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کال د  ۲۰۱۵عکس. +و س�ی د نن$رهار وال+ت، د جالل په =ار کې د  ۲۰۱۵د رو+تر/ ©©په لوم�ۍ صفحه د 

ملکيانو ته تلفات  ۱۵۸ه +و Kپـي ماشوم سره مرسته کوي، پٻGه کې نٻEه د +و Dانمر�ي بر+د وروست ۱۸اپر+ل په 

 ۱۸کال د اپر+ل په  ۲۰۱۵اړولي وو. عکس د  تنه Kپـي شوي) ۱۲۶وژل شوي او د پنQه ماشومالنو په �Pون  ۳۲(

 مه اخستل شوی دی.  

 نٻEې انQور  ۱۸کال د اپر+ل د  ۲۰۱۵د 

په لوم�ۍ ن�مه +ــي کې د Dانمر�و او ډله  ۲۰۱۵ک�ی، چې د  سلنه ز+اتوالي مستند ۷۸+وناما په ملکي تلفاتو کې 

 +�زو بر+دونو له امله دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

"+وازې د ملکي تلفاتو ارقام په افغانستان کې د تاوتر+خوالي و+ره، د ماشومانو، م�ندو، خو+ندو، زامنو او پلرونو 

شي منعکس کولd. په دې راپور کې راغلې ارقام غمجنې کورنb او د غم Dپلو  KوKه KوKه جسدونه په بس�ا ډول نه

 عادي افغانانو ز+انونه نه شي په ډا�ه کوالي. دغه Kولې ناخوالې په افغانستان کې د ج$�و حق�قې پا+لې دي."

 ۲۰۱۵په افغانستان کې د مل$رو ملتونو د عمومي من�شي Dان$�ی استازی، ن�کوالس ه�سم، کابل، ا�ست، 

 

�و د اوږدو مص�بتونو  په اړه +و بوگنونکd او زړونو ته Kکان ورکونکd راپور دی  "�دا په افغانستان کd د ملکي و

 dجچي له وسله وال �ډول Dور+mی او د نا امنb او بd باورۍ په داسd فضا کd ژوند کوي  ېسپرله پkخه په  ې $

او که  Dل وي و مراسمو ته به د دوی ورتp  وروستd چې نه پوه�mی بانک ته ،د خ�اطd کورس او +ا د واده کوم

 نه. " 

د ن�+والو بشري حقونو او د بشر پالنې د ن�+وال قانون kخه د سختو سرغ�ونو په وړاندې معاف�ت په افغانستان  
ه ل�ۍ اور ته لمن وهي. د دې زهرجنې ل�ۍ د پای ته رسولو په موخا کd اوږد مهاله سابقه لري او د تاوتر+خوالd د

 دې ته اړت�ا شته چې د احتساب په اړوند چEک او مشخص �امونه پورته شي. "
 

  ۲۰۱۵ا�ست،  ژن�و ، ، ز+د رعدالحس�ن ،د مل$رو ملتونو د بشری حقونو عالd کم�شنر
 

 

 

 

  



 
 

 صالح�ت/واکک

�و د ساتنې په اړوند دغه د �راپور په افغانستان کې  کال شپm م�اشتنd ۲۰۱۵په افغانستان کې په وسله واله ج$�ه کې د ملکي و

د مل$رو ملتونو د مرستندويه پالوي (يوناما) د بشري حقونو د kان$ې له خوا چمتوشوی دی چې د دې کال د جنورۍ د لوم�ۍ  

 مې نيEې پورې موده رانغاړي. k۳۰خه د جون تر

) ۲۰۱۵/( ۲۲۱۰را له خوا د دغه راپور د يوناما د هغه صالحيت له مخې چمتو شوی دى چې د مل$رو ملتونو د امنيت د شو 

�و وضعيت وkاري ، د دوي د ساتنې"پريک�ه ليک په اساس ورته ورک�ل شوی �په موخه هwې همغmې  د باوِر کيدو kو د ملکي و

ک�ي، حساب ورکول تقويه ک�ي او د بنسEيزو ازاديو او بشري حقونود احکامو، چې د افغانستان په اساسي قانون او په ن�يوالو 

، چې افغانستان يــې غ�يتوب لري تسج�ل شوي دي  په بشپ� ډول پلي کٻدو کې مرسته وک�ي ، په Dان$�ي ډول د کيت�ونونو 

 "هغو احکامو په پلي کولو کې مرسته وک�ي چې د =Qو له خوا د هغوي له Kولو حقونو kخه د برخمن ک�دو سره ت�او لري.

�و د وضع�ت او په  )  پريک�ه ليک،په افغانستان کې۲۰۱۵( ۲۲۱۰د امن�ت د شورا �د وسله والو شخ�و په ترڅ کې د ملکي و

�و د مرګ ژوبلې په اړوند روانې kارنې او راپورورکونې ته اهميت ورکوي . � Dان$�ې تو�ه د ملکي و

�و د ج$�ې د اغيزو راکمول دي لکه: په خپلواکه او بې پلوه ډول�د  يوناما يو ل� فعاليتونه تر سره کوي چې هدف يــې په ملکي و

�و د ساتنې د  ؛داسې پٻGو kارنه چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې المل �رDي�په وسله والو ج$�و کې د ز+انمن شو+و ملکي و

تقويــې په موخه مالت�؛ او د داسې نو=تونو پ�ل چې د ن�+والو بشري حقونواود بشر پالنې د ن�+وال قانون او د افغانستان د 

ساسي قانون اونورو قوان�نو سره پ
ٓ
 ه سمون کې وي او په ج$�ه کې د Kولو =ک�لو خواوو له لوري يــې رعا+ت وشي.  ا

ر) له خوا ب�ا کـتل شوی او د هغه له تخن�کي 
ٓ
دا راپور د بشری حقونو لپاره د مل$رو ملتونو د عالي کميشنرۍ دفتر (اوا+چ سd ا+چ ا

 معلوماتو kخه برخمن شوی دی.
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�و ساتنه، د   � ن�م کلن راپور  ۲۰۱۵په وسله واله ج$�ه کې د ملکي و

i 
 

 ميتودولوژي 

ګ ژوبلي په سيمه کې kي�ې، له مختلفوسرچٻنو سره يوناما د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه تر هغه Dايه چې ممکن وي د مر 

معلوماتو بيال بيل ډولونه راغونPوي چې د اعتبار او ر=تينتوب له مخې ارزول شوي وي. يوناما د هرې  سال مشوره کوي او د

ات او پيGې په kي�نه او تحليل کې زياته هwه کوي، چې د امکان تر حده پورې له مختلفو منابعو kخه راKول شوي معلوم

�و ، د نظامي برخه والو (د �نظريات کره او کنEرول ک�ي، لکه د عيني شاهدانو، قربان�انو او په مستقيم ډول د زيانمنو شويو و

افغانستان د حکومت او ن�يوال نظامي Dواکونو او د دولت عناصرو په �Pون)، د Dا+ــي کلي/ د ولسوالb او واليت چارواکو، 

 او نورو برخه والو ب�انونه.  مذهبي او د Kولنې د مشرانو

معلومات له داسې سرچ�نو kخه الس ته راDي لکه په مستقيم ډول له ساحې kخه کـتنې، د پيGو له Dای kخه د الس ته راغل�و 

زمو+نه، له روغتونونو او روغت�ايــي مرکزونو kخه کـتنه ، و+P+ويــي او د محل kخه انQورونه ، د مل$رو 
ٓ
جنسونو او شواهدو فز+کي ا

تونو د امنيت او مصوونيت د kان$ې او د دې سازمان د نورو ادارو راپورونه، د دوٻيم الس سرچٻنو بيانونه او هغه معلومات مل

 چې د نادولتي موسسو او نورو درٻيم الس سرچ�نوله خوا را غونP شوي وي. 

�نو ته اړه ده لکه قرباني، شاهدان، طبي د ملکي تلفاتو د هرې Dان$�ې پ�Gې د کره کولو لپاره +وناما لm ترلmه درې ډوله سرچ

پرسونل، Dايــي چارواکي، په ج$�ه کې د=ک�لې له لوري تا+�د، Dايــي مشر +ا نورې سرچ�نې. ترهغه Dايه چې ممکن وي، 

د تحقيقات د قربانيانو يا د حادثې د عيني شاهدانو په مستقيم شهادت او د پيGې د Dاي په پلEنو والړ وي. په Dينو وختونو کې، 

وي، او دغه ډول تحقيقات ممکن نه وي، په داسې وختونو کې يوناما  پىGې Dاى ته د امنيتي ستونزو له امله الس رسd محدود

يو ل� تخنيکونه کاروي چې د امکان تر بريده د پراخه معتبرو شبکو kخه معلومات تر السه ک�ي اوداعتبار اوباور له مخې يــې کره 

 ک�ي.

Gينو قضيو کله چې يوناما د يوې پيD ي په اړه راپور نه ورکوي. پهGخه ډاډمنه نه وي د هغې پٻk ې په اړه د معلوماتو د کره والي

کې تحقيقات =ايــي مخکې له هغه چې نتيجې ته ورسيmي kواونb وخت ونيسي. دا په دې معنd ده چې د ملکي تلفاتو په اړه 

په تحليل کې ورkخه کار اخ�ستل کيmي . په کوم Dاي کې  نتيجې =ايــي چې بيا نوې شي Dکه چې نوي معلومات را رسيmي او

چې معلومات =ه kر�ند نه وي تر kو چې معتبراو قناعت بخGونکي شواهد الس ته نه وي راغلي نو نتيجه �يري تر هغو نه کيmي 

 بر نه شاميليmي. kو پورې چې د قناعت وړ شواهد الس ته راشي د پا+لو پرته قضيه ت�ل کيmي او احصايوي راپور کې د هغې خ

د Dينو پٻGو په راپور کې د قربانيانو ملکي هويت (موقف) په بشپ� ډول نه شي ثابيتيدالی او يا النجمن Kکي وي، په داسې 

قضيو کې يوناما د بشرپالنې د ن�يوال قانون معيارونه په پام کې نيسي او داسې نه ��ي چې د جنp لپاره د عمر په لحاظ برابر 

ا ملکي کس دی . بلکه دا ډول ادعا�انې په پيGې پورې د اړوندو حقايقو پر بنياد ارزول کيmي. که چٻرې د يوه يا نارينه جن$ي ي

�و د تلفاتو په عمومي شمير کې نه شامليmي. � kو قربانيانو هويت kر�ند نه وي، د وژنې +ا ژوبلې دغه ډول پيGې د ملکي و

�و د ساتنې په�کال کې يو بريGنايــي  ۲۰۰۹اړه د راپور ورکولو او تحليل د تقويــې لپاره يوناما په  په وسله والو شخ�وکې د ملکي و

ډيEابيس پرانيست. ډيتابيس داسې طرح شوی دی چې د معلوماتو سيستماتيکه، يوشان او اغيزمنه Kولونه او تحليل اسانه 

 و ويشل او تحليل هم په کې شامل دي.کوي، چې د جنس، عمر، مرتکب، تاکـتيک، وسله او نورو کـت$mر+و په لحاظ د معلومات
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kن$ه چې په ج$�ه کې ډ+رې خواوې شاملې دي ، يوناما تر ممکنه بريده هwه کوي چې د ملکي مرګ ژوبلې پيGې کره او مسؤول 

ونو له لوري په مشخصه تو�ه په �وته ک�ي، د ب�ل$ې په تو�ه طالبان +ا افغان ملي اردو.  د عملياتو له  ډ�ر سره د اړوندو محدود+ت

امله لکه د �Dنو نظامي عمل�اتو �P ماه�ت، او په �Dنو پ�Gو کې د لوم�ن�و سرچ�نوپه دې کې پاتې راتلل چې د �� شم�ر نظامي 

فعال�نو +ا شورش�انوپه من� کې توپ�ر وک�ي +ا داسې حاالت چٻرې چې ه�� اړخ د +وې پ�Gې مسوول�ت نه مني، ممکنه نه ده چې 

ن�تي Dواک +ا +اغي ډله د مشخصو ملکي تلفاتو لپاره مسوول و��ل شي. +وناما د ملکي تلفاتو د کوم مشخص نظامd لوري، ام

 هرې پ�Gې لپاره دولت پلوه +ا دولت ضد عناصر مسوول ��ي.

د دولت پلوه Dواکونو او دولت ضد عناصرو تر من� د Dمکن�و نGتو په مهال چې کله ملکي تلفات +و لوري ته هم منسوب ک�دای 

نو +وناما داسې پٻGه په +وه جال کـت$ورۍ کې چې دولت پلوه Dواکونه او دولت ضد عناصر نوم�mي ثبت او دواړو ډلو ته  نه شي،

يــې منسوبوي.  يوناما ادعاء نه کوي چې په دغه راپور کې احصايــې بشپ�ې دي؛ د کار په چاپيريال کې د محدويت په نظر کې 

 مرګ ژوبلي پوره راپور نه وي ورک�ی.نيولو سره کيداي شي يوناما د ملکي خلکو د 
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 لنP+ز

�ک پر غاړې روان وم چd +و Dانمر�ي د نوی کابل بانک پر مشتر+انو باندې چd د ننوتلو په ل�که کې يــې انتظارا+ست، بر+د س د
و و+نې ترې روانې وې. وک�. هغه چاودنه او ډزې ماته +ادې دي او زه يــې پر مQکې را�وزار ک�م. زما مخ، خ�Eه اوپGي خوږ شوې ا

کله چې ما هwه وک�ه چې په خپلو پGو ودر+mم، خو ما ونه شو کوالی چې را جp شم. په دې وخت کې زما پام پر س�ک باندې د 
و+نو، د خلکو د بدن د KوKو او د م�و خواته شو. دا ډ+ره ه�بتناکه صحنه وه. زما اوه لو¡ې او +و زوی دی. زه له مر�ه نه و+ر+mم،خو 

 ١ زه م� شم، زما په ماشومانو به kه ت�ر+mي؟که 

باد =ار په Dانمر�ي بر+د کې Kپـي شوی و،چd په ۱۸د +و =وونQي =وونکي چd د اپر+ل په  --
ٓ
مه ، د نن$رهار وال+ت د جالل ا

 Kپ�ان) را منQته شوي وو.  ۱۲۶م�ه او  ۳۲ملکd تلفات ( د پنQو ماشومانو په شمول  ۱۵۸دې بر+د کې

 
�ي ډ+ر اغ�زمن ک�ي دي. د  کال په ۲۰۱۵د � ۲۰۱۵اولو شپmو م�اشتو کې، د وسله والې ج$�ې پا+لو په افغانستان کې ملکي و

مې پورې ۳۰کال د جنورۍ د لوم�ۍ ن�Eې kخه د جون تر 
٢

�و م�+نه او  ۱،۵۹۲ملکd تلفات (د  ۴،۹۲۱، +وناما �ملکي و

�و په Kپـي ک�دلو کې kلور سلنه ز+اتوالK  dپـي ک�دنه) ثبت ک�ي دي، چd د م�و په شم�ر کd شپm سلنه ۳،۳۲۹�کمd او د ملکd و

کال ۲۰۱۴په �وته کوي. چd دا شم�ر د 
٣
د شپmو لوم�ن�و م�اشتو په پرتله په مجموعd تو�ه د ملکd تلفاتو +و سلنه ز+اتوالd =يــي  

کال دجنورۍ د لوم�ۍ  ۲۰۰۹ده. د  ، او همدارن$ه د همدې مودې په پرتله په ت�رو کلونو کې د ملکي تلفاتو تر Kولو لوړه شم�ره

Kپ�ان) ثبت ک�ي  ۳۳،۲۸۵م�+نې او ۱۹،۳۶۸ملکي تلفات ( ۵۲،۶۵۳نيEې پورې، +وناما  ۳۰د جون تر  ۲۰۱۵ن�تې kخه د 

 دي. 

