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  صالحيت/ واک
تندويه پالوی (يوناما) د بشری حقونو څانګی له خوا په دغه کلنی راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرس

د جنورۍ د لومړۍ ورځې څخه د  ٢٠١١وسله واله جګړه کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه برابر شوي چی د 
  دسامبر تر يو ديرشمې نيټې پورې موده رانغاړي.

 ١٩٧۴امنيت د شورا له خوا د دغه راپور د يوناما د هغه صالحيت له مخې تيار شوی چې د ملګرو ملتونو د 
) پريکړه ليک په اساس ورته ورکړې شو څو د ملکي کسانو وضعيت وڅاری ، د دوي د ساتنې په موخه ٢٠١١(

هڅې همغږې کړي، حساب ورکوونه تقويه کړي، او د بنيادي ازاديو او بشري حقونو په بشپړ ډول تطبيق کې 
ړيوالو هغو تړونونو برخه ده چی افغانستان يی غړيتوب لری، په مرسته وکړي چې د افغانستان اساسي قانون او د ن

  ځانګړي ډول د ښځو د دوي له ټولو بشري حقونو څخه د برخمن کيدلو په اړه هڅې وکړي. 
يوناما يو لړ فعاليتونه تر سره کوي چې هدف يې په ملکي وګړو د جګړې د اغيز راکمول دي لکه: په خپلواک او 

دثو څارنه چې د ملکي خلکو د وژنې يا ژوبلې المل ګرځي، د وسله والو نښتو څخه د بې پلوه ډول د داسې حا
اغيزمنو ملکي کسانو د ساتنې په اړه د مالتړ فعاليتونه او نور نوښتونه چې په نښتو کې ښکيلې خواوې د بشرپالنې 

  احکامو سره مطابقت ته رابولي.  او بشري حقونو د نړيوالو قوانينو، د افغانستان د اساسي قانون او نورو قوانينو له
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  په راپور کې کارول شوي اصطالح ګانی:
له الوتکې څخه ويشتونکي مهمات چې د نږدی هوايی مالتړ په موخه الوتکې او نږدی هوايی کومک  هوايي بريد:

  جنګي الوتکې يا ډرون يی تر سره کوی.  چورلکی بريد او هغه بريدونه شامل دی چې بې پيلوټه
ABP: ان سرحدي پوليسافغ  
ALP:  افغان سيمه ييز پوليس  
ANA: افغان ملي اردو  
ANP : افغان ملي پوليس  

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

APRP :د افغان د سولې او بيا يوځای کيدنې پروګرام  
AXOپريخودل شوی چاوديدونکی توکی :  
  وژل شوی او ژوبل شوی ملکی کسانتلفات:

  ښايي په دوه ډوله ډله بندی شي: 
: هغه تلفات دي چې په مستقيم ډول د وسله والې جګړې له امله راپيدا کيږي. لکه داسې تلفات چې د نظامي مستقيم •

خوا اجراء کيږي (افغان او نړيوال نظامي  عملياتو په ترڅ کې رامنځ ته کيږي چې د دولت پلوه ځواکونو له
ځواکونه) د ځان ژغورلو عمليات، هوايي بريدونه، د نيولو او تالشۍ عمليات، د ياغيتوب ضد يا ترهګری ضد 
عمليات. دغه راز په دې کې هغه تلفات هم شامليږي چې د نا دولتی وسلوالو ډلو دفعاليتونو له امله لکه په نښه شوې 

چاوديدونکي توکي او يا له حکومت پلوه ځواکونو سره د مستقيمی ښکلتيا په پايله کې رامنځته  وژنې، تعبيه شوي
 کيږي. 

هغه تلفات چې په غير مستقيم ډول له وسله والې جګړې څخه راپيدا کيږي لکه د جنګې پاتې شويو  نور تلفات: •
له امله مړينې چې د نظامی عملياتو په  توکو له چاودنې، په محبسونو کې مړينه، د ناکافي طبی شرايطو د نشتوالی

ترڅ کې پيښږي او په داسې ځايونو کې چې طبي پاملرنې ته د الس رسي مخنيوی شوی وی او يا موجود نه وي. په 
دې تلفاتو کې هغه مړينه هم شامل ده چې د مرګانيو پيښو مسووليت په پوره اطمينان سره نه شي په ګوته کيدای لکه 

 د ډزو د تبادلې په پايله کې رامنځ ته کيږي.هغه مرګ ژوبله چې 

د ماشوم د حقونو د کنوانسيون له مخې ماشوم داسی يوه شخص په حيث تعريف شوی چې عمر يې له  ماشومان:
کلن هم ماشوم دی). د دی تر څنګ د روم د نړيوالی جزايی محکمی اساسنامی له مخی  ١٧کلونو څخه کم وي ( ١٨

کلونو څخه کم عمر ماشومان په دولتی عسکری ليکو  ١۵کی تصويب کړی، د  ٢٠٠٣ه چی د افغانستان دولت هم پ
کی او يا غير دولتی ډلو کی شاملول ا و ګمارل، چی په فعال ډول په جنګ کی برخه واخلی جنګی جرم ګڼل کيږی 

  ). vii) (ت) (٢مادی ( ٨) او  xxvi) (ب)(٢مادی ( ٨د 
وال قانون له مخې "ملکي کسان" هغه افراد دي چې په جنګ کې شامل د بشرپالنې د نړيملکي/ خوندی جنګيالی :

نه وي (نظامي/نيمه نظامی قوتونه نه وي) يا په جنګ کې د يوې خوا په منظمو وسله والو ډلو کې غړيتوب ونه 
غړي نه وي. ملکی کسان کيدای شي چې د بريدونو په وړاندې د  1لري يا هغه کسان دي چې د (عمومی پاڅون)

يتوب تضمين له السه ورکړي که چيرې دوي په نښتو کی کې نيغ په نيغه برخه واخلي. د ملکي کسانو په څير، خوند
وي (ژوبل شوي، ناروغ، د ويجاړی شوي کښتی عمله، توقيف شوي يا  hors de combatيو جنګی فرد چې 

پورې اړه ولري، هم دبريد څخه اوهم تسليم شوي) يا هغه څوک چې د وسله والو قوتونو په طبي يا مذهبي پرسونل 
  د خونديتوب حق لري.

COMISAF: .په افغانستان کې د نړيوال امنيتی مرستندويه ځواکونو قوماندان  
د عکس العمل ښودلو پيښېې ، چی د ځواک د ساتنی پيښی ورته هم وايی. په دې کې داسې حاالت  پيښې: EOFد 

ږدې کيدو يا له هغو څخه د مخکې کيدو په وخت کې د نظامي شامل دي چې کله ملکي کسان نظامي قطارونو ته د ن
  پرسونل اخطارونو ته پام و نه کړي او يا د تالشۍ په پوستو کې الرښوونو ته توجه و نه کړي. 

                                                 
ن په نږدې کيدو سره په يو عمومي پاڅون ته د ژنيو په دريم تړون کې اشاره شوې "د يوې ازادې خاورې اوسيدونکی، چې د دښم  1

ناڅاپی ډول وسلې ته الس  کوی  چې د تيري کوونکو مخنيوی وکړي، بې له دې چې ددې لپاره وخت ولري چې په منظمو نظامي 
  )) ماده.١( ۴واحدونو کې تنظيم شي، په دې شرط چې خپلې وسلې په ښکاره وګرځوي او د جنګ قانون او دودونه مراعات کړي." (
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ERW جنګی چاوديدونکی پاتی شونی په دی مانا ،چی ناچاودل شوی توکی ،او پريښودل شوی چاوديدونکی :
  توکی وی. 

IHL:  نړيوال قانوند بشر پالنې  
IDP: داخلي بې ځايه شوي وګړی  

ICRC:  د سره صليب نړيوال کميټه  
IED : تعبيه شوي چاوديدونکي وسيله. يو بم چې د دوديزې نظامي طريقې په خالف په نورو طريقو جوړيږي او

رې تړلې کارول کيږي. نوموړې چاوديدونکې وسيله کيدای شي د ځانمرګي بم په شکل استعمال شي لکه په ځان پو
، دغه راز له ليرې څخه کنترول شوي تعبيه شوي چاوديدونکې وسيلې (BBIEDs)تعبيه شوي چاويدونکی توکي 

(RCIEDs) په موټر کې ځای په ځای شوي او تعبيه شوي چاوديدونکي توکي ،(VBIEDs)  او د فشار په ذريعه
  هم په دې ډله کې راځي.  (PPIEDs) چاوديدونکې وسيلې

ښې دي چې په وسله والو جګړو کې ملکي کسانو ته تلفات اړوي. د يوناما په راپورونو کې هغه هغه پي حادثې:
  تلفات نه دي شامل چې د جنايي پيښو په پايله کې پيښيږي.

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

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

مختلف ډولونه په کې شامليږي. د يوناما په ډيتابيس کې د جسماني د جسماني سختو ژوبلو يا ټپي کيدنو  ژوبلې:
  يا دماغي جړک پيښې په ژوبلو کې نه دي شاملې.  يا روحی صدمهژوبلې درجه نه ده شامله. اروايی 

فصل له  VIIامنيتي سوله ساتي ځواکونه. ايساف د ملګرو ملتونو د منشور د مرستندويه په افغانستان کې  :آيساف
ولې د پياده کولو ماموريت يا دنده لري. ايساف د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا په امر او صالحيت ځای مخې د س

کال په اګست کې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د حکومت په غوښتنه د ناټو سازمان د  ٢٠٠٣په ځای کيږی. د 
) تنه سرتيري ٣١٣،١٣٠پوری ( ٢٠١١بر،دسام ٨ ايساف مشرتابه په غاړه واخيسته. د ايساف قواوې اوس مهال د

هيوادونو څخه راغلي او په شپږو سيمه ييزو برخو کی تنظيم شوي، چی مرکز يې په کابل کې دی  ۴٩لري، چې له 
د نوومبر څخه د ايساف قوماندان په افغانستان کې د امريکايي ځواکونو قوماندان هم دی، که څه هم د  ٢٠٠٨. د 

) شميره پريکړه ليک د ايساف په اړه مخکيني ٢٠١١( ٢٠١١شوې. د امنيت د شورا مراتبو سلسله بېله پاتې 
مياشتو لپاره د ايساف ماموريت  ١٢نټې پورې د نورو  ٣١د اکتوبر تر  ٢٠١٢پريکړه ليکونه تصديق کوي او د 

  غزوي. 
MOI: د کورنيو چارو وزارت  

NATO :ان غړي هيوادونه د ايساف اساسي مرستندويه د شمالي اتالنتيک د تړون سازمان. د ناټو د سازم ناټو
  ئ. هيوادونه دي. ايساف وګور

NDS: د ملي امنيت رياست. د افغانستان د دولتي استخباراتو اداره  
NGO :.نادولتي سازمان/اداره  

دولت ضد عناصر. په دې ډله کې ټول هغه اشخاص او  ):AGEsنا دولتی وسله والې ډلې/دولت ضد عناصر (
د افغانستان د دولت او نړيوالو نظامي ځواکونو په ضد په وسله واله جګړه کې همدا اوس ښکيل دي.  ډلې راځي چې

په دې عناصرو کې هغه کسان راځي چې د طالبانو په نامه پيژندل شوي او دغه راز اشخاص او ډلې چې بيال بيل 
مي او د القاعده متحدين لکه د هدفونه لري او تر مختلفو نومونو الندې راځي لکه د حقاني شبکه، حزب اسال

  ازبکستان اسالمی حرکت، د اسالمی جهاد اتحاد، لشکر طيبه او جيش محمد.
  دولت پلوه ځواکونه

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

په شمول نور سيمه ييز امنيتی ځواکونه  ملی امنيتکې افغان ملي اردو، افغان ملي پوليس، افغان سرحدي پوليس، 
 هم شامل دي. 

 او نور دولتي ارګانونه. ) IM Forcesنړيوال نظامي ځواکونه ( •

  
SOP: رهمعياري عملياتي کړنال  
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د دولت  په ارادي ، د مخه سنجول شوی او قصدی ډول د دولت او ياهغه وژنی دی چی :  په نښه شوی وژنی
يو په نښه د لخوا  و،ډل ووسلوال وچی د قانون په چوکاټ کی دنده لری، او يا په وسلواله شخړه کی د منظم وکارکونک

د فزيکی ساتنی او نظارت الندی نه  وژونکی ځواک وکاروی، او هغه شخص د مرتکبينوشوي شخص پر ضد 
وی. سربيره پردی چی په ډير وختونو کی په نښه شوی وژنه د ژوند د حق څخه سرغړونه ده خو په استثنايی ډول 

د ملګرو ملتونو عمومی اسامبلی، د بشری حقونو  په وسلواله شخړه کی ځينی وخت کيدای شی مشروعيت ولری.
م ټکی، او د محکمی څخه بهر په خپل سر اعدامونو لپاره د ځانګړی راپورټر شورا څوارلسمی ناستی د آجنډا دري

تر عنوان الندی وګورئ.  "د هدفمنو وژنو څيړنه"رپورټ، او د فليپ آلسټون مکمل رپورټ د 
A/HRC/14/24/Add.6  کال د می مياشت. ٢٠١٠د   

UNDSS  د ملګرو مليتونو د مصؤنيت او امنيت څانګه :  
UNAMA : ستان کې د ملګرو ملتونو مرستندويه پالویپه افغان  
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  ميتودولوژي 

يوناما د ملکي کسانو د تلفاتو راپورونه په دې ذريعه کره کوي چې د امکان په صورت کې د تلفاتو په سيمه کې 
معلوماتو بيال بيل ډولونه راغونډوي  ر حده پورې له ډيرو منابعو سره مشورې کوي او دڅيړنې کوي، د امکان ت

چې د اعتبار او رښتينتوب له مخې ارزول شوي وي. د هرې پيښې په څيړنه او تحليل کې، يوناما زياته هڅه کوي 
کنترول کړي. په دې لړ  چې د امکان تر حده پورې له مختلفو منابعو څخه راټول شوي معلومات او نظريات کره او

کې د عيني شاهدانو او په مستقيم ډول د زيانمن شويو کسانو بيانونو ،نظامي برخه والو (د افغانستان د حکومت او 
نړيوال نظامي ځواکونو په ګډون) محلي کلي/د ولسوالۍ او واليت چارواکو، مذهبي او د ټولنې د مشرانو او هغه 

ول د ساحې له کتنې څخه او د پيښې له ځای څخه الس ته راغلي اجناس/مدارک معلومات شامل دي چې په مستقيم ډ
او شواهد او د هغوي فزيکي ازمايښت، له روغتونونو او روغتيايي اسانتياوو څخه کتنه، ويډيوګانې او تصويرونه، 

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

چيرې چې امکان وي، تحقيقات د قربانيانو او/ يا د حادثې د عيني شاهدانو په مستقيم شهادت او د پيښې د ځای په 
 هتا په داسې وخت کې چې د امنيتی ستونز و له امله الس رسي محدودپلټنو والړ وي. په ځينو وختونو کې، خاص
په داسې وختونو کې يوناما يو لړ تخنيکونه کاروي چې له معتبرو شبکو  ،وي، او دغه ډول تحقيقات ممکن نه وي

څخه معلومات تر السه کړي او څومره چې ممکنه وي له ډيرو منابعو څخه معلومات تر السه کوي او د اعتبار 
  اوباور له مخې يې کره کوي. 

په کوم ځای کې چې يوناما د يوې پيښې په اړه له معلوماتو د کره والی څخه ډاډمنه نه وي، د هغې په اړه راپور نه 
ورکوي. په ځينو قضيو کې تحقيقات ښايي څو اونۍ وخت ونيسي، مخکې له هغه چې نتيجې ته ورسيږو. د دې مانا 

ړه نتيجې ښايي چې بيا نوې شي ځکه چې نوي معلومات را رسيږي او په تحليل کې دا ده چې د ملکي تلفاتو په ا
ورڅخه استفاده کيږی . په کوم ځای کې چې معلومات ښه څرګند نه وي، نتيجه ګيري نه کيږي څو چې نور 
اعتباري او قناعت بخښونکي شواهد الس ته نه وي راغلي او له دې څخه پرته قضيه تړل کيږي او احصايوي 

  اپور کې د هغې خبر نه شاميليږی. ر

په ځينو وختونو کې په راپور کې د قربانيانو ملکي هويت (موقف) په بشپړ ډول نه شي ثابتيدالی او يا النجه من 
ټکی وي، په داسې قضيو کې، يوناما د بشرپالنې د نړيوال قانون معيارونه په پام کې نيسي او داسې نه ګڼي چې د 

حاظ برابر نارينه جنګی يا ملکي کس دي. بلکه دا ډول ادعاءګانې په پيښې پورې د اړوندو جنګ لپاره د عمر په ل
حقايقو پر بنياد ثابتوي. که چيرې د يوه يا څو قربانيانو هويت څرګند نه وي، دغه ډول مرګانۍ پيښې د ملکی کسانو 

  د تلفاتو په عمومي شمير کې نه شامليږی. 

 بريښنايیکې يو  ٢٠٠٩اتو د ساتنې په اړه د راپورنو او تحليل لپاره يوناما په په وسله واله نښته کې د ملکي تلف
ابيس پرانيستی دي. ډيتابيس داسې طرح شوی دی چې د معلوماتو سيستماتيکه اغيزمنه او هم شکله ټولونه او ټيډ

هم په  او تحليل شلپه لحاظ د معلوماتو وي ، مسئول، تاکتيک، او نورو اړخونوعمر، تحليل اسانه کوي، چې د جنس
ملکی تلفاتو پيښی کره او مسؤل لوری په ګوته کړی.  وحده هڅه کوی چی د ځانګړ هکې شامل دي. يوناما تر ممکن

په عملياتي ډګر کې د ستونزو له امله لکه د ګډو نظامي علمياتو څرنګوالی، او د لومړنيو سرچينو ناتواني چې په 
او کله  ،نظامي برخه والو/ دولت ضد وسلوالو په منځ کې توپير وکړي ډيرو قضيو کې نه شي کوالی د بيال بيلو

چې هيڅ يوه خوا د يوې پيښې مسووليت نه وي منلي، يوناما د يوې خاصې پيښې مسووليت يا خو دولت پلوه او يا 
  دولت ضد ځواکونو ته نه منسوبوی. 

ته راوړل د عملياتو د وسعت او تکرر په هکله يوناما يادوی چی د شپی له خوا عملياتونو په هکله د معلوماتو الس 
تفصيل چی آيساف، ملی اردو، ملی او نړيوالو ځانګړو ځواکونو، يا د حکومت نورو برخو او سرحدی پوليسو، په 

ستونزمن کار دی. د آيساف د ورکړل شوو په وجه د شفافيت د نشتوالی يواځی توګه يا په ګډه سره اجرا کړی، 
پی عملياتو له کبله د ارقامو په هکله معلومات ټول خوندی يا محرم وی. په عملياتی ډګر کی د معلوماتو له مخی د ش

محدوديتونو او معلوماتو ته د محدودی السرسۍ په وجه، يوناما د شپی عملياتو له کبله د ملکی وګړو د مرګ ژوبلی 
  ارقام ټيټ څرګندوی.
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  د ملکی وګړو د مرګ ژوبلی مختلف تعريفونه

دي يادونه کوی چی د ملکی افرادو تلفاتو شميری د مختلفو ادرو لخوا چی دامالومات راټولوی او تحليلوی  يوناما د
تر منځ يی توپير شتون لری. د نړيوال امنيتی ځواکونو او يوناما تر منځ په روانه شخړه کی د ملکی وګړو د مرګ 

سيمو ته بيالبيل ډول الس رسی او د هيواد د ژوبلی شميره کی د توپير عمده المل د مختلف ميتودولوژی کارول، 
  مختلفو سيمو پوښښ دی. 

  آيساف يادونه کوی چی د توپير فکتورونه کيدايی شی په الندی ډول وی :

د ملکی کسانو تلفات چی د افغان ملی ځواکونوله لوری رامنځ ته کيږی د آيساف لخوا نه څارل کيږی ، او د دولت 
کی کسانو تلفات رامنځ ته کيږی هغه د مشاهدی په اساس وی او يا هم هغه ضد عناصرو له لوری چی کوم مل

  ښي.2راپورونه دی چی آيساف يی کواليی شی تصديق کړی. نو له دی امله دا يو نيم ګړی تصوير

همدا رنګه آيساف څرګندوی چی يوناما او آيساف د ملکی وګړی مرګ ژوبلی لپاره د ډله بندۍ او د هغو عاملينو له 
ی د تلفاتو سبب ګرځی بيل بيل تعريفونه لری، او له دی کبله د ملکی تلفاتو د واقعو د تثبيت په برخه کی مخی چ

سره توپيرونه لری. آيساف وويل چی دوی يواځی د افغانانو مرګ ژوبله په خپله احصائيه کی شاملوی او هر غير 
سلی افغانان لکه ترجمانان او ملکی بهرنيان نظامی په کی نه شاملوی (لکه وسله وال يا بی وسلی بهرنيان، بی و

لکه سياحان). همدا راز د آيساف احصائيه کی يواځی هغه تلفات شامليږی چی د آيساف يا د افغان ملی امنيتی 
ځواکونو او آيساف ګډو عملياتونو په نتيجه کی رامنځ ته شوی وی. نور د افغان امنيتی ځواکونو له خوا رامنځ ته 

وبلی که رپورټ يی وړکړل شوی وی يا نه وی، په خپلو ارقامو کی نه شاملوی. آيساف وويل شوی ملکی مرګ ژ
هم معياری طرزالعمل  ٣٠٢چی دوی د ملکی مرګ ژوبلی واقعات او د تلفاتو شمير د آيساف د مرکزی قرارګاه د 

   3له الری تثبيتوی. (JIAT)دور له مخی د واقعاتو د ارزونی شريک ټيم  ٣د 

) وژنو پيښو څيړنه نه کوی، چی د حکومت ضد عناصرو لخوا و(په نښه شوي منودی آيساف د هدف سر بيره پر
  ترسره کيږی. 

افغان امنيتی ځواکونو  آيساف، يوناما په خپلو شميرو کی د هغه ملکی وګړو مړينه او ژوبله ثبت او شاملوی چی د
وناما په جګړه کی د ټولو ښکيلو خواو د جګړی او دولت ضد عناصرو د عملياتو په پايله کی رامنځ ته شوی وی. ي

يوناما د ملکی مرګ  کوی.يی وراو راپور  تفکيک کویپه نښه شوی وژنی په فعاله توګه څاری،  په تړاو وژنی،
  ژوبلی د تثبيتولو او کره کولو په موخه په ګڼ شمير معلوماتی منابعو تکيه کوی چی پورته ذکر شوی.

احصايې دې بشپړې وي، ښايي يوناما په عملياتي چاپيريال  موجودهپه دې راپور کې  يوناما د دې ادعا نه کوي چې
  4.کی کم ښودالی ویراپور شمير په کې د ستونزو او محدوديتونو له امله د ملکي تلفاتو 

  په نښته کې د ښکيلو خواوو قانوني مسووليتونه

وسله واله جګړه ده چی د (غير نړيواله) داخلي  هيوناما په دې باور ده چې په افغانستان کې وسله واله جګړه يو
نظامي ځواکونو مالتړ ورسره دی (په دې راپور کې او په  نړيوالوافغانستان د دولت، او د دی وسله وال فوځ چې د 

افغانستان کې "دولت پلوه" ځواکونه بلل شوي دي) او د ډيرو غير دولتي وسله والو ډلو (په دې راپور او په 
ې د دولت ضد عناصر ګڼل شوي په شمول د طالبانو ، حقانی شبکه ،حزب اسالمی او داسی نور) افغانستان ک

  روانه ده. ترمنځ

                                                 
کال د دريمی ربعی معلوماتی پاڼه. همدا راز د دی  ٢٠١١کزی قرارګاه، د ملکی مرګ ژوبلی دری مياشتينی رپورټ، د آيساف، مر 2

  رپورټ د آيساف او افغان ملی امنيتی ځواکونو له خوا د ملکی مرګ ژوبلی برخه وګورئ.
د ملکی مرګ ژوبلی په هکله د آيساف او يوناما د کال د جوالی د مياشتی د هوايی بريد  ٢٠١١. د آيساف د مرکزی قرارګاه رپورټ، د 3

  کال اکتوبر مياشت. ٢٠١١ارقامو پرتله کول. افغان د ارزونی ډله او د ملکی مرګ ژوبلی د له منځه وړلو ټيم، د 
ډول نيټی پورې د يوناما دفتر  عارضی  ١٩کال د اپريل له لومړۍ  نيټی څخه د جون تر  ٢٠١١څرنګه چې په مزار شريف کې د   4

  کال له مارچ څخه تر جون پورې د شمالي زون په اړه معلومات نه لري.  ٢٠١١تړلی و، دغه راپور د 
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پريکړه ليک کی څرګندوی، دا د ټولو دولتونو لپاره بنيادی  ١٣٢۵لکه څنګه چی د ملګرو ملتونو د امنيت شورا په 
مربوط نورمونه او نړيوال بشر دوستانه او او اساسی ضرورت دی چی بايد د ښځو او نجونو په برخه کی ټول 

بشری حقونو قوانين تطبيق کړی، او په وسله واله جګړه کی د جنسيت پر بنسټ تاو تريخوالی څخه د ښځو او 
  5نجونو تحفظ وکړی.

په وسله واله نښته کې ټولې ښکيلې خواوې (افغان وسله وال ځواکونه، نړيوال نظامي ځواکونه، او نا دولتی وسله 
  لې ډلې) د نړيوال قانون له مخې ښکاره مسووليتونه لري چې ملکی کسان خوندی وساتي. وا

)i د بشرپالنې د نړيوال قانون له مخې مسووليت (  

کال د ژنيو د څلور تړونو مشترکه دريمه ماده حد اقل معيارونه ټاکي چې دولتی او غير دولتی وسله والې  ١٩۴٩د 
  نښته کې مراعات کړي.  ډلې يې بايد په داخلي وسله واله

د ژنيو د اضافي دويم پروتوکول غړي هيواد  6کال ١٩٧٧کال د څلورو تړونونو او د  ١٩۴٩افغانستان د ژنيو د 
دی، چې په وسله واله جګړه کې دملکي کسانو د ساتنې مساله حل کوي. دغه پروتوکول د ملکي کسانو په وړاندې 

  د ملکی کسانو د بقاء لپاره ضروري ګڼل کيږي.  او د هغو اجناسو په ضد حملې منع کوي، چې

برخه  7کال د ژنيو د څلورو تړونو او د اضافي پروتوکولونو څو اصول د بين المللي عرفی قانون ١٩۴٩د 
ګرځيدلې او تر ټولو زيات اړونده اصول چې افغان نظامی ځواکونه ، نړيوال نظامي ځواکونو او غير دولتی وسله 

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

"[ښکيلې خواوې]  8تشخيص: ملکي وګړي په عمومي ډول او ملکي انفرادي اشخاص بايد تر بريد الندې رانه شی. 
  9بايد په هر وخت کې د ملکي خلکو او جنګي افرادو او د ملکي او نظامي هدفونو ترمنځ توپير وکړي."

"هغه بريد چې کيدای شي په تصادفي ډول د ملکي کسانو د وژنې، ژوبلې، د دې دواړو سبب وګرځي او تناسب:  
، منع ښايي د هغو مشخصو او مستقيمو نظامي برياوو په پرتله ډيرې زياتې وي چې له بريد څخه يې تمه کيږي

 10."دی

په نظامي  11ه په امن کې وساتل شي."په بريد کې احتياط: "ملکی کسان بايد په عموم ډول د نښتې له خطرونو څخ 
عملياتو کې په پرلپسې ډول بايد دې ته پاملرنه وشي چې ملکي خلک تلف نه شي او ملکی شيانوته زيان ونه 
رسيږي. او په پوره ډول احتياط وشي چې "هدف يې د ملکی کسانو د تصادفي تلف کيدلو، ملکی شيانو ته د زيان 

يدلو څخه مخنيوی وي او په هره پيښه کې د دغو بريدونو اندازه حد اقل اندازې رسيدلو او د ملکي وګړو د ژوبل ک
 12ته راټيټه شي."

