شویو کسانو لپا
ل قانون، بشري حقونو د قانون او د نړیوالو پوځې ځواکونو له خوا د جناي  ې ډاډ حاصلولو په خاطر د بشر  پالنې د نړیوا

                                                 
 

د تعبیه شوی چاودیدونکو توکو استثمار هغه پروسی ته ویل کیږ چی په هغه کی مالومات  او الس ته راغلی مواد در چودیدونکی تو کو څخه 17 
 تولیږی، پروسیس  او ویشل کیږی ترڅو عملی مالومات تر السه، چی په ترڅ کی خاص میټودونو او الری چاری د چاودیدونکو توکو پر ضد مبارزه

ه لړ کی د حکومت ضد وسلواو منابع کم سی. د چاودیدونکو توکو استثمار د کشفولو، ساتنو، تشخیصولو او کشفولو په معنی دی چی د تخنیکی او د هغ
 متخصصینو په واسطه باندی ده تشخیص او بایومتریک معایناتو دپاره کارول کیږی. دی چاودیدونکو توکو استثمارول یو دیر مهم برخه ده. 

هوکړه لیک ( ۶۱1۲والی  18دفتر په دی باور دی چی د ناتو قاطع مالتړ ماموریت هر وقت نوی مالومات در سپارښتنی دپار چی دی )یوناما 18 
 پر اساس باندی دی وړرانده کوی.
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 .ه شيتر الس عملونو د سرغړونو د ټولو اعتبار لرونکو ادعاوو د موثره، خپلواکو، بې پرې او شفافو ځیړنو څخه ډاډ

 

 