 
                                                           

باد د عامې روغت�ا په روغتون کd د +و قربانd سره ، د +وناما مرکه.۲۶کال د اپر+ل په  ۲۰۱۵د    ١
ٓ
باد =ار ، د نن$رهار وال+ت، د جالل ا

ٓ
 مه، د جالل ا

کال د لوم�+و شپmو  ۲۰۱۴کال شپm م�اشتنd راپور د دې کال د لوم�ن�و شپmو م�اشتو احصا+ه د  ۲۰۱۵کسانو د ساتنې په اړوند  د   په وسله واله ج$�ه کې د ملکي   ٢
ل تر السه مقا+سوي تحل� م�اشتو له احصايــي سره پرتله کوي.  په هرکال کې د همدغو شپmو م�اشتو موده د دې لپاره کارول شوې kو کال په کال د ج$�و د موسم +و کره

 شي.   
 Kپ�ان).  ۳،۲۰۸م�ي او  ۱،۶۸۶ملکي تلفات مستند ک�ي( ۴،۸۹۴مې پورې ، +وناما ۳۰کال د جنورۍ د لوم�ۍ ن�Eي kخه د جون تر  ۲۰۱۴د   ٣
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 د ملک�انو مرګ او ژوبله
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 ژوبله مړينه
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کال په لوم�ن�و شپmو م�اشتو کې د وسله والې ج$�ې له امله د زر�ونو ملکي کسانو م�+نه او Kپـي کٻدنه ، د ج$�ې د  ۲۰۱۵د 

و خواوو له طرفه د ملکي کسانو د خوند+توب دوامداره ناکامي په �وته کوي. +وناما پردې باندې په مکرره تو�ه �Kن$ار کوي، =ک�ل

چې د بشرپالنې د ن�+وال قانون د ج$�ې د =ک�لو خواوو kخه غواړي چd د ملکي خلکو د خوند+توب لپاره کلک اواغ�زمن 

من� مخامخ Dمکنb نGتې په دوامداره تو�ه د ز+اتوملکي تلفاتو المل دي، اوDای پر �امونه واخلي. د ج$�ې د =ک�لو خواوو تر 

 dو له امله په  ملکGه هم په مجموعي ډول +وناما ددې دواړو پ�k ای شوي چاود+دونکي توکي د ملکي تلفاتو بل المل دی ،کهD

 تلفاتو کې عمومي کمGت ثبت ک�ی دی. 

کې، په مجموعd تو�ه د ملکي تلفاتو د لوړوالي الملونه د د دولت ضد عناصرو له خوا کال په لوم�ن�و شپmو م�اشتو  ۲۰۱۵د  

پ�چلي ډله +�ز
٤

او Dانمر�ي بر+دونه اوهمدارن$ه هدفd او قصدي وژنې وې. Dان وژونکي او ډله +�ز بر+دونه چې ډ+ری وخت د  

شو+و چاود+دونکيو توکو kخه ، چd د ملکي  ��ې �و¡ې په س�مو کd پ�m�Gی، تقر+با د هغو بر+دونو kخه چې د Dای پر Dای

�و د م�+نې او Kپـي ک�دلو kلورم المل �تلفاتو دوٻ�م محک¥ المل دی ، ز+ات شوي دی. که kه هم هدفي وژنې د KولEال ملکي و

�و د م�+نې مخک¥ المل بلل ک�mی. ۲۰۱۵بلل ک�mي ، د � کال په لوم�ن�و شپmو م�اشتوکې هدفي قتلونه د ملکي و

 dتلفاتو د مسوول�ت نسبت ورکول  د ملک 

ف�صده د دولت ضد عناصروته ۷۰+وناما د ملکd تلفاتو 
٥

ف�صده +ــې د دولت پلوو Dواکونو ۱۶او  
٦ 

 ۱۵ته منسوب ک�ي دي (

ف�صده افغان امن�تي Dواکونو او دولت پلوه وسله والو ډلو او +و ف�صد +ــې ن�+والو Dواکونو ته). د Kولو ملکي تلفاتو لس ف�صده د 

ولت ضد عناصرو او د افغانستان ملd امن�تي Dواکونو د مخامخ Dمکن�و نGتوله امله من� ته راغلي او پ�ه يــې پرکومې Dان$�ې د

شوې . +وناما د ملکي تلفاتو kلور ف�صده  ډلې نه ده اچول
٧
د ج$�ې له امله پاتې شوي ناچاوده توکو ته منسوب ک�ې ده 

.٨
  

                                                           
�اهانه او هدفd بر+د kخه اخ�ستل شوی تعر+ف دی چd د Dانمر�d  بر+د د +وناما په اند ، دډله +�ز  ٤

ٓ
بر+د نه ز+ات  ډول ز+ات بر+دکونکd د +و د +وه نه  ، بر+دتعر+ف د ا

 Kول ، دری ډوله عناصر با+د +وDای استعمال شي تر kو +و بر+د ډل�ز وبلل شي.  يتوک ياو د +و توکd نه ز+ات کارول شو
ت اون�+والو Dواکونو په مقابل کې د دولت ضد عناصر Kول هغه کسان او �روپونه دي، چd په وسلواله ج$�ه کې د وسله وال مخالف په تو�ه د افغانستان حکوم  ٥

دي او په مختلفو نومونو جن$�mي. دوي هغه کسان دي چې د طالبانو په شمول همدارن$ه غ�ر دولتي سازمان لرونکي وسله والو �روپونو چې په وسله واله ج$�ه کې بوخت 
لشکر ط�به ، ج�ش محمد �روپونه او همدارن$ه  نور پ�ژندل شوي �روپونولکه د لکه د حقاني شبکه ،حزب اسالمي ، د ازبکستان اسالمي غورDنp ، جهاد اسالمي اتحاد،

او د جنp استاز+توب داعش �روپ او نور مل�شه �روپونه چې د س�اسي ، عق�دوي ، اقتصادي هدفونو لکه جنا+تکاره �روپونه چې په ج$ره کې په مستق�مه تو�ه =ک�ل 
 کوي،شامل دي.

و کسانو ته مشمول دي چd د افغانستان امن�تي وسلوال Dواکونو او نورو �روپونو په شمول ،د شورش ضد عمل�اتونوکې په مستق�مه او د دولت پلوو Dواکونو لفظ هغ  ٦
ملd  حدي پول�س ، دغ�رمستق�مه تو�ه د افغان دولت تر کنترول الندې بوخت د ي. دا �روپونه شامل خو محدود په افغان ملي پوځ ، افغان ملي پول�س ، افغان سر 

وال او مل�شې چې د  امن�ت Dواکونه او افغان س�مه +�ز پول�س چd د افغانستان تر قانوني ساختار الندې کار کوي ،ندي ، او دولت پلوه وسلوال س�مه ي�ز وسله 
�+والو Dواکونو ، استخباراتي  او امن�تي افغانستان قانون کd کوم بنس نلري او د رسمي او پوDي ادارې الندې عمل�ات نکوي، و+ل ک�mي. دا تعر+ف همدارن$ه دن

 Dواکونوته هم صدق کوی. دډ+رو تفص�التو لپاره د تفص�التوبرخې ته مراجعه وک�ی 
 وي+وناما تر ن�م سلنه لm ملکي تلفاتو پ�ه د پاکستان لخوا پر افغانستان باندې د راکـdE بر+دونو باندی اِچ  ٧ 
�ي ډلې ته نه منسوب ک�mي او +ا له پخوان�و ج$�و kخه پاتې شوي ناچاوده توکي. له ج$�ې پاتې ناچاوده توکي چې کومې Dان$  ٨  
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 ۲۲۲۳م�ي او  ۱،۲۱۳ملکd تلفات(  ۳،۴۳۶مې نيEې پورې، +وناما  k۳۰خه د جون تر کال د جنورۍ د لوم�ۍ ن�Eې ۲۰۱۵د 

کال K۲۰۱۴پ�ان) چd د دولت ضد عناصرو په عمل�اتو او بر+دونو کې چd د دوي لخوا ترسره شوي دي، ثبت ک�ي ، چې د 
٩

د  

صرو د ډله +�زو بر+دونو په کچه کې چd همدې مودې په پرتله درې ف�صده په ملکي تلفاتو کې کمd =�ــي. +وناما د دولت ضد عنا

کال په لوم�ن�و  ۲۰۱۵سلنه ز+اتوالd ثبت ک�ی دی . د  ۵۷سلنه ز+اتوالd او په هدفي وژنو کي  ۷۸د ملکd تلفاتو المل شوی، 

خامخ شپmو م�اشتو کې، هدفي وژنې د ملکي تلفاتو د اصلd المل په تو�ه پ�ژندل شوی دی. +وناما د دولت ضد عناصرو لخوا په م

سلنه کمd ثبت ک�ی دی.  ۲۱سلنه کمd او د Dای پر Dای شو+و چاود+دونکو توکو کې  D۴۶مکن�و ن�Gتو کې په ملکي تلفاتو کې 

کال په  ۲۰۱۴په دغه موده کې کموالd =ا+ــي د Kاکنو په پروسه کې د هدفي بر+دونو د نشتوالي له دې امله رامن� ته شوی وي؛ د 

ال په اپر+ل او جون کې د ولسمشر+زو د لوم�ی او دو+م پ�او د Kاکنو پرمهال د ملکي تلفاتو لوړه همدې موده کې +وناما د دغه ک

 شم�ره مستنده ک�ې ده. 

کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې د  ۲۰۱۵دولت پلوه Dواکونه په Dان$�ې تو�ه افغان ملي امن�تي Dواکونه په دوامداره تو�ه د 

ژوبلې) چې د دولت پلوه Dواکونو لخوا  ۵۶۲م�+نې  ۲۳۴ملکي تلفات (  ۷۹۶ي. +وناما ملکي تلفاتو د ز+اتوالd سبب شوي د

کال۲۰۱۴ترسره شوي دي، مستند ک�ي چې د ت�ر
١٠

سلنه ز+اتوالd په �وته کوي. تر Kولو ډ+ر ملکي  ۶۰د همدې مودې په پرتله  

کې من� ته راغلي دي. په ت�ره ب�ا د  تلفات چd المل +ــې دولت پلوه Dواکونه بلل شوي، د مخامخ Dمکن�و ن�Gتو په ترڅ 

کال په لوم�ن�و شپmو م�اشتو  ۲۰۱۵چاود+دونکو وسلو لکه هاوانونو، راکـEونواو السي بمونو کارولو له امله رامن� ته شوي دي. د 

�و ته ډ+ر تلفات اړولي دي� .کې، دولت پلوه Dواکونو په مخامخ Dمکن�و ن�Gتو کې د دولت ضد عناصرو په پرتله ملکي و

                                                           
 Kپ�ان) و Kولو مخالف وسله والو �روپونوته نسبت ورک�ی و. ۲۲۸۶م�ي او  ۱،۲۴۲ملکي تلفات ( ۳،۵۲۸کال په لوم�نd شپmو م�اشتو کې ، +وناما د  ۲۰۱۴د   ٩

Kپ�ان) پ�ه پر دولت پلوه ۲۹۱م�ي او  ۲۰۶ملکd تلفاتو ( ۴۹۷مې پوری ، د +وناما لخوا د  ۳۰کال د جون ۲۰۱۴کال د جنورۍ د لوم�ۍ نيEې kخه تر  ۲۰۱۴د   ١٠
 ده. Dواکونو باندی اچول شوې
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 dپه بر+دونو کې او=تي ملکي تلفات چې طالبانو +ــې مسوول�ت پر غاړه اخ�ست 

ملکي  ۱۰۰۲بر+دونو چd د  ۲۳۹ملکي تلفاتو kخه چې دولت ضد عناصروته منسوب شوی ، طالبانو د  ۳۴۳۶د KولEال 

هغه ملکي م�+نې او ژوبلې شاملې ژوبلې) سبب شوي دي، پ�ه پر غاړه اخ�ستې ده . په دغو تلفاتو کې  ۷۴۳م�+نې او  ۲۵۹تلفاتو(

وي، کومې چې د طالبانو له خوا د دوي پر و+ب پا¡ه +ا Kو+Eر باندې د منل شو+و بر+دونو له امله رامن� ته شوې دي.
١١

 ۱۰۰۲ 

کال ۲۰۱۴ملکي تلفات چې د طالبانو له خوا په منل شو+و پيGو کې رامن� ته شوي، په ملکي تلفاتو کې د 
١٢

د همدې مودې په  

سلنه ز+اتوالd په ډا�ه کوي. ملکي تلفات چې طالبانو +ــې د بر+د مسوول�ت پرغاړه اخ�ستd دی، د Kولو ملکي  ۱۰۵ه کې پرتل

سلنه د Kولو ملکي  ۲۹سلنې ملکي تلفاتو له جملې چې د دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي ،  ۷۰ف�صده جوړوي. د  ۲۰تلفاتو 

 مسوول�ت پر غاړه اخ�ستd، رامن� ته شوي دي.   تلفاتو د هغو بر+دونو له امله چې طالبانو يــې

تر ن�مايــي ز+ات هغه ملکي تلفات چې طالبانو +ــې د بر+د مسوول�ت په غاړه اخ�ستd دی ، په ملکي خلکو باندې او +ا پر نظامي 

�ي اوس�mي، د ډله +�زو او Dانمر��و بر+دونوله امله را پ�¥ شوي دي. په ملکي ا�نفرادي کسان موخو باندې چd هلته ملکي و

باندې هدفي بر+دونه ، د Dاي پر Dاي شويو چاود+دونکو توکو په ذر+عه بې توپ�ره بر+دونه ، او په افغاني امن�تي Dواکونو باندې 

 dد طالبانو له خوا د بر+دونو پر مهال د ملکي کسانو ژوبلې او وژنې په هغو بر+دونو کې شاملې دي چې طالبانو يــې مسوول�ت منل

 دی. 