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

کال د  ١٩۴٩ځانګړي ځواکونه چې د قوماندې د دغو جوړښتونو له حدودو څخه بهر فعاليت کوي د ژنيو د 

                                                 
5 .S/RES1960 (2010) او همدا شان؛ S/RES1820 (2008) ،S/RES1888 (2009) ،S/RES1889 (2009) ،و اS/RES1960 

  .وشیمراجعه ته دی  (2010)
  نافذ شو.  ٢۴کال دويم اضافي پروتوکول تصويب کړ چې د همدې کال د ډسمر په  ١٩٧٧د  ١٠د نوومبر په  ٢٠٠٩افغانستان د   6
دغه مسله د نړيوال سره صليب د کميټې له خوا هم تاييد شوې چې وييل شوي د ژنيو د څلورو تړونونو او لومړی اضافي پروتوکول   7

ری په  نړيواله او داخلي وسله واله نښتو کې مراعات کيږي. (د څو قاعدې د بين المللی عرفی قانون په څير منل شوي او د دغو اصولو ډي
پی/آی سی آر -هينکارټس او لوييز دوسوالد بيک (سی يو -نړيوال سره صليب کميټه، د بشرپالنې نړيوال عرفي قانون، ايډيټ: جان ماری 

  ٢٠٠۵ -ګامبريج -سي
  ) ماده. ٢( ١٣اضافي دويم پروتوکول،   8
) ماده ٢( ۵٢) ماده چيرې چې ملکي کسان   بايد د بريد هدف ونه وګرځي او ٢( ۵١ئ ماده. وګور ۴٨ل اضافی لومړی پروتوکو  9

  چيرې چې "بريدونه بايد يوازې په نظامي هدفونو پورې محدود پاتې شي." 
  ماده. ۵٧په بريدونو کې د احتياط په اړه ئ ) (ب) وګور۵ماده ( ۵١اضافي لومړی پروتوکول   10
  ) ١ماده ( ١٣روتوکول دويم اضفاي پ  11
  ii(الف)  ٢) او ١ماده ( ۵٧لومړی اضافي پروتوکول   12
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اضافی  ١٩٧٧تړونونو غړي هيوادونه دي. ټول هغه هيوادونه چی افغانستان ته يی نظامی ځواکونه استولی د 
د دی سره د هغو اصولو په مراعت کولو مکلف چی د نړيوال عرفی  لومړی او دويم بروتوکول غړی نه دی ،خو

  قانون برخه ده. 

)iiد بشري حقونو د نړيوال قانون الندې مسووليتونه (  

د بشري حقونو نړيوال قانون هم د وسله والې نښتې او هم د سولې په وخت کې د تطبيق وړ ګڼل کيږي. د بشري 
د په تکميلوونکی او يو د بل پياوړی کوونکی توګه يوال قانون سره يو ځای حقونو نړيوال قانون د بشر پالنې د نړ

  تطبيق وړ دی. 

چې په هغو کې د مدني او سياسي حقونو نړيوال  13افغانستان د بشري حقونو څو نړيوال تړونونه السليک کړي دي،
کې ټولو اوسيدونکو تړون شامل دی او د افغانستان دولت په دې مکلف کوي چې د دولت د حاکميت په ساحه 

  اشخاصو او ددوي د بنسټيزو بشري حقونو ساتنه وکړي. 

نه شي کوالی چې په  ،، د غير دولتي وسله والو ډلو په ګډونفعالی ډلیافغانستان کې نا دولتی په داسی حال کی چی 
دونکی توګه دا ، خو د بشری حقونو نړيوال قوانين په زياتيرسمي ډول د بشري حقونو دنړيوالو تړونونو غړي شي

حکم کوی چی په هغو سيمو کی چی طالبان عمْال کنټرول لری، دوی د نړيوالی بشری حقونو د مراعات مکلفيت پر 
  14غاړه لری.

)iii(  جنايي قانون په وړاندې مسووليتونه نړيوالد  

ځای شو. له دې کې د بين المللي جنايي محکمې د روم اساسنامه السليک او له هغې سره يو  ٢٠٠٣افغانستان په 
امله افغانستان لومړنی مسووليت لري چې د نړيوالو جرمونو په اړه تحقيق وکړي، لکه جنګي جرمونه، د بشريت 
ضد جرمونه او نسل وژنه د خپلو محاکمو په صالحيت کې هغه په عدلي ډول تعقيب کړي. که افغانستان ونه شي 

لی جنايي محکمه کوالی شي په افغانستان کې خپل کوالی او يا و نه غواړي چې دغه کار وکړي، بين المل
  صالحيتونه عملي کړي.

هغه دولتونه چې نظامي ځواکونه يې په افغانستان کې د بين المللي نظامي ځواکونو په ليکه کې شامل دي او د 
ي چې افغانستان د شخړې يوه خوا ده او د بين المللي جنايي محکمې اساسنامه يې السليک کړې ده، مسووليت لر

هغه جرمونه تحقيق او تعقيب کړي چې د جنايي محکمې د قضاوت په ساحه کې وي او د دوي اتباع په افغانستان 
جنايي محکمې د  نړيوالی په ځانګړی توګه دولتونه مکلف دی چی دکې ددغو جرمونو په ارتکاب تورن وي. 

ول په عام ولس باندې يا په انفرادي "په قصدي ډی له مخی، چی حکم کوی چی ) (اي) (آی) ماد٢( ٨اساسنامې 
اشخاصو، چې په مستقيم ډول په شخړو کې ښکيل نه وي په مخامخ ډول بريد کول" په داخلي وسله والو نښتو کې 

  "، تر تحقيق او عدلی تعقيب الندی ونيسی.جنګي جرم ګڼل کيږي

IVد ملي قوانينو په وړاندې مسووليتونه .  

ايي قوانينو له مخې تعقيب کيدای شي. د افغانستان حکومت نظامي ځواکونو دولت ضد عناصر د افغانستان د جن
پر او  يږیل کغړي او د نړيوال نظامي ځواکونو غړي د دوي د خپلو دولتونو د ملي قوانينو د نقض له امله پوښتن

  دي.  مکلفحساب ورکولو 
                                                 

 ٢۴افغانستان د بشري حقونو د بين المللي الندنيو تړونو او معاهدو يو غړی هيواد دی: د مدنی  او سياسي حقونو نړيوال تړون په   13
؛ د نژادي تبعيض د ټولو شکلونو د له منځه وړلو بين امللی ١٩٨٣اپريل  ٢۴؛ د اقتصادي اجتماعي او کلتوري حقونو تړون ١٩٨٣اپريل 

؛ د شکنجې او نورو ١٩٨٣مارچ  ۵؛ د ښځو په وړاندې د تبعيض د ټولو شکلونو د له منځه وړلو تړون، ١٩٨٣اګست  ۵تړون،  
؛ او دماشومانو د ١٩٩۴پريل، ا ٢٧؛ د ماشوم د حقونو تړون، ١٩٨٧جون  ٢۶توهينوونکو او غير انساني جزا او چلند د منع کولو تړون، 

؛ او ٢٠٠٢اکتوبر کال  ١٩حقونو ، دماشومانو د پلورلو، د ماشومانو د فحاشۍ او د پورنوګرافۍ د منع   دکنوانسيونو اختياري بروتوکول، 
  دی. منبع :تصويب شوی  ٢۴کال د سپتمبر په  ٢٠٠٣په وسله واله جګړه ګې د ماشوم ګډون په باب د تړون اختياري پروتوکول  چې د 

 http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html  
، ٢٠١١د ملګرو ملتونو عمومي سر منشي، په سريالنکا کې د حساب ورکونې په اړه د عمومي منشي د کارپوهانو د پالوی راپور   14
جمهوريت کې د بشرپالنې د بين المللي قانون د نقض په اړه د څيړنو د بين د ليبيا په عربی ئ . دغه راز وګور١٨٨مارچ پاراګراف  ٣١

  .٢٠١١جون  ١ A/HRC/17/44المللي کميسيون د تحقيقاتو راپور 
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  اليو تعريفجنګي محفوظو/وملکياند 

کاروی او تطبيقوی چی د نړيوال قانون سره سمون خوری. په افغانستان کی د يوناما د ملکی وګړو لپاره يو تعريف 
وسله والی شخړی نوری خواوی او فعاالن د ملکی وګړو لپاره خپل خپل تعريفونه جوړوی چی په وړاندی برخو 

  کی به توضيح شی.

  يوناما

معيارونه څرګندوي. د بشرپالنې د  يوناما د ملکي کسانو لپاره هغه تعريف کاروي چې د بشرپالنې د نړيوال قانون
نړيوال قانون له مخې "ملکي" کسان هغه څوک دي چې جنګي اشخاص نه وي. (د نظامي/ نيمه نظامی ځواکونو 

برخه نه وي. يو  15غړي) يا د منظمو وسله والو ډلو غړي چې د شخړې يوه خوا او هغه کسان چې د عمومي قيام
په هغه وخت کی کې ه سه ورکړي که چيرې دا په وسلواله نښتملکی شخص کوالی شي چې خپل موقف له ال

  مستقيمه برخه واخلي.

د بشرپالنې نړيوال قانون په شخړه کې له ښکيلو خواو څخه غوښتنه کوي چې د نظامي عملياتو په ترڅ کې تل د  
ه دې وروسته ملکي کسانو او جنګي افرادو ترمنځ تشخيص وکړي. هغه کسان چې په شخړه کې برخه نه اخلي يا ل

په کې برخه نه اخلي خوندی تضمين شوی دي او بايد بريد ور باندې ونه شي. لکه د ملکی کسانو په څير، هغه 
جنګی افراد چې (ژوبل شوی، ناروغه ، ويجاړه شوی کښتی عمله، توقيف شوی يا تسليميدونکي کسان وي) يا هغه 

سونل برخه وي د بشرپالنې د نړيوال قانون الندې له کسان چې د وسله والو ځواکونو د روغتيايي يا مذهبي پر
  بريدونو څخه خوندي دي. 

د افغانستان په شرايطو کې دغه راپور د خلکو د بيال بيلو کتګوريو په وړاندې بريدونه مستند کوي چې په جګړو 
دان، په عامه کې ښکيلې خواووې نه دي لکه د عامه خدمتونو کارمندان، ښوونکي، د روغتيايی کلنيکونو کارمن

خدمتونو کې شامل کسان، سياسي مشران او ددفترونو خاوندان، د نا دولتی موسسو کارمندان او د ملکي پوليسو 
پرسونل چې د جنګي افرادو په څير وظيفی نه تر سره کوی او دولت ضد عناصرو پر ضد عملياتو کې برخه نه 

  16اخلي.

  د دولت ضد عناصر /طالبان 

ل په خپلو اعالميو کی ويلی چی ځينې داسې کسان چې په قانوني ډول د "ملکي" اشخاصو په طالبانو په عمومی ډو
  جمله کې راځي تر بريد الندې راولي. دغه عمل د بشرپالنې نړيوال قانون سره مغايرت کی دی. 

امورين کال کی طالبانو د ګڼ شميرملکی کسانو په نښه شوی وژنو ادعا کړی چی په دی ډله کی دولتی م ٢٠١١په 
، قبايلی مشران، دولتي کارمندان، قرارداديان، ډريوران، ژباړونکي او نور داسې ملکی کسان چی د دوی په 

کال د اکتوبر په مياشت کی طالبانو د دولت  ٢٠١١. د 17عمومی لستونوکی شامل دی، بائد وژل شی اويا ونيول شی
ی په لويه جرګه کی ونډه اخستله د دولت سره د د لوی جرګی د راغوښتلو په غبرګون کی ډير شمير ملکی خلک چ

  تړاو له امله يی په خپله اعالميه کی مشروع هدف ګزول اعالن کړه.

اسالمی امارت هرهغه چاته چې غواړي په دغه تش په نامه لويه جرګه کې برخه واخلي خبرداری ورکوي چې 
دمجاهدينو لخواتعقيب اوله سخت غبرګون دغه وطن پلورونکې څيرې به دهيواد په ګوټ ګوټ کې داسالمی امارت 

 . په دې اړه دهيواد پياوړو علماؤ خپله فيصله کړې ده او هرځای چې ددې غونډې ګډون کونکې دشیسره مخ 

                                                 
نايلز ئ: وګورئ. مادی  لومړی پاراګراف د لومړی پروتوکول   د ژنيو د کنوانسونونو لومړی پراګراف سره مقايسه کړ ۵٠د    15

  ،  ا جوالی. ٢٠٠٩د بين المللي قانون الندې په دښمنيو کې د مستقيمی برخې اخيستنې په اړه الرښوونې."  ميلځر، "د بشرپالنې 
يوناما هغه پوليس افسران جنګی افراد ګڼي چې په مستقيم ډول په نښتو کې برخه اخلي. په دې کې د افغانستان ملي پوليس، محلي   16

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

  توګه  نه پيژني. 
 ٢٠١١کال اليحه او د  ٢٠١٠د طالبانو د  iv-ivږمياشتنی راپور وګوری.پاراګراف کال شپ ٢٠١١د يوناما  ملکی کسانو د ساتنی د   17

  نيټی د پسرلی عمليات چی د ملکی اهدافو لست يی د افغانستان د کابينی ، پارلمان او سولی شورا تر غړو پراخه کړه.  ٣٠کال د اپريل د 



 ٢٠١١د ساتنی په اړه کلنی راپور،  د افغانستان په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو 

 

xii 

 

 

اسالمی امارت خپلوبهادرو او سرښندونکو .مجاهدينو السته ورشي دملي خاينينو په توګه به چلند ورسره وشي 
دهيواد په هرځای کې ددغې غونډې دامنيت ساتونکي ، تابيا کونکي ، ګډون  مجاهدينوته هم سپارښتنه کوي چې

  .18کونکي ، اودعوت چلونکي ترخپلوکارنده بريدونو الندې راولي

په قصدی ډول د دغو ملکي کسانو په نښه کول او وژل د بشرپالنې د  نړيوال قانون نه سرغړونه ده. د بشرپالنې د 
ي هدفونه د بريد لپاره مشروع هدفونه دي. ملکی کسان مشروع نظامي هدفونه نه نړيوال قانون له مخې يوازې نظام

  دي، خو که دوي په مستقيم ډول په جګړه کې برخه اخلي.

  )آيسافتی ځواکونه (ينړيوال امن

  د يوناما د غوښتنی پر اساس ايساف د ملکي کسانو تعريف داسی کړی دی:

سان هغه څوک دي چې جنګي اشخاص نه وي. (د نظامي/ نيمه د بشرپالنې د نړيوال قانون له مخې "ملکي" ک
نظامی ځواکونو غړي) يا د منظمو وسله والو ډلو غړي چې د شخړې يوه خوا او هغه کسان چې د عمومي قيام 
برخه نه وي. يو ملکی شخص کوالی شي چې خپل موقف له السه ورکړي که چيرې دا په وسلواله نښتو کې 

وي  hors de combatد ملکی خلکو هويت بيا ځل هغه وخت الس ته راوړی چی مستقيمه برخه واخلي خو 
(ژوبل شوی، ناروغه ، ويجاړه شوی کښتی عمله، توقيف شوی يا تسليميدونکي کسان وي) او نور په جګړه کی 

ت ټيم لخوا فعاله ونډه نه اخلی. ملکی خلک د دوی د تړاو له امله د نور تحليل په موخه د ملکی افرادو تلفاتو د کمښ
.19نور هم تفکيک کيږی. د ملکی موقف د ډير روښانتيا لپاره يو پيښه د قوماندان حقوقی سالکار ته راجع کيږي

                                                 
  ه  د اسالمی امارت د وياند وينا  نيټی د راتلونکی لوی جرګی په اړ ٢۶کال د اکتوبر د  ٢٠١١د    18
  کال د جنوری په نهمه نيټه د بريښناليک  ٢٠١٢د آيساف د ملکی افرادو د مخ نيونکی ټيم سره د   19
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  لنډيز

دقيقی وی چی ما د چاودنی آواز واوريده. يو څو دقيقی وروسته زما ميرمنی زما موبايل ته  ۴۵بجی او  ١١د سهار 
ه خبره پوهيدل يی ستونزمن وو. هغی راته وويل  هغه مهال چی چاودنه زنګ راوواهه. هغه ډيره نا راحته وه او پ

کلن ځوی هلته د يخ اخيستلو لپاره تللی و. هغی وويل چی د هغه وينه يی پر سړک وليده خو نه  ١۴وشوه زما 
غه پوهيږی چی هغه به چيرته وی. زه روغتون ته والړم. په زخميانو او مړو کی می د لږ وخت لټون وروسته  د ه

مړی پيدا کړ. يوه پارچه يی سر کی لګيدلی وه. زه بی هوښه شوم او بيا ملګرو کور ته وړی وم. زما د ځوی مرګ 
  ما او زما ميرمن وژنی. ما يواځی همدا يو ځوی درلود.

د بلخ واليت د مزار شريف د دشت شور په سيمه کی د تعبيه شوو چاوديدونکو توکو په يوه چاودنه کی د يو وژل ــ 
  ٢٠.20کال د جوالی  ٢٠١١وی هلک د پالر وينا، د ش

کال کی د افغانستان وسله والی جګړی يو ځل بيا له ځان سره زيات  ٢٠١١يوه لسيزه له پيل کيدو وروسته  په 
کال په پرتله  ٢٠١٠د ملکی وګړو مړينی ثبت کړی چی د  ٣٠٢١کال کی  ٢٠١١ځانی تلفات درلودلی. يوناما په 

 سلنه زياتوالی ښئی. ٢۵د ملکی وګړو وژنی)  ٢۴١٢په پرتله ( ٢٠٠٩سلنه او د  ٨وژنی) د ملکی وګړو  ٢٧٩٠(

21  

د دولت ضد  –کال کی يوناما يو ځل بيا پر دی ضرورت ټينګار کوی چی د جګړی ښکيلی خواوی  ٢٠١٢په 
د ساتنی په دی خپل تعهد او هڅی د ملکی وګړو  –عناصر او افغان ملی ځواکونه او نړيوال وسله وال ځواکونه 

  موخه زياتی کړی، او د خپلو قانونی مکلفيتونو سره سم دی ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړول کم کړی.

 

چی د تير  سبب ګرځيدلیمرګ  د په وسله والی جګړه کی د وګړو ٢٣٣٢د  کال کی د دولت ضد عناصر ٢٠١١په 
سلنه د دولت ضد  ٧٧وګړو د مړينو  کی د ټولو ملکی ٢٠١١. په سلنه زياتوالی څرګندوی ١۴کال په پرتله 

  عناصرو پوری منسوب شوی.

سلنه  ۴کال په پرتله  ٢٠١٠ملکی وګړی وژل شوی چی د  ۴١٠د دولت پلوه ځواکونو د عملياتو په نتيجه کی 
سلنه دولت پلوه ځواکونو ته منسوب  ١۴کال کی د ملکی وګړو د مرګ ژوبلی  ٢٠١١په   22.کموالی څرګندوی
سلنه جوړوی د جګړی د خواو هيڅ يو لوری ته  نه دی  ٩ملکی تلفات چی د ټولو  ٢٧٩ر کړای شوی ده. نو

  منسوب شوی.
                                                 

کلن پالر  ۵۵کلن وژل شوی ماشوم د  ١۴مه د مزار شريف د دشت شور سيمه کی يو انفجار کی د يو  ٢٠کال د جوالی په  ٢٠١١د 20 
 سره مرکه. 

کال راهيسی په وسله واله جګړه کی  ٢٠٠٧ال پنځم کال دی چی يوناما په کی د ملکی وګړو د تلفاتو زياتيدل مستند کوی. د ک ٢٠١١. 21
 ملکی وګړی وژل شوی دی. ١١٨۶۴

  . دولت پلوه ځواکونو کی افغان ملی امنيتی ځواکونه او نړيوال نظامی ځواکونه چی افغانستان کی فعاليت کوی، شامليږی.22
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دغه د افغانو ماشومانو، ښځو او نارينه و بی ساری تلفات د دولت ضد عناصرو له خوا د تکتيکونو د بدلون او د 
صرو له تعبيه شوو چاوديدونکو توکو تکتيکونو تأثيراتو کی د تغيير نتيجه ده. د دولت ضد عنا جګړی د خواو د

څخه زياته او په ال پراخه کچه  په ټول هيواد کی استفاده کړی، او ال زيات وژونکی او مهم ځان وژونکی بريدونه 
دولت پلوه ځواکونو له خوا د هوايی بريدونو له  يی تر سره کړی چی په نتيجه کی د ال زياتو تلفاتو سبب ګرځيدلی.

کال کی زياتوالی راغلی، په داسی حال کی چی د هوايی بريدونو شمير کم  ٢٠١١بله کی په کبله ملکی مرګ ژو
  23شوی دی او د ملکی وګړو مرګ ژوبلی کموالی دولت پلوه ځواکونو ته منسوبيږی.

کال کی د ملکی وګړو د مرګ ژوبلی جغرافيايی ويش کی، په ځانګړی توګه د کال په  ٢٠١١په عين حال کی، په 
هم بدلون راغلی. لکه څنګه چی د هيواد په جنوب کی د وسله واله جګړی شدت کم شوی، او په  ،يی کیدوهم نيما

جنوب ختيزو، ختيزو او شمالی والياتو کی يی شدت زيات شوی، د افغان ملکی وګړو تلفات په دی سيمو کی لوړ 
 ٢٠١١د د مثال په ډول،  24 کيږی. شوی چی په نتيجه کی يی په ملی کچه د ملکی وګړو مرګ ژوبله کی لوړوالی ليدل

تنه ملکی  ٢٨٩کبله  له ومنځ مخامخ نښتکال په دوهمه نيمايی کی د حکومت پلوه او حکومت ضد عناصرو تر 
سلنه کموالی ښئی. په استثنا د ختيزی سيمی چی د  ٣٣کال د همدی مودی په پرتله  ٢٠١٠وکړی وژل شوی چی د 

سلنه زياتوالی څرګندوی، د دی تاکتيک  ٢٩کال په پرتله  ٢٠١٠او د  ملکی وګړی وژل شوی ٧٢د جګړو له کبله 
  له کبله د مړينو کچه په ټولو سيمو کی کمه شوی.

  

                                                 
حملی په کی  ۴٨٩۶ته رسيږی چی  ١۶٧۵کال کی د وسلی سره له نژدی څخه هوايی مرستی مأموريت په افغانستان کی  ٢٠١١په  23

بريدونه په کی شامل و، راټيټ شوی. د متحده اياالتو  ۵١٠١مأموريتونه اجرا شوی چی  ١٨١۶کال په پرتله چی  ٢٠١٠شامليږی چی د 
کال احصائيه، د  ٢٠١١د  – ٢٠٠٨د مشترکو ځواکونو د هوايی څانګی قوماندان، "ئ، هوايی ځواکونو د عامه چارو خبر پاڼه وګور

  ."مه ٢کال د جنوری  ٢٠١٢
سلنه زياتی پيښی ثبت  ١٨په پرتله  ٢٠١٠کال په جريان کی د  ٢٠١١د ملګرو ملتونو د امنيت او مصؤنيت څانګی په افغانستان کی د   24

پيښی وی. جنوبی او  ١١۵٢۴کی  ٢٠٠٩پيښی وی او په  ١٩۴٠٣کی  ٢٠١٠په  پيښو رپورټ ورکوی چی ٢٢٩٠٣کړی دی چی د 
سلنه کيږی). د پيښو د زياتيدلو مياشتينئ کچه په دی سيمو کی لوړه وه  ٣٢سلنه تشکيلوی (هر يو يی  ۶۴جنوب ختيزی سيمی د دی پيښو 

سی چی نظامی عمليات په جنوب ختيز او ختيزو کال د سپتمبر راهي ٢٠١١سلنه زياتوالی څرګندوی. خو د  ٣٨په پرتله  ٢٠١٠چی د 
 سيمو کی متمرکز کړای شوی دی، جنوبی سيمه کی د نظر وړ کموالی څرګنديږی چی د پيښو کچه بيا په ډسمبر کی هم ټيټه پاتی شوی

 .مرکز کړی دیچی د دولت پلوه ځواکونو د عملياتونو سره مطابقت کوی چی د سپټمبر راهيسی يی په ختيزو او جنوب ختيزو سيمو ت
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  د دولت ضد عناصر او د ملکی وګړو ساتنه

چی  ړیسره مخ کمرګ ژوبلی ی د زياتی افغان ملکی وګړ ونهتکتيکله خوا استعمال شوی د دولت ضد عناصرو 
کی د  ٢٠١١زياتيدونکی توګه وژونکی تأثيرات درلودل. تعبيه شوی چاوديدونکی توکی په په  يی کی ٢٠١١په 

ملکی وګړو ژوند  ٩۶٧افغان ماشومانو، ښځو او نارينه و د وژل کيدلو يواځينۍ او تر ټولو لويه طريقه وه چی د 
تعبيه شوی چاوديدونکی سلنه) جوړوی.  ٣٢يی اخيستی چی په روانه جګړه کی د ملکی وګړو تقريبأ دريمه برخه (

  25سلنه تشکيلوی. ۴١توکی د دولت ضد عناصرو ته منسوب شوی ملکی وګړو مړينی 

کال په جريان کی د دولت ضد عناصرو د انسان په واسطه منفجريدونکی فشاری تعبيه شوو بمونو  ٢٠١١د 
د ماشومانو په  ،کله چیاستعمال زيات کړی و چی د پرسونل ضد ماين په څير کار کوی او هغه وخت چوی 

انسان پری پښه کيږدی او يا کومه واسطه پری وروخيژی . دا ډول تعبيه شوی چاوديدونکی توکی د شمول، کوم 
نظامی او ملکی اهدافو تر منځ توپير نه شی  کوالی نو په دی توګه غير قانونی او منع شوی وسله حسابيږی. سره 

کال کی منع کړی و، او دا ډول وسلی يی غير اسالمی  ١٩٩٨ل په له دی چی طالبانو د پرسونل ضد ماينونو استعما
کال  ٢٠١١د  پرسونل ضد ماين په ډول چاوديدونکو توکو څخه په  واو غير انسانی بللی وی، د دولت ضد عناصر

کی کار اخيستی چی پر ملکی وګړو يی ناوړه اغيزی درلودلی. يوناما يو ځل بيا طالبان او نور د دولت ضد 
ی ته رابولی چی خپل جنګيالی غړی د دی ډول فشاری چاوديدونکو توکو له استعمال څخه منع کړی چی عناصر د

  کال کی يی ګڼ شمير افغانان وژلی او يا ټپيان کړی دی. ٢٠١١په 

ملکی وګړو د مړينی  کچه په افغانستان کی په څرګنده توګه لوړه  ځان مرګی بريدونو له کبله د کال کی د ٢٠١١په 
کال په پرتله  ٢٠١٠د  چی تنه ملکی وګړی په ځان مرګو بريدونو کی وژل شوی ۴۵٠. په مجموع کی، شوی ده

سلنی او د دولت ضد عناصرو ته منسوب  ١۴سلنه زياتوالی ښئی. ځان مرګی بريدونه د ملکی وګړو د مرګونو  ٨٠
مير نه دی زيات شوی، خو د په پرتله د ځان مرګو بريدونو ش ٢٠١٠سلنه جوړوی. که څه هم د  ١٨ملکی تلفاتو 
دخيل شوی او يوه بريد کی  هم  په یشوی او ال زيات پيچلی شوی او کله  زيات ځان وژونک هبڼه بدل دی بريدونو

  داسی طرح شوی چی د ال زياتو ملکی وګړو د مرګ ژوبلی سبب شوی.بريد 

کال په پرتله ال زيات شوی  ٢٠١٠کال کی د دولت ضد عناصرو له خوا هدفمنو وژنو دوام موندلی چی د  ٢٠١١په 
سلنه زياتوالی ښئی. واليان  ٣کال په پرتله  ٢٠١٠هدفمنی وژنی ثبت کړی چی د  ۴٩۵دی. يوناما د هيواد په کچه 

د واليتی شورا ګانو او سولی شوراګانو غړی او محلی او کارکوونکی او  ينمأمورد محلی حکومت او ولسواالن، 
  و کی په نښه کړای شوی دی.او قومی مشران په دی ډول وژن

يوناما د طالبانو په پاليسی کی د هر  26 کی طالبانو د ملکی وګړو د ساتنی په اړه څو بيانونه خپاره کړی. ٢٠١١په 
ډول ښکاره تغيير هر کلی کوی چی د ملکی وګړو د تلفاتو د کموالی سبب شی، خو تأکيد کوی چی داسی قواعد 

کی د طالبانو له خوا د ملکی وګړو د  ٢٠١١عملی کړای شی. په  ی ډوليه ريښتينهغه وخت معنی ورکوی چی 
ساتنی په موخه د پيغامونو د ښه کيدلو سره سره، يوناما د طالبانو له خوا د نړيوالو بشردوستانه قوانينو متابعت يا د 

ځولی او د فشاری ملکی وګړو تلفاتو کی کموالی نه دی مستند کړی. طالبانو په مستقيمه توګه ملکی وګړی هدف ګر
  بمونو په ډول داسی وسلو څخه يی کار اخيستی چی د بی تفکيکه وژنو سبب ګرځی.