                                                           
لت ضد عناصرو دوهغه ملکي تلفات چې +وناما دهغو مسول�ت پر طالبانو اچولd دی ، اوطالبانو +ــd مسوول�ت ندی منلd هغه kان$ې ته متوجه ک�ژی چd +وناما د   ١١

 عنوان ورک�ی دی.
ف�صده ملکd تلفاتو ز+اتوالd په دې مانا نده چې د م�و او Kپ�انو شم�ره دوه برابره شوی ده. دا شم�ر د دې kر�ندونه  ۱۰۵د طالبانو لخوا د منل شو+و بر+دونو له امله د   ١٢

�ي وژل شوي +ا Kپ�ان شوي دي.د کوي چd طالبانو +ــې د ډ+روهغو بر+دونو مسوول�ت پر غاړه اخ�ستd دی ، چd پ�کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کd  ۲۰۱۵کې ملکي و

کال په همدي موده کې طالبانو  ۲۰۱۴بر+دونو مسول�ت پرغاړه اخ�ستd دی چd له امله +ــې ملکd تلفات رام�نQته شوي دي دا په داسd حال کd ده په د  ۲۳۹،طالبانو د 

�وته مرګ ژوبله او=تd وه.بر+دونو مسوول�ت پ ۱۳۶په عامه تو�ه د � ر غاړه اخ�ستd و چه په کd ملکd و
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 او ماشومان =Qې

کال د لوم�+و شپmو م�اشتو په دوران کې نGتو پر =Qو او ماشومانو هم ناوړه اغ�زې درلودې . که kه هم +وناما د Kولو  ۲۰۱۵د 

�و د مرګ ژوبلې +و سلنه ز+اتوالd ثبت ک�ی دی خو بل پلو ب�ا دغه ادارې +واDي د =Qو د مرګ ژوبلې �سلنه ز+اتوالd  ۲۳ملکي و

 ۳۲۰ماشومانو تلفات:  ۱۲۷۰سلنه ز+اتوالd ( K۱۳پ�انې) او د ماشومانو په تلفاتو  کې  ۳۹۵م�+نې او  Q= :۱۶۴و تلفات ۵۵۹(

 Kپ�ان) ثبت ک�ي دي. ۹۵۰م�+نې او 

په ن�م کلن او کلني راپورونو کې د مستند شوو جر+اناتو  ۲۰۱۴په وسله واله ج$�ه کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړوند +وناما د 

کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې د عامو خلکو د تلفاتو په پرتله د =Qو او ماشومانو په تلفاتو کې په پرلپسې تو�ه  ۲۰۱۵له مخې د 

سلنه جوړوي چې د  ۱۱ز+اتوالk dر�ند+mي.  د =Qو تلفات د کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې د ملکي تلفاتو د Kولې شمٻرې 

سلنه وه  ۲۶سلنه پ�ژندل شوې وه. د ماشومانو تلفات د Kولو ملکي تلفاتو  ۹شمٻر  کال په همدې موده کې د دغو تلفاتو ۲۰۱۴

 سلنه اKکل شوې وه.  ۲۳کال په لوم�+و شپmو م�اشتوکې  ۲۰۱۴چې د 

 کال کې د ملکي تلفاتو مخک¥ المل و D۲۰۱۵مکنb نGتې په 

�و  D۱۵۷۷مکن�و نGتو په پا+له کې د مې ن�Eې پورې د  ۳۰کال د جنورۍ د لوم�ۍ نٻEې kخه د جون د  ۲۰۱۵+وناما د �ملکې و

سلنه کموالd په ډاکه کوي.  ۱۹په پرتله  کال د همدې مودې K۲۰۱۴پ�ان) ثبت ک�ې ده چې د  ۱۱۹۸م�ه او  ۳۷۹ژوبله (-مرګ
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�و مرګ او ژوبله� په س�مه +�زه کچه د ملکي ړ
 ۲۰۱۵   - ۲۰۰۹:   جون  -جنوري 
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ه والو کال د لوم�+و شپmو م�اشتو په موده کې د دولت پلوه نظامي Dواکونو او د دولت ضد وسل ۲۰۱۵+وناما اند+Gنه لري چې د 

�و ته مرګ ژوبله او=تې ده. � مخالف�نو د مخامخ Dمکن�و نGتو په دوران کې تقر+با +و برابر ملکي و

کال په همدې موده  ۲۰۱۴په همدغه موده کې کموالي =ايــي د دې له امله وي چې د Kاکنو په به�ر کې بر+دونه نه دي شوي؛ د 

کال د اپر+ل او جون په م�اشتو کې ترسره شوې، د ملکي  ۲۰۱۴و کې چې د کې +وناما د ولسمشر+زو Kاکنو په لوم�ي او دوهم پ�ا

 تلفاتو لوړه شمٻره مستنده ک�ې ده.

کال د لوم�+و شپmو م�اشتو په موده کې د دولت ضد وسله والو مخالف�نو له لورې د Kاکنو د  ۲۰۱۴د +وناما د موندنو پر اساس د  

زونو، د Kاکنو نوماندانو او د هغوې د مالت�و پرخالف Dمکنb حملې ترسره شوي کم�س�ون په کاروانونو، د را+ــې اچونې په مرک

dه او ۷۴تنو ملک�انو ته مرګ ژوبله ( ۳۸۰چې له امله +ــ�Kپ�ان) او=تې ده،  ۳۰۶م
١٣

 . 

سرب�ره پردې کمGت، مخامخ Dمکنb نGتې د ملکي مرګ ژوبلې تر Kولو مخک¥ المل و چې د روان کال د لوم�+و شپmو م�اشتو 

�و پ� سلنه تشک�لوي.  ۳۲ه اوږدو کې د Kولو ملکې و

کال په اوږدو کې، د افغان ملي امن�تي Dواکونو د حکومت جوړونې په موخه او د دولت ضد وسله والو مخالف�نو د  ۲۰۱۵د 

ته منسوب د  حملو پر وړاندې Dمکن�و عمل�اتو او Dوابې حملو کې د پام وړ ډ+روالd راغلd دی. دغه عمل�ات دولت پلوه Dواکونو

کال د لوم�+و شپm م�اشتو په دوران کې، حکومت پلوه  ۲۰۱۵ملکي تلفاتو ارقام د Dمکن�و نGتو په دوران کې لوړ =ا+ــي. د 

�و �نظامي Dواکونو د Dمکن�و نGتو پر مهال د دولت ضد وسله والو مخالف�نوپه پرتله ډ+ره مرګ ژوبله اړولې ده. +وناما د ملکي و

Kپ�ان) چې د Dمکن�و نGتو په ترڅ کې رامنQته شوي او دولت پلوه Dواکونو ته  ۴۳۷م�+نې او  ۱۴۳(پ�Gې  ۵۸۰د تلفاتو 

سلنه  ۳۷سلنه ز+اتوالd =يــي او د Dکمن�و نGتو له امله د Kولو ملکي تلفاتو  ۸۵کال د همدې په پرتله  ۲۰۱۴منسوبې وې چې د 

 جوړويثبت ک�ي دي. 

�و د مرګ ژوبلې ارقام ډ+ری وختونه په �� م�شتو س�مو کې د هاوان، راکـEونو، دولت پلوه نظامي Dواکونو ته منسوب د مل�کي و

او السي بمونو د استعمال او ل$�دو له امله رامن� ته شوي دي. +وناما مشاهده ک�ې چې د دولت پلوه نظامي Dواکونو له لوري د 

�و د مرګ�کې د غ�ر مستق�م وسلو د استعمال، په Dان$�ي تو�ه سلنه په ج$�ه  ۸۸ژوبلې -Dمکن�و نGتو پر مهال د Kولو ملکي و

د هاوان مرم�و چې د اغ�ز ساحه +ــې خورا پراخه ده، رامن� ته شوي دي
١٤

. +وناما داسي پٻGې مستندې ک�ي چې په �� م�شته 

�و بې توپ�ره او ناوړه بشري اغ�زي درلودې. د مل$رو ملتون�و عمومي منشd س�مو کې د غ�رمستق�م ف�ر وسلو استعمال په ملکي و

په ج$�ه کې د =ک�لو غاړو kخه غو=تنه ک�ې چې په �� م�شته س�مو کې د چاود+دونکو توکو او وسلو د استعمال kخه چې د 

اغ�ز ساحه +ــې خورا پراخه وي، ډډه وک�ي 
١٥

 . 

                                                           
�و د مرګ ژوبلې  ۲۰۱۴. +وناما د  ١٣� ۵۰۱م�+نه او  ۱۷۳پ�Gې ( ۶۷۴کال د لوم�+و شپm م�اشتو په اوږدو کې د Kاکنو د پروسې په به�ر کې په هر ډول پ�Gو کې د ملکې و

 ه والو مخالف�نو ته منسوب ک�ي دي. Kپ�ان) ثبت ک�ي چې اکـثر+ت +ــې +وناما د دولت ضد وسل
لور ف�ر کوي  پداسي  . د  غ�ر مستق�م وسلو انداخت لکه هاوانونه، راکـEونه او السي بمونه چي د د لوړ ک�ف�ت  چاود+دونکي وسلو  س�ستم دی چې مرمb د هدف په  ١٤

په +ومشخصه نقطه کارول ک�دای نشي بلکه پر +وې پراخې س�مه اغ�زه کوي. دا چې حال کې چې  په نGه شوی هدف په مستق�م ل�که کې ورته مخامخ  نه =کاري. هاوانونه 
�و د مرګ� ژوبلې احتمال ډ+ر ز+ات وي.-کله په +وه هستو�ن�زه س�مه کې ول$�mي، د ملکي و

�و ساتنه “. د مل$رو ملتونو سرمنشي راپور  ١٥� S /۲۰۱۲ /۳۷۶/“په وسله واله ج$�ه کې د ملکي و
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�و �Kپ�ان) رامن�  ۳۷۵م�ينه او ۱۳۷تلفات ( ۵۱۲د دولت ضد وسله والو مخالف�نو له لورې، د Dمکن�و نGتو پر مهال د ملکي و

�و مرګ ۴۶ته شوي چې د تٻر په نسبت �-سلنه کموالd په ډا�ه کوي او د Dمکن�و نGتو پر مهال د رامن� ته شوو Kولو ملکي و

کال کې د Kاکن�زې پروسې د  ۲۰۱۴سلنه تشک�لوي. kرن$ه مو چې مخکې +ادونه وک�ه، د تلفاتو دغه کموالd په  ۳۲ژوبلې 

 شوی دی.  بشپ�+دو وروسته  رامن� ته

�و مرګ ژوبله په Dان$�ې تو�ه د متقابلو ډزو په دوران کې او=تې تلفات  ۳۰د Dمکن�و نGتو له امله د رامن� ته شوو �سلنه ملکي و

 ، +وناما د ج$�ې دواړو =ک�لو ډلو دولت پلوه او د دولت ضد وسله والو مخالف�نو ته منسوب ک�ي دي . 

 و ملکي تلفاتو پاتې +و سلنه +ــې د پولې په دواړو خواوو کې د ډزو له امله رامنQته شوي دي. د Dمکن�و نGتو له امله د رامن� ته شو 

 د Dای پر Dای شوو چاود+دونکو توکو له امله د ملکي تلفاتو کمGت

�و ساتنه] شپm م�اشتنې راپور را وروست ۲۰۱۲+وناما په لوم�ی Dل دا موندلې چd د �ه  د کال [په وسله واله ج$�ه کې د ملکي و

�و مرګ ژوبله کې کموالd راغلd دی. +وناما د �کال د  D۲۰۱۵ای پر Dای شو+و چاود+دونکو توکو د استعمال له امله د ملکي و

�و د مرګ  ۳۰جنوري د لوم�ۍ نٻEې kخه تر د جون د �مې نٻEې پورې د Dای پر Dای شوو چاود+دونکو توکو له امله د ملکي و

Kپ�ان) ثبت ک�ي  ۷۲۳م�+نه او  ۳۸۵پ�Gې ( ۱۱۰۸ژوبلې 
١٦

کال د همدې مودې په دوران کې د Dای پر Dای  ۲۰۱۴چې دا د  

�و د مرګ ژوبلې په پرتله �سلنه کموالي په ډاکه کوي ۲۱شوو چاود+دونکو توکو له امله د ملکي و
١٧

. د دې کمGت سرب�ره، د 

�و د مرګ ژوبلې دوهم لوې کال د لوم�+و شپmو م�اشتو په دوران کې Dای پر Dای شوي چاود+دونکي توک ۲۰۱۵�ي د ملکي و

 سلنه) تشک�لوي.  ۲۲المل ( د Kولو ملکي تلفاتو

Dاي پر Dاي شو+و  چاود+دونکو توکوي کال په لوم�ۍ ن�ما+ــې کې  د نا قانونه د فشار  ۲۰۱۵+وناما د 
١٨
د کارولو له امله د ملکي  

�و د مرګ�ژوبلې د ز+اتوالي په اړه اند+Gنه په ډا�ه کوي-و
١٩

Kپ�ان) چې د  ۲۵۵م�+نه او ۲۵۱پ�Gې ( ۵۰۶ما د ملکي تلفاتو . +ونا

کال د همدې مودې په پرتله  ۲۰۱۴دولت ضد عناصرو له خوا  د همدې توکو د کارولو له امله رامنQته شوي ثبتې ک�ي، چې د 

و توکو له امله د Kولو Dاي پر Dاي شويو چاود+دونکي کال په لوم�ي ن�ما+ــي کې د فشار  ۲۰۱۵سلنه ډ+روالd په ډا�ه کوي. د  ۳۸

�و د تلفاتو تقر+با ن�ما+ــd (د Dای پر Dای شوي چاود+دونکو توکو له امله دKولو تلفاتو � سلنه) برخه تشک�لوي.  ۴۶ملکي و

                                                           
�و هغه مرګ +وناما په ډا�ه ١٦�ژوبله چې د ډله +�زو او Dانمر�و بر+دونو پر مهال رامن� ته -کوي چې دغه ارقام د Dای پر Dای شوو چاود+دونکو توکو له امله د ملکي و

�و د  کال  په لوم�+و شپmو  ۲۰۱۵شوي، ندی شاملي. که Kول وشمارل شي، په Kول�ز ډول Dای پر Dای شوي چاود+دونکو توکو د کارولو له امله د �م�اشتو کې د ملکي و
�و مرګ ۲۱۳۰سلنه  تشک�لوي :  ۴۳تلفاتو  � سلنه ډ+روالd په ډا�ه کوي.   ۸کال د همدې مودې پرتله  K۲۱۰۴پ�ان) چې د  ۱۵۶۲م�+نه او  ۵۶۸ژوبله (-ملکي و

�و د مرګ ۳۰کال د جنورۍ د لوم�ۍ ن�Eې kخه تر د جون د  ۲۰۱۴. د  ١٧�Kپ�ان) د Dای پر Dای  ۹۳۰م�+نه او  ۴۷۷پ�Gې ( ۱۴۰۷ژوبلې  مې ن�Eې پورې +وناما د ملکې و
 شوو چاود+دونکو توکو د کارولو له امله ثبت ک�ي دي. 

وړلو کال ت�ون چې د پرسونل ضد ما+نونو پر استعمال، ذخ�ره کول، تول�د او ل�mد، او د هغوې د له منQه  ۱۹۷۷. افغانستان د اوتاوا کنوانس�ون +ا د ما+نونو د بند+ز د  ١٨
منع ک�ی دی. د ت�ون له مخې په اړه دی، تصو+ب ک�ی دی. +اد ت�ون د پرسونل ضد ما+نونو استعمال او د قربان�انو اړوند چاود+دونکو توکو لکه فشاري ما+نونو استعمال 

Kي او د +و کس او موmودل ک�Gمکه او همواره ساحه کې ک�D د+والي او تماس په وخت کې ما+ن تعر+ف هغه چاود+دونکو توکو ته شامل دی چې پهmر د موجود+ت، ن
 چوي. 

کال کې د فشاري ما+نونو له  K۲۰۱۳پ�ان) ثبت ک�ې ده چې دا په  ۳۵۸م�+نه او  ۴۱۷ژوبله(-ملکي مرګ ۷۷۵کال کې د فشاري ما+نونو په پا+له کې د  ۲۰۱۴. +وناما په  ١٩
 سلنه ډ+روالd په ډا�ه کوي.  ۳۹ژوبلې پرتله -امله د مرګ

�و ساتنه “کال د  ۲۰۱۴ا د د +ونام� صفحې ته دی مراجعه وشي.  ۴۸کلني راپور  ”په وسله واله ج$�ه کې د ملکي و
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+وناما موندلې چې د Dای پر Dای شوو چاود+دونکو توکو له امله د ملکي تلفاتو کمGت اړ+نه نه ده چې دا په ډا�ه ک�ي چې 

ضد وسله والو مخالف�نو له لوري د چاود+دونکو توکو په استعمال کې کموالd راغلd دی. د Dای پر Dای شوو  �وندې د دولت

�و تلفاتو کې کمGت د دولت پلوه نظامي Dواکونو د Dای پر Dای شوو چاود+دونکو توکو د �چاود+دونکو توکو له امله د ملکي و

نه ډ+ر Dای  ۵۰۰۰کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کd د  ۲۰۱۵غه Dواکونو د کشف او خنثd کولو په وړت�ا پورې هم ت�او لري چې د

پرDای شوي چاود+دونکي توکي له منQه وړي چd ک�دای شوای د ډ+رو ملکي تلفاتو سبب �ر�Dدلd وای 
٢٠

 . 

 د Dان وژونکو او ډله +�زو بر+دونو په پا+له کې مخ پر ډ+ر+دونکي ملکي تلفات

�و د قربان�انو شمٻر د د Dانمر�و او ډله +�زو بر+دون� ۲۱کال په لوم�+و شپm م�اشتو په دوران کې ۲۰۱۵و په پا+له کې د ملکي و

سلنه ډير شوی دی چې دا کچه ب�ا د Dای پر Dای شوو چاود+دونکو توکو له امله د اوو=تې ملکي مرګ ژوبلې را وروسته د ملکي 

حملې چې د دولت د وسله والو مخالف�نو له لورې کارول شوي،  تلفاتو دوهم لوی المل �ر�Dدلd دی. ډله +�زې او Dان وژونکي

�و ته مرګ ژوبله ( ۱۰۲۲� ۷۸کال د همدې مودې پرتله  K۲۰۱۴پ�ان) اړولې ده چې دا اندازه ب�ا د  ۸۳۹م�+نه او  ۱۸۳ملکي و

هغو مسوول�ت پر غاړه  ۲۷د مستندو شوو ډله +�زو او Dانمر�و بر+دونو د پ�Gو kخه  ۴۴سلنه ډ+روالd په ډا�ه کوي. طالبانو د 

Kپ�ان)  ۴۵۵م�+نه او  ۸۷ملکي تلفاتو ( ۵۴۲اخ�ستd چې دا ډول د طالبانو له لورې ادعا شوي ډله +�ز او Dانمر�ي بر+دونه د 

سلنه ډ+روالd =يــي . ۱۶۷المل �ر�Dدلي، چې په تٻر کې د طالبانو لخوا ادعا شوې ډله +�ز او Dانمر�ي بر+دونوپر تله 
٢١

 

�و د م�+نې المل شوي هدفي وژنې � د هر بل تاکـت�ک په پرتله د ډ+ری افغان و

سلنه  ۵۷کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې د هدفي وژنو په پا+له کې د رامنQته شوې ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې  ۲۰۱۵د 

د کال د لوم�ۍ ن�مايــي د  Kپ�ان) المل شوی دی او دا ۲۵۹م�+نه او  ۴۴۰ملک�انو د مرګ ژوبلې ( ۶۹۹ز+اتوالd راغلd دی چې د 

که kه هم Dمکنb نGتو، چاود+دونکي توکو، ډله +�زو او Dانمر�ي بر+دونو په عمومي سلنه جوړوي.  K۱۴ولې ملکي مرګ ژوبلې 

کال په لوم�ۍ ن�مايــي کې ډ+ری ملکي مرګ ژوبله رامنQته ک�ې، ولې هدفي وژنې د بل هر تاکـت�ک په پرتله د ز+اتې  ۲۰۱۵تو�ه د 

�و په م�+نې سره د Kولو  ۴۴۰مل شوی دی چې د م�+نې ال�سلنه جوړوي.  ۲۸مستند شوي ملکي تلفاتو م�+نې د جملې  ۱۵۹۲و

  سلنه د دولت وسله والو مخالف�نو ته منسوب ک�ې.  ۹۴+وناما د هدفي وژنو kخه د Kولې رامنQته شوې ملکي مرګ ژوبلې 

�و د تGتونې ز+اتوالd او د برمته شو+و ملکي��و د مرګ ژوبلې په کچه کې لوړوالd د ملکي و� و

د تGتونې پ�Gې مستندې  ۱۹۶مې ن�Eې پورې، +وناما  ۳۰ن�Eې kخه د جون د م�اشتې تر  ۱کال د جنوري م�اشتې د  ۲۰۱۵د 

م�+نه او  ۶۲ملکي مرګ ژوبلې ( ۷۶ک�ي دي، چې نmدې Kولې +ــې د دولت د وسله والو مخالف�نو له خوا ترسره شوي دي، چې د 

کال د همدې مودې په پرتله د  ۲۰۱۴سلنه ز+اتوالd، او د  �۳۷ان) المل شوی دی چې د دې ډول پ�Gو په شم�ر کې Kپ ۱۴

                                                           
 . د ناKو ا+م�ل دې وکـتل شي:  ٢٠

Email from NATO/ RS UNCLASSIFIED Re: UNAMA, Resolute Support Mission Response to UNAMA – Protection of Civilians in Armed 
Conflict, received 29 July 2015. 

ملکي  D۲۰۳انمر�و او ډله +�زوبر+دونو پ�ه پر غاړه اخ�ستې چې په نت�جه کې  ۲۰ن�Eې پورې طالبانو د  ۳۰کال د جنورې د لوم�ۍ ن�Eې kخه تر د جون د  ۲۰۱۴. د  ٢١
 Kپ�ان) ثبت  شوې .   ۱۲۷م�+نه او  ۷۶تلفات (
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سلنه ز+اتوالd په ډا�ه کوي ۱۱۷تGتونو اړونده ملکي مرګ ژوبله کې 
٢٢

�و د تGتونو مستند شو+و ۱۹۶. د +وناما له خوا د �ملکي و

ملکيانو د مرګ ژوبلې المل شوی  k۷۵خه د  ۷۶لف�نو ترسره ک�ي دي چې د پ�Gې د دولت وسله والو مخا ۱۹۰پ�Gو له ډلې 

  پ�Gې دولت پلوه Dواکونو ته منسوب ک�ې دي. ۶دی. +وناما 

�و تGتونې مستندې ک�ي دي چې د مالي �ـEو، د عامه خلکو د و+رولو او +ا د �+وناما د دولت وسله والو مخالف�نو له خوا د ملکي و

�Pون د مقابل لوري kخه د امت�ازاتو ترالسه کولو په موخه ترسره شوې دي. سرب�ره پردې +وناما د هغو بند+انو د تبادلې په 

تGتول شو+و کسانو په شم�ر کې ز+اتوالd مستند ک�ی دی چې د تGتونکو له خوا په دې خاطر وژل شوي دي چې ددوی غو=تنې 

 ا +ــې هم هغوی د وژلو په موخه تGتولي وو. +ــې نه دي منلي، او +ا په برمته شو+و کسانو ولکه کلکه ک�ي +

کال راه�سې  ۲۰۰۹تGتونې او د هغوی په پا+له کې رامنQته شوې ملکي مرګ ژوبله چې دواړه د +وناما له خوا ثبت شوې دي، د  

Kولې کال د لوم�ۍ ن�مايــي د  ۲۰۱۵چې +وناما په س�ستمات�ک ډول دا ډول پ�Gې مستندې کوي، کچه +ــې ترKولو لوړه ده او د 

  سلنه جوړوي. ۲ملکي مرګ ژوبلې 

 د هوايــي عمل�اتو په پا+له کې د ملکي مرګ ژوبلې کچه لوړ+دل

م�+نه او  ۳۲ملکي مرګ ژوبله ( ۷۷مې ن�Eې پورې، +وناما  ۳۰ن�Eې kخه د جون م�اشتې تر  ۱کال د جنورۍ م�اشتې د  ۲۰۱۵د 

غان ملي امن�تي Dواکونو له خوا د هوايــي عمل�اتو په پا+له کې Kپ�ان) مستند ک�ې ده چې د ن�+والو نظامي Dواکونو او اف ۴۵

سلنه ز+اتوالd په ډا�ه کوي. دا د دې المل شوی چې په ت�رو  ۸۸کال د همدې مودې په پرتله  ۲۰۱۴رامنQته شوې ده، چې د 

ې رامنQته شوې مرګ ژوبله د کلونو کې په دا ډول مرګ ژوبله کې د کمGت دوامداره به�ر Kکنd ک�ي. د هوايــي عمل�اتو په پا+له ک

  سلنه جوړوي. K۲ولې مرګ ژوبلې 

Kپ�ان) ن�+والو نظامي Dواکونو ته منسوب ک�ي دي. سره له دې  ۲۲م�+نه او  ۲۷( ۴۹ُملک�انو د مرګ ژوبلې له ډلې، +وناما  ۷۷د 

��و د مرګ ژوبلې کچې راE�Kولو په موخه +و ل�تداب�ر ترالس الندې ن�ول شوي، دا  چې د ن�+والو نظامي Dواکونو له خوا د ملکي و

سلنه ز+اتوالk dر�ندوي ۲۳شم�ره د هغوی په هوايــي عمل�اتو کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې 
٢٣

، چې ډ+ری +ــې د بې پ�لوKه 

الوتکو د بر+دونو په پا+له کې رامنQته شوي، او دا د +وناما له خوا په مخک�نd مستند شوي به�ر کې په شاتp =�ــي
٢٤

. 

�و مرګ ژوبله ( ۲۸مې ن�Eې پورې، +وناما د  ۳۰ن�Eې نه د جون د تر  ۱کال د جنورۍ له  ۲۰۱۵د �Kپ�ان)  ۲۳م�+نه او  ۵ملکي و

ب�الب�لو په پ�Gو کې د افغان هوايــي Dواکونو له خوا رامنQته شوي دي. افغان هوايــي  ۱۰مستند ک�ي چې د هوايــي عمل�اتو 

کال په لوم�+و کې د ملي امن�تي Dواکونو د مالت� په موخه، په لوم�ي Dل +ــې  D۲۰۱۵واکونه د افغان ملي اردو برخه ده چې د 

  د هوايــي بر+دونو او هوايــي مالت� مسؤل�ت په غاړه واخ�ست.

 

                                                           
�و د مرګ ژوبلې ( ۳۵پ�Gې ثبت ک�ي دي چې د  ۱۴۳مې ن�Eې پورې، +وناما د تGتونې  ۳۰ن�Eې kخه د جون تر  ۱کال د جنوري  ۲۰۱۴د  ٢٢�Kپ�ان)  ۸م�ه او  ۲۷ملکي و

 المل شوي دي.
�و مرګ ژوبله ( ۴۰مې ن�Eې پورې، +وناما د ن�+والو نظامي Dواکونو د هوايــي بر+دونو په پا+له کې  ۳۰ن�Eې kخه د جون تر  ۱کال د جنوري  ۲۰۱۴د  ٢٣�م�ه او  ۲۷ملکي و
 Kپ�ان) ثبت ک�ې ده. ۱۳
�و ساتنه، د  ٢٤� مخونه و�ورئ. ۶۰-۵۹کال د +وناما شپm م�اشتنd راپور،  ۲۰۱۴په وسله والو نGتو کې د ملکي و
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�و د ز+انمن�دو المل شوي� نور هغه تاکـت�کونه چې د ملکي و

سلنه مرګ ژوبلې المل شوی  ۴لکيانو له ج$�ې kخه پاتې ناچاودي توکي چې کومې Dان$�ې غاړې ته نه منسوب�mي، د Kولو م

سلنه افغان ماشومان جوړوي.  ۸۳دی. دغه ناچاوده توکي په غ�ر متناسبه تو�ه د ماشومانو لپاره ز+انمنوونکي وو او قربان�ان +ــې 

دفاع  سلنه، د دولت وسله والو مخالف�نو له خوا د موازي عدلي جوړ=تونو د صحرايــي وژنو، د Dاني ۳د ملکي مرګ ژوبلې پاتې 

 پ�Gو او د ج$�ې =ک�لو غاړو له خوا د نورو وژنو او ناوړه چلند په ترڅ کې رامنQته شوې ده. 

 د دولت پلوه وسله والو ډلو له خوا د بشري حقونو kخه سرغ�ونې

وبلې مې ن�Eې پورې، +وناما د دولت پلوه وسله والو ډلو له خوا د ملکي مرګ ژ ۳۰ن�Eې نه تر جون  ۱کال د جنورۍ د  ۲۰۱۵د 

�و مرګ  ۸۷ب�الب�لو پ�Gو په ترڅ کې د  ۶۹ز+ات�دونکې کچه مستند ک�ې. +وناما د دولت پلوه وسله والو ډلو له خوا د �ملکي و

 ۲۰۱۵سلنه ز+اتوالd =�ــي. د  ۱۱۸کال د همدې مودې په پرتله  K۲۰۱۴پ�ان) ثبت ک�ې ده چې دا د  ۵۶م�+نه او  ۳۱ژوبله (

ن�و نGتو، هدفي وژنو، وهلو Kکولو او ناوړه چلند په پا+له کې دولت پلوه وسله والې ډلې د کال په لوم�ۍ ن�مايــي کې، د Dمک

  سلنه تلفات تشک�لوي. K۲ولو ملکي تلفاتو  

 د شخ�ې سره په ت�او کې بې Dا+ه کٻدل 

+ه
ٓ
په افغانستان کې د داخلي بې Dا

٢٥
بې  ۱۰۳۰۰۰ کال په لوم�ۍ ن�مايــي کې نmدې ۲۰۱۵شو+و کسانو اړونده کاري ډلې، د  

�ي ثبت ک�ي دي چې د �کال د جوالی  ۲۰۱۵سلنه ز+اتوالd =�ــي. د  ۴۴کال د همدې مودې په پرتله  D۲۰۱۴ا+ه شوي ملکي و

�و شم�ر Kول Kال  ۱۶تر �+ه شو+و و
ٓ
تخم�ن شوی دی. ۹۴۵۶۰۰مې ن�Eې پورې، په افغانستان کې د داخلي بې Dا

٢٦
  

 
                                                           

او راستنو شو+و وزرارت لخوا په �Pه د داخلي بې Dا+ه شوي �Pه کاري ډله د مل$رو ملتونو د کPوالو د پاره عالd کمشنرۍ ( +و ا+ن ا+چ سي ار ) او د افغانستان د کPوالو   ٢٥
کال د جنورۍ  ۲۰۱۵پور کې د مشري ک�mي. دا د  ج$�ې له امله د بې Dا+ه شوي خلکو  د ثبتولو او مرستې لپاره اساسې م�کان�زم جوړوي. تازه او وروستd شم�رې په دې را