لکه څنګه چی د طالبانو په څو بيانونو  –يوناما د طالبانو پر مشرتابه غږ کوی چی د ملکی وګړو د ساتنی په موخه 
و مطابق د يند نړيوال بشردوستانه قواند جګړی او نښتی قواعد په خپله اليحه کی ځای کړی، او  –کی څرګند شوی 

                                                 
تعبيه شوی چاوديدونکی توکی يا منفجر  ٢٣. د ملګرو ملتونو د امنيت او مصؤنيت برخه رپورټ ورکوی چی په اوسط ډول هره ورځ 25

  په پرتله دوه برابره کيږی. ٢٠١٠شوی او يا کشف شوی، چی د 
مه، څلورم پاراګراف، د  ٣٠کال د اپريل  ٢٠١١وينا، د د پسرلنيو عملياتونو د پيل په هکله د افغانستان د اسالمی امارت د مشرتابه . 26

مه، او د لوی اختر په مناسبت د ښاغلی امير  ٢٨کال د اګست  ٢٠١١واړه اختر په مناسبت د ښاغلی اميرالمومنين د مبارکۍ پيغام، د 
 مه. ۵کال د نومبر  ٢٠١١المومنين د مبارکۍ پيغام، د 

http://www.shahamatenglish.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6780:statement-of-
the-leadership-council-of-the-islamic-emirate-regarding-the-inception-of-the-spring-

ope&catid=4:statements&Itemid=4. 
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ملکی وګړو د مرګ ژوبلی د کمولو په موخه دی احکام وضع کړی، او ډاډمنه دی کړی چی دا احکام او قواعد د 
  عملی کيږی او د سرغړونی په صورت کی دی ورته جزا وټاکل شی.  ټولو طالبانو جنګياليو له خوا

 دولت پلوه ځواکونه او د ملکی وګړو ساتنه

کال کی د زيات شمير ملکی افغانانو د وژنی المل  ٢٠١١د دولت پلوه ځواکونو په تکتيکونو کی هوايی بريدونه په 
سلنه  ٩په پرتله  ٢٠١٠ملکی وګړی د هوايی بريدونو له کبله وژل شوی چی د  ١٨٧په مجموع کی،  27ګرځيدلی.

  زياتوالی ښئی.

ته راکوز  ۶٣کی  ٢٠١١و له خوا د ملکی وګړو د تلفاتو شمير په د شپی له خوا عملياتونو کی د دولت پلوه ځواکون
  28 سلنه کموالی ښئی. ٢٢په پرتله  ٢٠١٠شوی چی د 

ملکی وګړو وژنی  ۴١د افغان امنيتی ځواکونو عملياتونو له کبله د  جوالی او ډسمبر تر منځ، يوناما کال د ٢٠١١د 
 ١٩٢ی وګړو د تلفاتو کپرتله د دی ځواکونو له خوا د مل په وروستيو شپږو مياشتوکال د  ٢٠١٠مستند کړی. دا د 

سلنه تشکيلوی. يوناما په هغه سيمو کی چی انتقال په کی عملی شوی دی، د افغان ملی امنيتی ځواکونو له خوا د 
  ملکی وګړو تلفاتو هيڅ يا ناڅيزه تغيير مستند کړی دی. 

خپلو نظامی عملياتونو پالن کولو او عملی کولو کی دی د  يوناما پر ټولو ملی او نړيوال ځواکونو تأکيد کوی چی د
  ملکی وګړو د تصادفی وژنی يا ټپی کيدلو د مخنيوی په موخه دی ال زيات تدابير عملی کړی.

  د وسله والی جګړی اغيزی پر ښځو او ماشومانو 

کی د  ٢٠١١ی دی. په کی، بيا هم ښځو او ماشومانو په زياتيدونکی توګه د وسله والی جګړی بار کښل ٢٠١١په 
تير کال په پرتله د وژل شوو ښځو او ماشومانو شمير په ځانګړی توګه په دوهم نيمايی کی زيات شوی دی. يوناما 

د جوالی او ډسمبر تر منځ مودی د ملکی وګړو د  ٢٠١١ماشومانو مړينی ثبت کړی چی د  ٣٠۶ښځو او  ١۶۶د 
سلنه او د وژلو شوو  ٢٩دی په پرتله، د وژل شوو ښځو شمير کال د همدی مو ٢٠١٠سلنه تشکيلوی. د  ٣٠مرينی 

  په دوهم نيمايی کی زياتوالی څرګندوی. ٢٠١١سلنه د  ۵١ماشومانو شمير 

 ٢٠١١تعبيه شوی چاوديدونکی توکی د وسله والی جګړی سره تړلو د ښځو او ماشومانو د مړينی  عمده المل و. د 
د ماشومانو د ټولو مړينی   دوری ماشومانو (د همدی ١١٢دونکی توکی د چاودي یکال په دوهم نيمايی کی، تعبيه شو

ښځی د  ۶٩سلنه زياتوالی ښئی.  ۴۵په پرتله د وروستی نيمايی سلنه) د مړينی سبب ګرځيدلی چی د تير کال  ٣۶
 ۴١کال د وروستی نيمايی د ښځو د ټولو مړينو  ٢٠١١تعبيه شوو چاوديدونکو توکو په نتيجه کی وژل شوی (د 

د جوالی او ډسمبر تر  ٢٠١١د  سلنه زياتوالی څرګندوی. ٣٠کال د وروستی نيمايی په پرتله  ٢٠١٠سلنه) چی د 
کال د همدی  ٢٠١٠دتاکتيک له امله د دی وژلی چی ماشومان  ٣٠ښځی او  ۵ځان مرګو بريدونو منځ موده کی 

  دوه برابره زياتوالی ښئی.  د تلفاتو دوری

کال په پرتله په ځانګړی ډول په دوهمه نيمايی کی د ښځو او  ٢٠١٠خوا هوايی بريدونو د  د دولت پلوه ځواکونو له
کال د جوالی او ډسمبر مهال تر منځ، په هوايی بريدونو کی د  ٢٠١١ماشومانو د زياتی  مړينی  سبب ګرځيدلی . د 

 ۴۵مړينی چی په کی  ۶۶وی (وژلو شوو ښځو او ماشومانو شمير د تير کال د همدی مودی په پرتله دری برابره ش
کال په وروستی نيمايی کی هوايی بريدونو د ښځو او ماشومانو د مړينی   ٢٠١١ښځی شامليږی). د  ٢١ماشومان او 
  سلنه تشکيلوی. ١۴د مجموعی 

                                                 
وپتر يا بی پيلوټه طيارو څخه په کی انداخت هوايی بريدونه له نظامی الوتکو څخه ټول بريدونه په بر کی نيسی چی له الوتکی، هيليک  27

 کيږی.
د شپی له خوا عمليات او بريدونو په هکله د دقيقو ارقام الس ته راوړل ستونزمن کار دی ځکه چی دا معلومات اکثرأ محرم وی. د   28

ياتی ځواکونو، او نور دولتی ادارو له شپی له خوا عملياتو په هکله ارقام که د افغان يا نړيوالو ځواکونو، ځانګړو ځواکونو، ځانګړو عمل
خوا اجرا شوی وی، او په دی عملياتو کی د ملکی وګړو مرګ ژوبلی په هکله ارقام معموأل د السرسی وړ نه دی. په کاری ساحی کی  او 

لی په هکله ارقام ټيټ مالوماتو ته د السرسۍ د محدوديتونو له کبله يوناما کيدای شی د شپی له خوا عملياتو کی د ملکی وګړو مرګ ژوب
 .ښودلی وی
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  د جګړی جغرافيايی بدلون

تأ په نورو سيمو د کال په جريان کی جګړه له هغو سيمو څخه چی په تاريخی ډول جګړو په کی تمرکز درلود نسب
کال په دوهم  ٢٠١١کی شديده شوی او په جنوب ختيز، او ختيزو سيمو په زياتو والياتو کی يی شدت موندلی. د 

 ٢٩٠نيمايی کی، که څه هم کندهار او هلمند هغه واليتونه وو چی د ملکی وګړو وژنو لوړ ارقام يی درلودل چی 
  سلنه کموالی ښکاره کوی. ٣٩کال د همدی مودی په پرتله  ٢٠١٠ملکی وګړی په کی وژل شوی وو، دا ارقام د 

 ۴۴۶په مقايسوی ډول جنوب ختيځ  واليتونه، خوست، پکتيا او غزنی، او ختيځ  واليات، کنړ او ننګرهار، مجموعأ 
کال د جوالی او  ٢٠١١سلنه زياتوالی څرګندوی. د  ٣۴کال د همدی دوری په پرتله  ٢٠١٠مړينی ښئی چی د 

ته ختلی او د تير کال  ٢٣٠څخه  ١٢٨نځ موده کی، په مرکزی سيمه کی د ملکی وګړو مرګ ژوبله له ډسمبر تر م
سلنه زياتوالی څرګندوی. دا زياتوالی په کابل واليت کی تر ټولو زيات و چی د ملکی وګړو مړينه  د  ٨٠په پرتله 
ملکی  کسانو  ۶٧څخه  ٧١دی ته رسيدلی. له  ٧١کی  ٢٠١١تنو څخه په  ٢٣کال د وروستی نيمايی د  ٢٠١٠

  مړينه  په کابل کی د شپږو ځان وژونکی بريدونو په پايله کی رامنځ ته شوی.

کی د دولت ضد عناصرو له خوا د هدفمنو وژنو کچه په جنوبی، مرکزی او شمال ختيزو سيمو  ٢٠١١که څه هم په 
سلنه)،  ٢٢۵چی په لويديځو سيمو ( سلنه زيات شوی ۶کی کمه شوی ده، د هيواد په کچه د دی ډول وژنو شمير 

  سلنه)  ډير زياتوالی ښئی. ١٠٧سلنه) او ختيزو سيمو ( ١١۴جنوب ختيزو سيمو (

د  کی، يوناما د کنړ، ننګرهار او نورستان والياتو ته څيرمه قبايلی سيمو کی د پاکستانی پوځی ځواکونو ٢٠١١په 
ټپيان  ٣۶وژل شوی او  ١٨افغانانو مرګ ژوبله ثبت کړی ( ملکی ۵۴د  له کبلهبمباريو ياغيانو پر ضد عملياتو کی 

بيځايه کړی او ګڼ شمير ملکی شتمنۍ يی د  په کونړ او ننګرهار کی دی بمباريو په سلګونه کورنۍ 29شوی).
  کورونو او مالدارۍ په شمول تخريب کړی.

  او د ملکی وګړو ساتنه افغان محلی پوليس

يل سره سم، افغان او نړيوالی امنيتی ځواکونو پر افغان محلی پوليسو کال کی د انتقال د پروسی د پ ٢٠١١په 
(ALP .د محلی پوليسو 30 تکيه وکړه، تر څو د هيواد په محلی او ليری پرتو سيمو کی امنيتی  تشه  ډکه کړی

تيری واحدونه په ځانګړو ولسواليو کی جوړ شوی چی هلته په کافی تعداد افغان ملی پوليس او افغان ملی اردو سر
، او هغه افراد په کی شامل کړای شوی دی چی له خلکو امنيت وساتیحضور نه لری چی وکړای شی د سيمی د 

په داسی حال کی چی د ملی پوليسو  محل څخه استخدام شوی او په يوه محدوده جغرافيايی سيمه کی امنيت ټينګوی.
 ۵٧په  ته رسيږی چی ١١٠۶۶و شمير ی پوليسمحلد او ملی اردو د تربيه کولو په پرتله يی لګښت ډير کم دی، 

 ٩٩پوری محلی پوليس په  ٣٠٠٠٠سيمو کی ګمارل شوی، او د داخله وزارت ته صالحيت ورکړل شوی چی تر 
آيساف) د توضيحاتو له مخی، افغان محلی پوليس په افغانستان کی د نړيوال مرستندويه امنيتی ځواکونو (31 ولسواليو کی توظيف کړی.

                                                 
کال لپاره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلی ارقامو کی يوناما د هغه ملکی وګړو مړينه نه شاملوی چی د پاکستان له خوا راکټونو  ٢٠١١د   29

وزير ته يی ويلی  ښاغلی صادق، په افغانستان کی د پاکستان سفير رپورټ ورکوی چی د افغانستان خارجه ويشتلو له امله رامنځ ته شوی.
ما هغوی ته وويل چی پاکستانی ځواکونو د پاکستان د طالبانو د تحريک جنګيالی په نښه کړی، نه افغان ملکی وګړی. خو د "دی چی: 

-http://tribune.com.pk/story/261277/cross-borderوګړو او شتمنيو د تاوان په هکله خواشينی يو. اکسپرس ټرايبيون وګورئ: 
shelling-kabul-delivers-rebuke-to-pakistan-envoy/. 

افغان محلی پوليس د داخلی وزارت په چوکاټ کی منځ ته راوړل چی بی ثباته کال کی  ٢٠١١په او د کورنيو چارو وزارت آيساف  30
و پرمختګ لپاره ولسواليو سره مرسته وکړی، ليری پرتی سيمی وساتی، د دولت ضد عناصر د نفوذ مخه ونيسی، او ښی حکومت دارئ ا

 Village Stability Operationsزمينه برابره کړی. د آثساف د څرګندونو پر اساس، محلی پوليس چی د کليو د ثبات د پروګرام (
Programme  ياVSO الندی کار کوی، (چی دا پروګرام په ځانګړو کلو کی د متحده اياالتو ځانګړی عملياتی ځواکونو ته زمينه (

لک د دولت ضد عناصرو پر وړاندی ودروی) دا هدف لری چی د متحده اياالتو د ځانګړو عملياتی ځواکونو سره په برابروی چی د خ
عين وخت کی خلک دی ته تشويق کړی چی حکومت دارئ او پرمختيايی کارونو د ښه کيدلو سره مرسته وکړی. د افغان محلی پوليس 

پوری تمويليږی. آيساف  ٢٠١۵تنو لپاره تر  ٣٠٠٠٠اکونو د مالی صندوق څخه د ټولو بودجه د متحده اياالتو له خوا د افغان امنيتی ځو
اياالتو د ځانګړو عملياتی ځواکونو د کليو د ثبات مليونو زيات خلک په هغو سيمو کی ژوند کوی چی د متحده  ۴وايی چی تر دی دمه تر 

  عملياتونو او افغان محلی پوليسو له خوا ساتل کيږی.
پوليسو واحدونه بايد د افغان ملی پوليسو د قوماندی تر جوړښت الندی فعاليت وکړی چی د ولسواليو په کچه بايد د ولسوالی . د محلی 31

ورځی ټريننګ ورکول کی  ٢١د پوليسو قوماندان ته رپورټ ورکړی چی د امنيه قوماندانی تر اثر الندی دی. د محلی پوليسو وګړو ته 
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توګه د امنيتی ځواک حضور تآمينوی چی د ځايی خلکو حمايت او په ملی کچه اعتبار لری او نظارت يی په ثابته "
افغان د ياغيتوب ضد شريکو هڅو کی يو هراړخيز او اساسی ځای لری" او "په پراخه کچه -کيږی،" او "د آيساف

  32د افغان امنيتی ځواکونو د شبکی يوه برخه جوړوی."

په هکله  او د ملکی وګړو پر ساتلو د دوی مؤثريت ی، يوناما د محلی پوليسو د کړنوکال په اوږدو ک ٢٠١١د 
مختلف رپورټونه ترالسه کړی دی. د کال په پای کی، زياتو اړونده مراجعو ويلی چی هغه ځايونو کی چی محلی 

 تلو مخه نيولی ده.، په دی معنی چی محلی پوليسو سيمی ته د ياغيانو د ننوپوليس ګمارل شوی، امنيت ښه شوی دی
 یسرغړونک یمحلی پوليسو کی د بشری حقونو پيژندل شوخو دا انديښنی ال پر ځای دی چی په ځينو سيمو کی 

په  يوناما 33ه ال هم ناکافی دی.او حساب ورکون ه، څارناو کنټرول هتفکيک، ټريننګ، قومانداو د دوی ، شوی شامل
چی د محلی او کړنو د سيمی د زورواکانو بی ځايه اثر، او دا  د محلی پوليسو پر جلب او جذب ځينو ځايونو کی

پوليسو قوماندانانو په پکتيکا او کندز والياتو کی پر ټولنه غير قانونی ماليی يا ټکسونه وضع کړی، په پکتيکا، فراه 
په  اما، مستند کړی دی. يوناو ارزګان کی يی د ماشومانو په شمول خلک په زور په محلی پوليسو کی جذب کړی

کندز، بغالن، او سر پل والياتو کی د جنسی تيری، تاو تريخوالی او تهديدونو رپورټونه، او په ارزګان او سر پل 
  هم تر السه کړی دی.والياتو کی د اجباری بی ځايه کيدلو رپورټونه 

دوی به د چی کال په ډسمبر کی وويل  ٢٠١١د ښه کيدلو په موخه، آيساف د  د محلی پوليسو د کړنو او څارنی
کورنيو چارو وزارت سره کار وکړی چی  سيمه ييزو پوليسو ته د بشری حقونو څخه د سرغړونی مخنيوی الرو 
په برخه کی روزنه ورکړی، او د ځواک کارونی صالحيتونه يی معلوم  کړی، آيساف سره يو لوړ پوړی ملی 

ت او حساب ورکونه کی ډاډمن کړی او د پوليسو چارواکی وګماری تر څو د افغان چارواکو شموليت په نظار
محلی عکس العمل او د محلی پوليسو د سرغړونو پر وړاندی د طرزالعمل پاليسی جوړه کړی. يوناما د دی اقداماتو 

د طرزالعمل  دی ، ددی پروګرام ته وسعت ورکړل شیمخکی له دی چی د دی رپورټ موندنی  هرکلی کوی او
  34 .لو حمايت کویکوعملی  بيړنی او په بشپړه توګه

 پر افغانانو د وسله والی جګړی اغيزی

کال په ترڅ کی عادی افغانانو په خپل ورځنی ژوند کی د وسله والی جګړی له کبله په زياتيدونکی توګه  ٢٠١١د 
تنه افغانان بی ځايه کړل چی د  ١٨۵۶٣٢کال کی  ٢٠١١مزاحمتونه او  اغيزی  وليدلی. جګړی او نا امنۍ په 

   35 سلنه زياتوالی ښئی. ۴۵رتله په پ ٢٠١٠

زرګونه نورو افغانانو د خپل معيشت وسايل او شتمنۍ له السه ورکړی، او آزادی يی يا محدوده شوه يا ورڅخه 
واخيستل شوه، او غذا، روغتيايی پاملرنی او تعليم ته يی السرسی متأثره شول. د ملکی وګړو د مرګ ژوبلی ثابتی 

مير ملکی وګړی مستقيمأ، او ډيری نور يی په غير مستقيم ډول، د ستونزو د کچی او پراخه تهديدونو ګڼ ش
  رابرسيره کيدلو، ويری او تشويشونو له الری متأثره کړی دی.

د جګړی د جغرافيايی لحاظه بدلون له نظارت څخه جوتيږی چی د جګړی له امله اغيزمن شوو سيمو خلک د 
له کبله ال زيات زيانمنونکی شوی، سړکونه او الری په زياتيدونکی  دولت پلوه يا دولت ضد عناصرو او ډلو د نفوذ

توګه د پوستو د ايجادولو او يا د تعبيه شوو چاوديدونکو توکو د کارولو، تهديد او د جګړی د خواو له خوا تهديد او 
  تعقيب له کبله بنديږی.

                                                                                                                                                 
عملياتی ځواکونو د الرښونو په مرسته عملی کيږی چی بيا وروسته دا د الرښونو دنده افغان امنيتی  چی د متحده اياالتو د ځانګړو

  ځواکونو ته سپارل کيږی. همدا شان د محلی پوليسو لوژستيکی مرستی د متحده اياالتو د ځانګړو عملياتی ځواکونو له خوا تأمينيږی.
د دفتر د رئيس د معاونيت د مرستيال او نورو کارکوونکو سره د يوناما کتنه، کابل، د  . د آيساف د مرکزی قرارګاه د عملياتونو د برخی32

  جنوری. ٢٠١٢
کال کلنی رپورټ کی د افغان محلی پوليسو په  ٢٠١٠کال د لومړنيو شپږو مياشتو او د  ٢٠١١د ملکی وګړو د ساتنی په هکله د يوناما د 33

 هکله فصل ته دی مراجعه وشی.
 AR 15-6-Credibility Assessmentکی د امريکايی ځواکونو مرکزی قرارګاه، د ثبتونی، موندنو او سپارښتنو بيان ( . په افغانستان34

of Allegations of Human Rights Violations in a Human Rights Watch Report مه. ۶کال د ډسمبر  ٢٠١١) د 
 کال لپاره د جګړی له امله داخلی بی ځايه شوو په هکله احصائيه. ٢٠١١. د مهاجرينو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری، د 35
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ی د خبرو اترو سره کيدای شی مرسته د سولړانديزونه او نظريی راپيدا شوی چی داسی وکال په پيل کی  ٢٠١٢د 
وکړی. يوناما تأکيد کوی چی د سولی په هر راز خبرو اترو کی بايد تر ټولو لوړ لومړی توب په روانه جګړه کی د 
ملکی وګړو ساتنه وی، او په هره پايله کی چی د شخړی د حل سبب ګرځی، پر داسی جدی او مؤثرو اقداماتو کولو 

  ړو مرګ ژوبله ورسره کمه شی.تأکيد کوی چی د ملکی وګ

يوناما تأکيد کوی چی په دی حساس پړاو کی، د افغانانو لپاره د خبرو اترو د پروسی او سولی پر وړاندی پرمختګ 
اعتبار او ارزښت به د ملکی وګړو د مرګ ژوبلی د کمولو او په جګړه ځپلو سيمو کی د امنيت د ښه کيدلو له مخی 

  سنجول کيږی.

  سپارښتنی

  ا د ملکی وګړو د ساتلو د ال ښه کيدلو په موخه الندی سپارښتنی وړاندی کوی.يونام

  د دولت ضد عناصرو ته

ړيوالو بشر دوستانه قوانينو متابعت دی وکړی، او د تفکيک، تناسب او احتياطی تدابيرو د نيولو اصول دی د ن
 د تعريف مشخص کړی.فر "ملکی"مراعات کړی، او د نړيوالو بشر دوستانه قوانينو سره سم دی د 

د فشاری تعبيه شوو چاوديدونکو توکو استعمال دی ودروی، خپل غړی دی د داسی شيانو له استعمال څخه منع 
 کړی او د بی تفکيکه او غير مجاز وسلو د استعمال د منعی په برخه کی دی علنأ تعهد ښکاره کړی.

او بی تفکيکه توګه د ځان وژونکو بريدونو  نښه کول د خپلو نړيوالو قانونی مکلفيتونو مطابق دی د ملکی وګړو په
او هغه اوامر دی بيرته چی د ښځو او ماشومانو په شمول ملکی وګړو ته زيان رسوی، ودروی  تر سره کول

 وګرځوی چی پر ملکی وګړو بريدونو او د هغوی د وژلو جواز ورکوی.

قوانينو له مخی نورو مصؤونو ځايونو دی حملی  د عبادت پر ځايونو، لکه جوماتونه، او د نړيوالو بشردوستانه
 ودروی.

داسی اليحه او هدايات دی صادر کړی چی د دوی غړو ته د ملکی وګړو د مرګ ژوبلی څخه د ساتنی الرښونه 
 کوی او هغه غړی چی ملکی وګړی وژنی يا ټپی کوی، د هغوی څخه دی حساب وغوښتل شی.

  د افغانستان حکومت ته

شی، د  څارنه او تعقيبان امنيتی ځواکونو له خوا د ملکی مرګ ژوبلی  پيښو پر وخت او دقيقه د دی لپاره چی افغ
آيساف د ملکی وګړو د مرګ ژوبلی د له منځه وړلو د ټيم په څير دی په افغان ملی اردو کی د ملکی وګړو د مرګ 

 ژوبلی يو ټيم جوړ کړی، تر څو د ملکی وګړو ساتنه او حساب ورکونه بهتره شی.

ډاډمنه دی کړی چی ټولو ځواکونو ته د قوی د تدريجی زياتولو، تاکتيکونو او د وژونکی ځواک د استعمال بديل په 
برخه کی ټريننګ وړکړی. د امنيتی پوستو او کاروانونو د سمو پروسيجرونو د تطبيق په موخه دی د عامه پوهاوی 

 خدمات وړاندی کړی. 

اردو، ملی پوليس، سرحدی پوليس، محلی پوليس او نور) ته دی د نړيوالو ټولو افغان ملی امنيتی ځواکونو (ملی 
بشردوستانه قوانينو او بشری حقونو قوانينو په ټولو برخو کی روزنه ورکړی او ډاډمنه دی کړی چی دا ډول  

 روزنه الزمی وګڼل شی او د افغان ملی امنيتی ځواکونو د  ټريننګ د پروګرام برخه وګرځی.

پولسو د جلب او جذب، تزکيی، څارنی او حساب ورکونی ميکانيزمونه دی دوی او نورو محلی  د افغان محلی
مخنيوی د بشری حقونو څخه سرغړونی او جرايمو دفاعی ځواکونو له خوا چی د حکومت تر کنټرول الندی دی، د 

 شی. په موخه ال بهتر کړای او د پيښيدو  په صورت کی مناسب چلند 
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  اکونو تهنړيوالو امنيتی ځو

د پالن جوړولو او عملی کولو په جريان کی دی د  ، په ځانګړی توګه هوايی بريدونو،د ټولو نظامی عملياتونو
ملکی وګړو د مرګ او ټپی کيدلو او د ملکی شتمنيو د خساری د مخنيوی په موخه دی د ټولو طرزالعملونو او 

 هداياتو بيا کتنه وکړی.

مخنيوی، د ملکی وګړو د ژوند د اخالل د کمولو او د هغوی د شتمنيو د خوندی د دی لپاره چی د ملکی تلفاتو د 
کال د ډسمبر د لومړۍ نيټی د "شپی له خوا د عملياتو  ٢٠١١ساتلو لپاره د آيساف د قوماندان اراده عملی شی، د 

لياتو د مخه، د تکتيکی هدايات" دی په بشپړه توګه عملی کړی، د محلی مشرتابه سره دی تر ممکنه بريده تر عم
عملياتو پر مهال اوهم وروسته، معلومات شريک کړی، او ملی امنيتی ځواکونه دی تشويق کړی چی د داسی 

 عملياتو مشری وکړی.

او د اغيزمن  شوو ملکی د جبران طرزالعملونه دی اصالح کړی، شفافيت، حساب ورکونی ته دی وده ورکړی، 
لو لپاره دی په بيړنۍ توګه د هغو پيښو په اړه چی د ملکی مرګ ژوبلی وګړو او ټولنو سره د ال ښو اړيکو ټينګو

 موندنی په عامه سطحه خپری کړی.  (JIAT)سبب شوی، د ارزونی د ټيم 

داسی اقدامات عملی کړی چی د افغان محلی پوليسو  د افغانستان حکومت سره دی څومره ژر چی کيدای شی،
 کی ښه والی راشی، او د ساحی په کچه مانيټورنګ او الرښونه او کړنی او د هغوی نظارت او حساب ورکونه

 بيرته منحل کړی چی د محلی دفاعی ځواک په توګه د حکومت تر ولکی بهر فعاليت کوی.دی ټولی هغه ډلی 

  د حکومت ضد عناصر او د ملکی وګړو ساتنه

وانه وه خو بی هوښه نه وم. چاودنی زه او ځينی نور مسافرين له ټکسی څخه بهر وغوروزول. زما څخه وينه ر
ډاکټرانو ويل چی زما سر ټپی شوی خو کوم خطر نه شته. زما په ټول وجود کی ګڼ شمير ټپونه شته چی د اوسپنی 
د پارچو له امله غوڅ شوی. زما ټکسی چی زما لپاره د روزګار يواځينۍ وسيله وه په بشپړه توګه تخريب شوی. زه 

ماشومان لرم  ٨ يو ميرمن او  ماسره مرسته کوالی شی چی جوړ يی کړم؟ زهنه پوهيږم چی څه وکړم. آيا څوک 
کلونو څخه کم دی، چی بايد ډوډۍ ورکړم. زه نه پوهيږم چی اوس څه وکړم. په عين حال کی تر  ١۴او مشر يی له 

ته  د دولت ضد عناصرو ډالره) په خپل عالج مصرف کړی. زه غواړم ۴۴۴افغانۍ ( ٢٠٠٠٠اوسه پوری می 
  36اسالمی اصولو خالف دی. د ايم چی د بی ګناه خلکو وژنی دی ودروی. داوو

  ټی د ځان مرګی بريد يو ټپی.ني 19کال د جون د مياشتی د  2011کندز واليت د کندز په ښار کی د د 

ټپي کيدنی، چی مجموعآ  ٣۶۴٩ملکی وګړو د مړينی او   ٢٣٣٢کی يوناما د دولت ضد عناصرو له خوا  ٢٠١١په 
ملکی تلفاتو په پرتله  ٢٠١٠لکی تلفات جوړوی، مستند کړی دی چی د دولت ضد عناصرو ته منسوب د م ۵٩٨١
  سلنه زياتوالی ښيئ ١٠

  
  
  

                                                 
نيټه په کندوز ښار کی د ټيکسی چلونکی سره د يوناما مرکه. ټاکلی هدف د آيساف کاروان وو. دوه  ١٩کال د جون د مياشتی په  ٢٠١١د  36

  و.مل وو کی شاټپيانپه نور ټپيان شو چی د آيساف دوه عسکر هم  ١٢ملکی کسان مړه او 
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د دولت ضد عناصرو دچاوديدونکو تعبيه شوو توکو او ځان وژونکی بريدونو استعمال زيات کړی چی په ښکاره 

کل شوی هدف يی نظامی و، هغو کسانو چی د ناچاودو يی ملکی وګړی هدف ګرځولی دی. په هغو پيښو کی چی ټا
تعبيه شوو توکو د ايښودلو يا چولو دنده درلوده، د ملکی وګړو د شتون ته يی هيڅ توجه نه ده کړی او داسی هيڅ 
شواهد نشته چی دوی به د ملکی او نظامی اهدافو تر منځ توپير کړی وی چی د نړيوالی بشر دوستانه قوانينو د 

  تياط او تناسب د اصولو څخه سرغړونه ده.تفکيک، اح

همدا راز د دولت ضد عناصرو په قصدی توګه هغه ملکی وګړی وژلی چی په جګړه کی يی برخه نه درلوده، په 
ځانګړی توګه هغه وګړی چی يا يی د حکومت يا نړيوالی نظامی ځواکونو حمايت کړی او يا ګڼل شوی چی دا ډول 

  حمايت به يی کړی وی.

  

ه شوو وژنو تر څنګ، د دولت ضد عناصرو د سړکونو د بندولو، د موبايل شبکوويجاړولو، د شبنامو او تهديد په نښ
پاڼو اچولو او ملکيانو ته چی حکومت يا نړيوالو ځواکونو او نورو ادارو او سازمانونو ته کار کوی يا ګمان يی 

شديد کړی دی. په ځينو حاالتو کی دا تهديدونه  پری کيږی، د عام ډول ګواښ له الری خپل د تهديد خپرولو کمپاين
کال د اکتوبر  ٢٠١١د دی سبب شوی چی خلک خپل کورونه او دندی پريږدی. د دی تهديدونو مثالونه د طالبانو د 

د مياشتی بيان دی چی کابل کی د لويی جرګی د جوړيدو پر مهال کړی وو چی افغانانو ته يی اخطار ورکړی وو 
همدا شان په محلی کچه، طالبانو په کونړ  نه خلی او که نه نو د بدو عواقبو سره به يی مخ شی.چی په کی برخه وا
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واليت کی په علنی ډول د ګرځنده راډيو له الری د هغو خلکو نومونه اعالن کړل چی دوی به يی هدف 
  37وګرځوی.

 

  

  د ملکی وګړو د تلفاتو په هکله د طالبانو بيانونه

څخه زيات بيانونه خپاره کړی دی چی ګڼ شمير يی د ملکی وګړو د ساتنی مسئلی ته  ۵٧ کی طالبانو له ٢٠١١په 
(د طالبانو جنګياليو لپاره د اجراآتو قوانين چی د هغوی عمليات  تنظيموی) کی پر  38متوجه دی. د طالبانو په اليحه

طالبانو د ښکاره نظرياتو ويندويی ځينو احکامو سربيره، دا بيانونه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلی د کمولو په هلکه د 
  کوی. 

می نيټی اعالميه  کی وايی:  ٣٠کال د اپريل د  ٢٠١١په هکله د طالبانو د  "بدر عمليات"د پسرلنيو عملياتونو يا د 
طالبان به خپلی حملی پر هغه اهدافو متمرکزی کړی چی نظامی طبيعت ولری، او احتياطی تدابير به ونيسی او 

و مناسب نظامی پالن د طرح کولو له الری بايد د پسرلنيو عملياتو په ترڅ کی د ملکی وګړو د ي"تکراروی چی 
  39"ساتنی ته ځانګړی پاملرنه وشی

کال په اګست کی، د واړه اختر پر مهال طالبانو يو بيان خپور کړ چی پر جنګياليو غږ کوی چی د اليحی  ٢٠١١د 
  40 "لکيت ساتنه د جهاد له عمده اهدافو څخه دی.د خلکو د ژوند او م"مطابق عمل وکړی او وايی: 

  همدا شان د اګست بيان د قوماندی پر مسئوليت هم تمرکز کوی:

                                                 
ی قومندان يوناما ته ددی خبر پخلی وکړ يکړی. سربيره پر دی د ولسوالی امن چی افراد او ډلی يی تهديد یشريعت غږ راديو اوريدليوناما د  37

 نوم هم خپور شو. دغه مالومات يوناما د څو نورو سر چينو سره تصديق کړی. يی چی طالبانو يوه ښځه ووژله او د راديو له لوری
کال د مي مياشتی اليحه په څلورو برخو ويشل شوی : اومه برخه يی په کورنيو ستونځو تمرکز کوی ، چی په دی کی سلسله  ٢٠١٠د . 38

مراتب ، د جنګياليو ډلو تشکيل ، په دښمن د بريد الرښوونه ، د ځان وژونکو بريدونو اصول او د شخړو د حل الری چاری شامل دی. (ماده 
۶٢-۶۶ .( 

. 
 مه، څلورم پاراګراف ٣٠کال د اپريل  ٢٠١١و عملياتو د پيل په هکله د افغانستان د اسالمی امارت د مشرتابه وينا، د پسرلنيد .39

http://www.shahamatenglish.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6780:statement-of- 
the-leadership-council-of-the-islamic-emirate-regarding-the-inception-of-the-spring-

ope&catid=4:statements&Itemid=4 
 برپنځمهدسپتمکال  ٢٠١١اختر په مناسبت د طالبانو د مشرتابه د مبارکۍ پيغام، د  کوچنید . 40
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تر څو چی د رهبری له خوا هدايت نه وی شوی، يا واليتی مشر تاسو ته اجازه نه وی درکړی، له خپله ځانه پر "
بايد هغه هدايات عملی کړئ چی تاسو ته د محل د  خلکو محدوديتونه يا احکام مه وضع کوئ. [...] همدا شان، تاسو
  41 "خلکو يا دينی مشرانو سره د مشوری پر اساس درکړل شوی وی.

دا په ګوته کوی چی بايد د طالبانو د اجراآتو قواعد بايد ټولو جنګياليو ته رسول شوی وی او د طالبانو پر موازی 
ل جنګيالی چی د دوی تر قوماندی الندی فعاليت کوی، له حاکمانو مکلفيت وضع کوی چی ډاډمنه کړی د طالبانو ټو

  42 دی قواعدو څخه با خبره وی او عمل پری وکړی.

 43 مه خپره  کړی چی د لوی اختر سره سمون خوری. ۴کال د نومبر پر  ٢٠١١طالبانو همدا شان يو بله اعالميه د 
ګی کوی، دا پيغام تکراروی چی د طالبانو  دا بيان چی تر دی دمه د ملکی وګړو په اړه د علنی اوامرو نماينده

ټول هغه ملکی تلفات چی د مجاهدينو له خوا اړول شوی "جنګيالی بايد د ملکی وګړو تلفات کم کړی او وايی چی 
  "يا ګمان کيږی چی د مجاهدينو له خوا اړول شوی وی، بايد مشرانو ته يی رپورټ ورکړل شی.

ږی چی وايی هغه ملکی تلفات چی د  چاوديدنکو تعبيه شوو توکو استعمال له مال عمر څخه د داسی خبرو اقتباس کي
يا استشهادی حملو يا نورو عملياتو له امله رامنځ ته شوی وی، چی طالبان په هغوی کی د ښکيلتيا  څخه انکار 
. کوی خو شواهد بل ډول ښکاری، بايد مشکوک عاملين وپلټل شی او د بی غورۍ په صورت کی  سزا ورکړل شی

نو د مسئول کس له  "په تکرار سره د ملکی وګړو په برخه کی بی غوری وکړی"په هغه صورت کی چی عاملين 
دندی څخه ګوښه کيدو سر بيره به نوری سزا ګانی هم ورکړل شی. بيان دا هم وايی چی هغه ځايونو کی چی د 

  څخه معلومات ترالسه کړی. "ابعومختلفو من"طالبانو له خوا ملکی وګړو ته تلفات اوړی، مسئولين بايد له 

د نومبر د مياشتی بيان د طالبانو پر موازی حاکمانو غږ کوی چی د خپل مسئوليت الندی سيمو کی په ورځنی ډول 
پلټنی وکړی او له دينی علماو څخه غواړی چی د طالبانو جنګياليو ته د ملکی وګړو د ساتنی په برخه کی وعظونه 

  وکړی.

مياشتی او نوری اعالميی چی د ملکی وګړو پر ساتنه تأکيد کوی،  د تشويق وړ دی، د نومبر د که څه هم د نومبر د 
کی د  ٢٠١١مياشتی بيان د طالبانو له خوا د چاوديدونکو تعبيه شوو توکو او ځان وژونکو بريدونو کی چی په 

  زياتره ملکی وګړو د مرګ سبب شوی، د طالبانو  ښکيلتيا  څرګندوی .

کال د لومړيو شپږو مياشتو  ٢٠١١، لکه څنګه چی د ملکی وګړو د ساتنی په هکله د يوناما د سربيره پر دی
می بيان د ملکی وګړو د ساتنی مسئوليت  پر ملکی  ٣٠رپورټ کی په ګوته شوی، د طالبان د اپريل د مياشتی د 

د "ه الرښونه کوی چی وګړو ږدی نه  په جګړی کی پر ښکيلو  اړخونو. د اپريل د مياشتی بيان ملکی وګړو ت
دښمن د غونډو، کاروانونو او مراکزو  څخه ليری واوسی نو دوی ته به پر دښمن د مجاهدينو د حملی پر مهال 

  44."تاوان نه رسيږی

  همدا شان د لوی اختر په مناسبت د نومبر د مياشتی د طالبانو بيان داسی وايی:

                                                 
 . ياد شوی مأخذ.41
لی دی ، نو د ټولو والياتو واليان دی د مجاهدينو د اليحی کتابونه هر واليت او د دوی د ولکی الندی سيموته ته رسيد "مأخذ: شوی . ياد42

 کوی . دپاملرنه وکړی چی د دوی تر قوماندی الندی مجاهدين د اليحی ټولو مادو ته ژمن اود دی سره سم چلن
  مه ۴کال د نومبر  ٢٠١١د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر تابه د مبارکۍ پيغام، د . 43

http://shahamat-english.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12530:message-of-
felicitation-of-the-esteemed-amir-ul-momineen-on-the-occasion-of-eid-ul-

odha&catid=4:statements&Itemid=4.  
ټول افغانان دی  "پاراګراف: ٧؛ "مه ٣٠کال د اپريل ٢٠١١عملياتو د پيل په هکله وينا، د د اسالمی امارت د مشرتابه شورا د پسرلينو . 44

راټوليدو څخه ځانونه وساتی چی د دښمن پرضد د مجاهدينو بريدونو په پايله  له په ياد ولری چی د دښمن د کاروانونو اومرکزونوته نږدی
 .    "شی نو نه وروسته له دوی څخه غچ وانخستلوښمن د مجاهدينود بريده دکی زيانمن نه شی او څرنګه چی معموله ده نو شايد پ

http://www.shahamatenglish.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6780:statement-of-
the-leadership-council-of-the-islamic-emirate-regarding-the-inception-of-the-spring-

ope&catid=4:statements&Itemid=4. 



Afghanistan Annual Report on Protection of Civilians in Armed Conflict, 2011 

 

12 

لکی تلفاتو او صدمی څخه مخنيوی وشی. دوی بايد  په عادی خلک هم بايد مجاهدينو سره مرسته وکړی چی د م"
کلو او نږدی سيمو کی د امريکايانو د ګزمو څخه ليری واوسی او بايد هغه احتياطی تدابير چی د مجاهدينو له خوا 

  45 "ابالغ شوی دی مراعات کړی تر څو پر يرغلګرو د بريدونو د تطبيق پر مهال ورته تاوان و نه رسيږی.

 

  

ګوته کوی چی د ملکی وګړو ساتنه د جګړی د ټولو خواولومړنی مسؤوليت دی او هغوی قانونی مکلفيت  يوناما په
لری چی ال دمخه ډاډمنه کړی چی په نظامی عملياتو کی ملکی وګړو ته تاوان نه رسيږی. دا د افغان ملکی خلکو 

د طالبانو دواړه اعالميی د ملکی  مسؤوليت نه دی چی ځانونه د جګړی له اثراتو څخه وساتی. د اپريل او نومبر
خلکو د ساتنی مسؤوليت پر خلکو اچوی چی دا په ذات کی د نړيوالو بشردوستانه قوانينو د اصولو سره په مخالفت 

  کی راځی. 

  د د دولت ضد عناصرو او طالبانو کړنی 

د بيانونو ه او اعالميو په د د دولت ضد عناصرو له خوا د ملکی وګړو د تلفاتو لوړه کچه دا څرګندوی چی يواځی  
نتيجه  کی د ملکی وګړو خوندی ساتلو کی نه کوم پرمختګ راغلی   او نه  يی هم تلفات را کم کړی .  په ښکاره 

کی د تير کال په  ٢٠١١ډول د ملکی وګړو د خوندی ساتلو هويت    د پامه غورځول  او د هغی نه مراعات په 
  رو ته منسوب  د ډير شمير ملکی تلفاتو سبب ګرځيدلی.پرتله طالبانو او نورو دولت ضد عناص

می بيان نه وروسته، د  ۴د مثال په توګه، د يوناما د بشری حقونو څانګی څارنه ښئی چی د طالبانو د نومبر د 
 ۶٨۴وژنی او  ٣٣٢کال د نومبر او ډسمبر مياشتو کی د دولت ضد عناصرو ته منسوب شوی ملکی تلفاتو  ٢٠١١

  ی لرل چی  تيرو  مياشتو   ته ورته و.ټپيان په بر ک

مه نيټه يو ځان وژونکی بريد کوونکی د  ۶د طالبانو د نومبر د مياشتی د بيان څخه دوه ورځی وروسته، د نومبر په 
تنه  ٢١بغالن واليت د يوه کلی په يو جومات کی چی خلک د لوی اختر د لمانځه څخه راوتل،  ځان وچاوه چی  د

سره له دی چی طالبانو د دی بريد مسؤوليت پر غاړه وانه  46 ټپيان). ١٨مړه او  ٣تو المل شو  ( ملکی  کسانو د تلفا
خيسته، د يوناما نظارت دا ښئی چی دا بريد د نورو بريدونو سره چی طالبانو تر سره کړی دی يو شان و. د طالبانو رهبرۍ 

ره شو، په علنی توګه ونه غنده، که څه هم چی دا بريد د هم دا بريد چی پر ملکی وګړو او د عبادت په ساتلی ځای کی تر س

                                                 
 .پنځمهد سپتمبر  کال  ٢٠١١د مشرتابه د مبارکۍ پيغام، د  اختر په مناسبت د طالبانو کوچنید . 45

http://shahamatenglish.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10604:message-of-
felicitation-of-the-esteemed-amir-ul-momineen-on-the-occasion-of-eid-ul-

fitre&catid=4:statements&Itemid=4.   
 د يوناما کتنه ؛ دغه پيښه د نومبر په شپږمه رامنځ ته شوه. دوه پوليس افسران ووژل شو.. 46
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نومبر اعالميی  پسی ډير لنډ ترسره شوی و چی د ملکی وګړو د ساتلو په هکله د طالبانو تر ټولو قوی بيان ګڼل کيږی. خو 
د چی پر يو جومات مه نيټه يو ځان وژونکی بري ۶يوناما دا هم په ګوته کوی چی طالبانو په کابل کی د ډسمبر د مياشتی په 

ټپيان شوی و ، په علنی توګه وغانده. يو پاکستانی ياغی ډلی چی د طالبانو سره  ١٩۵مړه او  ۵۶شوی وچی په پايله کی 
  47 تاريخی اړيکی لری، د دی بريد مسؤوليت په غاړه واخيسته او بيا وروسته يی له دی بريد څخه ځان ليری کړ.

کی چی د ملکی تلفاتو باعث ګرځيدلی، د ملکی لفظ د نړيوالو بشردوستانه قوانينو د سربيره پر دی، په ګڼ شمير واقعاتو 
هدف په توګه په ګوته ګړی دی، په داسی حال کی چی د  "مشروع" يا "قانونی"طالبانو ملکی وګړی د  48تعريف پر خالف

کال په ترڅ کی  ٢٠١١ل کيږی. د ملکی وګړو په نښه کول او وژل د نړيوالو بشردوستانه قوانينو له مخی جنګی جرايم ګڼ
طالبانو د ګڼ شمير ټولنی مشرانو او حکومتی چارواکو د وژلو مسئوليت پر غاړه اخيستی او هغوی يی د حکومت د 
ګوډاګيانو په نامه ياد کړی. د نړيوالو بشر دوستانه قوانينو له مخی داسی افراد خوندی ساتل شوی موقف لری او مشروع  

  ملکی تلفاتو په هکله د طالبانو پلټنی دهدف نه ګڼل کيږی .

می د بيان څخه را په دی خوا يا د مخه يوناما داسی معلومات نه دی ترالسه کړی چی ګوندی طالبانو به د هغو  ۴د نومبر د 
ملکی تلفاتو په برخه کی ګمان کيږی طالب جنګيالی يی مسئول وی، کوم ډول تحقيقات کړی وی. د تحقيقاتو د موندنو علنی 
کول او هغو عاملينو ته چی متخلف ګڼل شوی وی جزا ورکول د علنی ژمنه  تقويه کوی. يوناما همدا شان څرګندوی چی 
سره له دی چی طالبانو د تحقيقاتو او د بی غوريو په صورت کی د سزا ورکولو غږ کړی دی، خو داسی هيڅ ډول ميکانيزم 

  مصئون ډول او بی له ويری شکايت درج کړی. يی نه دی معرفی کړی چی ملکی خلک د هغی له الری په

  پايله

کی د ملکی وګړو د ساتلو په هکله د طالبانو د بيانونو خپرولو سره سره، يوناما د طالبانو له خوا د نړيوالو بشری  ٢٠١١په 
ند کړی چی له قوانينو د رعايت په برخه کی او يا په سمه توګه  هدف په نښه کولو کی د ښه والی  کوم پرمختګ نه دی مست

امله يی ملکی تلفات کم شی. طالبانو په مستقيمه توګه د ملکی وګړو وژلو، په بی تفکيکه توګه د ځان مرګو بريدونو کولو او 
  د فشاری بمونو په څير بی تفکيکه وسلو استعمال ته دوام ورکړی.

په دی الره کی دا دی چی د دوی رهبری  که طالبان د ملکی وګړو ساتلو په برخه کی جدی وی نو بيا يو تر ټولو ستر قدم
خپل جنګيالی او غړی د فشاری ماينونو په څير د تعبيه شوو چاوديدونکو توکو استعمال څخه منع کړی چی ذاتآ بی تفکيکه 

  49 کال دپرسونل ضد  ماينونوپر استعمال د بنديز د حکم مطابق ناقانونه دی. ١٩٩٨وژونکی وسله ده او  هم د مال عمر د 

ړی مقررات هغه مهال معنی پيدا کوی چی د ميدان په عمل کی عملی کړای شی. د طالبانو بيانونه چی کيدای د جګ
شی د جګړی په مقرراتو بدل شی، د طالبانو په اليحه کی نه دی منعکس شوی نو ځکه دا څرګنده نه ده چی څنګه 

جنګياليو سره شريک کړی او د هغوی عملی  او تر کومه حده د طالبانو مشرتابه د هيواد په کچه دا معلومات خپلو
  کول يی ډاډمن کړی.

کال په  ٢٠١١يوناما د طالبانو پر رهبری غږ کوی چی د جګړی دا مقررات چی موخه يی لکه څنګه چی د 
کی مدغم کړی، او ډاډمنه دی کړی چی په اليحه  50اعالميو  کی ويل شوی دی، د ملکی وګړو ساتنه ده، خپله اليحه

                                                 
چی دی ته  او خپل ټولو مجاهدينو ته يی الرښوونه کړی "ینه دی اخستليی  طالبانو په اعالميه کی دغه بريد غندلی او ددی مسؤليت 47. 47

يو پاکستانی ډلی لشکر جنګوی چی  "سی پيښو رامنځ ته کيدو څخه ډډه وکړی.ډيره پاملرنه وکړی او د خپلو نورو دندو تر څنګ دی د دا
 .هکړونيټه ددی پيښی د مسؤليت ادعا  ٨د دسامبر په  سره تاريخی اړيکی لریطالبانو 

يو خوندی شخص بلل  ،اخلی ډه نهد دی راپور د قانونی مسؤليت برخه وګوری. د نړيوال قانون له مخی  ملکی کس هغه څوک دی چی په جنګ کی نيغ په نِيغه ون. 48
  .لری"ملکی وګړی" تعريف د نړيوالو بشر دوستانه قوانينو سره مطابقت نه د طالبانو د شوی دی. 

پر اساس د مه: د ماينونو د منع د تړون  ١٨د سپتمبر مياشتی  ١٩٩٧د استعمال، زيرمه کولو، انتقال او له منځه وړلو په اړه کنوانسيون، د  دپرسونل ضد ماينونو. 49
په استعمال کی چی د فشار له امله  پرسونل ضد ماينونو استعمال، توليد، انتقال او د قربانی سره د تماس په پايله کی چاوديدونکو ماينونو ذخيره کول منع دي. دهغو ماينونو

کی د پرسونل ضد ځمکنی ماينونو  ١٩٩٨مال  منع دی . طالبانو په ، د نظامي او ملکي اهدافو تر منځ  تفکيک نه شی کواليی نو د داسی وسلو او جنګي وسيلو استعچوی
 ه وګوری.نيټې اعالمي ۶کال د اکتوبر د  ١٩٩٨. د ځمکنيو ماينونو  په اړوند د طالبانو د اسالمي امارت ی وپه توليد ، تجارت او ذخيره کولو بنديز اعالن کړ

ماده په جنګياليو غږ کوی  ۶۵نېټه  ٣٠د مۍ د مياشتې  ٢٠١٠مي امارت د مجاهدينو لپاره د ضوابطو اليحه)، د افغانستان اسالمی امارت اليحه (د افغانستان د اسال. 50
کله د استشهادی ملکی خلکو د ژوند او شتمنی په هکله دی د ډير احتياط څخه کار واخلی او په ځانکړی توګه يی د ملکی خلکو د تلفاتو څخه د ډډه کولو په ه وچی د عام
د ځانمرګي بريد د ترسره کولو پر مهال بايد الندني څلور ټکي په پام کې وساتل شي. لومړی، د ځانمرګي بريد د مادی مطابق   ۵٧د اليحی د  ادونه کړی. عملياتو ي

مهمو هدفونو په وړاندې ترسره م، ځانمرګي بريدونه بايد د لوړې کچې او هترسره کولو نه وړاندې بايد د ځانمرګی بريد ترسره کوونکی په مناسب ډول وروزل شي. دو
هال بايد د ملکی کسانو د شي. د اسالمي امت ميړنی  غړی بايد د ټيټ او بې ارزښته هدفونو په وړاندې و نه کارول شي. دريم، د ځانمرګي بريدونو د ترسره کولو پر م

ه چاته چې د مشر له خوا خاص پروګرام سپارل شوی وی او د نوموړی له خوا تلفاتو د مخنيوی پخاطر له زيات پام څخه کار واخيستل شي. څلورم، د هغو مجاهدينو پرت
  .ټول مجاهدين د ځانمرګي بريدونو د ترسره کولو لپاره د واليتی قوماندانانو اجازې او الرښوونو ته اړ دي ،ورته اجازه شوې وي
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د تعريف په شمول، د نړيوالو بشردوستانه قوانينو  "ملکی"ام چی موخه يی د ملکی وګړو ساتنه وی، د کی ټول احک
سره برابر وی او ډاډمنه دی کړی چی دا اليحه ټولو جنګياليو ته توزيع شوی وی چی عمل پری وکړی او د سر 

  غړونی  په صورت کی دی سزا ورکړی.

  چاوديدونوکو توکو بريدونه د تعبيه شوو

پوهيږی چی څه وشول؟ زه په هغه ورځ له کوره ناوخته ووتم او د مأمورينو موټر راڅخه الړه. په هغه موټر د بم 
بريد وشو او هغوی يی ووژل. هغوی يواځی زما همکاران نه وو بلکه زما ملګری هم وو. ډيره ګرانه ده چی څوک 

ی کار کاوه، يوځای مو ډوډۍ خوړه او يو بل ښځينه پوليس واوسی او هغوی ټول زما ملګری وو. مونږ سره يوځا
سره به مو مرسته کوله. اوس هغوی مړه دی او زه يواځی يم. زما لور چی د نهو کالو ده هره ورځ چی زه کار ته 

  51 ځم، له کوره وتلو څخه د مخه راته ژاړی او وايی چی موری کار ته مه ځه، زه ډوډۍ نه غواړم.

  مه٢٩کال د سپټمبر  ٢٠١١د  –ن سرحدی پوليسو ښځينه کارکونکی د هرات په هوايی ډګر کی د افغا

کی د دولت ضد عناصرو له خوا د تعبيه شوو چاوديدونکو توکو استعمال د ملکی وګړو د تلفاتو تر ټولو  ٢٠١١په 
می پوری يوناما د تعبيه شوو  ٣١کال د جنوری له لومړۍ نيټی څخه د ډسمبر تر  ٢٠١١عمده المل و. د 

کال  ٢٠١١ټپی شوی درج کړی چی د  ١۵٨۶ملکی وګړو د مړيه  او  ٩۶٧کو توکو د چاودنی له امله د چاوديدون
  سلنه جوړوی. ٣٢د ټولو ملکی تلفاتو 

په افغانستان کی اکثره هغه تعبيه شوی ناچاودی توکی چی د ملکی وګړو د مرګ سبب ګرځيدلی، د قربانی شوی 
يوناما دا موقف نيسی او وايی چی دا ډول تعبيه شوی چاوديدونکی   فرد په واسطه فعاليدونکی فشاری بمونه دی.

توکی د پرسونل ضد  ماينونو په څير کار کوی، او بی تفکيکه وژونکی وسله ده ځکه چی د ملکی او نظامی اهدافو 
نی دی. د تر منځ توپير نه شی کوالی، چی په دی توګه استعمال يی د نړيوالو بشردوستانه قوانينو له مخی غير قانو

 ٣پر  ٢آيساف د معلوماتو مطابق، داسی د قربانی شوی فرد په ذريعه فعاليدونکی بمونه نږدی د هغو ټولو بمونو 
برخه جوړوی چی آيساف ورسره سر او کار لری. د قربانی په ذريعه چاوديدونکی نا چاودی تعبيه شوی توکی 

په واسطه منفجريږی او دا ټول بی تفکيکه وژونکی فشاری بمونه او نور هغه بمونه په بر کی نيسی چی د شخص 
  52 وسلی دی.

فشاری بمونه داسی عيار شوی وی چی کله کوم څوک پری پښه کيږدی يا کومه عراده پری وروخيژيچی وزن يی 
کيلو ګرامه پوری وی،نو انفجار کوی. په افغانستان کی اکثره فشاری بمونه چی استعماليږی  ١٠٠د څخه تر  ١٠

يلو ګرامه چاوديدونکی مواد لری، چی د معياری  ټانک ضد ماين دوه برابره کيږی خو ال هم د ک ٢٠نږدی 
چاوديدلو لپاره وزن يی د پرسونل ضد  په اندازه عيار شوی وی. دا په دی معنی ده چی هر فشاری بم د يو قوی 

وګړی يا وسايط چی پر  پرسونل ضد  ماين په توګه عمل کوی چی د يو ټانک د تخريب قوت لری، نو هغه ملکی
 53 دی ورخيژی هيڅ ډول دفاعی ځواک نه لری او د بچ کيدلو امکان يی کم دی.