 مې نٻEه رانغاړي.   k۳۱خه د مئ تر 
ر په واس  ٢٦

ٓ
 ن�Eه د بر=نال�ک له الرې ترالسه شوي دي. ۲۱کال د جوالی په  ۲۰۱۵طه ت�ارې شوي. دا مالومات د دا ارقام د +و ا+ن ا+ج سي ا

 هوايی عمليات
2% 

 هدفي وژنې
14% 

ډله ييز او �انمر(ي 
 بريدونه
21% 

�ای پر �ای شوی 
 چاوديدونکي توکي

22% 

 �مکن/ ن.تې
32% 

د جکړي 0خه پاتې ناچاوده 
 توکي
4% 

 نور
5% 

�و مرګ ژوبله� د تاکـت�ک او پ�Gو د نوع�ت په اساس د ملکي و
 جنوری kخه تر جون پورې ۲۰۱۵د  
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 کـتنې

�و ته مخ په ډ+ر+دونکd ز+ان  کال په لوم�ۍ ن�ما+ــd کې �� ۲۰۱۵ د  �شمٻر جر+انونه رامن� ته شول چې له امله +ــې ملکي و

کال په لوم�ۍ ن�ما+ــي کې د ملکي تلفاتو کچه د دوو مخک¥ الملونو +انې Dمکن�و نGتو اود Dای په Dای  ۲۰۱۵او=تd دی. د 

�ي په ز+اته شوي چاد+دونکو توکو پخ پا+له کې راKيEه شوې ده،  خو هدفي وژنې د ملکي تلفا�تو مخک¥ المل �ر�Dدلd او ملکي و

پ�مانه د پ�چلو او Dان مر�و بر+دونو له امله چې د دولت ضد عناصرو له لوري تر سره شوي ز+انمن شوي دي. سره له دې چې د 

نو نGتو او Dمکن�و نGتو په پا+له کې په عمومي ډول په ملکي تلفاتو کې کمGت راغلd ، خو د دولت پلوه Dواکونو لخوا د Dمک

هوا+ــd عمل�اتو په وخت ملکي مرګ ژوبله ډ+ره شوې. د دې سره دولت ضد عناصرو دس�الو ډلو ترمن� نGتو او نوو ډلو 

�ي د نوي �واښ سره مخ ک�ي.  � راkر�ند+دلو سره په افغانستان کې ملکي و

ولې او د ز+ات ملکي نفوس د مرکزونو په طالبانو او نور دولت ضد عناصرو دوامداره هwې ک�ي چې س�مې د خپلې ولکې الندې را

لور يــې پرمختp وک� چې په دې کې د ولسوال�و مرکزونه او د کندوز لوی =ار شامل وو. په داسې حال کې چې د افغانستان 

حکومت او طالبانو ترمن� د سولې خبرو کې پرمختp تر ستر�و شو، خو دې د طالبانو په هغه هwو چې د خپل واک س�مې پراخه 

کال په لوم�ۍ ن�مايــd کې +و  ۲۰۱۵ډ +ر لm +ا هم ه�� اغ�ز نه دی ک�ی : چې طالبانو او نورو وسله والو عناصرو په دې اړه  ک�ي 

چې +وناما د  -متعرض کمپا+ن په الره اچولd و. +وناما د ج$�ې په مهال د دولت ضد وسله والو لخوا +و kه احت�اط مشاهده ک�ی 

D ی دولت ضد وسله والو له خوا د�طالبانو او نورو ډلو د ډله +�زو او  -مکن�و نGتو په مهال ملکي تلفاتو کې کمGت ثبت ک

�و هدفي وژنې ترسره ک�ي دي. دا ان$�رله شي  چې د �Dانمر�و بر+دونو ترسره کولو ته ادامه ورک�ې وه او د دې سره يــې د ملکي و

�و  داسې ډول فعال�تونو هدف د +وې پر+ک�ې اونهايــي ف�صلې تر مخه د�حکومت واک کمزوری کول و ، چې له امله +ــې ملکي و

 ته ز+ات ز+ان واو=ت.  

که kه هم چې په Kوله کې د Dای په Dای شويو چاود+دونکو توکو له امله ملکي تلفات راکم شوي، خو د دولت ضد عناصرو مخ 

ي تر kو د Dکمن�و نGتو پر مهال، له هغه په ډ+ر+دونکي ډول غ�ر قانوني فشاري چاود+دونکو توکي دفاعي وس�لې په تو�ه کارول

وړاندې او له هغه وروسته د افغان ملي امن�تي DواکونوپرمختK pکني ک�ي او يا يــې مخه ون�سي، چې د Dاي پرDاي شو+ودې 

 ډول چاود+دونکو توکو د استعمال له امله په ملکي تلفاتو کې ز+اتوالd راغلd دی.

غان امن�تي Dواکونو ز+ات عمل�ات د ن�+والو امن�تي Dواکونو پرته په مستقل ډول تر جون پورې ، اف k۳۰خه تر  ۱د جنورۍ د 

سره ک�ي او ډ+ري Dل +ــې د افغان هوايــD dواک مالت� نه کار اخ�ستd. افغان امن�تي Dواکونو په دوامداره ډول غ�ر مستق�م 

�و ته په کې ډ+ر ز+ان او=تd دی. د افغان امن�تي کار+دونکې وسلې ( هاوان، راک، السي بمونه او توپونه ) کارولي چې ملکي و �

Dواکونو په Dوابي عمل�اتو کې ز+اته بس�ا په هاوان ، راک ، توپخانې او جن$ي kرخي الوتکو باندې وه چې ز+اتره وخت د ډ+رو 

Dان$�ي ډول په شمال ملکي تلفاتو المل �ر�Dدلي. +وناما دا هم په پرلپسې دول مشاهده ک�ې چې دولت پلوه وسله والو ډلو په 

ختي� کې د افغان ملي امن�تي Dواکونو مالت� ک�ی دی. +وناما مشاهده ک�ې چې افغان امن�تي Dواکونه د دولت ضد وسله والو په 

نسبت د کم شم�ر ملکي تلفاتو سبب شوي کله چې دوي د وړاندې kخه پالن شوي عمل�ات اجرا ک�ي ، لکه د ذوالفقار په نوم 

ند د وال+ت په سن$�ن کې تر سره شول. په مقا+سوي تو�ه افغان امن�تي Dواکونه هغه مهال د ډ+رو ملکي عمل�ات چې د هلم

تلفاتو سبب �ر�Dدلd چې د کندز په وال+ت کې د طالبانو او دولت ضد عناصرو پرمختp مخن�وی وک� او د هغوي پرضد +ــې 

 عمل�ات تر سره ک�ل.
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ننه =کاره مخالفتونه چې د سولې د پروسې په اړه اختالف هم په کې شامل�mي د د دولت ضد عناصرو د ډلوتر من� او د دوي د

داسې ډلو د راkر�ند+دو سره مرسته وک�ې چې د داعش په نوم ( چې پخپله Dان اسالمي دولت ��ي) تره$ر سازمان سره ب�عت 

نن$رهار په وال+ت کې. +وناما همدارن$ه وک�ي او د دولت ضد عناصرو د ډلو تر من� خپل منQي ج$�ې راپ�دا ک�ي په ت�ره ب�ا د 

مشاهده ک�ې چې د نوو ډلو په رامن� ته ک�دلو سره چې  داعش
٢٧

ته خپل Dانونه وفادار بولي په ملکي س�مو کې يــې دخلکو  

مونو اند+Gنې را پارولي. +وناما په نن$رهار وال+ت کې د داعش د وفادارو ډلو له خوا د ملکي کسانو د سر پر+کولو او نورو اعدا

بٻل$ې مستندې ک�ي. د دولت ضد عناصرو خپل منQي س�الو ډلو ترمن� په Dان$�ي ډول د طالب جن$�ال�و او هغه چې داعش ته 

Dان وفادار بولي تر من� ج$�و له امله ملکي تلفات رامن� ته شوي او هم ب�Qا+ه شوي دي. +وناما اند+Gنه لري چې په دغو س�مو 

�ي د مختلفو ج$�ه م�ارو ډلو من� کې نGتې پاتې دي او ک�دای شي نور هم ز+انمن شي Dکه چې دا ډلې د نورو هغو کې ملکي و

 سختو تاکـت�کونو کارولو کې د س�الb کو=¥ کوي کوم چې داعش پورې ت�لو �روپونو په نورو ه�وادونو کې کارولي دي. 

�امونه واخلي ، په دې شرا+طو کې +وناما په خپله غو=تنه �Kن$ار کوي چې په ج$�ه کې Kولې =ک dٻلې خواوې دې مشخص عمل

او د بشر پالنې د ن�+وال قانون مطابق خپل مکلف�ت سره سم دې د ملکي تلفاتو مخن�وی وک�ي. د دولت ضد وسله وال دې په 

 Dان$�ي ډول د ملکي اهدافو پر ضد او ملکي نفوس س�مو کې ډله +�ز او Dان مر�ي بر+دونه په حتمي تو�ه ودروي. د دولت ضد

�و هدفي وژنې بندې ک�ي اود نا قانونه بې توپ�ره فشاري چاود+دونکو توکو کارول دې �وسله وال دې په فوري ډول د ملکي و

 سمدستې ودروي. 

�و د تلفاتو �د افغان امن�تي Dواکونو په شمول دې Kولې ډلې، Kول هغه ممکنه احت�اط وک�ي چې په نظامي عمل�اتو کې د ملکي و

�و د م�شت س�مو کې د ثق�له او غ�ر مستق�م ف�ر وسلې کارول ودروي. +وناما +و Dل ب�ا په Kولو مخن�وی وک�ي، او �د ملکي و

=کٻلو خواو غm کوي چې د هغو وسله والو Dواکونو او افرادو سره  محاسبه +ق�نې ک�ي چې په قصدي ډول او بې توپ�ره  ملکي 

�ي وژني او+ا يــې ژوبلوي.  � و

�ي او Kولنې خوندي +وناما =کٻلو خواو ته �الندې سپار=تنې لري چې د هغوي د هغو هلو Dلو سره مرسته وک�ي چې ملکي و

وساتي ، د ملکي تلفاتو مخن�وی وک�ي، او د بشر پالنې د ن�+وال قانون او بشري حقونو د ن�+وال قانون سره سم مکلف�ت تر سره 

 ک�ي. 

  

                                                           
مخفف  نوم و+ل ک�mي، که kه هم د ه�واد په �Dنې برخو کې دغه کلمه د   “داعش ”هغه ډلې  چې د  اسالمي دولت سره ت�او لري په عربي ژبه کې ورته په افغانستان کې  ٢٧

 خارجي جن$�الي ته و+ل ک�mي.وفادارۍ پرته هر 
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 سپار=تنې 

 دولت ضد عناصرو ته 

  ال قانون الندې مکلف�ت سره په سمون کې :د بشر پالنې د ن�+و

�و په نGه شوې وژنې او ملکي Dا+ونو، د عبادت او کلتوري Dا+ونو په شمول او ملکي دولتي     په قصدي  ��ډول د ملکي و

 دفترونو او مرستندو+ه مامور+نو په نGه کول ودروئ. 

 بې توپ�ره او غ�رمتناسب بر+دونه ودروئ.  �

 د ملکي س�مو kخه د هاوانونو، راکـEونو او السي بمونو توغول ودروئ. په ملکي س�مو باندې او �

�و د پرلپسې تp راتp په Dا+ونو کې د Dای پر Dای شوي چاود+دونکو توکو کارول او په Dان$�ي ډول د  ��د ملکي و 

و چاود+دونکو توکو Dانمر�و بر+دونو ترسره کول ودروئ او هم د فشار په ذر+عه د فعال�دونکو نا قانونه Dاي پر Dاي شو+

 کارول توقف ک�ئ. 

د " ملکd ، ملک�انو" لپاره هغه تعر+ف وکاروئ چې د بشرپالنې د ن�+وال قانون سره مطابقت ولري او د دې قانون د  �

 اصولو سره سم په Kولو نظامي عمل�اتو کې تفکيک ، تناسب او احتياطي تدابير په پام کې ونيسئ.

ادرې شوې اعالم�ــې پلي ک�ئ کومې چې په ملکي خلکو او د ملکي اوس�دنې په Dا+ونو د طالبانو د رهبرۍ له خوا هغه ص �

کې بر+دونه منع کوي. هغه الر=ودونه پلي ک�ئ چې د طالبانو غ�+و ته يــې الر=ونه ک�ې چې د ملکيانو د تلفاتو kخه 

 وژني او Kپـي کوي. مخن�وی او ورkخه ډډه وک�ئ او هغو کسانو سره حساب وشي kوک چې ملکي خلک هدف �رDوي ،

د طالبانو د رهبرۍ له خوا د طالبانو د نفوذ الندې س�مو کې د =Qو او نجونو د حقونو په اړه صادر شوې اعالم�ــې پلې  �

 ک�ئ؛ د نجونو په ضد ، د معارف ، =وونکو اوپه عموم ډول د پوهنې سکـتور پر ضد بر+دونه او �وا=ونه ودروئ. 

 ، روغتونونه، کلن�کونه او نور خوندي Dا+ونه د نظامي اهدافو لپاره نه کاروي. د دې ډاډ ورک�ئ چې جن$�الي =وونQي �

 د پول�و د واکسناتورانو او پول�و واکس�ن کمپا+ن باندې بر+دونه، �وا=ونه او د دې مخن�وی ودروئ.  �

 د افغانستان دولت ته 

 د هستو�نې په س�مو کې د هاوانونو، راکـEونو او السd بمونو و+شتل ودروئ. �

ه ملکي تلفاتو کې د کمGت په موخه دې ملي پال�سي جوړه او تصو+ب شي چې د +و ک�نالرې په اساس +ــې مالت� وشي پ �

�و د تلفاتو مخن�وی وک�ي ؛ کو=¥ و ک�ئ چې ملک�ان د �چې د کوKلي اهدافو په درلودلو سره په ج$�و کې د ملکي و

عدو او نورو طرزالعملونو په Dان$�ي ډول د هاوانو ، ج$�ې د ز+ان kخه د واضحو تاکـت�کي الر=وونو، د نGتو د قوا

راکـEونو ، السي بمونو ، توپونو او په وسله مجهزو الوتکو په اړه د جوړولو او پلي کولو، او د ملکي کسانو د ساتنې د 

ن�تي Dواکونو د تداب�رو، د اغ�زو د کمولو ، احتساب ، او قربان�انو ته د تاوان د تالفي په برخه کې د Kولو افغان ملي ام
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 روزنې تمو+ل او تجه�ز د الرې خوندې شي. 

Kولې وسله واله ډلې او ملٻشې بې وسلې او منحل ک�ئ ، او د هغو وسله واله ډلو د غ�+و سره د حساب کولو نه ډاډ ورک�ئ  �

 چې د بشري حقونو kخه سرغ�ونه ک�ې. 