 ۶کال په پرتله  ٢٠١٠کال کی د دولت ضد عناصرو له له خوا د چاوديدونکو تعبيه شوو توکو استعمال د  ٢٠١١په 
 ٢٣چی په اوسط ډول هره ورځ  سلنه زيات شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنيت او مصونيت څانګی درج کړی ده

  په پرتله دوه برابره کيږی. ٢٠١٠تعبيه شوی ناچاودی بمونه چاودلی او يا کشف شوی دی چی د 

کال کی تعبيه شوی بمونه په عامه ځايونو کی چی د خلکو ګڼه ګوڼه په کی وه، لکه بازارونه، ښوونځيو،  ٢٠١١په 
و ته څيرمه، چول شوی دی. چاوديدونکی تعبيه شوی بمونه او په دوکانونو، د بسونو تم ځايونو، او دولتی دفترون

ځانګړی توګه هغه ډول چی فشاری بمونو ته ورته جوړښت سره عيار شوی دی، په عامه الرو کی د سړکونو، 

                                                                                                                                                 
  کو  په نښه شوی وژنو ته جواز ورکړی.ی او شايد د ملکی خلو محدود نوله دی امله اليحه يواځی عمليات تر مشروع هدفو

نيټه د هرات  ٢٩کال د د سپتمبر به  ٢٠١١د هرات په هوايی ميدان کی د اکتوبر په پنځمه نيټه د ښځينه ساتونکی سره د يونا مرکه. د . 51
په نښه کړ ، چی د  ه ووپه الر سيمه ييز هوايی ميدان تهچی  د سرحدی پوليسو موټر والوه واليت، د هرات ښار کاربر پل کی د دولت ضد وسل

 دوی يواځی دنده تالشی کول وو ( يواځی د ملکی پوليسو دنده ترسره کوی) . د بريد په پايله کی د دوه ښځو په شمول دری ملکيان ووژل شواو
 .ټپيان شول سختلس تنه نور په شمول د يو ماشوم ، شپږ ښځی او دری سړی 

  .د يوناما په آيساف کی د چاوديدونکو توکو پر ضد  دفتر سره بريښناليکی اړيکینيټه   ٢٣کال د  جنوری په  ٢٠١٢د . 52
 .آيساف د چاوديدونکو توکو پر ضد  دفتر سره د يوناما مرکه ؛کال د جون مياشت ٢٠١١د . 53
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لويو الرو او پياده رو الرو په شمول ځای پر ځای شوی او هغه ملکی وګړی يی وژلی يا ژوبل کړی چی پياده يا 
  کی د داسی  پيښو بيلګی مثالونه دا دی: ٢٠١١ل، بسونو، ټکسی او يا شخصی موټرو کی روان وو. په په بايسک

ملکی  ٢٠مه په هلمند واليت کی د يو عام منی بوس سره څيرمه يو بمی چاودنه وشوه چی حد اقل  ٧د ډسمبر په 
 ښځی شاملی وی. ٧ماشومان او  ۵وګړی يی ووژل چی په کی 

ارزګان واليت کی يو موټرسايکل کی ځای پر ځای شوی بم په عام  بازار کی وچول شو او  مه په ١۶د اګست په 
 نور يی ټپيان کړل. ١٧ملکی وګړی يی ووژل او  ۵

 ٧مه کندهار واليت کی يو پر يو منی بوس بمی چاودنه وشوه چی د دوو ماشومانو په شمول يی  ٢٣د ډسمبر په 
 .نور يی ټپيان کړل ۴ملکی وګړی ووژل او 

تنه يی ووژل  ۴مه د هرات ښار د بسونو په يو ګڼ تم ځای کی يوه تعبيه شوی بمی چاودنه وشوه چی  ٣٠د می په 
 زيات يی ټپيان کړل. د طالبانو يو وياند د بريد مسووليت پر غاړه واخيسته. ٣٠او تر 

تعبيه شوی بم وچول شو چی  مه لوګر واليت په مرکز پل علم کی يو ابتداييه ښوونځی ته څيرمه يو٢٠د سپتمبر په 
 نور يی ټپيان کړل. ٢هلکان يی ووژل او  ٢

مه د فارياب واليت په غورماچ ولسوالۍ کی يو تعبيه شوی بم چی پر يو خر ځای پر ځای شوی  ١۵د نومبر په 
تنه  ١٧ماشومانو په شمول يی  ۴ملکی وګړی ووژل او د  ۴کلن سپين ږيری په شمول يی  ۶٠وچول شو او د يوه 

 نور ټپيان کړل.

  ځان وژونکی بريدونه

ملکيان په دی بريدونو  ۴٣١کی ډير زيات شوی دی.  ٢٠١١په پرتله په  ٢٠١٠د ځان وژونکو بريدونو شمير د 
سلنه زياتوالی ښيی. د بيلګی په توګه په کندز واليت کی د ملکی وګړو  ٨١په پرتله  ٢٠١٠کی وژل شوی چی د 

تنو ته  ١۴۵کی  ٢٠١١تنه و زياته  شوی او په  ٨٣کی  ٢٠١٠بله چی په مړينه  د ځان مرګو بريدونو له ک
  رسيدلی.

سلنی او د دولت ضد عناصرو ته منسوب  د ملکی وګړو د  ١۴ځان مرګی بريدونه د ملکی وګړو د ټولو مرګونو 
د سلنه تشکيلوی. د دی بريدونو بڼی له يوه فرد څخه چی ځان مرګی واسکټ يی اغوستی يا يی  ١٨مړينی  

چاوديدونکو توکو سره واسطه چلوله تر دی چی څو تنو ځان مرګو بريد کوونکو چی يو پيچلی بريد يی په ګډه تر 
  سره کړی، توپير درلودلی.

هغه مشترکه وجه چی دا ټول بيال بيل ځان مرګی بريدونه سره تړی دا ده چی بريد کوونکو د بريد په ځای کی د 
ده کړی او بريد يی تر سره کړی دی. اکثره هغه ځايونو کی چی بريد په کی  ملکی وګړو شتون ته هيڅ پاملرنه نه

تر سره شوی داسی ځايونه وو چی د ملکی وګړو ګڼه ګوڼه په کی زياته وه او هيڅ نظامی هدف په کی نه و لکه ګڼ 
مخی نور  مارکيټونه، د قومی مشرانو او مصؤنو دولتی چارواکو غونډی او د نړيوالو بشردوستانه قوانينو له

  مصؤن ځايونه، روغتونونه او د زيارتونو او جوماتونو په شمول نور مقدس عبادت ځايونه. 

 ۵۶مه په کابل کی د ابوالفضل جومات په خوله کی يوه ځان مرګی بريد کوونکی چاودنه وکړه چی  ۶د ډسمبر په 
ټولو وژونکی بريد و. په پاکستان  کال راهيسی تر ٢٠٠٨نور يی ټپيان کړل. دا بريد د  ١٩۵ملکيان يی ووژل او 

کی د ياغيانو يوی ډلی چی د طالبانو سره پخوانۍ اړيکی لری د دی بريد مسووليت پر غاړه واخيسته خو وروسته 
  54يی بيا له دی بريد څخه ځان ليری وباله.

  کی داسی نوری بيلکی په الندی ډول دی: ٢٠١١په 

                                                 
 مبر په اتمه نيټه د لشکر جنګوی اعالميه.ډسکال د  ٢٠١١د. 54
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پل واسکټ د امام صاحب والسوالۍ د مرکزی احصائيی په مه يو ځان مرګی بريد کوونکی خ ٢١د فبروی په 
 تنه يی ټپيان کړل. ٣۶تنه يی ووژل او  ٢٨رياست کی وچاوه چی 

مه د طالبانو يو تن د ننګرهار واليت په جالل آباد کی پر کابل بانک بريد وکړ. بريد د سپکی  ١٩د فبروری په 
ته ننوتل نو پر ملکی وګړو يی ډزی پيل کړی او بيا يی وسلی د ډزو سره پيل شو او کله چی بريد کوونکی بانک 

تنه ټپيان شول. د طالبانو يو وياند د دی بريد  ٩١ملکيان ووژل شول او  ١٩خپل واسکټ وچاوه. په دی بريد کی 
تنه پوليس او د ملی امنيت اجنټان وژل شوی او يا  ١٠٠په بريد کی "مسووليت پر غاړه واخيست او ويی ويل چی 

  55."وی چی په کابل بانک کی دی ګوډاګيانو خپل معاشونه اخيستلټپيان ش

مه د ارزګان واليت په ترينکوټ کی څو ځان وژونکو بريد کوونکو د حکومت پر دفترونو  بريد  ٢٨په د جوالی 
تنه نور هم ټپيان  ٣۵ښځی په کی شامل وو او  ٣ماشومان او  ١٠ملکی وګړی يی ووژل چی  ١٩تر سره کړ او 

 لبانو د دی بريد مسووليت پر غاړه واخيسته.شول. طا

مه د کنړ واليت په نيشګام ولسوالۍ کی يو ځان مرګی بريد کوونکی يوه جومات ته ننواته او د  ٩د ډسمبر په 
ولسوالۍ امنيه قوماندان يی هغه مهال وواژه چی د نورو لمونځ کوونکو سره د جمعی له لمانځه څخه راګرزيدلی و. 

ټپيان شول. يو ټپی شوی ملکی تن  ۵ووژل شول او دری نور ملکی وګړی ووژل شول او   پوليسهغه او دوه نور 
يوناما ته وويل "ما د خلکو يوه ګڼه ګوڼه وليده چی له جومات څخه راوتل ... زما ياديږی چی يوه لويه چاودنه وشوه 

ليت په غاړه واخيست او ادعا يی طالبانو د دی پيښی مسوو 56 او بيا ما وکتل چی زما له مخ څخه وينه بهيږی."
 57 پوليس يی ووژل. ١٠وکړه چی 

  وژنی رواد ملکی وګړو هدفمنی او نا 

ما خپل زوی چی همدا يو زوی می و د پله پر سر وليده. ما هغه ته وويل چی کور ته راشی خو هغه د يو   
پوښتل چی هغوی دلته څه نا آشنا سړی سره خبری کولی. زه هغوی ته ورغلم او له هغه پردی سړی څخه می و

دقيقی وروسته می د چاودنی غږ واوريده. ما  ١۵کوی. هغه وويل چی هغه د چا په لټه کی دی. زه کور ته الړم او 
کوڅی ته منډه کړه او يو ويجاړ شوی موټر می وليده. زما د زوی مړی د هغی تر څنګ پروت و. هغه پردی سړی 

ړی ځان وژونکی بريد کوونکی و. هغه د امنيت ملی د رئيس انتظار چی له بريد څخه مخکی يی ما سره خبری وک
   58کاوه چی ويی وژنی.

 مه يو ځان مرګی بريد کی وژل شوی و. ١٧کلن وژل شوی هلک پالر چی د اکتوبر په  ٨د فارياب واليت په ميمنه کی د يو 

ليږی چی موخه يی د ملکی د دولت ضد عناصرو بدليدونکی تاکتيکونو کی د ملکی وګړو هدفمنی وژنی هم شام
خلکو ويرول او په ځانګړو ځايونو کی د حکومت شتون کمزوری کول دی. د ملکی دولتی چارواکو او کارکوونکو 

کی هم ورته دوام ورکړل شو چی د کميدلو هيڅ  ٢٠١١کی پيل شوی وه په  ٢٠١٠د هدفمنو وژنو لړۍ چی په 
سلنه  ٣کال په پرتله  ٢٠١٠ګړو هدفمنی وژنی درج کړی چی د ملکی و ۴٩۵عاليم په کی نه ليدل کيږی. يوناما د 

  زياتوالی ښئی.

هدفمنی وژنی په جنوبی، مرکزی او شمال ختيزو سيمو کی کمی شوی دی خو د هيواد په نورو سيمو کی  خورا په 
ختيځه سيمه  سلنه، او په ١١۴سلنه، په جنوب ختيځه سيمه کی  ٢۵۵زياته پيمانه  زياتی شوی: په لويديځه سيمه کی 

  سلنه ډير والی ښي. ١٠٧کی 

                                                 
کال د  ٢٠١١څخه ډير پوليس او د ملی امنيت کارکونکی وژل شوی ، د  ١٠٠عملياتو کی د  د جالل اباد په "د افغانستان اسالمی امارت . 55

 نيټه . ١٩فبروری 
-100-than-http://alemara1.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=5186:more
 operation&catid=1:news&Itemid=2-jalalabad-in-wounded-or-killed-nds-of-agents-and-policemen 

 کال د دسامبر لسمه.٢٠١١روغتيا روغتون کی د يو قربانی سره د يوناما مرکه ، کنړواليت اسد اباد کی د عامی د . 56
راپور کړی، چی  د طالبانو وياند زبيح اهللا مجاهد د تليفونی لنډ پيغام له الری د بريد  په ډاګهڅو خبری سرچينو خبر ترالسه کړی او هم يی . 57

 د مسؤليت ادعا کړی.
د اونی په پای کی د ملی امنيت ريئس  نيټه د يو قربانی د پالر سره د يوناما مرکه. ٢٨کال د اکتوبر په  ٢٠١١د فارياب واليت په ميمنه کی . 58

  د ورپيښو ټپونو له امه ومړ. بريد کونکی ووژل شو او د دوه ماشومانو په شمول اوه کسان ټپيان شو.
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ته ختلی چی تقريبْا دری برابره شوی. زياتره  ٨١تنو څخه  ٢۴کال د  ٢٠١٠کی د  ٢٠١١په لويديځه سيمه کی په 
وژنی په فراه واليت او ليرو پرتو ولسواليو کی لکه پرچمن، بکوا او ګلستان کی شوی چی په هغه ځايونو کی 

السرسی لری. اکثريت قربانيان د انجيو ګانو کارکوونکی، محلی مشران، د خصوصی طالبان يو څه کنټرول او 
امنيتی شرکتونو قرارداديان او يا د پوليسو ليکو ته نوی جذب شوی وګړی وو. دا د وژنو څرګنده زياتوالی کيدای 

شی چی په  شی له جنوب څخه جنوب ختيځ او ختيځ خوا ته د د دولت ضد  د حرکتونو خوځښت ته منسوب کړای
  هغو سيمو کی د ياغيتوب ضد عملياتو د زياتوالی سره يو ځای و.

دا د وژنو لوړه کچه دا هم څرګندوی چی ناروا وژنی د دولت ضد عناصرو يو عمده تاکتيک و. لکه د نورو سيمو 
د په څير دا وژنی عمدتْا د دولت ضد عناصرو له خوا د هغه ملکی وګړو هدف ګرځولو څخه منشأ اخلی چی 

  حکومت يا افغان امنيتی ځواکونو مالتړ کوی او يا د دی  لپاره جاسوسی کوی.

په دی وژنو کی زياتره هغه وګړی په نښه کړای شوی چی د افغانستان دولت لپاره کار کوی او يا د هغی ګمان 
سی څيری، پری کيږی. دی وګړو کی د ټولو کچو ملکی مأمورين، قومی او دينی مشران، د مدنی ټولنی غړی، سيا

او هغه افراد چی د افغانستان د سولی او بيا پخالينی پروګرام سره يو ځای شوی او يا د حکومت ضد عناصرو کی 
  د هغو وګړو خپلوان يا د کورنيو غړی چی د بيا ادغام لپاره راستانه شوی دی، شامليږی.

 

د چاوديدونکو تعبيه شوو بمونو استعمال  هدفمنی وژنی په مختلفو طريقو تر سره شوی چی په کی قتلونه، اعدامونه،
مه وشوه چی پخوانی جمهور رئيس ٢٠او ځان مرګی بريدونه شامليږی. تر ټولو مهمه هدفمنه وژنه د سپټمبر په 

برهان الدين ربانی د سولی د عالی شورا رئيس د ځان مرګی بريد په واسطه ووژل شو چی په کی ځان مرګی 
  ونګۍ کی پټ کړی وو. نوری مهمی داسی پيښی الندی ذکر شوی :چاوديدونکی توکی په پګړۍ يا ل

مه په هلمند واليت کی دوه پر موټرسايکل سپرو نارينه و د ګرشک ولسوالۍ د څارنوالۍ رئيس هغه  ٢١د اګست په 
 وخت وواژه چی له دفتر څخه کور ته روان و.

رولی تعبيه شوو چاوديدونکو توکو په واسطه د مه د لغمان واليت په مهترالم ښار کی د ريموټ کنټ ١١د اکتوبر په 
اوبو او بريښنا رياست يو کارکوونکی ووژل شو. طالبانو د دی بريد مسووليت پر غاړه واخيست او ويی ويل چی 

 نوموړی سړی دی لپاره ووژل شو چی د نړيوالو نظامی ځواکونو لپاره يی جاسوسی کوله.

ړ واليت مروری ولسوالۍ کی يوه ښځه هغه وخت وويشتله چی د مه د دولت ضد عناصرو د کون ١٩د نومبر په 
 نړيوالو نظامی ځواکونو لپاره د جاسوسۍ تور پری لګول شوی و.

مه د فارياب واليت قيصار ولسوالۍ کی څلورو وسلوالو کسانو  پر دوه نارينه و او يوی نجلۍ چی  ٢٨د اکتوبر په 
روغتون ته وړله، ډزی وکړی. هغه يو سړی او نجلۍ ووژل پر موټر سايکل سپاره وو او هغه نجلۍ يی محلی 

هغوی اول پر ما ډزی وکړی او زه ولويدم. بيا هغوی نجلۍ "شول او دوهم تن ټپی شو. دی سړی يوناما ته وويل: 
په ډزو ووژله. زما د تره ځوی هڅه وکړه چی وتښتی خو هغوی هغه هم ووژالی شو. وروسته بريد کوونکو خپلو 
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ی وکړی. چی کله ډاډه شول چی مونږ ټول وژل شوی يو نو له سيمی څخه الړل. زما د تره د ځوی منځو کی خبر
دی سړی يوناما ته دا هم وويل چی د ده په اند دوی دی لپاره په نښه کړای شوی وو چی دوی د  59."کلنه وه ۵لور 

 60و.طالبانو د يو قوماندان خپلوان وو چی د بيا پخالينی پروګرام سره يوځای شوی 

 مه په هلمند واليت کی پر موټر سايکل سپرو دوو تنو د څارنوالۍ رئيس وواژه. ٢١د اګست په 

مه د هلمند واليت موسی قلعه ولسوالۍ کی پر موټر سايکل سپرو دوو سړو پر يوه موټر ډزی  ٢٧د ډسمبر په 
 غه ځوی او لمسی يی ووژل.وکړی چی يو مهم قومی او د ټولنی مشر په کی سفر کاوه، او هغه قومی مشر او د ه

مه د کندز واليت امام صاحب ولسوالۍ په کالباد کلی کی د پنځو تنو يوه ډله چی قوماندان يی هم په کی  ٨د می په 
کال په ډسمبر کی بيرته پخال  ٢٠١٠شامل و، فکر کيږی چی د قوماندان د محافظ په واسطه ووژل شول. دا ډله د 

 شوی وه.

چی طالبانو عبدالناصر (خان ځدران) وواژه چی د تخار واليت اشکمش ولسوالۍ کی يو مه ويل کيږی ٢د می په 
 ٢٠١١پخال شوی قوماندان و. ويل کيږی چی هغه ته د طالبانو له خوا ډير اخطارونه ورکړل شوی وو خو هغه د 

 کال په فبروری کی د لسو نورو جنګياليو سره د بيا پخالينی پروګرام سره يوځای شو.

 يځه سيمه کی ناجايزه وژنی: د موازی عدلی سيسټم له خوا اعدامونیپه لويد

کال په دوهمه نيمايی کی يوناما د دولت ضد عناصرو له خوا (خصوصْا هغه چی د طالبانو سره تړلی  ٢٠١١د 
  دی) د د عامه محاکمو په څير محکمی څخه وروسته د عامو اعدامونو په ډول وژنی کتلی دی.

يوناما ته وويل چی دوی د طالبانو/دولت ضد عناصرو پر عدلی ميکانيزمونو زياته تکيه په دی سيمو کی خلکو 
کوی چی د دوی په اند د افغانی محاکمو د ورو والی، غير مؤثرتوب او پراخه فساد څخه ډک وضعيت په پرتله په 

  چټکۍ سره پريکړه او اجراآت کوی.

واقعی مستندی کړی  ۵ازی عدلی سيسټم د سزا اورولو کال د اګست مياشتی راهيسی يوناما د داسی مو ٢٠١١د 
  چی د افغانستان او نړيوال قوانين يی نقض کړی دی.

تنو څخه وروسته له دی څخه چی په غال او قتل  ۴مه طالبانو د فراه واليت باالبولک ولسوالۍ کی  ٧د اګست په 
 مجرم وموندل شول، سرونه پری کړل.

پسابند ولسوالۍ کی د دولت ضد عناصرو يو سړی اعدام کړ چی د خپل ورور  مه د غور واليت په٢٢د نومبر په 
 په وژلو تورن و.

مه د غور واليت په پسابند ولسوالۍ کی طالبانو له يو تن څخه دوه غړی (يوه پښه او يو الس) پری ٢٣د نومبر په 
 کړل چی په غال تورن و.

ر رهبرئ الندی شورا يو سړی د قتل په جرم مجرم مه په هرات واليت کی د دولت ضد عناصر ت ٣١د اګست په 
 وګاڼه او په مرګ يی محکوم کړ او بيا يی په علنی توګه اعدام کړ.

سره له دی چی يوناما په لويديځه سيمه کی د داسی وژنو زياتی بيلګی تصديق کړی دی، يوناما دا نتيجه ګيری نه 
رتله په لوړه کچه تر سره کړی وی. د يوناما ساحوی کوی چی په دی سيمه کی دی داسی وژنی د نورو سيمو په پ

دفترونو د غور، بادغيس، او فراه واليتونو کی د څارنی او تصديقولو پراخه ليد تأمين کړی دی. نورو ځايونو کی 
هم ځينی واقعی مستند کړای شوی دی. د بيلګی په توګه يوناما د کونړ واليت د پيچ دری د ولسوالۍ شورا او محلی 

و څخه داسی ګڼ شمير او ورته رپورټونه تر السه کړی چی د دولت ضد عناصرو پر خلکو زور اچولی چی مشران
  د دوی محاکمو ته مراجعه وکړی.

                                                 
 ه.کال د نومبر لومړی نيټ ٢٠١١،  سره د يوناما مرکه کسر روغتون کی د يو ټپی اد فارياب واليت په قيص. 59
 . ياد شوی مأخذ.60
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د دولت ضد عناصرو دا وړتيا چی دا ډول جرايم د بشپړ معافيت سره سرته ورسوی، په ځينو ليری پرتو سيمو کی 
د وړتيا نشتوالی بيانوی چی نه شی کوالی چی د خلکو ساتنه د دی ډلو واک او قدرت څرګندوی او د حکومت 

  وکړی، د قانون حاکميت او د دی سيمی ملکی خلکو لپاره حکومت داری تأمين کړی.
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  دولت پلوه ځواکونه او د ملکی وکړو ساتنه

سلنه  ۴په پرتله  ٢٠١٠ملکی وګړو مړينی دولت پلوه ځواکونو ته منسوب شوی چی د  ۴١٠کال کی د  ٢٠١١په 
 ٢٠١٠سلنه دولت پلوه ځواکونو ته منسوبيږی چی د  ١۴کال کی د ټولو ملکی تلفاتو  ٢٠١١کموالی څرګندوی. په 

کال کی د دولت پلوه ځواکونو د عملياتونو په جريان  ٢٠١١ملکی وګړی په  ٣٣۵سلنه راټيټ شوی.  ١په نسبت 
  سلنه کموالی ښئی. ١۶په پرتله  ٢٠١٠کی ټپيان شوی دی چی د 

کال په څير په  ٢٠١٠او  ٢٠٠٩سلنه تشکيلوی، د  ۴۴مړينه  چی د دولت پلوه ځواکونو د ټولو ملکی تلفاتو  ١٨٧د 
کال کی هم هوايی بريدونه د دولت پلوه ځواکونو له خوا د زياتره ملکی تلفاتو المل ؤ. په ختيځه سيمه کی د  ٢٠١١

پر دريمه برخه جوړوی چی دولت پلوه ځواکونو له  ١تو کونړ واليت تقريبأ د هوايی بريدونو له امله د ملکی تلفا
  کال کی د ملکی تلفاتو جغرافيايی تحول څرګندوی. ٢٠١١خوا اړول شوی چی دا په 

ملکی وګړی  ٣٨کال کی د ځواک د تدريجی زياتولو حوادثو له امله چی موخه يی د ځواکونو ساتنه ده،  ٢٠١١په 
ه وژل شوی دی. مخامخ جګړه او نور تاکتيکونه هم د يو څه ملکی تن ۶٣وژل شوی او د تالشی عملياتونو کی 

  تلفاتو المل ګرځيدلی.

  

  د آيساف بيانونه او تاکتيکی هدايات

يوناما د آيساف له خوا د ملکی وګړو د ساتنی په برخه کی پاملرنی هرکلی کوی چی د آيساف د ملکی تلفاتو د 
ځواکونو بيا تربيه کولو او د خپلو الرښونو او تاکتيکی هداياتو د بيا  کمولو ډلی ته د پراخه امکاناتو برابرولو او د

  کتنی له الری يی عملی کړی ده.

کال په لومړيو شپږو مياشتو کی د آيساف د قوماندانۍ له خوا د ملکی وګړو د تلفاتو په هکله د دوه رسمی  ٢٠١١د 
 ٢٠١١تاکتيکی هدايات د ملکی وګړو د تلفاتو (د  بيانو خپرولو څخه وروسته، د آيساف نوی قوماندان جان آلن دوه

کال د دسمبر په لومړی نيټه صادر  ٢٠١١مه) او د شپی له خوا عمليات ترسره کولو  په هکله د ٣٠کال د نومبر په 
آيساف يوناما ته وويل چی دوی دوه اضافی تاکتيکی هدايات نور هم د کاروانونو د ساتنی او روغتيايی  61 کړل.

  ننوتلو په برخه کی صادر کړی دی. تسهيالتو د

                                                 
استولی و،چی  ليکوس ټول ځواکونه استونکی هيوادونو  ته يپتر جنرال نيټه د آيساف عمومی قوماندان ١٢کال د می د مياشتی په  ٢٠١١د . 61

هغه د  ١۵د مي په  ی خلکو تلفات راکم شی.د ځواکونو د ګمارو تر مخه د روزنی د ورکړی په هکله خپلی  سپارښتنی وړاندی کړی چی د ملک
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می د ملکی تلفاتو په هکله هدايت  ٣٠کال د نومبر د  ٢٠١١د آيساف  قوماندانۍ د نورو هداياتو په څير د دوی د 
آيساف د قوماندانۍ موخه دا ده چی په ټول افغانستان کی د آيساف له خوا ملکی تلفات کم کړی او "تأکيد کوی چی د 

  ."ملکی تلفاتو کچه د ياغيانو د عملياتونو سره مخ کيدلو د مخنيوی له الری را ټيټه کړیپه ټوله سيمه کی د 

ی بريدونو کی د ګڼ شمير ملکی وګړو د وژل کيدلو په نظر کی نيولو کی په هواي ٢٠١١يوناما تأکيد کوی چی په 
سره بايد آيساف نور داسی تدابير پلی کړی چی د هوايی بريدونو له امله ملکی تلفات کم کړی، او د واقع کيدلو په 

خپل صورت کی يی بيړنی تحقيقات او مناسب جبران ډاډمن کړی او د تحقيقاتو موندنی او د هغی په رڼا کی  
  اقدامات په علنی توګه څرګند کړی. 

  

  

  هوايی بريدونه

 رتهيب یخپل معاش واخلم. کله چ یمرکز ته راغلم چ ۍلپاره د ولسوال ید خهڅ یاو زه له کل مي یوونکښ ويزه 
 الوتکه راغله او د يټج وهيوشوه.  هګړج ځتر من واکونوځ سافياردو او آ یهلته د طالبانو او افغان مل دم،ځيرګراو

زه  یوم او هغه مهال چ یشو یپټسخت  رډي. زه شتليدوه کورونه هم وو یخو هغ هړوک یبمبار يیطالبانو پر خوا 
   .ید یشو انيپټ یتنه هم په هغه کور ک ١٣نور  یچ دليل یوم، وم یکور سره نژد ويد 

  .یقربان یشو یپټ وي ديبر يیهوا ويمه د ٢٠کال د اکتوبر پر  ٢٠١١د  یک ۍآباد ولسوال ید غاز تيوال ړد کن --

المل  یافغانانو د وژن یملک ريشم اتيد ز یکال ک ٢٠١١په  دونهيبر يیهوا یک کونويپه تکت واکونوځد دولت پلوه 
سلنه  ٩په پرتله  ٢٠١٠د  یچ یله کبله وژل شو دونويبر يید هوا ګړیو یملک ١٨٧ ،ی.  په مجموع کیدلځيرګ
ی د هوايی بريدونو له کبله ووژل شول). دا د ملکی وګړو تلفاتو کی ک ٢٠١٠ملکی وګړی په  ١٧١ی (ئښ یاتواليز

کی د دولت پلوه  ٢٠١١کال کی چی کوم کموالی راغلی و بيرته نفی کوی او په دی توګه په  ٢٠١٠زياتوالی په 
خوا د سلنه تشکيلوی. سره له دی چی د آيساف او امريکايی ځواکونو له  ۴۴ځواکونو له خوا د ملکی وګړو د تلفاتو 

طيارو او هيليکوپترو په مرسته هوايی بريدونو شمير کی کموالی راغلی د ملکی وګړو تلفات زيات شوی (د 
 62ته ختلی). ١۶٧۵کی  ٢٠١١څخه په  ١٨١۶کال د  ٢٠١٠چورلکو بريدونه 

                                                                                                                                                 
. د ملکی کسانو د تلفاتو په هواواست ليکالرښونی تر عنوان الندی يو د ته دآيساف د قوماندان د ملکی تلفاتو په هکله  هيوادونو آيساف ټولو غړو
 .کال شپږمياشتنی راپور وګوری ٢٠١١هکله د يوناما د 

دی ماموريتونو کال  د  ٢٠١١د چی  چورلکو د وسلو نه په افغانستان کی ور څخه کار اخستل شوی د نږدی هوايی کومک چی د الوتکو او. 62
نږدی هوايی  مالتړ ماموريتونو څخه کم دی  ١،٨١۶کال د  ٢٠١٠وسلی فير شوی، چی د   ۴،٨٩۶مهال  ته رسيږی اوپر دی ١،۶٧۵ شميره 

تو د هوايی ځواکونو د مرکزی چارو خبرپانه، د ګډو ځواکونو کی د هوايی وسلی  فيرشوی وی . د متحده اياال  ۵،١٠١او په دغه مهال 
  .نيټه ٢کال جنوری  ٢٠١٢احصايه ،  ٢٠١١-٢٠٠٨ځواکونو قوماندان 
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قع شوی کال پر خالف چی په کی زياتره د هوايی بريدونو تلفات د هيواد په جنوبی سيمه کی وا ٢٠١٠او  ٢٠٠٩د 
خصوصأ په دوهمه نيمايی کی د هوايی بريدونو له امله ملکی تلفات د هيواد په ختيځه سيمه  +کال  ٢٠١١وو، د 

ملکی وګړی وژل شوی دی. په جنوب ختيځو سيمو کی له دی تاکتيک څخه  ٣۶کی زيات شوی دی چی په کی 
ته  ٢۴ه پرتله دوه برابره شوی او کال د همدی دوری پ ٢٠١٠کال په وروستی نيمايی کی د  ٢٠١١مرګونه د 

  رسيدلی.

کال په دوهمه نيمايی کی راټيټه شوی او  ٢٠١١په جنوبی سيمه کی د هوايی بريدونو له امله د ملکی تلفاتو کچه د 
ټپيان يی  ٢٧مړينی او  ٣٨کال د دوهم نيمايی په پرتله چی  ٢٠١٠ټپيان يی درلودل، چی د  ١۴مړينی او  ٢٠

سلنه يی په هلمند  ٨۶مړينو له جملی څخه  ٣٨کال کی هوايی بريدونو کی د  ٢٠١٠ی. په درلودل، راټيټه شو
مړينو له  ١١کی هم د هوايی بريدونو له امله په جنوبی سيمه کی د  ٢٠١١واليت کی واقع شوی وی، همدا شان په 

  سلنه يی هم په هلمند واليت کی شوی دی. ٨١جملی څخه 

يځ خوا ته بدلون کيدای شی په جنوبی سيمه کی د امنيت ښه کيدلو ته منسوب دا د جنوب څخه ختيځ او جنوب خت
کړای شی چی په جنوب کی د نظامی ځواک د زياتولو له کبله رامنځ ته شوی او د سرحدی امنيت ښه ټينګيدل د دی 

ير کال باعث ګرځيدلی چی د دولت ضد عناصر نورو سيمو خوا ته وتمبول شی. د کونړ واليت په ځانګړی توګه ت
کی له دری مرکزونو څخه د آيساف د ځواکونو له وستلو څخه د دولت ضد عناصرو لپاره افغانستان ته د سرحد 

  څخه اوښتلو عمده ځای ګرځيدلی.

کال په جريان کی د هوايی بريدونو له امله ملکی تلفات په کونړ او نورستان واليتونو کی  ٢٠١١په نتيجه کی د 
عناصرو په دی ځای کی خپل تمرکز زيات کړی او په نتيجه کی يی د آيساف/د آزادۍ زيات شوی دی. د دولت ضد 

او نښتو زياتوالی سبب ګرځيدلی او لکه څنګه چی د هوايی بريدونو څخه   په موخه عمليات له خوا د عمليات
  استفاده شوی، نو د ملکی وګړو تلفات رامنځ ته شوی دی.

ټرول په موخه پر هوايی بريدونو زياته اتکا کول چی د دولت ضد يوناما انديښنه لری چی د سرحدونو د کن
  عناصرو سره نښته په کی نه واقع کيږی، ممکن د ال زياتو ملکی تلفاتو باعث وګرځی. بيلګی يی په الندی ډول دی:

ماشومانو د  ٨ښځو او  ٣مه د خوست واليت شمل ولسوالۍ کی يو هوايی بريد د  ۵کال د جوالی په  ٢٠١١د 
 ورځو په عمر و. ۵نی سبب شو چی يو ماشوم په کی د مړي

مه د کونړ واليت په نرنګ ولسوالۍ کی د ملی اردو پر يوه پوسته د دولت ضد  ١۵کال د اګست په  ٢٠١١د 
عناصرو د سپکو او درنو وسلو سره د يو بريد په ځواب کی آيساف له نږدی څخه د هوايی ځواک مالتړ څخه کار 

 ٢نجونو او  ٩ونو خپل هدف خطا کړ او په نتيجه کی دوه ملکی استوګنځايونه يی ووهل چی د واخيست. ځينو انداخت
 يی ټپيان کړل.  ملکی وګړی ١٢هلکانو په شمول يی 
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مه د لوګر واليت په برکی برک ولسوالۍ کی ملی اردو د يو عمليات په جريان کی چی د شورا د يو  ٢۵د اګست په 
وماندان او څلورو نور وسله وال طالبان يی ميلمانه وو، له آيساف څخه له نږدی غړی پر کور چی يو د طالبانو ق

 څخه د هوايی ځواک مالتړ غوښتنه وکړه. دا بريد د يوی ښځی او د هغی د څلورو ماشومانو د وژلو سبب شو.

  تالشی عملياتونه شپی له خوا د د

تيار کړ چی ووځم او خپل تره او د هغه زامنو سره  بجی وی او زمونږ د کښت د اوبو لګولو وار و. ما ځان ١٢د شپی 
مرسته وکړم. ما له ځآنه سره يو السی څراغ او بيل واخيستل. د دروازی د خالصولو سره سم پر ما بريد وشو. زه پوه نه 
ما شوم چی چا او ولی يی پر ما ډزی وکړی. ما د هيچا څيره ونه ليده. زه د ورانه په شا کی ويشتل شوی وم. ګولۍ ز

  هډوکی مات کړ او زه پر ځمکه ولويدم. ما د ډزو آواز واريده.

  63کلن بزګر ٢۵مه يو ويشتل شوی  ١٣د خوست واليت په متون ولسوالۍ کی پر يوی ملکی قال عملياتو کی د جوالی په  --

وا مستند کړای عملياتو  له کبله د ملکی وګړو تلفات چی د يوناما له خ "د شپی له خوا تالشی"د لټون او نيولو يا 
کال کی يوناما د دا ډول  ٢٠١١په  64 دی. دوام کړی   کميدو مخ پهکال په څير  ٢٠٠٩او  ٢٠١٠شوی دی د 

  .ښی سلنه کموالی ٢٢کال په پرتله  ٢٠١٠ملکی وګړو وژنی مستند کړی دی چی د  ۶٣عملياتو له کبله د 

ه خوا عملياتونه ال هم د افغانانو په منځ کی د سره له دی چی د پخوا په پرتله يی ملکی تلفات کم شوی، د شپی ل
اختالف او قهر زيږولو سبب ګرځيدلی. سره له دی چی د آيساف قوماندانی په دوامداره توګه دا ويلی چی د شپی له 
خوا عملياتو داسی تاکتيکی الس ته راوړنی لری چی د نورو الرو څخه نه شی حاصل کيدالی، دولت ال د پخوا 

ځواکونو د شپی عملياتو په هکله انديښنی ښکاره کړی دی چی په ځانګړی توګه د کور محرميت  څخه د نړيوالو
  نقض کوی، د افغانستان خپلواکی تر سوال الندی راولی او د فرهنګی ارزښتونو سپکاوی کوی.

خوا  د ځينی يوناما منی چی زياتره د شپی له خوا عمليات  د ملکی تلفاتو سبب نه ګرځی. خو بيا هم د  د شپی له 
عملياتو په برخه کی ال انديښنی پاتی دی چی د ضعيفه استخباراتو پر بنسټ، او د ځواکونو له خوا د تاکتيکی 
حوصلی نه لرلو او تاکتيکی هداياتو او طرزالعملونو نه عملی کولو سره اجرا کيږی چی بيا د ملکی وګړو د تلفاتو 

  سبب ګرځی.

نه اخيستی چی پر ملکی وګړو د شپی له خوا عملياتو ناوړه اغيزی کم کړی. د آيساف په دوامداره توګه داسی ګامو
کال د ډسمبر د لومړۍ نيټی تاکتيکی هداياتو کی داسی عملياتی  ٢٠١١آيساف د شپی له خوا عملياتو په برخه کی د 

مليات  د آيساف او طرزالعمل بيان شوی چی د آيساف د قوماندان دا اراده چی بايد ډاډمنه کړی چی د شپی له خوا ع
رامنځ  اختالل اقلپه داسی توګه ترسره شی چی د ملکی افغانانو لپاره حد "افغان امنيتی ځواکونو له خوا  په ګډه او 

ته کړی، د دوی ملکيتونه وساتل شی، د ملکی تلفاتو مخنيوی په کی وشی او د محلی مشرتابه او نورو خلکو سره 
په جريان کی او وروسته له عملياتو څخه د امکان تر حده زيات معلومات  له عملياتو څخه وړاندی، د عملياتو

. دا هدايات افغان امنيتی ځواکونه دی ته هڅوی چی د عملياتو مشری وکړی، او بايد والی او د "شريک کړای شی
ه که ممکنه هغه با صالحيته نماينده مخکی د عملياتو له پيل کيدو څخه خبر کړای شی، د هر نيول شوی فرد په هکل

ساعتونو کی رپورټ ورکړی او کور ته ننوتل دی د دروازی د آرامه ټکولو سره د افغان امنيتی  ٢۴وی په 
  65 ځواکونو له خوا او د افغانانو په ژبه پيل کړای شی.

يوناما له ټول هيواد څخه او په ځانګړی توګه له جنوبی سيمی څخه، له خلکو څخه رپورټونه تر السه کړی چی د 
  66 ی له خوا عملياتو کی د شريکو عملياتو د طرزالعملونه معيار نه دی مراعات شوی.شپ

                                                 
 .نيټه په ګرديز کی د يو قربانی سره د يوناما مرکه ٢۴کال د اګست په  ٢٠١١د . 63
و د تلفاتوپه هکله دقيقه احصايه درلودل يو ستونزمن کاردی ، د دی کبله چی دا د شپی له خوا عمليات او د دی په پايله کی دملکی کسان 64. 64

مالومات په عمومی ډول محرم وی.د شپی پر مهال عمليات د افغان او نړيوال ځواکونو ، ځانګړی ځواکونو ، ځانګړی عملياتی ځواکونو اونور 
ی په پايله کی د ملکی وګړو د تلفاتو اړوند مالومات په عامه توګه نه خپريږی.د دولتی ادارو له خوا په ګډه يا خپلواکه توګه ترسره کيږی او د د

 .کاری چاپيريال او مالوماتو ته محدود الس رسی له امله کيدای شی يوناما د شپی له خوا عملياتو کی د ملکی کسانو تلفات کم راپور کړی وی
کال د دسمبر لومړی ٢٠١١د قوماندان د شپی پر مهال عملياتو تکتيکی الرښود ،  ن .ار. الن د آيساف او متحده اياالتو  ځواکونواجنرال ج. 65

 نيټه.
 .کال د جواليی څخه تر دسمبر پوری د يوناما مرکی ٢٠١١د . 66
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يوناما دا هم موندلی ده چی د شپی له خوا عملياتو څخه وروسته د آيساف او افغان امنيتی ځواکونو له خوا د خلکو 
او پايلو په هکله د خلکو بی سره اړيکی او تماسونه کيدای شی ال ښه کړای شی. د شپی د تالشی عملياتونو د موخی 

خبره پاتی کيدل د بی اعتمادی د زياتوالی، ويری او د دولت پلوه ځواکونو پر وړاندی د مخالفت سبب ګرځيدلی. 
يوناما سپارښتنه کوی چی بايد افغانی چارواکی يا آيساف بايد بی له ځنډه خلکو ته د شپی د عملياتونو څخه وروسته 

شواهد چی په عملياتو کی تر السه شوی او وګړی نيول شوی، بايد هغوی ته ښکاره  ټول معلومات ورکړی او هغه
  کړای شی.

  د شپی له خوا هغو عملياتو بيلګی چی د ملکی وګړو د تلفاتو سبب ګرځيدلی الندی واقعی په بر کی نيسی:

وګړی دی شپی پر  تنه ملکی ۶ماشومانو په شمول  ٢مه د خوست واليت په متون ولسوالۍ کی د  ١٣د جوالی به 
 نور ټپيان شول. ٢مهال يو عمليات کی ووژل شول او 

مه د هلمند واليت د ناد علی ولسوالۍ په سيد آباد سيمه کی د شپی له خوا عملياتو کی  ١۴کال د جوالی په  ٢٠١١د 
 ملکی وګړی، د يو ماشوم په شمول ووژل شول. ۴

ال کلی کی د آيساف ځانګړو ځواکونو او ملی اردو پر يو د کونړ واليت د اسمار ولسوالۍ په ش ١٩د جوالی په 
 زده کوونکو د مرګ سبب شو او يو بل ټپی شو. ٢ملکی کور عمليات ترسره  کړل چی په پايله کی د 

  د ملکی وګړو مرګ ژوبلی په اړه د آيساف او افغان امنيتی ځواکونو تحقيقات

د کمولو ټيم په مرسته چی آيساف ته منسوب  د ملکی وګړو آيساف په دوامداره توګه د خپل  ملکی وګړو د تلفاتو 
تلفاتو په هکله پلټنی کوی، دا هڅه کړی چی هغه ملکی تلفات کم کړی چی د ائتالفی ځواکونو د عملياتونو له کبله 

ورځی  ٧ساعته فعاليت او په اونۍ کی  ٢۴منځ ته راځی. په ياد شوی ټيم کی د ملکی تلفاتو د څارنی يوه څانګه 
عاليت کوی او د پيښو څارنه او مانيټورنګ کوی او يو ډيټابيس کی يی اچوی، او آيساف سره د ملکی تلفاتو د پلټنو ف

په برخه کی مرسته کوی، او د آيساف قوماندانۍ لپاره دا زمينه برابروی چی له هغی څخه درس واخلی او زده کړه 
  فاتو د واقعاتو په برخه کی معلومات ورکول کيږی.وکړی. د آيساف قوماندان جان آلن ته هره ورځ د ملکی تل

په نامه ياديږی  (JIAT)کال کی آيساف يوه د تحقيقاتو ډله جوړه کړی چی د پيښو د ارزونی مشترک ټيم  ٢٠٠٩په 
او خپل استازی هغو سيمو ته ليږی چی د ملکی تلفاتو پيښی په کی واقع شی. دا د آيساف او افغان امنيتی ځواکونو 

که ډله ده چی د چټک غبرګون وړتيا لری. د افغان ملی امنيتی ځواک برخه کی يی د دفاع وزارت او داخله يوه شري
  وزارت نماينده ګان موجود دی.

د ملکی تلفاتو په اړه ادعا ګانی چی آيساف ته رسيږی، لومړی په محل کی د دوی قوماندان له خوا کتل کيږی. 
ته وظيفه  JIAT)آيساف مشترکه قوماندانی د پيښو د ارزونی مشترک ټيم وروسته له ابتدايی ارزونی څخه ممکن د 

ورکړی چی له ساحی څخه کتنه وکړی او د خپلو موندنو رپورټ ورکړی. دا په عمومی توګه هغه مهال کيږی چی 
  په سيمه کی قوماندان خپل ابتدايی ارزونه کړی وی او محلی مشرانو سره يی خبری کړی وی.

مشر چی حد اقل بايد يو ستوری لرونکی جنرال وی، اجرائيوی افسر، د  (JIAT)مشترک ټيم د پيښو د ارزونی 
عامه چارو افسر (يا د ميډيا د عملياتو افسر)، حقوقی افسر، روغتيايی مشاور، او د نورو مسائلو ماهرينو څخه 

چی دا ټيم په جامع توګه جوړ شوی وی لکه د اپاچی هيليکوپتر پيلوټ، د جيټ پيلوټ او داسی نور. آيساف وايی 
پلټنی کوی چی په کی مرکی، تحليل او ويډيويی شواهد چی د عملياتو او وسلی له استعمال څخه دمخه د طياری يا 

  67 هيليکوپتر څخه ويډيو اخيستل کيږی او په کی د ياغيانو د وضعيت په هکله شواهد لری، شامليږی.

جوړيدل د ملکی وګړو د تلفاتو د واقعاتو پلټنو ښه کولو  (JIAT)سره له دی چی د پيښو د ارزونی مشترک ټيم 
يواځی د واقعيتونو د پيدا کولو يو ميکانيزم  دی او  (JIAT)لپاره يو قوی اقدام دی، د پيښو د ارزونی مشترک ټيم 

 په مشخصو واقعاتو کی چی لوړ ملکی تلفات ولری او يا سياسی ابعاد ولری، استول کيږی. يوناما په ګوته کوی
کيدای شی واقعی ليد و نه لری او نا سم قضاوت او معلومات وړاندی  (JIAT)چی د پيښو د ارزونی مشترک ټيم 

                                                 
 . يټهن ٢٧کال د جون  ٢٠١١د  "نستان کی د ملکی کسانو د تلفاتو ارزول اپه افغ "ډګرمن مارک وينم وينا مرکز؛ په آيساف د ګډی قوماندی . 67
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کړی، ځکه چی ټولی پلټنی د آيساف او ملی امنيتی ځواکونو له خوا بی له دی چی کوم دول نظارت يی وشی او يا 
د موندنو او  (JIAT)ارزونی مشترک ټيم  نا پييلی وګړی يا ماهرين په کی شريک اوسی. دا ستونزه د پيښو د

  تعقيب په هکله د شفافيت د نشتوالی په واسطه نوره هم سختيږی.

او نه هم د آيساف کوم بل د تحقيقاتو ټيم د خپلو  (JIAT)يوناما څرګندوی چی نه د پيښو د ارزونی مشترک ټيم 
بيړنی او علنی خپرول د شفافيت او احتساب سره تحقيقاتو او موندنو علنی رپورټ وړاندی کوی. د تحقيقاتو د پايلو 

مرسته کوی او د زيانمنو شوو ملکی افغانانو او ټولنو سره اړيکو ښه کولو کی ګټه رسوی. يوناما سپارښتنه کوی 
چی آيساف او افغان امنيتی ځواکونه دی يوه دايمی مسلکی ډله جوړه کړی چی په بشپړ ډول او په دوامداره توګه د 

  د تلفاتو پر پيښو او تحقيقاتو او تعقيبولو تمرکز ولری.ملکی وګړو 

  جبران او معاوضه

مه ناټو د جګړی اړوند ملکی وګړو تلفاتو پيښو ته رسيده ګۍ لپاره اختياری د پاليسی  ١١کال د جوالی په  ٢٠١٠د 
ی تلفاتو او يا الرښودونه جوړ کړل چی تمرکز يی پر دی ټکو دی: د جګړی اړوند پيښو کی په بيړنۍ توګه د ملک

تاوان د واقع کيدلو منل او د ملکی تلفاتو يا ملکی شتمنيو ته د زيان په پيښو کی د تحقيقاتو غوښتنه او د آيساف د 
ملکی تلفاتو د کمولو ټيم ته معلومات ورکول. دا الرښود وايی چی د کلی د مشرانو او قبيلو جوړښتونو او د 

هماهنګۍ کی د مرستی وړانديز، او دا چی هغه سيسټم چی د مالی  ولسوالۍ په کچه حکومتی چارواکو سره په
مرستی اندازه تعيينوی او رسوی يی بايد د امکان تر حده ساده، عاجل او شفاف وی او متأثره شوی ملکی وګړی 

  68 بايد په هر ممکن اړخ کی دخيل و اوسيږی.

غان ملکی وګړی ال هم په دی هکله معلومات که څه هم د معاوضی يا جبران لپاره يو سيستم شته دی، خو ډيری اف
نه لری چی که چيری د افغان امنيتی ځواکونو يا آيساف له خوا ورته د ملکی تلفاتو په صورت کی د پيښی پر مهال 
ځانګړی فورمی نه وی توزيع شوی د خساری د جبران غوښتنه وکړی. د خساری د جبران د يو واحد ميکانيزم د 

کله چی د جبران پروسی څنګه کار کوی د خلکو محدود معلومات د دی سبب کيږی چی نشتوالی او د دی په ه
خلک ورڅخه ستړی او ناراضه شی او د دولت پلوه ځواکونو له خوا د ملکی تلفاتو يا تاوان په پيښو کی د خلکو 

  قهر او غضب راوپاريږی.

  افغان ملی امنيتی ځواکونه او د ملکی وګړو ساتنه

 ړیک یپر يیبه  زهډ ٢٠٠او ممکن  ړیوک یزډ رټد هغه پر مو روياردو سرت ید مل یچ ليزما ورور ما ته وو
 دهګيول رټپر مو ۍولګ وي ړیشا ته پناه ک واليد ويد  رټخپل مو یچ یش یاړزما ورور وک یچ یله د ی. مخکیو

 ولوټت وو او تر ماشومان ناس ۶زما ورور او  ځیواي یک رټکلنه وه. په مو ۵ووژله. هغه صرف  يیاو زما لور 
 یحال ک یپه داس یکول یزډ رټپه مو یول روياردو سرت ید مل یچ ميږکم و. زه نه پوه خهڅکالو  ٧مشر ماشوم له 

او نا  یخوابد یخيب ږموجود نه و. مون ليدل يڅکار لپاره ه یو. د د ړیک یتالش رټمو یاندړو یقيدق وڅ یهغو یچ
  69 .یش يښبه پ هڅنو هر  یش یاړسزا ورنه ک هخلکو ت ی. که دوي دهيام

د  تيوال ايشوه، د پکت شتليسره وو یپوست یويله خوا  روياردو سرت ید افغان مل یپالر چ ۍنجل یکلن ۵ یويد  --
  مه.١٣کال د نومبر  ٢٠١١د  ار،ښ زيردګ

ړی توګه په د ځينو نظامی عملياتو د شريکی بڼی په او د ځواکونو تر منځ د توپير کولو د مشکالتو په وجه، په ځانګ
ليری پرتو سيمو کی، د دولت پلوه ځواکونو له خوا د يوناما د ملکی تلفاتو ارقام دواړه نړيوال او ملی امنيتی 

  ځواکونه په بر کی نيسی.

                                                 
 .يا د ملکی شتمنی ته خساری او د تالفی د پيسود په اړه د آيساف غير الزامی الرښود د جګړی اړوند د ملکی تلفاتو. 68
 .نيټه ١٣کال د نوومبر  ٢٠١١پکتيا ګرديز کی د پنځه کلنی وژل شوی انجلی د پالر سره د يوناما مرکه ، د . 69
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سره د يوناما د دولت پلوه ځواکونو  ,70له نړيوالی ځواکونو څخه ملی امنيتی ځواکونو ته د امنيتی مسؤوليت د انتقال
کال په دوهم نيمايی کی، د ملی امنيتی ځواکونو پر کړنو  ٢٠١١تلفاتو د څارلو، په ځانګړی توګه د له خوا د ملکی 

  ځانګړی تمرکز درلودلی. 

په ملی امنيتی ځواکونو کی پر ملی اردو سربيره ملی پوليس، ملی امنيت، ملی سرحدی پوليس، د عامه نظم پوليس، 
کال د جوالی او ډسمبر تر منځ  ٢٠١١خه اخلی، شامليږی.د او محلی پوليس هر هغه وخت چی په جګړه کی  بر

ټپی کيدنی د افغان ملی امنيتی ځواکونو په عملياتونو کی مستند  ١٣٣ملکی وګړو مړينه او  ۴١موده کی، يوناما د 
ملکی وګړو  ١۴کال په دوهم نيمايی کی د  ٢٠١٠کال د همدی دوری په پرتله (يوناما د  ٢٠١٠کړی دی. دا ارقام د 

سلنه  ۵۵سلنه او د ټپيانو کچه کی  ١٩٢وګړی ژوبلی درج کړی) د ملکی وګړو مړينی کچه کی  ۴٩مړينی او د 
  زياتوالی څرګندوی.

کی يوناما په هغه سيمو کی چی انتقال په کی عملی شوی دی، د افغان امنيتی ځواکونو له خوا د ملکی  ٢٠١١په 
  وګړو تلفاتو کی ډير لږ توپير مستند کړی دی.

  افغان امنيتی ځواکونو له خوا د ملکی وګړو د تلفاتو په برخه کی حساب ورکونهد 

کی د ملی امنيتی ځواکونو له خوا اړول شوی زياتره ملکی تلفات د جبهه يی جګړو پر مهال وروسته له  ٢٠١١په 
او يا د ځواک د  دی چی د ملی امنيتی ځواکونو پوستی يا موټر د دولت ضد عناصرو له خوا تر بريد الندی راغلی،

تدريجی زياتولو پيښو له امله منځ ته راغلی دی. يوناما د داسی ګڼ شمير پيښو څارنه کړی چی په ښکاره د بشری 
  حقونو څخه سرغړونی سره برابری دی.

مه د پکتيا واليت ګرديز ښار په ساحه کی ملی اردو يو موټر تالشی  ٧کال د نومبر په  ٢٠١١د بيلګی په توګه، د 
کلونو څخه کم عمر يی وه ورسره وو. کله چی موټر پوستی  ٧ماشومان چی له  ۶چی يو ډاکټر چالوه او کړی 

څخه الړه، ملی اردو ورباندی ډزی پيل کړی چی يوه پنځه کلنه نجلۍ په شاتنی سيټ کی ووژل شوه. ډرايور وويل 
اندان امر وکړ چی ډرايور وولۍ چی سم له واره وروسته له پيښی څخه د خولی جګړه وشوه او د ملی اردو قوم

سربازان او يو قوماندان يی ونيول شول. د پکتيا واليت ملی اردو د څارنوالۍ د دفتر  ٣(خو چا ډرايور ونه ويشته). 
خو هغه وضعيت چی ولی ډزی پيل  71 د توضيحاتو له مخی، تحقيقات بشپړ شوی او محکمی ته ليږلو ته چمتو دی.

وناما) ته نا معلومه پاتی دی، او دا واضحه نه ده چی ګوندی دا پيښه به د دی سبب شوی، د قربانی کورنۍ (او ي
شوی وی چی طرزالعملونو ته بيا کتنه وشی، يا داخلی تحقيقات وشی او يا هم د داسی پيښو مخنيوی په موخه دی 

  ټريننګ وړکړل شی.

  الندی پيښی د ملی امنيتی ځواکونو له خوا پيښو استازيتوب کوی:

مه د نورستان واليت کامديش ولسوالۍ کی د دولت ضد عناصرو د سرحدی پوليسو پر يوی پوستی د  ۵ی په د جوال
ماشومانو په شمول،  ٣ښځو او  ٢ملکی وګړی، د  ١٠سپکو او درنو وسلو بريد وکړ او د ډزو د تبادلی په نتيجه کی 

 ووژل شول.

ملی اردو پر يو کاروان چی له اسعدآباد څخه ماڼوګۍ مه په کونړ واليت کی د دولت ضد عناصرو د  ٣د ډسمبر په 
ولسوالۍ ته روان و ډزی وکړی.  ملی اردو د بريد په ځواب کی ډزی وکړی او يوه نجلۍ يی ووژله او بل ماشوم 

 يی ټپی کړ.

مه د هلمند واليت په لشکر ګاه ښار کی د ملی اردو يو تن پر يوه موټر هغه مهال ډزی وکړی چی  ٢٩د می په 
 نيتی پوستی سره و نه دريده، او ډرايور ووژل شو او يو بل ملکی تن ټپی شوی.ام

                                                 
جواليی په مياشت کی ،چی په دوه والياتو،  څلور ښارونو او د سروبی پرته د کابل واليت کال د  ٢٠١١قال پروسی لومړی پړاو د تد ان. 70

 ١٢کال دنومبر په  ٢٠١١پيل شوی. دويم پړاو يی د  ټولو ولسواليو کی د امنيت چاری د نړيوال ځواکونو څخه  افغان ځواکونو ته سپارلوسره
سلنه  د هيواد د امنيت مسؤليت په  ۵٠اوس مهال د افغانستان امنيتی ځواکونه نږدی نيټه چی اوه واليتونو او لس ولسواليو کی پيل شو ،چی 

 غاړه لری.
 .نيټه ، د يوناما د ملی اردو د حقوقوريئس سره ناسته ٢٢کال د جنوری  ٢٠١٢د . 71
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مه د ارزګان واليت ترينکوټ کی ملی پوليس پر ملکی موټړ هغه مهال ډزی وکړی چی د ملی  ١۴د مارچ په 
 پوليسو د دريدلو هدايت يا اشاری ته يی پام ونه کړ، او د يو ملکی سړی د وژلو سبب شو.

و په پيښو کی د ملی اردو د تحقيقاتو طرزالعمل په باب بايد وويل شی چی په ملی اردو کی داسی کوم د ملکی تلفات
دايمی واحد نه شته چی د ملی وګړو مرګ ژوبلی تعقيب کړی او تحقيقات يی وکړی. د دفاع وزارت حقوقی څانګی 

پيښيدلو په صورت کی په هماغه موقع  مشر د ملکی وګړو د تلفاتو مشری کوی او د ملی اردو له خوا د ملکی تلفاتو
  کی جوړه شوی ډله تحقيقات کوی. د تحقيقاتو پايلی په عمومی ډول ښکاره او علنی نه وی.