� +�توب ورک�ل شي، چې د Dای په Dای شوي چاو+دونکو د افغان امن�تي Dواکونو د ال =ه ظرف�ت ودې ورکولو ته دې لوم

توکو سره د مبارزې عمل�ات، له منQه وړلو او را ا+ستلو قومانده او کنترول په اغ�زمن ډول تر سره ک�ای شي. Kولې الزمې 

ي سرچ�نې د دې لپاره Dان$�ې ک�ئ kو د Dاي پر Dاي شو+و چاود+دونکو توکو سره د مبارزې دملي ستراتيژۍ بشپ�ه پل

 کٻدنه +ق�ني شي. 

داسې پال�سي �انې او طرزالعملونه دې رامن� ته شي چې د جنp په م�دان کې د Dمکن�و نGتو وروسته د ناچاوده  �

 چاود+دونکو پاتې شوني په نGه او د پاکوالي په اړه +ــې ډاډ تر السه شي. 

بشري حقونو د ت�ري او د بشر پالنې د  د افغان امن�تي Dواکونو، د دولت پلوه وسله والو ډلو او ا+تالفD dواکونو د �

ن�+وال قانون او بشری حقونو قانون kخه د سرغ�ونو Kول تورونه دې وپلEل شي. د افغانستان او ن�+وال قانون په 

وړاندې �رم پ�ژندل شوې کسان دې قانوني تعق�ب او مجازات شي او د دې ډاډ ورک�ئ چې د سرغ�ونو قربان�انو په اغ�زمن 

 �mي. ډول تالفي ک

�و د =Qو او کورنb  لپاره د خسارې د جبران په اړه په  ��د ج$�ي له امله تاوتر+خوالي په نت�جه کې د وژل شو+و ملکي و

شته طرزالعملونو دې ب�ا کـتنه وشي او هغه دې اصالح شي. او ورسره د خساري جبران تر السه کولو طرزالعمل او بنس�Eز 

 وهاوی لوړ شي. خدمتونو ته الس رسي په اړه دې عامه پ

=وونQي، روغتونونه او کلن�کونه د نظامي اهدافو لپاره کارول ودروئ او طبي اسان�تاوو ته په Dان$�ي ډول د ناپ�لي  �

 تاس�ساتو په ډول د احترام ډاډ ورک�ئ.

�و روغ�تا+ــd خدمتونو ته د الس رسي احترام کوي او په Dان$�ي ډول  ��دا د دې ډاډ ورک�ئ چې Kولې خواوې د ملکي و

 +ق�ني ک�ئ چې Kولې خواوې د ماشومانو واکس�نو او نورو روغت�ا مراکزو ته د الس رسي د حق احترام کوي. 

 ن�+والو نظامي Dواکونو ته

د افغانستان د حکومت سره په ملکي تلفاتو کې د کموالي په موخه د ملي پال�سي په جوړولو کې مرسته وک�ئ او د عمل د  �

�و د تلفاتو مخن�وی کوي. هغه پالن په پلي کولو کې م� الت� وک�ئ چې په ج$�و کې د ملکي و

وروسته د ناتوKو د پر+کنده مالت� مامور+ت له خوا افغان امن�تي Dواکونو سره د پال�سb ، عمل�اتي او په  ۲۰۱۵د  �

سه شي چې تاکـت�کي کچه مرستې ته ادامه ورک�ئ، او اوسنې عمل�اتي شرا+طو ته په کـتلو سره دې د دې kخه ډاډ تر ال

افغان امن�تي Dواکونه په بشپ� ډول تمو+ل، تجه�ز او روزل شوي، او په Dان$�ي ډول د غ�ر مستق�م وسلو دف�ر کولواو 

د افغان امن�تي Dواکونو لخوا د جن$ي الوتکو د کارولو په اړه د مناسب پروتوکول ، روزنې ، د ملکي تلفاتو د کمGت 

 ې ون�ول شي. لپاره د تداب�رو شتون اړت�ا په پام ک
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د افغان امن�تي Dواکونو سره مرستې ته ادامه ورک�ئ چې د Dاي پر Dاي شو+و چاود+دونکو توکو سره د مبارزې د عمل�اتو  �

کلونو کې د دغو توکو  ۲۰۱۷ – ۲۰۱۵ دتوکو د خنثd کولو قومانده کنترول په اغ�زمن ډول ترسره ک�ي، چې  دغواو د 

  .استحصال شامل دیا+ستل او 

غانستان کې Kول نظاميان +ا خارجي استخبارات او امن�تي Dواکونه چې په +واDې سر +ا د افغان امن�تي Dواکونو په اف �

سره د مالت� لپاره �P عمل�ات ترسره کوي ، با+د دې ډاډ ورک�ي چې په مخامخ Dمکن�ويو اوهوا+ــي عمل�اتو کې د ملکي 

�و د خوندي ساتنې په موخه Kول اړ+ن �امونه او تدب�� رونه واخلي. و

په شفاف ډول د عمل�اتو وروسته د ارزونو، او د هغو عمل�اتو په تعق�ب چې په کې د ملکي تلفاتو اتهامات چې ن�+والو  �

امن�تي او +ا هم استخباراتي Dواکونو د =ک�لت�ا له امله په Dان$�ي ډول د بې پ�لوKه الوتکو په بمبارۍ کې را منQته شوي 

د باوري کولو په موخه او د حساب ورکولو ، خسارې جبران او د عمل�اتي تمر+ناتو په موخه د تحق�قاتو د سرته رسولو 

 مناسب �امونه واخلئ . 
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 ۲۰۱۵   - ۲۰۰۹ : جون -جنوري 
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 کې د بشري حقونو ساتنه $�و په س�مو ج . د ۱

 ج$�ې والې =Qې او وسله 

ته والړه وم او +و عکس مې وا+ست. بوخته وم. زه د دروازې خوا  اسيکپه هغه ورځ زه د =Qو لپاره د خ�اطي په کورس کې په ع"

که وغورDولم. له +و ماو زه +ــې په D ماته ک�هکمره  کېالسونو  په �م تصو+ر وباسم، +وې لو+ــې چاودنې زماٻله دې چې دو ېمخک
روغه د بم �ولb او ش�شې زما په سر، پGو او السونو ل$�دلې وې خو زه  -kو دق�قو وروسته، زه بٻرته ودر+دم او Dان ته مې وکـتل

. دا زما په ېو ترې روانې ېو+ن ې ډ+رې =Qې ژوبلې وې او وم. ما +وه =Qه ول�ده چې د +وې لو+ــې دروازې الندې ا+ساره وه او نور 

  ٢٨ژوند کې تر Kولو دردناکه صحنه وه."

 شو+و پر DایDای  د =Qو د چارو د ر+است کارمنده چې د زابل وال+ت د کالت د وال+تي شورا په دفتر په موKر کې --

کسان ژوبل شول چې  ملکي ۷۹. په دې بر+د کې ۲۰۱۵مb  ۲۵چاود+دونکو توکو په ذر+عه د Dانمر�ي بر+د له امله ژوبله وه، 

 تنه +ــې =Qې وې.  ۳۰

م�+نې او  ۱۶۴تلفات مستند ک�ي ( ۵۵۹کال د جنوري له لوم�ۍ نٻEې kخه د جون تر د+رشمې پورې، +وناما د =Qو  ۲۰۱۵د 

سنله ز+اتوالي =�ــې. ۲۳کال د لوم�+و شپmو م�اشتو په پرتله  ۲۰۱۴ ژوبلې)، چې د ۳۹۵
٢٩

لي له هغو جر+اناتو سره دغه ز+اتوا 

ن�ما+ــي کال او کلني راپورونو کې  ۲۰۱۴چې په وسله واله ج$�و کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د +وناما له خوا د سمون لري 

کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې، د  ۲۰۱۵ج$�و اغ�زې kر�ندې شوي دي. د  دپه =Qو باندې په �وته شوي. په دې راپورونو کې 

سلنه وه.  ۹کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې  ۲۰۱۴سلنه +وازې =Qې وې، چې دغه شم�ر د  ۱۱وسله واله ج$�و د Kولو تلفاتو 

شوې +ا  تاوتر+خوالي له امله وژلت�لd د رې پو ج$�و =Qې په  ۲۱کې تر اوسه پورې په هره اونb کې  ۲۰۱۵په منQنb کچه، په 

  ژوبلې شوې دي. 

 

                                                           
 ۲۰۱۵جون  ۱۴د +وناما سره ت�لفونd مرکه،   ٢٨
 ژوبلې) مستند ک�ي.  ۳۰۲م�+نې او  �Q=۱۵۳نه تلفات ( ۴۵۵نٻEې ترمن� +وناما  ۳۰د جنوري د لوم�ۍ او جون  ۲۰۱۴د   ٢٩

0

100

200

300

400

500

600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

58 79 94 76 106 
153 164 

65 96 126 139 

248 
302 

395 

123 
175 

220 215 

354 

455 

559 

 د =Qو مرګ ژوبله
 ۲۰۱۵    -۲۰۰۹:  جون -جنوري 

 6ول 6پيان مړينه
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کال د جنوري له لوم�ۍ نٻEې kخه د جون تر  ۲۰۱۵. د ته  او=تd دی =Qو تلفات د Dمکن�و نGتو پر مهال تر Kولو ز+ات شم�ر 

امن� ته شوي او ژوبلې) مستند ک�ي چې د Dمکن�و نGتو له امله ر  ۲۰۵م�+نې او  �Q=۶۸نه تلفات ( ۲۷۳پورې، +وناما  ېد+رشم

سلنه ز+اتوالk dر�ندوي. ۵کال د همدې مودې په پرتله  ۲۰۱۴د 
٣٠

Dمکنb نGتې د =Qن�ه تلفاتو له ن�ما+ــي kخه د ل�m کم  

او په ت�ره ب�ا د هوانونو  �ول�و  س�و  ډ+ری دغو پيGو کې =Qې د ډزو په تبادله کې +ا دسلنه) سبب �ر�Dدلې. په  ۴۹شم�ر تلفاتو (

شوي، له امله ز+انمنې
٣١
  چې د دوي پر کورونو ل$�دلي. 

 ۱۱۶المل و چې  مخک¥ �م لويٻکال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې د =Qو د تلفاتو دو ۲۰۱۵+دونه د رډله +�ز +ا پ�چلي Dانمر�ي ب

 اتو په پرتله د دېکال د لوم�+و شپmو م�اشتو د تلف ۲۰۱۴ژوبلې) +ــې ورک�ي. دغه شم�ر د  ۹۷م�+نې او  ۱۹تلفات ( =Qينه

ه په تلفاتو کې درې برابره ز+اتوالk dر�ندوي.تاکـت�ک په ذر+ع
٣٢
Dانمر�و بر+دونو، چې ملکي هدفونه +ــې په نGه ک�ي په Dان$�ي  

د عدل�ــې په وزارت  کېطالبانو په کابل مه ۱۹ل په ډول، د مb په ارن�و ته ډ+ر ز+انونه اړولي. د مثو ډول =Qو او د دوي ک

او kلور نورې =Qې +ــې ژوبلې ک�ې. که kه هم د هر  -وېاالنې درې واړه kارنو -وژلې ې وDانمر�ي بر+د وک�، چې درې =Qې +ــ

ني ډول، ملکي کس وژنه +وه وحشتناکه پٻGه ده، د =�Qنه قضا+ــي چارواکو د وژنې اغ�زې ال ډ+رې ز+ان رسونکې دي. په +ق�

Qو او نجونو په اړوند د انPول +وه =ه ب�ل$ه ده [د د = -m شم�ر جوړويا+ــي سکـتور کې د کارمندانو +و لپه قض -=�Qنه kارنواالنې

 لو له الرې]او مسلکي لوړ موقف د الس ته راوړ علمي 

"زما خور خپل ژوند قانون ته وقف ک�ی و. زموږ پالر د دې له پر+ک�ې kخه مالت� وک� چې په قانوني چارو کې تخصص واخلي او د 
والي دنده ترسره ک�ه او په Kوله موده کې له �وا=ونو او سپکاو+و سره مخ هغې فعال�تونه +ــې تقو+ه کول. هغې شل کاله د kارن

سره د دې هم هغه ناه�لې نه شوه Dکه هغې له خپلې وظ�فې او عدالت سره م�نه درلوده. زما زوي هغې ته د خپلې مور  -شوې وه
 په ستر�ه کـتل. هغې د ده له Kولې کورنb سره مرسته کوله.

 ېل چې د ډاډ��رنې لپاره له هغې سره اړ+که ون�سم. په هغه ورځ د لويــو+ کار �Kلفون وک� او راته +ــې وپه هغې ورځ، د دې +وه هم

�لفون وک�، خو هغې Dواب را نه ک�. کله چې زه روغتون ته ورس�دم، KموKر بر+د شوی و. ما kو kو وارې kارنوالي د کارمندانو په 
وو+ل چې هغه م�ه ده. +وه چا زه د ب��نb کـتنې kان$ې ته بوتلم چ�رې چې د چ�رې چې ډ+ر قربان�ان راوړل شوي وو، دوي ما ته 

 ٣٣"کلنه وه. ۴۷هغې جسد پروت و. زما خور 

کال د مb په لسمه وژل شوې  k۲۰۱۵ارنوالي د کارمندانو په موKر په +و Dانمر�ي بر+د کې د  ېد +وه قرباني ورور، چې د لويــ --

 ٣٤.ومانه ل شول او لس نور په کابل کې Kپ�ان شول. طالبانو د دې بر+د مسوول�ت وژ  ان وملکيتنه  ۵وه. په دې بر+د کې 

                                                           
ژوبلې) مستند ک�ي چې د Dمکن�و نGتو په پا+له کې رامن�  ۱۳۹م�+نې او  �Q=۵۴نه تلفات ( ۲۶۱د جنورۍ د لوم�ۍ نٻEې او د جون د د+رشمې ترمن� +وناما  ۲۰۱۴د   ٣٠

 ته شوي. 
ژوبلې) په Dمکن�و نGتو کې د  ۱۳۹م�+نې او  ۴۲تلفات،  ۱۸۱سلنه =�Qنه تلفات ( ۶۶کال د جنوري له لوم�ۍ نٻEې kخه د جون تر د+رشمې پورې  ۲۰۱۵د   ٣١

 د شوي. هاوانونو، راکـEونو او السي بمونو له امله مستن
ژوبلې) مستند ک�ي چې د Dانمر�و او پ�چلو بر+دونو له امله رامن�  ۱۶م�+نې او  �Q=۱۳نه تلفات ( ۲۹د جنوري له لوم�ۍ نٻEې د جون تر د+رشمې هغې +وناما  ۲۰۱۴د   ٣٢

 ته شوي. 
 ، کابل. ۲۰۱۵مb  ۱۹د Dانمر�ي بر+د د +وه قرباني له ورور سره د +وناما مرکه،   ٣٣
 وکـتل شو.  ۲۰۱۵، ۱۵، د جوالی http://justpaste.it/l1tg ۲۰۱۵مb،  ۱۰طالبانو د عمل�اتو په اړه راپور،  و�ورئ: د  ٣٤



�و ساتنه، د   � ن�م کلن راپور  ۲۰۱۵په وسله واله ج$�ه کې د ملکي و

18 
 

کال  ۲۰۱۴ژوبلې) چې د  ۴۷م�+نې او  �Q=۵۴نه تلفات او=تي ( ۱۰۱د Dای پر Dای شو+و چاود+دونکو توکو د چاودنې له امله 

د لوم�+نو شپmو م�اشتو د تلفاتو په پرتله لس سلنه کموالk dر�ندوي.
٣٥
سلنه هغه کموالd  ۲۱وړ ده چې دغه کموالd له  د +ادونې 

کې مستند  ملکي تلفاتو  نې له امله په Kولوkخه ډ+ر کم دی چې د +وناما له خوا د Dای پر Dای شو+و چاود+دونکو توکو د چاود

 . (د Dای پر Dای شو+و چاود+دونکو توکو په اړه فصل و�ورئ) شوی

سوالي کې +و KراکـEور چې درې پٻGه شوه، هلمند وال+ت د مارجه په ولمه ۲۰په  د مثال په تو�ه، په +وه حادثه کې چې د جون

هغه وروسته خپل کلي ته  باندې وخوت. دغه کورنbاو قربان�ان لهتوکو  چاود+دونکو  ي د فشار   ،کورنb په کې سپرې وې

ه +ــې خپل کورونه پرې ا+Gي وو. دې من� د Dمکن�و نGتو له امل چې د افغان امن�تي Dواکونو او دولت ضد عناصرو تر راستن�دل

او اووه تنه نور +ــې Kپ�ان ک�ل چې kلو  .تنه =Qې، درې ماشومان او دوه تنه س�ي وو  ۱۱وژل، چې  ان وملکيتنه  ۱۶چاودنې 

 تنه ماشومان او درې س�ي وو. 

ې حکومت پلوه Dواکونو ته د سلنه) چ۶۱دولت ضد عناصرو ته د =�Qنه Kولو م�+نو او ژوبلو تر ن�ما+ــي ز+اته برخه منسوب�mي (

من� د ډزو د  سلنه منسوب�mي. د=Qو په من� کې پاتې تلفات د دولت ضد عناصرو او حکومت پلوه Dواکونو تر ۲۶دې تلفاتو 

 ،ي مسوول�ت ه�� +وې خوا ته منسوب ک� سلنه) تلفاتو  ۱۱کوالی چې د ( ایتبادلې له امله رامن� ته شوي او +وناما نه شو

سلنه) Kاکل شوي، نه  ۱امله تلفات چې هر +و +ــې ( له ې په دواړو خواو کې د ډزو د تبادلې او د نا kر�نده مجرم�نوهمدارن$ه د پول

 له امله وو.  توکو دي منسوب شوي چې ز+اتره له ج$�و kخه د پاتې شونو

شویسلنه لوړ  ۷۱کې  ۲۰۱۵ي په د =�Qنه تلفاتو شم�ر چې حکومت پلوه Dواکونو ته منسوب شو
٣٦

اکـثره په �� م�شتو چې  

د افغان امن�تي Dواکونو او د دولت ضد مه، ۲۵د هاوان د �ول�و له امله رامن� ته شوي. د مثال په ډول د مارچ په  کېس�مو 

+وه �ولb و اوروله چې په د هاوان کې، افغان ملي اردو ن�Gته په +وه Dمکنb  خ ولسوالي کې� د لو�ر وال+ت په kر من عناصرو تر

 ه، اته ملکي کسان +ــې ژوبل ک�ل، چې درې =Qې، دوه نجونې او درې هلکان په کې شامل وو. لر ول$�دکو  ملکي+وه 

د =�Qنه تلفاتو په شم�ر کې ز+اتوالd چې د وسله والې ج$�ې له امله دی، د دې اړت�ا ب�ا تا+�دوي چې د افغان ملي امن�تي 

ی په موخه Kول ضروري تلفاتو kخه د مخن�و ملکيد  +ق�ني ک�ي چېچې Dواکونو او دولت ضد عناصرو kخه وغو=تل شي 

kخه �ـEه پورته کوي لکه په غ�ر مستق�مه تو�ه ډزې او نور تاکـت�کونه لکه  ، د هغو اقداماتو په �Pون چې دوي ور اقدامات ون�سي

 په �� م�شتو س�مو کې چاود+دونکي توکي. 

ه =Qې کومې چې په ج$�و کې د خپلو غ+ادونه کوي چې ه په =Qو باندې د ج$�و د اغ�زو د ز+ات�دو تر kنp، +وناما د دې

م��ونو له م�+نې +ا ژوبل�دو kخه وروسته د خپلو کورن�و لپاره په +وازې ډول عا+دات برابروي، په اوږد مهال کې له ډ+رو منفي 

د نورو شکلونو په وړاندې دي او په Dان$�ي ډول د تاوتر+خوالي او ناوړه �ـEې اخ�ستنې  ېاقتصادي او Kولن�زو پا+لو سره مخامخ

                                                           
ی شو+و چاود+دونکو توکو له امله ۶۵م�+نې او  �Q=۴۷نه تلفات ( ۱۱۲ترمن� +وناما  ۳۰د جنوري د لوم�ۍ او جون د  ۲۰۱۴د   ٣٥

ٓ
ژوبلې) مستند ک�ي چې د Dای پر Dا

 پي¥ شوي دي. 
د جنوري د  ۲۰۱۵ژوبلې) مسوول وو. د  ۵۶م�+نې او  �Q=۳۰نه تلفاتو ( ۸۶کال د جنوري د لوم�ۍ او جون د+رشمې نٻEې ترمن� حکومت پلوه Dواکونه د  ۲۰۱۴د   ٣٦

 ژوبلې).  ۱۱۶م�+نې او  �Q=۳۱نه تلفاتو المل �ر�Dدلي ( ۱۴۷لوم�ۍ او جون تر د+رشمې پورې دوي د 
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انمن�دونکي دي.+ز
٣٧

=Qو او  هغو دچې +وناما په دې اړت�ا ب�ا �Kن$ار ک�ی چې اړونده دولتي موسسات با+د ب��ني اقدامات وک�ي  

 بن�ادي اړت�اوې پوره شي.  ،پاتې شوي او +ت�مان چې د ج$�و له امله کونPېماشومانو 

 ماشومان او وسله والې ج$�ې 

کې له لسو نورو ماشومانو سره په لوبو بوخت  هرکلي کې و، بلل شوې وه. زه په ب ا د تره د زوي واده ته چې په بل"زما کورنb زم
وم چې په هغه ساحه کې درې د هاوان �ولb ول$�دې. +وه �ولb موږ ته نmدې ول$�ده. دا ډ+ره درنه وه او ډ+ر لوړ غm +ــې وک�. زه 

شوم، زه له kو نورو هلکانو سره +و Dای د غزني په روغتون کې  هوښل. کله چې په وروسته kه پٻ¥ شونه پوه�mم چې له هغه 
 ٣٨وم."

چې د غزني وال+ت د غزني په ولسوالي کې د افغان ملي اردو په عمل�اتو کې چې د شورش�انو په ضد +ــې پ�ل  ماشوم+و اته کلن  --

ان +ــې ملکيوژل او لس تنه  د هاوان بر+د اته هلکان و ن�Eه ل$�دلd و. پ�نQمهد جون په  ۲۰۱۵ک�ي وو، د هاوان په �ولb د 

 وو.  ماشومانتنه +ــې  ۹ژوبل ک�ل چې 

 وژل او سخت ژوبلول

ماشومانو ته ډ+ر ز+انونه ورسول. د جنوري له لوم�ۍ د جون  پmو م�اشتو په موده کې، وسله والو نGتوکال د لوم�+و ش ۲۰۱۵د 

ژوبلې) مستند ک�ي چې په ج$�و کې د تاوتر+خوالي له  ۹۵۰م�+نې او  ۳۲۰فات (د ماشومانو تل ۱۲۷۰تر د+رشمې پورې، +وناما 

سنله ز+اتوالي kر�ندوي. ۱۳شپmو م�اشتو په پرتله  وکال د لوم�+ ۲۰۱۴امله رامن� ته شوي او د 
٣٩

د ملکي تلفاتو له هرو kلورو  

 kخه +و +ــې ماشوم دی. 

 
                                                           

 .۱۶-۱۴کلني راپور، مخ  ۲۰۱۴د ملکي کسانو د ساتنې د  و�ورئ: په وسله ج$�ه کې  ٣٧
 . ۲۰۱۵جون،  ۸له قرباني سره د +وناما مرکه، کابل وال+ت، کابل =ار،   ٣٨
 ژوبلې) مستند ک�ي.  ۸۰۰م�+نې او  ۳۲۳د ماشومانو تلفات ( ۱۱۲۳د جنوري له لوم�ۍ نٻEې او جون تر د+رشمې پورې +وناما  ۲۰۱۴د   ٣٩
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 د ماشومانو مرګ او ژوبله
 ۲۰۱۵   - ۲۰۰۹:  جون  - ي جنور 

 6ول 6پيان مړينه



�و ساتنه، د   � ن�م کلن راپور  ۲۰۱۵په وسله واله ج$�ه کې د ملکي و

20 
 

د ملکي تلفاتو په شم�ر کې کموالd راغلd، د دې ډول ج$�و له امله د سره د دې چې په عمومي ډول د Dمکن�و نGتو له امله 

سلنه ز+اتوالd ل�دل ک�mي. ۱۷ماشومانو په تلفاتو کې 
٤٠

ژوبلې) ثبت ک�ي.  ۵۰۱م�+نې او  ۱۳۶دا ډول تلفات ( ۶۳۷چې +وناما  

سلنې سبب  ۵۰لو تلفاتو تر Dمکنb نGتې د ماشومانو د تلفاتو تر Kولو لوي المل دی، چې د ماشومانو د Kو ،په دې ډول

�ر�Dدلې دي . 

په لوم�+و شپmو م�اشتو کې چې د Dای پر Dای شو+و  ۲۰۱۵ژوبلې) د  ۱۶۸م�+نې او  ۸۳د ماشومانو تلفات ( ۲۵۱+وناما 

سلنه ز+اتوالk dر�ندوي، مستند ک�ي. ۱۱کال د همدې مودې په پرتله  ۲۰۱۴چاود+دونکو توکو له امله رامن� ته شوي او د 
٤١
 

کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې د  ۲۰۱۵پر Dای شوي چاود+دونکي توکي د ماشومانو د تلفاتو دو+م لوي المل دي، چې د  Dای

 . شویسلنه ورته منسوب  K۲۰ولو وژل شو+و او سخت ژوبل شو+و ماشومانو 

مانو ته همدې ډول ماشوپه  kخه پاتې شوي دي ج$�و  او پخوان�وتوکي، چې د اوسن�و شوي  ناچاودلي kخه پاتې ج$�ې له 

پاتې شوني په خاص ډول ماشومانو ته Dکه لوي خطر جوړوي چې هغوي د ناچاودو چاود+دونکو توکو  جدي ز+انونه اړولي دي. 

ناسو له پوه�دلو سره ل�والت�ا لري او دارن$ه د دوي بې وزلي هم په دې برخه عd ډول د اجپه خطر نه پوه�mي او ماشومان په طب�

Kولوي (چې وروسته +ــې خرڅ ک�ي)  KوKېد وسپنې چې ماشومان ک�ې +وناما په پرلپسې ډول داسې پ�Gې مستندې  کې نقش لري.

 او په دې ترڅ کې په تصادفي ډول په ناچاودو توکو وخ�mي. 

کال د همدې  ۲۰۱۴ژوبلې) چې د  ۱۳۴م�+نې او  ۳۹ماشومانو د تلفاتو سبب �ر�Dدلي ( ۱۷۳تې شوني د اkخه پچ$�و له 

سلنه ز+اتوالي =�ــي. ۷ې په پرتله مود
٤٢

kخه پاتې شونو په منQني ډول په ج$�و له  کېکال په لوم�+و شپmو م�اشتو  ۲۰۱۵د  

�م ٻkخه پاتي شوني د ماشومانو د تلفاتو درج$�و نور +ــې Kپ�ان ک�ي. له پ�نQه افغانستان کې په هره اونb کې +و ماشوم وژلd او 

 جوړوله.  يــې سلنه ۱۴چې د Kولو تلفاتو  -ی پر Dای شو+و چاو+دونکو توکو kخه وروستهله Dمکن�و نGتو او Dا -لوی المل و

دوه برابره هومره ماشومان وژلي او سخت ژوبل ک�ي که د  کېپه لوم�+و شپmو م�اشتو کې په Dانمر�و او پ�چلو بر+دونو  ۲۰۱۵د 

ژوبلې) چې د  ۷۸م�+نې او  ۱۸مانو تلفات مستند ک�ي (سلنه د ماشو ۹۶کال له همدې مودې تلفاتو سره پرتله شي. +وناما  ۲۰۱۴

سلنه ز+اتوالي kر�ندوي. ۱۴۰کال د همدې مودې په پرتله  ۲۰۱۴دې ډول بر+دونو په پا+له کې رامن� ته شوي او د 
٤٣

 

 لd مستند ک�ی. همدارن$ه +وناما د تGتونو، هدفي وژنو او هوا+ــي بمبار+و په ترڅ کې د ماشومانو په تلفاتو کې کمه اندازه ز+اتوا

                                                           
ژوبلې) چې د Dمکن�و نGتو له امله رامن�  ۴۲۲م�+نې او  ۱۲۳د ماشومانو تلفات مستند ک�ي ( ۵۴۵له لوم�ۍ ورDې د جون تر د+رشمې پورې +وناما  د جنوري  ۲۰۱۴د   ٤٠

 ته شوي. 
چې د Dای پر Dای شو+و ژوبلې) مستند ک�ي  ۱۹۱م�+نې او  ۹۱د ماشومانو تلفات ( ۲۸۲د جنوري له لوم�ۍ ورDې د جون تر د+رشمې پورې +وناما د  ۲۰۱۴د   ٤١

 چاو+دونکو توکو له امله رامن� ته شوي. 
ژوبلې) چې له ج$�و kخه د پاتې  ۱۰۸م�+نې او  ۵۳د ماشومانو تلفات مستند ک�ي ( ۱۶۱د جنوري له لوم�ۍ ورDې د جون تر د+رشمې پورې +وناما  ۲۰۱۴د   ٤٢

 چاود+دونکو توکو له امله رامن� ته شوي. 
ژوبلې) مستند ک�ي چې د Dانمر�و او پ�چلو بر+دونو له امله  ۲۶م�+نې او  ۱۴تلفات ( ۴۰لوم�ۍ ورDې د جون تر د+رشمې پورې +وناما د ماشومانو د جنوري له  ۲۰۱۴د   ٤٣

 رامن� ته شوي.
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 kخه چاود+دونکي پاتې شونيج$�و له 

ک�ې جال پٻGې مستندې  k۹۵ه د پاتې شونو چاود+دونکو توکو  ج$�و  لهکال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې، +وناما  ۲۰۱۵د 
٤٤
چې  

د همدې مودې ۲۰۱۴ژوبلې) +ــې واړول او د  ۱۶۱م�+نې او  ۴۷ملکي تلفات ( ۲۰۸
٤٥

دوي.لk dر�نسلنه کموا ۱په پرتله  
٤٦

له  

سلنه +ــې ماشومان وو. له Dمکن�و نGتو او Dای پر   ۸۳ +ا  -۱۷۳ملکي تلفاتو kخه له  k۲۰۸خه د پاتې شونو له امله له ج$�و 

kخه پاتي شونو تر بل هر ډول پٻGې ز+ات ماشومان وژلي +ا ژوبل ک�ي. (د نورو  ج$�و  Dای شو+و چاود+دونکو wkه وروسته، له

 ). ج$�ه ماشومان او وسله واله  -ره برخهتفص�التو لپاره و�ورئ ت�

 

له ز+ان kخه وژغورل شي، +وناما په خاص ډول له هغو ز+انونو kخه ډ+ره اندٻGمنه ده چې له  ج$�و  د دې لپاره چې ماشومان د

نو له امشوې دي، ماشومستندې kخه پاتي شوني چاود+دونکي توکي +ــې ماشومانو ته اړوي. په نmدې ن�ما+ــي پيGو کې چې ج$�و 

 نGتو kخه پاتې شونې توکي له پ�دا کولو او له هغو سره له لوبې کولو وروسته چاودلي دي. 