هره ورځ  72ونهد تحقيقاتو طرزالعمل د ملی اردو نورو طرزالعملونو کی شامل دی. په ساحه کی د ملی اردو مرکز
رياست ته رپورټ ورکوی چی په هغی که د ملکی وګړو مرګ د امنيتی پيښو په هکله د دفاع وزارت عملياتی 

ژوبله هم شامليږی چی د دوی په عملياتونو کی واقع کيږی. عملياتی رياست د ملی اردو د دخالت سره ملکی تلفات 
حقوقی رياست ته راجع کوی چی هغوی بيا هره پيښه ګوری او تعيينوی چی کومه پيښه کی نورو تحقيقاتو ته 

يا دا پيښی بيرته ساحه کی موجود د ملی اردو مرکز ته د تحقيقاتو لپاره راجع کيږی چی مشری يی ضرورت دی. ب
يو څارنوال کوی. که د څارنوال تحقيقات دا په ګوته کړی چی تخلف شوی دی نو بيا قضيه نظامی محکمی ته راجع 

زارت کی هم همدا شان يو طرزالعمل په کورنيو چارو و 73 کيږی او د افغانستان د قوانينو مطابق يی تعقيب کيږی.
  موجود دی.

مه يوناما د دفاع وزارت د حقوقو  رئس سره وکتل او ورڅخه يی د ملی اردو د عملياتونو له کبله د ١٢د ډسمبر په 
پنځو ملکی تلفاتو پيښو په هکله معلومات وغوښتل. نوموړی د حقوقی مدافع مشر وويل چی ملی اردو د دی 

کی تحقيقات کړی دی او عاملين په کی مسؤول پيژندل شوی دی. يوناما د اړوند قضاياوو د  قضاياوو زياته برخه
تحقيق او پايلو په هکله تفصيلی معلومات وغوښتل او ويی غوښتل چی که امکان يی وی ملی اردو د افغان امنيتی 

 ٢٠١٠يوناما ته وويل چی د  د حقوقو رئس   74 ځواکونو له خوا د ملکی تلفاتو په هکله کلنی رپورټ وړاندی کړی.
تنه د ملی اردو کارمندان په کی شامل دی، متهم کړای  ١٣٠تنه چی  ١٣٢۵د اګست پوری  ٢٠١١د مارچ څخه د 
يی په وظيفه کی  ۶۶يی ملکی پرسونل دی. له دی څخه  ٨يی سربازان او  ٧٣٨يی آمرين او  ۴٠۴شوی دی، چی 

رغړونه چی  په کی مرګ، ژوبله يا د شتمنۍ تاوان منځ ته راغلی، يی د ترافيکو له قوانينو څخه س ١١نه حضور، 
سلنه  ١۵سلنه يی عمدی وژنی او باقی  ٢سلنه يی د اسلحی ورکول،  ۴٫۵سلنه يی د غير قانونی وسلی ساتل،  ١٫۵

ی يوناما يادونه کوی چی دا معلومه نه ده چی د دی قضاياوو په کومو کی ملکی تلفات اوښت 75 يی نور جرايم دی.
  دی.

که څه هم د دفاع او داخله وزارت دغه طرزالعملونه د اړوندو قوانينو سره برابر دی، داسی ځانګړی تدابير چی د 
ملکی تلفاتو تعقيب وکړی کيدای شی څارنه او حساب ورکونه ال ښه کړی، او د ال ښو عملياتی طرزالعملونو له 

تنه کوی چی ملی اردو دی داسی خپلواکه مهارت لرونکی الری ملکی تلفاتو کی د ښه والی سبب شی. يوناما سپارښ
يوه ډله جوړه کړی د ملکی تلفاتو د تحقيقاتو او مستند کولو دنده ولری او لکه څنګه چی ښايی قانونی برخورد او 
ترميمی او معاضوی اقداماتو کول ډاډمن کړی. سره له دی چی د ناوړه چلند ځينی قضيی د تعقيب سره مخ شوی، 

يادونه کوی چی د پيښی څخه وروسته سم له واره مشکوک کسان نيول شوی خو په زياترو قضيو کی يی يوناما 
پايلی واضحه نه دی (او يا مشکوک افراد خوشی کړای شوی دی) او د تحقيقاتو پايلی او موندنی د قربانيانو او د 

  هغوی کورنيو سره نه دی شريکی شوی.

ه، په ملی اردو کی د ملکی تلفاتو د تعقيب د يو ميکانيزم ايجادول کوالی د حساب ورکونی د پياوړی کولو بر سير
شی مرسته وکړی څو د تغييراتو او بدلونونو مسير او هغه سيمی چی ال ښه کولو ته په کی ضرورت دی، وپيژندل 

  شی، او پر ټريننګ، احتساب او اعتباری کولو تمرکز وشی.

                                                 
مزارشريف  ٢٠٩هرات ،  ٢٠٧کندهار ،  ٢٠۵ګرديز ،  ٢٠٣کابل ،  ٢٠١ملی اردو اوه سيمه اييزی قول اردو لری : چی عبارت دی له   .72
 لشکرګاه  ٢١۵او 
 .مه ١٢او  ٢کال د دسمبر  ٢٠١١د په کابل کی د فاع وزارت د حقوق ريئس سره د يوناما غونډی ، . 73
 . ياد شوی مأخذ.74
 مه. ٢۵کال د جنوری  ٢٠١٢کابل دفاع وزارت کی د حقوقو ريئس جنرال نورستانی سره د يوناما غونډه ، د . 75
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  جبران يا معاوضه

لی اردو کی د معاوضی او جبران خساره  ورکولو داسی کوم سيستماتيک ميکانيزم نه شته يوناما وموندل چی په م
چی د ملکی وګړو ستونزو او ناخوالو ته ځواب ووايی. معموأل مرستی د دفاع وزارت له عمومی مالی وجوهاتو 

ړل شوی دی، بودجی څخه ورک ٩٩څخه ورکول کيږی. په ځينو واقعاتو کی، معاوضه د جمهور رئيس د خپلواکی 
چی اکثرأ په بی پالنه توګه شوی دی. د داخله وزارت د بشری حقونو د رئيس په وينا که د ملی پوليسو له خوا 

  ملکی وګړی ووژل شی، د هغی لپاره هيڅ کوم معاوضوی ميکانيزم نه شته.

الزمی ده چی ملی  کی جريان لری، ٢٠١٢څرنګه چی ملی امنيتی ځواکونو ته د امنيتی مسؤوليت انتقال پروسه په 
امنيتی ځواکونه بايد د معاوضی او جبران د ورکولو د تنظيم لپاره يو سيسټم جوړ شی چی په ټولو ملکی تلفاتو او 
زيانونو واقعاتو کی بشپړ تحقيقات وکړی. آيساف کوالی شی ملی امنيتی ځواکونو ته په دی برخه کی الرښوونه او 

  ړای شی داسی ميکانيزم جوړ او پلی کړی.مرستی وکړی چی څنګه په عمل کی دوی وک

  د پاکستان د نظامی ځواکونو له خوا پر افغانستان د ګوليو ورول

کال کی يوناما په افغانستان کی هغه د ملکی وګړو تلفات مستند کړی چی د کونړ، ننګرهار او نورستان  ٢٠١١په 
د ياغيتوب ضد عملياتو په نتيجه کی رامنځ ته  والياتو ته څيرمه په قبايلی عالقو کی د پاکستانی نظامی ځواکونو

نور ټپيان شوی دی  ٣۶ملکی وګړی وژل شوی او  ١٨شوی. واليتی چارواکی تأئيدوی چی په دی عملياتونو کی 
  (چی ټول يی افغانستان کی دننه دی) او په سلګونه وګړی په ننګرهار او کونړ والياتو کی بی ځايه شوی دی.

مه ويل کيږی  ١٣کال د جون او ډسمبر تر منځ موده کی واقع شوی. د ډسمبر په  ٢٠١١ټولی تصديق شوی پيښی د 
د توپ ګولۍ او ميزائيل د ياغيانو په مشکوکو ځايونو له سرحد څخه دی  ٣٠چی پاکستانی نظامی ځواکونو تقريبأ 

سيمه کی دوه دوه د توپ مرميو په  نورستان واليت د کامديش په دابه  76 خوا په افغانستان کی وويشتل.
استوګنځايونه وويشتل. يوه ګولۍ پر يو ملګی استوګنځی ولګيده چی يوه ښځه يی ووژله او يوه بله ښځه او څلور 

څاروی يی  ١۴ماشومان يی ټپيان کړل. دوهمه ګولۍ پر يو بل ملکی استوګنځی ولګيده  او ودانۍ يی ړنګه کړه او 
کی تلفاتو رپورټونه تر السه کړی خو ويی نه شو کړای چی د دی ووژل. يوناما د دی دوهمی پيښی په هکله هم د مل

رپورټ د ليکلو تر دمه يی تصديق وکړی. دولت پلوه ځواکونو هم د پاکستان په سيمه کی ځينی د ملکی وګړو مرګ 
  ژوبلی د خپلو ياغيتوب ضد عملياتونو په جريان کی رامنځ ته کړی دی.

  افغان محلی پوليس او د ملکی وګړو ساتنه

  عمومی نظر

د تير کال په ترڅ کی افغان حکومت او آيساف په زياتيدونکی توګه پر افغان محلی پوليسو او نورور محلی دفاعی 
محلی پوليس په ځانګړ سيمو کی  77 ابتکارونو تکيه کړی چی په محلی او ليری پرتو سيمو کی امنيت ټينګ کړی.

ضور نه لری چی امنيت ټينګ کړی او د محلی خلکو ساتنه چی هلته په کافی شمير کی ملی پوليس او ملی اردو ح
  78وکړی، جوړ شوی دی.

                                                 
کال کی د ملکی تلفاتو د مرګ ژوبلی هغه شميری په دی راپور کی نه دی شامل کړی چی د پاکستان له لوری بريدونو  ٢٠١١ه د يوناما پ. 76

په پايله کی رامنځ ته شوی. د دی راپور ورکړل شوی چی افغانستان کی د پاکستان سفير ښاغلی صديق د افغانستان د خارجه چارو وزير ته 
اکستانی ځواکونو د پاکستان تحريک طالبانو جنګيالی په نښه کړی دی  نه ملکی افغانان . خو بيا هم د خلکو او ما دوی ته ويلی چی پ "ويلی

  .شتمنی زيان د خواشنی وړ خبره ده . ايکسپريس ټرايبيون وګوری
 http://tribune.com.pk/story/261277/cross-border-shelling-kabul-delivers-rebuke-to-pakistan-envoy/. 

کال د جنوری په دريمه نيټه په کابل کی  د آيساف په مرکز کی د عملياتو د څانګی مرستيال په خپله لنډه وينا کی وويل چی  ٢٠١٢په  . 77
آيساف څلور ډوله سيمه ييز امنيتی ځواکونه په ګوته  کوی چی د د دولت د ولکی بيرون فعاليت کوی. دغه عبارت دی له : د ټولنی په کچه د 

د اساسی تاسيساتو د خوندی ساتنی لپاره د منځنی کچی پروګرام  (CIP)، د اساسی تاسيساتو د ساتنی پروګرام  (CBSS)ت د ستونزو حل امني
(ISCI)   د افغانستان دعامه خوندی ساتنی پروګرام يا(AP3)  اوسيمه ييزامنيتی ځواکونه(LSF)  دی .په وروستنی ډله(LSF)  کی هغه

ی د کار جواز نه لری ، مليشی ،او اربکيان چی تر اوسه فعاليت کوی شامل دی . د آيساف په وينا کی وويل شو چی شخصی امنيتی کمپنی چ
ټولی دغه  رنګ ډلی يا خو منحل کيد و په حال کی دی او يا به د حکومت کنترول الندی راوستل شی او يا به محلی پوليسو تشکيل کی جذب 

  شی.
 .خلک سيمه ييزو پوليسو ته د اربکی  اصطالح  کاروی يا ورته د امنيت نور سيمه ييز نوښتونه وايی په ټول افغانستان کی ډيری. 78
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محلی پوليس له سيمی څخه د جذب شوو کسانو څخه جوړ شوی چی په يوه محدوده جغرافيايی ساحه کی امنيت 
ريننګ ټينګ کړی. د دوی جذب او تمويل د ملی پوليسو او ملی اردو په پرتله ډير ارزانه دی او لږه تنخواه او ټ

ورته په کار دی. محلی پوليس د واک چلولو او قانون پلی کولو کی هيڅ رول نه لری (که څه هم نوم يی پوليس 
  دی) خو د نيولو صالحيت نه لری خو بيا هم اجازه لری چی چی د لنډی مودی لپاره افراد ځان سره وساتی.

افغان ملی مرستندويه (کمکی) پوليس او د افغان د آيساف د وينا له مخی محلی پوليس له مخکينيو ابتکارونو لکه 
څخه چی يواځی تمرکز يی پر امنيت دی، فرق لری. آيساف وايی چی محلی پوليس چی  (AP3)عامه حفاظت پروګرام يا 

د کلی د ثبات عملياتو پروګرام (چی په کی د متحده اياالتو د ځانګړو ځواکونو ټيم په کلو او محلی سيمو کی دننه کوی تر 
و خلک د دولت ضد عناصرو پر ضد تشويق کړی) الندی فعاليت کوی هدف يی دا دی چی د متحده اياالتو د ځانګړو څ

ځواکونو ټيم سره په عين وخت کی ټولنی تشويق کړی او د دی ځواکونو سره مرسته وکړی چی امنيت، ښه حکومت داری 
  79 او پرمختيايی کارونه روان کړی.

مل هدف په محلی کچه د امنيت ښه کول دی چی کيدای شی ثبات راولی او ټولنيزه آيساف وايی چی د دی طرزالع
او عامه سوکالی رامنځ ته کړی. دا محلی حرکتونه د افغانستان په محلی سيمو کی د ولسواليو په کچه بيا د حکومتی 

سی اواغيزی په چارواکو او پوليسو د مشرتابه له الری کابل سره تړل کيږی چی په نتيجه کی د حکومت السر
محلی سيمو کی ورسره ښه کيدای شی. آيساف وايی محلی پوليس په پايداره توګه د امنيتی ځواک حضور تأمينوی 
چی د محلی خلکو حمايت او په ملی کچه د خلکو تأئيد او نظارت له ځانه سره لری، او د افغان ملی امنيتی ځواکونو 

افغان امنيتی شبکی يوه برخه  –ی لری او د لويه کچه د آيساف د ياغيتوب ضد عملياتو کی يو جامع او مهم ځا
  80 تشکيلوی.

کال راهيسی کله چی جمهور رئيس کرزی د محلی پوليسو جوړول اعالن کړل، په ټول افغانستان  ٢٠١٠يوناما د 
و سيمو کی کال په پای کی اکثره شريکباټو يوناما ته په هغ ٢٠١١د  81 کی د محلی پوليسو اړوند انکشافات څارلی.

چی محلی پوليس فعاليت کوی، د امنيتی چاپيريال د ښه کيدلو رپورټونه ورکړی چی په دی معنی ده چی دوی 
  توانيدلی چی له دی سيمو څخه ياغيان ليری وساتی.

ی خو بيا هم د محلی پوليسو د منځ مهاله او اوږدمهاله پايلو او اثر په برخه کی ال انديښنی شته چی آيا دوی به وکړا
  شی چی په اوږدمهاله وخت کی د ملکی وګړو ساتنه کی ښه والی راولی او که کمه به يی کړی.

وايی چی د دوی  (CFSOCC-A)آيساف او د افغانستان د مشترکو ځانګړو عملياتونو ځواکونو د څانګی قوماندانی 
مهارتونه الس ته راوړی دی او د ارزونی له مخی محلی پوليسو د ياغيانو سره مبارزه کی مهم تاکتيکی او تخنيکی 

دا الس ته راوړنی به دوامداره وی چی د مناسب لوژستيکی مالتړ او د متحده اياالتو د ځانګړو عملياتی ځواکونو 
يوناما دی ټکی ته اشاره کوی چی دا  82 او ملی امنيتی ځواکونو له خوا د دوامداره الرښوونو سره به ملی وی.

ی آيا دا امنيتی الس ته راوړنی په اوږده مهال کی کيدای شی پر ځای پاتی شی، وضعيت يو سوال راپورته کوی چ
او د متحده اياالتو د ځانګړو عملياتی ځواکونو په شمول نړيوالو امنيتی ځواکونو د شاته کيدو او باالخره وتلو او د 

وروسته به دوام پيدا کړی او  دوی د مالتړ دريدلو او د ملی امنيتی ځواکونو له خوا د الرښونو د کچی کميدلو څخه
  که څنګه.

د آيساف د څرګندونو له مخی د محلی پوليسو اوږد مهاله پالن ال تر اوسه نه دی بشپړ شوی چی آيا دا قوتونه به د 
ملی پوليسو يا نورو امنيتی ځواکونو برخه ګرځی او يا به د ملی امنيتی ځواکونو په چوکاټ کی يو بيل پروګرام په 

  83 .شکل پاتی شی

کال په اوږدو کی يوناما د محلی پوليسو په جذب، تصديق او تزکيی، ټريننګ او ډسپلين په برخه کی ځينی  ٢٠١١د 
کمزورتياوی ليدلی او ځينو محلی خلکو رپورټ ورکړی چی محلی پوليس په جنايی اعمالو کی دخيل شوی او جدی 

بی ځايه کيدنی، اختطاف، فزيکی او جنسی د بشری حقونو څخه يی سرغړونه کړی ، چی په کی د ملکی وګړو 
                                                 

 کال د جنوری مياشت . ٢٠١٢د آيساف په مرکز کی دعمومی قومندان د عملياتو مرستيال سره د يوناما غونډه ، . 79
 کال د جنوری مياشت . ٢٠١٢اما غونډه ، د آيساف په مرکز کی دعمومی قومندان د عملياتو مرستيال سره د يون. 80
 کال د ملکی کسانو د تلفاتو په اړه د يوناما راپور کی د  سيمه ييزو پوليسو برخی وګوری . ٢٠١٠د . 81
 کال د جنوری مياشت. ٢٠١٢د آيساف په مرکز کی  دعمومی قومندان د عملياتو مرستيال سره د يوناما غونډه ، . 82
 . ياد شوی مأخذ.83
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تيری شامليږی. يوناما دا هم موندلی چی د دوی د قوماندی او تشکيل په برخه کی کيدای شی پياوړی شی چی له 
يوی سيمی څخه بلی سيمی پوری توپير سره لری او په نتيجه کی د محلی پوليسو د فعاليت په برخه کی د حساب 

  رامنځ ته کوی.ورکونی او نظارت نشتوالی 

سربيره پر دی، سره له دی چی د تصديق او تزکيی يو طرزالعمل شته چی الزمی ګڼی چی هغه کسان چی جذبيږی 
د محلی شورا له خوا يی ارزونه او تصديق وشی، يوناما دا هم کتلی چی په ځينو سيمو کی محلی زورواکانو ځينی 

ديق يی اثر او رسوخ درلودلی او په دی توګه ځينی خلک د افراد د محلی پوليسو لپاره نومولی او د دوی پر تص
مستندو شوو د بشری حقونو نقضولو سره د محلی پوليسو ليکو کی جذب شوی. په ځينو پيښو کی محلی پوليسو کی 
د سيمی مليتی ترکيب په نظر کی نه دی نيول شوی چی مليتی توازن وساتل شی چی دا په خپل وار سره د ځينو 

نځ ته کيدلو سبب ګرځيدلی. په ځينو سيمو کی مخکينۍ وسله والی ډلی محلی پوليسو کی جذب شوی کشالو د رام
  چی په محلی ټولنو کی يی انديښنی پيدا کړی چی ګوندی محلی پوليس به د داسی وګړو کړو ته قانونی بڼه ورکړی.

  د افغان محلی پوليسو تشکيل

پوليس په داخله وزارت کی د يو ميکانيزم په توګه جوړ کال اګست کی آيساف او افغان حکومت محلی  ٢٠١٠د 
کړل چی د بی ثباته ولسواليو مالتړ وکړی، د ليری پرتو محلی سيمو ساتنه وکړی او د وسله والو مخالفينو د ډلو د 

 ٢٠١٢نفوذ مخنيوی وکړی تر څو داسی يو چاپيريال تأمين کړی چی حکومت داری او پرمختيا ښه کړای شی. د 
محلی پوليس فعاليت کوی. داخله  ١١٠۶۶ولسوالۍ تثبيت شوی چی په کی  ۵٧می پوری  ٢۶وری تر کال د جن

ولسواليو کی په ټول افغانستان کی فعاليت وکړی، تأئيد  ٩٩زرو محلی پوليسو جذبول چی بايد په  ٣٠وزارت د 
زرو  ٣٠د بودجی له الری د ټولو کړی دی. محلی پوليسو ته بودجه د متحده اياالتو له خوا د افغان امنيتی ځواکونو 

کال پوری ورکول کيږی. آيساف وايی چی دا مهال په هغه سيمو کی چی د کلی  ٢٠١۵محلی پوليسو لپاره تر 
مليونو وګړی ژوند  ۴امنيتی عملياتو چی د ځانګړو عملياتی ځواکونو/محلی پوليسو له خوا تأمينيږی، تقريبأ تر 

  84 کوی.

د په محل کی د ملی پوليسو د تشکيل تر قوماندی الندی کار وکړی چی د ولسوالۍ په د محلی پوليسو واحدونه باي
کچه واحدونه بايد مستقيمأ د ولسوالۍ د پوليسو مشر ته ځواب ووايی چی بيا هغه د واليت د امنيه قوماندان تر 

ښودو پروګرامونو ورځی زده کړی تر السه کوی چی بايد د نورو الر ٢١څارنی الندی وی. د محلی پوليسو غړی 
له خوا بشپړ شی. په ډيرو سيمو کی د متحده اياالتو ځانګړی عملياتی ځواکونه مخکی تر دی چی د ښوونو 

کال د  ٢٠١٠مسؤوليت عادی افغان امنيتی ځواکونو ته وسپارل شی، د محلی پوليسو واحدونو ته الرښونی کوی. د 
 ٢٠١٢ذکر شوی عمومی الرښود څخه پرته، چی بيا د  اګست د مياشتی د محلی پوليسو د جوړولو طرزالعمل کی

کال په جنوری کی تعديل کړای شو، د محلی پوليسو لپاره داسی کوم قانونی چوکاټ نه شته چی د هغوی ځانګړی 
  عمليات او د دوی د نښتو لپاره قواعد يی له مخی تنظيم کړای شی.

دننه فعاليت وکړی. دوی اجازه نه لری چی بلی د محلی پوليسو واحدونه بايد د خپلی محدودی ځانګړی ساحی 
ولسوالۍ ته سفر وکړی، د خپل فعاليت له ساحی څخه بهر وسله په الس کی واخلی او يا نورو په تعرضی 
عملياتونو کی برخه واخلی. غير له هغه حاالتو څخه چی په مشخص ډول د ملی پوليسو له خوا يی غوښتنه شوی 

چی د قانون پلی کولو دندی اجرا کړی، چی د مشکوکو مجرمينو نيول په کی وی، محلی پوليس نه شی کوالی 
شامل دی. دوی صالحيت لری چی هغه افراد ځان سره توقيف کړی (په مؤقتی ډول د نظر وړ اشخاص ونيسی) 

دا د جنګياليو او مشکوکو  85 چی د جګړی پر مهال نيول شوی وی او يا د دولت ضد عناصرو مشکوک غړی وی.
و نيولو رول په واضح ډول نه دی بيان شوی او په هکله يی هيڅ ډول الرښونی نشته چی نيول شوی کسان ياغيان

دی ملی پوليسو يا ملی اردو يا ملی امنيت ته وسپارل شی، تر څو چی د توقيف مناسب شرايط تأمين شی، او د 
  کړی. توقيفيانو د با خبرئ حق او د توقيف په دوران کی ورسره مناسب چلند تعيين

                                                 
 شوی مأخذ.. ياد 84
کال د جنوری په مياشت کی بيا سمون  ٢٠١٢کال د اګست په مياشت کی رامنځ ته شوه او د  ٢٠١٠پوليسو پروسه د  وافغان سيمه ييز. 85

 راوستل شو.
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  تشخيص، تزکيه او جذب

د ښودل شوی طرزالعمل مطابق د ولسوالۍ شوراګانی بايد د محلی پوليسو لپاره د جذب کيدلو وړ کسان ونوموی 
چی بايد ډيره پاملرنه په کی وشی چی ټولو مليتی ډلو ته برابره برخه ورکړای شی. د داخله وزارت يوه ډله لری 

) او د ۵۴ – ١٨برابروی او ډيټابيس کی يی اچوی، د عمر حد تعيينوی ( چی د محلی پوليسو بايو مټريک لست
مخدره موادو د اعتياد د ردولو په موخه د تشو متيازو معاينه اجرا کوی. د ولسوالۍ او واليت چارواکی، د ملی 

ؤوليت پوليسو او ملی امنيت محلی مشرانو په شمول، د نومول شوو کسانو د تشخيص او مناسب والی په هکله مس
لری چی څوک په دی ليکو کی ونيول شی، خو دوی هيڅ داسی مکلفيت نه لری چی کوم نوماندان چی د جرايمو يا 

  د منازعی اړوند تخلف شک پری کيږی، له لست څخه وغورځوی.

را يوناما کتلی چی په عمل کی دا طرزالعمل په نا متوازنه توګه تطبيق شوی او په ځينو ولسواليو کی د ولسوالۍ شو
د نوماندانو جذب سيمه ايزو زورواکانو ته سپارلی. په ډيړو ولسواليو کی يوناما دا په ګوته کوی چی هيڅ کوم 

په ګڼ شمير ولسواليو کی  86 نوماند په دی پروسه کی په محلی پوليسو کی د جذب کيدلو څخه نه دی ويستل شوی .
شی چی سيمه ايزو زورواکانو ته وفاداره دی، خلکو ويلی چی د جذب دا پروسه د دی سبب شوی چی پخوانۍ ملي

  بيرته مسلح شوی او فعال کړای شوی دی.

د بيلګی په توګه يوناما کتلی چی د ولسوالۍ چارواکو محلی دولت پلوه مليشی په محلی پوليسو کی جذب کړی لکه د 
ی دری واړو قضيو کی هرات شينډنډ ولسوالۍ، د فارياب قيصار ولسوالۍ، او سرپل په صياد ولسوالۍ کی. په د

محلی ټولنو دا مليشی په جرايمو او بشری حقونو څخه سرغړونو او تيری  تورنی کړی دی. خو تر دی دمه د دی 
  مليشو هيڅ غړی ال د جذب له پروسی څخه نه دی ويستل شوی.

حلی پوليس په نورو ولسواليو کی، لکه د ننګرهار ګوشته، د سر پل صياد ولسوالۍ، يوناما موندلی چی ځينی م
  پخوانی جنګيالی وو چی د ډی ډی آر او ډاياګ پروسه کی بی وسلی کړای شوی وو.

يوناما ته داسی رپورټونه رسيدلی چی د محلی پوليسو قوماندانانو پر خلکو زور راوړی چی د دوی محلی پوليسو 
اليت ځينو نورو کی شامل شی. يوناما ته داسی تورونه هم ښودل شوی چی په خاص ارزګان او د ارزګان و

ولسواليو کی قوماندانانو هڅه کړی چی د کليو خلک په زور دی خدمت ته مجبوره کړی. په شاه ولی کوټ ولسوالۍ 
کی د کلی خلکو يوناما ته وويل چی د محلی پوليسو يو قوماندان چی بادشاه خان نوميږی، هری کورنۍ څخه 

دا عمل د دی سبب شوی چی ګڼ شمير  87 وړکړی.غوښتی چی خپل يو ځوی دی د محلی پوليسو واحدونو ته 
  کورنۍ له سيمی څخه تښتيدلی تر څو محلی پوليسو ته خلکو ورکولو څخه خالص شی.

يوناما دا هم کتلی چی ماشومان په محلی پوليسو کی جذب شوی دی. د پکتيکا واليت قومی مشرانو يوناما سره 
وماندان په اورګون، برمل او خيرکوټ ولسواليو کی په زوره اړيکه نيولی او ويلی يی دی چی يو د محلی پوليسو ق

د ښوونځی ماشومان محلی پوليسو کی جذب کړی دی. وروسته د ولسوالۍ او واليت چارواکو له مداخلی څخه، 
دغه ماشومان بيرته ښوونځی ته ستانه شوی دی او دا مهال په پکتيکا واليت کی هيڅ ماشوم په محلی پوليسو کی نه 

ناما همدا شان په شينډنډ او قادس ولسواليو کی د ماشومانو د جذب رپورټونه تر السه کړی، که څه هم په شته. يو
  ډيری ولسواليو کی داخله وزارت چارواکو د تصديق او تزکيی پروسه کی ماشومان له جذب څخه ايستلی دی.

  قومانده او کنټرول

ليسو د مشرتابه له الری په ولسوالۍ کی د محلی پوليسو د سره له دی چی د ولسوالۍ امنيه قوماندان د واليت د پو
قوماندی مسؤوليت لری، په عمل کی دا واک په بيالبيلو ځايونو کی مختلف دی. له دی کبله چی محلی پوليس داسی 
سيمو ته استول کيږی چی هلته نور امنيتی ځواکونه حضور نه لری او يا ډير کم وی، د محلی پوليسو واحدونه د 

ی امنيتی جوړښتونو د ډيری لږی څارنی، مديريت او قوماندی اثر الندی فعاليت کوی. د محلی پوليسو د لنډ مرکز
مهاله روزنی په نظر کی نيولو سره، د محلی پوليسو پر مؤثريت او نظم او ډسپلين کی د هغوی د قوماندانۍ 

                                                 
سانو د جذب يوناما يواځی د فراه واليت په خاک سفيد او قلعه کاه ولسواليو کی مستند کړی، چی چارواکو په سيمه ييزو پوليسو کی د هغه ک. 86

  مخه ونيوله چی په نشه ييزو توکو روږدی وو.
  کال د جنوری په مياشتو کی د يوناما د ټولنی او شوراګانو د غړو سره مرکی. ٢٠١٢کال د نوومبر او د  ٢٠١١د . 87
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ولسوالۍ يا واليت د ملی پوليسو قوماندانانو  څرنګوالی ستر رول لوبوی. يوناما دا موندلی چی په ځينو ځايونو کی د 
د محلی پوليسو پر واحدونو ډير مؤثر کنټرول او قومانده درلودلی ده. په ځينو نورو ولسواليو کی لکه د کندز واليت 
په کندز ولسوالۍ کی، د متحده اياالتو ځانګړو ځواکونو د محلی پولسو د ښی رهبرۍ په برخه کی مستقيمأ او يا د 

وليسو د قوماندی سلسلی له الری ښه الرښود رول لوبولی. په ډيری پيښو کی د محلی پوليسو د واحدونو ملی پ
  قوماندانان پر خپلو واحدونو بشپړ کنټرول لری چی د ملی پوليسو دخالت په کی ډير کم وی.

ړی تر څو پر محلی په ځينو سيمو کی، ملی پوليس هڅه کوی چی خپله قومانده او اثر په مختلفو طريقو پياوړی ک
پوليسو خپل عملياتی کنټرول وساتی. د بيلګی په توګه، په شمال ختيځه سيمه کی، د ملی پوليسو يو افسر د محلی 
پوليسو هغو واحدونو کی چی د واليت د مرکز شاو خوا ولسواليو کی فعاليت کوی، شامل وی. دا د ملی پوليسو 

مشرتابه تر منځ د اړيکو سلسله پرانستی او دوامداره اړيکی ډاډمنوی. افسران د محلی پوليسو او د واليت د پوليسو 
په سيمه کی ال زياتو ليرو پرتو سيمو کی محلی پوليس د عادی اړيکو سلسلی له الری د ولسوالۍ د پوليسو 

ندز قوماندانۍ ته رپورټ ورکوی. د متحده اياالتو ځانګړو عملياتی ځواکونو هڅه کړی چی دا د قوماندی لړۍ په ک
ولسوالۍ کی فعاله او عملی کړی تر څو ډاډمنه کړی چی پريکړی، د منابعو ويش، عمليات او نور مسائل د ملی 
پوليسو له الری سر ته ورسيږی. هغه د پوليسو قوماندانان  چی د محلی پوليسو د څارنی دنده لری هم د محلی 

حلی پوليسو غونډو کی د حاضرۍ تأمينولو له الری دا پوليسو د پوستو د منظمو کتنو، د تنخواه ګانو د ويشلو او د م
  د قوماندی لړۍ ساتلی ده.

يوناما دا هم کتلی دی چی په ځينو حاالتو کی د مؤثری قوماندی نشتوالی د دی سبب شوی چی د محلی پوليسو 
ی وسله يووالی کی ستونزی پيدا شی، خصوصأ په هغه ځايونو کی چی پخوانی د دولت ضد عناصرو يا غير قانون

والو ډلو غړی چی په دی وروستيو کی د ډی ډی آر يا ډاياګ پروګرامونو له الری بی وسلی شوی، د محلی پوليس 
ډلی جوړوی. په ځينو سيمو کی محلی خلک تور لګوی چی محلی پوليس د دولت ضد عناصرو سره ځينی وختونه 

ست کی د ارزګان واليت خاص ارزګان کی کال په اګ ٢٠١١د  88 اړيکی ساتی او کله کله هم خپل تعلق بدلوی.
داسی ډير محلی پوليس چی مخکی طالبانو وو او دی وروستيو کی د حکومت سره يوځای شوو وو، وروسته له دی 
چی خپل قوماندان يی وژلی بيرته د طالبانو سره يوځای شوی دی. يوناما داسی تورونه هم تر السه کړی چی وژل 

س په زوره جذب کړی وو چی اکثره يی پښتانه وو. داسی پيښی نه يواځی د محلی شوی قومندان  ډيری محلی پولي
پوليسو د قوماندی په برخه کی انديښنی راوالړوی بلکه د جذب په پروسه کی د تصديق او تزکيی او د ملی پوليسو 

  له خوا د محلی پوليسو د نظارت ضعف هم په ګوته کوی.

  نظارت او حساب ورکونه

محلی پوليسو په ډيری محلی ټولنو کی موجود د زور چلولو مناسبات بيرته راوستی دی. دا د زور يوناما کتلی چی 
مناسبات د فعالو حکومتی ادارو د نشتوالی او غير مؤثر نظارت او احتساب ميکانيزمونو د موجوديت له کبله په 

د رامنځ ته کيدلو سبب ګرځيدلی.  ځينو سيمو کی چی محلی پوليس په کی فعاليت کوی د يو واقعی معافيت چاپيريال
يوناما د محلی پوليسو له خوا د ناوړه کړنو رپورټونه تر السه کړی چی قتل، جنسی تيری، وهل، اختطاف، اجباری 

  89 ودونه، تهديدول، فشار راوړل او غال په کی شامل دی.

ستفاده کړی او د موټرو د يوناما داسی رپورټونه تر السه کړی چی محلی پوليسو له خپل صالحيت څخه ناوړه ا
تالشی غير قانونی پاټکونه يی جوړ کړی چی پيسی واخلی، خلک يی مجبوره کړی چی د دوی قوماندانانو ته ماليه 

کال په وروستيو کی د پکتيکا واليت په  ٢٠١١د  90 يا ټکس ورکړی، او داسی نوری ناوړه استفادی يی کړی.
نه تر السه کړی چی د محلی پوليسو قوماندان له خلکو څخه غوښتی ارګون ولسوالۍ کی يوناما داسی ډير رپورټو

چی د دوی ته عشر ورکړی. محلی اوسيدونکو له دی څخه ډډه کړی او خپل شکايت يی يوناما ته رسولی. کله چی 
د دا شکايتونه د ولسوالۍ د پوليسو قوماندان سره شريک شول، هغه د کلی د خلکو دا ادعا رد کړه. د بغالن واليت 

                                                 
سره د چاوديدونکو توکو  د هرات واليت په شين ډنډ ولسوالی کی يوناما شکايت تر السه کړی چی سيمه ييزو پوليسو د دولت ضد وسلوال. 88

  په ليږدولو کی مرسته کړی.
پوليسوپه الس د ناوړه چلند پيښو  سيمه ايزويوناما نږدی د هيواد په ټولو هغه سيمو کی چرته چی سيمه ييز پوليس فعاليت کوی د . 89

 ادعا مستند کړی.
سترګو شوی چی پخوانی دولت پلوه مليشی د محلی پوليسو  پوليسو په هکله شکايت په ځانګړی ډول په هغه سيمو کی ډير تر سيمه ايزود . 90

 په ليکو کی جذب شوی او د ټولنی څخه ناقانونه ټيکس او يا پيسی په زور اخلی. 
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پوليسو قوماندان وايی چی د هغه مسؤولينو داسی ډير شکايتونه تر السه کړی چی محلی پوليس له خلکو څخه عشر 
  يا نور ټکسونه غواړی، خو ده وويل چی د داسی قضيو ثابتولو کی ستونزی درلودلی.

والۍ او واليت د د آيساف د وينا مطابق د محلی پوليسو لپاره د نظارت ميکانيزم کی داخله وزارت چی د ولس
پوليسو قوماندانۍ له الری عمل کوی، محلی مشران او محلی شورا (چی د حکومت دوديز ميکانيزم دی) او د 

يوناما يادوی چی موجوده د  91 متحده اياالتو د ځانګړو عملياتو ځواک د کلی د ثبات پروګرام له الری دخيل دی.
مل نه دی چی د محلی پوليسو تحقيقات وکړی، انظباطی نظارت طرزالعملونو کی رسمی عدلی ميکانيزمونه شا

اقدام وکړی او يا يی ګوښه کړی. ملی پوليس سره له دی چی د نظارت مسؤوليت لری، په ډيری ولسواليو کی نه 
دی توانيدلی يا يی نه دی غوښتی چی د محلی پوليسو د بشری حقونو څخه سرغړونی او يا جرايمو ته رسيده ګی 

ی د محلی زورواکانو نفوذ، دا عقيده چی محلی پوليس د آيساف له خوا حمايه کيږی، يا په ټوله وکړی چی المل ي
کی د داخله وزارت د احتساب عمومی کمزورتياوی چی د محلی پوليسو يا نورو پوليسو يا امنيتی کسانو له خوا 

چی د محلی پوليسو او د دوی  په ډيری قضيو کی داسی ښکاری 92 ناوړه استفاده يا سرغړونه  يی  تعقيب کړی دی.
  93 د واحدونو نظارت او تحقيقات د بيالبيلو قضيو پر اساس چی کله د چا له خوا شکايت درج شی، کيږی.

په بغالن واليت کی د ملی پوليسو قوماندانۍ ته د محلی پوليسو د ناوړه کړنو يا جرمی چلند په هکله شکايتونه 
قانونی نيول په کی شامل دی. دا شکايتونه معموأل د سياسی او مليتی رسيدلی چی قتل، اختطاف او د ځمکو غير 

تضادونو پر بنسټ انګيرل کيږی چی په نتيجه کی آيساف او واليتی مقامات بيا د ملی پوليسو او محلی پوليسو د 
کال  ٢٠١١قوماندانانو او د سيمی اوسيدونکو تر منځ منځګړيتوب کوی. په ځينو حاالتو کی چی محلی پوليسو په 

کی په پل خمری کی شخصی ملکيتونه نيولی، د محل د ملی پوليسو مشر يوناما ته وويل چی د دوی د جنايی 
تحقيقاتو برخی و نه شو کړای چی د محلی پوليسو قوماندانانو څخه تحقيقات وکړی ځکه چی هغوی د متحده اياالتو 

  94 د ځانګړو عملياتی ځواکونو حمايت له ځانه سره درلوده.

کال په وروستيو کی آيساف د دی په موخه چی د محلی پوليسو واحدونو له خوا د تخلفاتو رښتينولی و  ٢٠١١د 
په نتيجه کی آيساف  95 ارزوی يوه پلټنه پيل کړه چی نتيجه يی واخيسته نو د دی ادعا ګانو لږ شمير رښتينی وی .

ه وکړی چی په کی د نورو تدابيرو برسيره، د وويل چی دوی به د محلی پوليسو پروګرام کی دی انديښنو ته پاملرن
داخله وزارت له خوا د محلی پوليسو د واحدونو د روزنی ضرورت هم شامل و چی دوی ته د بشری حقونو څخه د 
سرغړونو د مخنيوی عملی ميتودونه، د ځواک د صالحيتونه زياته توضيح، په آيساف کی د يو ملی پوليس افسر 

شموليت په څآرنه او حساب ورکونه کی ډاډمن کړای شی، او د محلی پوليسو له خوا د  مقررول تر څو د افغانانو
  تخلفاتو د ګزارش د ورکولو د طرزالعمل پاليسی، په برخه کی روزنه ورکړی.

آيساف  96 يوناما د محلی پوليسو د کړنو د ښه کيدلو په موخه د دی تدابيرو، نظارت او حساب ورکونی هرکلی کوی.
علومات ورکړل چی له دی تدابيرو څخه زيات يی د تطبيق په حال کی دی. يوناما سپارښتنه کوی چی د يوناما ته م

محلی پوليسو ښه کيدلو لپاره ټول تدابير دی مخکی له دی چی دی ځواک ته وسعت ورکړل شی، په بشپړ ډول 
  عملی کړای شی.

                                                 
 .کال د جنوری مياشت ٢٠١٢د آيساف په مرکز کی  دعمومی قومندان د عملياتو مرستيال سره د يوناما غونډه ، . 91
پوليسو شمير د ملی  سيمه ايزويس د هغه ولسواليو د نظارت کولو ليوالتيا نه ده ښودلی په کومو کی چی د يوناما مشاهده کړی چی ملی پول. 92

 پوليسو د شميری څخه ډيره ده. 
 په ځينی واليتونو لکه د کندوز په قيصار ولسوالی اودهرات په شين ډنډ ولسوالی کی  د بشری حقونو نه د سر غړونی او يا د جرم پيښيدو د . 93
پوليسواو ټولنی ترمنځ منځګړتوب وکړی او يا يی ستونزی د حل په موخه  سيمه ايزوايت پر وخت واليتی چارواکو هڅی کړی چی د شک

محلی شورا ګانو ته حواله کړی. واليتی چارواکو ډير کم وخت د کورنيو چارو وزارت د جنايی پيښو د څيړنی څانګی څخه د دغه ډول  پيښو 
 .ښتنه کویيا شکايتونو د پلټلوغو

کال د جواليی په اوومه نيټه د متحده اياالتو د ځانګړی ځواکونو استازی په پلخمری کی يوناما ته ويلی چی د سيمه ييزو پوليسو  ٢٠١١د . 94
نونی اجرآات دری قومندانانو پر ضد شکايتونه به د پلټلو لپاره د جنايی پيښو د څيړنو څانګی ته واستول شی ، خو  تر دی دمه په دی اړه کوم قا

 ندی تر سره شوی چی دغه ادعاوی تعقيب کړی. 
د بشری حقونو څار ـ د بشری  )AR 15-6افغانستان ، د مستند کولو ، موندنو او سپارښتنو ياداښت (  -د متحده اياالتو ځواکونو مرکز. 95

 .کال د سمبر شپږمه ٢٠١١معتبر راپور ) د  حقونو نه د سرغړونی د ارزونی
 کال د جنوری مياشت. ٢٠١٢مرکز کی  دعمومی قومندان د عملياتو مرستيال سره د يوناما غونډه ،  د آيساف په. 96
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  باندی عمومی نظر (CIP)د مهمو ودانيو د ساتنی پروګرام

 )CIP(رامګپرو ید ساتن ويد مهمو ودانتان په شمال او شمال ختيځو سيمو کی د آيساف ساحوی قوماندانۍ د افغانس
چی يو امنيتی ابتکار دی چی موخه يی د هغو ځايونو ساتل دی چی هلته نه محلی پوليس او نه هم عادی —جوړ کړ

سپارلی چی ستراتيژيک کلی د دولت  ځواک ته دنده ید ساتن ويد مهمو ودانامنيتی ځواکونه حضور لری. آيساف 
تنه د شمال د ساحوی قوماندانۍ په نهو ولسواليو کی ګمارل شوی  ١۵٠٠ځواک  CIPضد عناصرو څخه وساتی. د 

  دی.

که څه هم دا قوتونه د خپل فعاليت په سيمه کی د ولسوالۍ د پوليسو قوماندان ته رپورټ او ځواب ورکوی، د دی 
واحدونو، که چيری روزل شوی  CIPپاره هيڅ ډول قانونی يا د پاليسی بنسټ نه شته. د مراتبو سلسلی د مناسباتو ل

وی، نو يواځی ابتدايی مسائلو کی به يی روزنه شوی وی او دا ځواکونه خپله وسله نه راجستر کوی. همدا شان 
  دوی د وژونکی ځواک د استعمال لپاره هيڅ ډول  قانونی معيار نه لری.

غړی ښکاری  CIPدوی د جذب لپاره کوم معيارونه په نظر کی نيول شوی وو، خو ډيری د  معلومه نه ده چی د
ځواک په جوزجان، فارياب، او بلخ والياتو کی تقريبأ په  CIPچی د دولت پلوه پخوانيو مليشو غړی پاتی شوی . د 

وګرام يا ډاياګ له خوا بشپړه توګه له غير رسمی مليشه ځواکونو څخه جذب شوی دی چی د سولی او بيا ادغام پر
ځواکونه په زياتو ولسواليو کی چی دوی په کی فعال دی، د سيمی مليتی  CIPبی وسلی کړای شوی وو. د 

جوړښت او توازن نه منعکسوی. د بيلګی په توګه يوناما کتلی چی سره له دی چی د کندز واليت د علی آباد 
غړی يی  ۵تو تاجک مليت څخه جوړ شوی او يواځی ځواک له زيا CIPولسوالی اکثريت نفوس پښتانه دی، د 

  همدا ډول مناسبات د کندز واليت د چاردره او قلعأ ذال ولسواليو کی هم وجود لری. 97 پښتانه دی.

مؤثره قومانده او کنټرول ولری، محدوده ده. په زياتو  CIPد ملی پوليسو د ولسوالۍ قوماندانانو وړتيا چی پر 
نانو شهرت او نيک نوم، احترام او يا ورڅخه ويره د ولسوالۍ يا واليت د ملی پوليسو د قوماندا CIPحاالتو کی د 

په داسی ځايونو کی فعاليت کوی چی هلته  CIPقوماندان په پرتله ډير زيات وی. د دی په نظر کی نيولو سره چی 
کی د ملی پوليسو په پرتله ځواک اکثرأ په هغو ولسواليو  CIPد ملی پوليسو او ملی اردو حضور ډير کمرنګه دی، 

زيات وی چی په نتيجه د ولسوالۍ د پوليسو قوماندان نه شی کوالی چی مؤثره قومانده او کنټرول پری وساتی. د 
تنو مشری کوی، په داسی حال کی چی د  ١۵٠قوماندان د  CIPبيلګی په توګه، د کندز واليت د قلعأ ذال ولسوالۍ د 

  ملی پوليسو کارکوونکو مشری کوی. ٢٢يواځی د  ولسوالۍ د ملی پوليسو قوماندان

او د آيساف له خوا نورو دفاعی ابتکارونو لکه د  CIPمه جمهور رئيس کرزی د  ٢۵کال د ډسمبر په  ٢٠١١د 
د منحلولو  (CBSS)، او د ټولنی له خوا د امنيتی حل ځواک (ISCI)مهمو ودانيو لپاره منځنی امنيتی جوړښت 

مه نړيوالی  ٢۴د جنوری په  ٢٠١٢وويل چی دوی به د دی امر اطاعت وکړی او د فرمان صادر کړ. آيساف 
يو فرمان صادر کړ چی تمرکز يی د ټولنی له  (IJC)يا  International Joint Commandشريکی قوماندانۍ 

نيتی حل د ټولنی له خوا د ام"هم په کی شامليږی، او عنوان يی  CIPخوا د امنيتی ځواک تحول يا منحلول وو چی 
دی. آيساف يوناما ته معلومات ورکړ چی د آيساف او افغان ګډل پالن د کار الندی  "او د مهمو ودانيو قراردادونو

دی چی هڅه کوی چی دا امر په داسی ډول تطبيق کړی چی د محلی ټولنو لپاره منفی امنيتی پايلی او نتيجه و نه 
  98 لری.

                                                 
سلنه تاجک ،اوه سلنه اوزبک او پاتی پنځه سلنه يی  ٣٣سلنه پښتانه ،  ۵۵د غير رسمی احصايی د اندازی مطابق علی اباد ولسوالی کی . 97

 هزاره دی. 
 کال د جنوری مياشت. ٢٠١٢دان د عملياتو مرستيال سره د يوناما غونډه ، د آيساف په مرکز کی  دعمومی قومن. 98
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  پر ماشومانو د وسله والی شخړی اغيزی 

  د منازعی د اړخونو له خوا د ماشومانو جذب،روزنه او استفاده

کلونو څخه کمو ماشومانو د جذبولو په اړه ډيره انديښمنه ده. په  ١٨د وسله والو ځواکونو او ډلو له خوا د يوناما 
چی په  ماشومانو د جذبولو رپورټونه يوناما ته رسيدلی ٢١٢کال کی مجموعأ د منازعی د اړخونو له خوا د  ٢٠١١

کم عمرو جذبونو څخه، چی تصديق  ٢١٢له دی  99 کی ملی پوليس، محلی پوليس او د دولت ضد عناصر شامليږی.
يی محلی پوليسو او  ٢٣سلنه) يی د دولت ضد عناصرو ته منسوب شوی،  ٨١( ١٧٣شوی يا نه دی تصديق شوی، 

نامعلومو کسانو له خوا ورڅخه غوښتل کلنی نجلۍ په شمول چی د  ٨يی ملی پوليسو ته منسوب شوی. د يوی  ١۶
نور ځان  وژونکی بريد کوونکی وو چی وژل  ١١شوی وو چی يوه بسته د نړيوالو نظامی ځواکونو اډی ته يوسی، 

کلن هلک هغه مهال ووژل شوی چی تعبيه شوی چاوديدونکی توکی يی ځای پر ځای کول او هغه  ١۴شوی او يو 
  پری وچاودل.

هلکانو سره مرکی وکړی، چی توقيف شوی  ۶٧واليتونو کی د  ١٣نيمايی کی يوناما په  کال په وروستی ٢٠١١د 
وو او د ماشومانو اصالحی مراکزو کی د وسله والو ډلو سره د تړون په اتهام توقيف شوی وو. له دی ماشومانو 

ا د نظامی کلونو تر منځ وو، څلورمه برخه يی د دولت ضد عناصرو له خو ١٧او  ٩څخه چی عمرونه يی د 
 فعاليتونو، د تعبيه شوو چاوديدونکی توکو ايښودلو او ځان مرګی بريدونو د تر سره کولو لپاره استخدام شوی وو.

100   

کلو څخه کم عمر لری د ملی امنيت په خطر کی اچولو  ١٨هلکان چی له  ٢٠۴کی افغان امنيتی ځواکونو  ٢٠١١په 
  101 په اتهام نيولی دی.

  پر ښوونځيو بريدونه

هيواد کی د ماشومانو او وسله والی منازعی کاری ډلی د تصديق شوو ارقامو له مخی، د دولت ضد عناصر په  په
په پرتله کموالی څرګندوی. پيښو کی د ښوونځی د  ٢٠٠٩او  ٢٠١٠بريدونو مسؤول وو. دا د  ٢٨کی د  ٢٠١١

کوونکو ټپی کول يا وژل، وسله وال ودانيو او وسايلو سيزل يا د اور اچولو هڅه، تهديدول، د ښوونکی او زده 
  102 بريدونه او د ښوونځی پر ودانيو دوه د ځان وژونکی بريدونو هڅی شامليږی.

 ۶نورو بريدونو ذکر کوی چی د دی څخه په يو بريد کی  ٧١سربيره پر دی د معارف وزارت پر ښوونځيو د 
ښوونځی د دولت ضد  ٣٠ 103 ی دی.ښوونکی  وژل شوی، او يو ښوونکی د دولت ضد عناصرو له خوا تښتول شو

نوری يی د تهديدولو او تيری او وهلو پيښی يادی شوی دی. تصديق  ١۶عناصرو د تهديدولو له امله تړل شوی، او 
شوی ده چی د دی پيښو يو پر دريمی برخی مستقيمأ د نجونو يا د هلکانو او نجونو شريکی تعليمی ودانۍ وی. له 

  وونځی ډلو (د هلکانو يا نجونو) نا معلومه پاتی دی.نيمايی څخه زياتو پيښو کی د ښ

ښوونځيو ودانی  د اشغال د تصديق  شوو پيښو رپورټ ورکړل شوی، چی له  ١٢د دولت ضد عناصرو له خوا د 
يی په مرکزی سيمه کی، دوه دوه يی په جنوب او شمال سيمو کی او يو يی په ختيځه سيمه (ننګرهار)  ٧دی څخه 

لتونو هڅی د دی لپاره چی له ښوونځيو څخه د نظامی اهدافو لپاره استفاده ونه شی، په مرکزی کی وو. د ملګرو م
  کال کی دوه ښوونځی پريښودل. ٢٠١١سيمه کی بريالۍ وی او د دولت ضد عناصرو په 

                                                 
 .٢٠١١ډاټابيس  (CAAC)د کاری ډلی  د ماشومانوپه وسلواله شخړه کی . 99

د هيواد په کچه کاری ډلی ته د پوهنی وزارت د هغه پيښومياشتنی  راپور چی له امله يی ښوونځی ، زده کونکی اود پوهنی پرسونل . 100
  . دسامبر -کال  جنوری  ٢٠١١ ن کيږی .اغيزم

  .کال د جنوری نه تر دسامبر پوری راپور ٢٠١١د کاری ډلی ته  د  ماشومانو د عدلی وزارت ـ وسلواله شخړه کی د. 101
رسونل د هيواد په کچه کاری ډلی ته  د پوهنی وزارت مياشتنی د هغه پيښو راپور چی له امله يی ښوونځی ، زده کونکی اود پوهنی پ. 102

 .دسامبر –کال د جنوری  ٢٠١١، شویاغيزمن 
 . ياد شوی مأخذ.103
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 پيښی ثبتی ٢۴کی ملګرو ملتونو ښوونځيو ته څيرمه د نظامی عملياتو په ترڅ کی جانبی زيان په توګه  ٢٠١١په 
کړی، لکه د آر پی جی او راکټ په واسطه بريد، د ګوليو تبادله او تعبيه شوی چاوديدونکی توګی چی ښوونځيو ته 

هغه پيښی ثبتی کړی چی په  ۴٨نږدی موندل شوی او ښوونځيو ته يی تاوان رسولی دی. د معارف وزارت نوری 
متأثره شوی. په مرکزی سيمه کی (د ټولو  کی ښوونځی، ښوونکی او زده کوونکی د پيښو د جانبی تاوان له کبله

سلنه) تر ټولو زيات له داسی پيښو څخه متأثره شوی چی  ١سلنه) او ختيځه سيمه کی (د ټولو پيښو  ٢٨پيښو 
  104 معارف يی متضرره کړی دی.

و السرسی عمومی نا امنی او د ښوونځيو د پيښو د مستقيمو او غير مستقيمو اثراتو له کبله متأثره کيدلو د ماشومان
ښوونځيو ته متضرره کړی دی، ځکه چی د دوی والدين زړه نازړه وی چی خپل ماشومان، په تيره بيا نجونی، 

کال کی څومره داسی ماشومان به وی چی  ٢٠١١ښوونځی ته واستوی. داسی ارقام نشته چی وښايی چی په 
  د کال په جريان کی پريښی وی.ښوونځی کی شامل کړای شوی او بيا يی تعليم د امنيتی ستونزو له کبله 

  د ماينونو او نا چاودو پاتی شوو توکو له کبله د ماشومانو وژل کيدل او ټپی کيدل

سلنه) يی له  ٧۶( ۴٣١تلفاتو له حملی څخه  ۵۶١کی د ماينونو او چاوديدونکو پاتی شوو توکو له کبله  ٢٠١١په 
ماشومان قربانيان په کی ثبت شوی وو.  ۴۵٩دی  چی کال ورته  ٢٠١٠کلونو څخه کم عمر کی وو. دا ارقام د  ١٨

سلنه) چی ورپسی شمالی او جنوب ختيځی سيمی  ٣۵قربانيان،  ١۵۴ختيځه سيمه تر ټولو زياته متأثره شوی ده (
وژل  ١١۵ماشومان ټپی شوی دی او  ٣١۶سلنه د ټولو قربانی شوو ماشومانو) راځی.  ١٠سلنه او  ١٧(په ترتيب 
  105 شوی دی.

 ١۵او  ٨سلنی په پرتله)، او د  ١٨سلنه د  ٨٢د نجونو په پرتله زيات ټپی کيدلو او وژل کيدلو امکان  لری  (هلکان 
کالو تر منځ ماشومان تر ټولو زيانمنيدونکی ډله تشکيلوی چی د ټولی  مرګ ژوبلی  تر نيمايی زياته برخه 

سلنه د ټولو  ٣٠ی دوی لوبی کولی (جوړوی. اکثره هغه پيښی چی ماشومان يی قربانی شوی هغه وخت شوی چ
سلنه له  ٢۵سلنه) مهالونه راځی. د قربانيانو  ١٢سلنه) او د لرګيو راټولولو ( ١۵پيښو)، ورپسی د څارويو څرولو (

  کلونو څخه کم عمر کی وو. ۶

  

 

                                                 
  . ياد شوی مأخذ.104
 . ياد شوی مأخذ.105

تون کی ومړ،  غکی ټپی شوی ماشوم چی وروسته د کندهار ميرويس رو رجه ولسوالی  کی د هوايی بريد پايلهاد هلمند واليت م
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