له نGتو kخه د پاتي شونو له امله د وژلو او ژوبل�دلو خطر په هغو Kولنو پر Dای پاتي ک�mي، چ�رې چې نGتې شوي دي او داسې 

توکي تول�دوي ې په کې کارول شوي دي چې ناچاوديوسل
٤٧
ه هغو Dا+ونو کې چ�رې چې په ج$�و کې =ک�لې خواوې نه دي او پ 

نGاني ک�ي +ا +ــې ا+سته ک�ي. ماشومان او لو+ان د ناچاودو توکو له امله  +ونو kخه ناچاودي توکيله Dاج$�و توان�دلي چې د 

 خت وي. تلفات و+ني کله چې هغوي د اوسپنې KوKې Kولوي، د خپلو kارو+و kارنه کوي +ا په کرن�زو کارونو بو

                                                           
 له ج$�و kخه پاتې چاود+دونکي توکي هغه نا چاودې وسلې او پر+Gودل شوي چاود+دونکي وس�لې دي.   ٤٤
تو کې تان د ما+ن پاکي مرکز مشاهده ک�ې چې په جن$ي تمر+ن Dا+ونو کې له ج$�و kخه د پاتې چاود+دونکو توکو د پاک کولو له امله په ملکd تلفا+وناما او د افغانس  ٤٥

ې د لوړو جن$ي تمر+ن ک ۲۰۱۳کمGت راغلd چې د افغان امن�تي Dواکونو او ا+تالف د Dواکونو له خوا ترسره شوي. د ماکا احصا+ــي د کموالd جر+ان kر�ندوي، چې په 
 سلنه و.  ۲په لوم�ۍ ن�ما+ــي کې  ۲۰۱۵سلنه او د  ۱۹کې  ۲۰۱۴سنله په ملکي تلفاتو کې کموالd =�ــي او دغه کموالي په  D۵۰ا+ونو kخه 

 ژوبلې) مستند ک�ي.  ۱۴۰م�+نې او  ۷۱ملکي تلفات ( ۲۱۱د جنوري له لوم�ۍ ورDې د جون تر د+رشمې پورې +وناما  ۲۰۱۴د   ٤٦
شوې وسلې چې په وسلو هغه س�سEم چې په کې غلې وسلې تول�د+mي لکه هاوانونه، راکـEونه، السي بمونه له هوا kخه اورول ک�دونکې �ولb، او نورې  هغه جوړې  د  ٤٧

 افغانستان کې ورkخه استفاده شوي. 
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کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې د ناچاودو توکو له امله په تلفاتو کې په عموم ډول کمGت ل�دل ک�mي، خو  ۲۰۱۵که kه هم د 

سلنه ز+اتوالd =ودلd. د مثال په تو�ه، د اپر+ل  ۷کال د همدې مودې په پرتله  ۲۰۱۴د ماشومانو په من� کې دې ډول تلفاتو د 

kارو+و د kارنې په وخت کې د سمن$ان وال+ت د حضرت سلطان په ولسوالي کې +و ناچاودي توکي ، دوو هلکانو د مه۲۴په 

د مه ۷وژل. په +وه بله پٻGه کې، د جنوري په  او دواړه هلکان +ــې و و. ناچاودي توکي وچاودلوموند او هغه +ــې په اور کې واچولو

ې نا چاودي توکي وموندل. کله چې هغوي له دغو توکو سره لوبې کندهار وال+ت د شاولي کوټ په ولسوالي کې د ماشومانو +وې ډل

 کلونو پورې وو.  ۱۷ -۶توکي وچاودل او لس تنه ماشومان +ــې ژوبل ک�ل چې عمرونه +ــې له  ،کولې

 kخه د ناچاودو توکو له امله په تلفاتو کې ز+اتوالي او Dمکنb نGتېج$�و له 

 و کلني او ن�م کلن راپورونو =ودلېکلون ۲۰۱۴او  ۲۰۱۳ي کسانو د ساتنې لپاره د د +وناما له خوا په وسله واله ج$�ه کې د ملک

د ز+اتوالd ترمن� اړ+که شته. له افغان ملي امن�تي Dواکونو سره په مباحثو کې،  او په ملکي تلفاتو کې د چې په Dمکن�و نGتو کې

+ــې له ج$�و kخه پاتي شوني په نGه ک�ي چې د افغان چارواکو داسې کوم طرز العملونه +ا پروتوکولونه دي =ودلي چې له مخې 

وي.ه شي چې ناچاودي توکي تول�ده =ا+ــي رامن� تعDواکونو له خوا د وسلو د هغو س�سEمونو په ذر+
٤٨

 

اسې د دې لپاره چې له نا چاودو توکو kخه د ملکي تلفاتو مخن�وی وشي، +وناما د افغانستان له حکومت kخه غواړي چې د

bو د مناسبې پال�سk يmخه غو=تنه ک�k واکونوD ي چې له مخې يــې د امن�تي�دانونو kخه نا ج$�و له م� او طرزالعملونه طرح ک

 او پاک ک�ي.  چاودي توکي په نGه

 پروتوکول Vد �Dنو دود+زو وسلو له ت�ون سره له نGتو kخه د چاود+دونکو پاتې شونو 

اتوالd ادامه لري، په Dان$�ي ډول د ماشومانو په تلفاتو کې، +وناما د دې تلفاتو کې ز+ ملکيچاودو توکو kخه په ناkرن$ه چې له 

 �DVنو دود+زو وسلو له ت�ون سره له نGتو kخه د چاود+دونکو پاتي شونو کال د  ۱۹۸۰ سپار=تنه کوي، چې افغانستان د 

پروتوکول غ�ي ه�واد شي.
٤٩

ړه پا+لې او د داسې تدب�رونو دغه پروتوکول له ج$�و kخه د چاود+دونکو پاتي شونو بشري ناو  

 ، اغ�زې او خطرونه کم ک�ي. الر=ودنه کوي چې د دې وسلو پٻGې

ننه په متاثره شو+و  د ېپروتوکول له غ�+توب سره، غ�ي دولتونه د دې مسوول�ت پ�دا کوي چې د خپلې ولکې په ساحه ک Vد 

غه خطر ب ک�ي، kو ملکي کسان د دغو وسلو له هچاود+دونکي توکې په نGه، ا+سته +ا تخر+پاتې �و kخه $جساحو کې له 

پروتوکول غ�ي مسوول دي چې له نGتو kخه د پاتي شونو  Vب ته تاوان رسوي. د ز+کd خوند+توkخه وژغورل شي چې د دوي ف

ي توکو په دونکو پاتنورو ه�وادونو او سازمانونو سره د چاود+ د او کې په اړه معلومات ثبت او خوندي وساتي، او په خپلو منQونو

 تخر+ب کې همکاري وک�ي.  ا+سته کولو او

                                                           
 . ۲۰۱۵جون،  ۴مb، او  ۱۲په کابل کې د دفاع وزارت له چارواکو سره کـتنه،   ٤٨
، په دې پته:  ۲۰۰۳نومبر،  ۲۸کې د �Dنو دود+زو وسلو په اړه السل�ک شوی)  ۱۹۸۰پروتوکول چې په  kVخه د چاود+دونکو توکو په اړه پروتوکول (د ج$�و   ٤٩

http://www.onug.ch/80256EE600585943/ (httpPages)/C7DDB8CCD5DD3BB7C12571D8004247FA?OpenDocument 
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له خطر سره مخامخ کوي (�وزڼ) د پول�وراتلونکd په ج$�و کې تاوتر+خوالd د افغان ماشومانو 
٥٠

 

مستندې پٻGې  ۱۶کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې، د مل$رو ملتونو د kارنې او راپور ورکونې ه�وادني کاري Dواک  ۲۰۱۵د 

نونه او کارمندان په کې تر تهد+د الندې ن�ول شوي وو. په اوو پٻGو کې د پول�و کارمندانو اجازه نه +اناس�ون کمپک�ي چې د واکس�

، دولت ضد عناصرو د پول�و په پيGو کې وkلور هغو ساحو ته ننوDي چې د دولت ضد عناصرو په ولکه کې وې. په  چې درلوده

 کېدر+و پٻGو کې دغه کارمندان تGتول شوي او په دوو نورو هغو ک�ي دي. په ندانو بر+دونه ک�ي، هغوي +ــې وژلي +ا ژوبل کارم

 هغوي له تهد+دونو او ب�رونو سره مخامخ شوي. 

هم د پول�و د  ېد دغو پٻGو ز+اته برخه په خت�� کې پيGې شوي چې ور پسې سه�لي س�مې راDي. جنوب خت�� او لو+د+Qې س�م

هغو المل �ر�Dدلي دي. ۱۳پ�Gو kخه د  ۱۶دولت ضد عناصر له  . دي ېکمپا+نونو په ضد د بر+دونو شاهدان
 ٥١

په دوو پيGو   

 کې +وناما و نه شو کوالی چې مجرم�ن وپ�ژني، خو په +وه پٻGه کې افغان ملي اردو �رم ��ل شوي. 

الت� شوی دی،+نونو سره په کې ماد پول�و له کمپ په شرطونو که kه هم طالبانو په پخوا کې ب�ان�ــې خپرې ک�ې دي، چې 
٥٢
  

+وناما مشاهده ک�ې ده چې �Dنو طالب قوماندانانو او همدارن$ه نورو دولت ضد عناصرو چې د کن� او نن$رهار په وال+تونو (خت�� 

افغانستان) کې فعال وو د پول�و د واکس�ناس�ون د هwو مخن�وی ک�ی. په جنوبd س�مو کې، دولت ضد عناصرو د هلمند په 

داتوو  د جنوري او ا�ست د م�اشتو ترمن� ۲۰۱۴د  اندې بند+ز ول$اوه.پول�و د واکس�ناس�ون په کمپا+ن بوال+ت کې دوه Dلې د 

تر جنوري پورې +وناما په Dان$�ي ډول اندٻGمنه ده  ۲۰۱۵د  kخه د ډسمبر ۲۰۱۴او ب�ا د دوو م�اشتو لپاره د  م�اشتو لپاره 

اشت کې په �Dنو برخو کې ول$�د. او د دې کال تر جون پورې Kول د مb په م� ۲۰۱۵چې دغه بند+ز په کندهار وال+ت کې د 

. کندهار په افغانستان کې د پول�و د و+روس اصلي Dای ��ل دا بند+ز ل$�دلd و وال+ت ته وغ�Qد او د دې راپور تر ل�کلو پورې 

سره ه�� راز اړ+کې نه لري. د جون چې د پول�و له پرو�رام  ک�mي. د دولت ضد عناصرو له خوا Kول بند+زونه س�اسي الملونه لري 

په م�اشت کې، د ت�ر کمپ�ان په ترڅ کې په جنوبي س�مه کې +وازې ن�ما+ــي ماشومان واکس�ناس�ون شول، Dکه چې دولت ضد 

 عناصرو محدود+تونه او بند+زونه ل$ولي وو. 

                                                           
هم ورته وايــې  +وه ساري و+روسي ناروغي ده چې عصبي س�سEم تر بر+د الندې راولي.  دې ناروغي قربان�ان ډ+ر Dله kه غبر�ون نه =�ــي  پول�و (پول�و م�ل�Eس) چې �وزڼ   ٥٠

ز+انمن�دونکd  کلونو کم عمره ماشومان تر Kولو ز+ات ۵ماشومانو کې +و له فلج ک�دو kخه رنm�Qي +ا مري. هرkوک ک�دای شي په دې ناروغي اخته شي، خو تر  ۲۰۰خو په 
ړل په دې پته: دي. په خپل وخت سره د خولې له الرې د واکس�ن ورکولو په ذر+عه د دې ناروغي د مخن�وي تر Kولو =ه طر+قه ده. +ون�سف د پول�و له منQه و 

http://www.unicef.org/immunization/polio/ 
صرو او دوه پيGې د هغو ډلو له خوا رامن� ته شوي چې ادعا کوي له په اصطالح اسالمي دولت سره طالبان د اوو پيGو سبب �ر�Dدلk ،dلور د نامعلومو دولت ضد عنا  ٥٠

 ت�او لري. 
+وه ب�انه خپره  ۱۳د مb په  ۲۰۱۳لمن ل�ک. "طالبانو د  ۲۶۸او  ۶۴ -۶۳کلني راپور، مخ  ۲۰۱۳و�ورئ په وسله ج$�ه کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د +وناما د   ٥٠

ي، د طالبانو و+نا: پول�و د واکس�ناس�ون کمپا+ن +ــې تقو+ه ک�ی، که چ�رې دغه کمبا+نونه د افغانانو له خوا رهبري شي او د اسالمي ارز=تونو سره سم ترسره ش ک�ه، چې د
-http://shahamat-english.com/index.php/paighamoona/31412-declaration-ofپه دې پته:  ۲۰۱۳مb  ۱۳"د پول�و د واکس�ناس�ون په اړه د طالبانو و+نا"  

the-islamic-emirate-of-afghanistan-regarding-the-polio-vaccination 
الح اسالمي دولت سره طالبان د اوو پيGو سبب �ر�Dدلk ،dلور د نامعلومو دولت ضد عناصرو او دوه پيGې د هغو ډلو له خوا رامن� ته شوي چې ادعا کوي له په اصط  ٥١

 ت�او لري. 
+وه ب�انه خپره  ۱۳د مb په  ۲۰۱۳لمن ل�ک. "طالبانو د  ۲۶۸او  ۶۴ -۶۳کلني راپور، مخ  ۲۰۱۳و�ورئ په وسله ج$�ه کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د +وناما د   ٥٢

مي ارز=تونو سره سم ترسره شي، د طالبانو و+نا: ک�ه، چې د پول�و د واکس�ناس�ون کمپا+ن +ــې تقو+ه ک�ی، که چ�رې دغه کمبا+نونه د افغانانو له خوا رهبري شي او د اسال
-http://shahamat-english.com/index.php/paighamoona/31412-declaration-ofپه دې پته:  ۲۰۱۳مb  ۱۳"د پول�و د واکس�ناس�ون په اړه د طالبانو و+نا"  

the-islamic-emirate-of-afghanistan-regarding-the-polio-vaccination 
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لي چې د دوي تر ولکې الندې س�مو کې په �Dنو مواردو کې Dا+ــي مشرانو او د بشرپالنې سازمانونو دولت ضد عناصر دې ته هwو

د واکس�انس�ون کمپا+نونو ته د فعال�ت اجازه ورک�ي. خو دغه ډول خبرو اترو په غ�ر ضروري ډول کارونه DنPولي او د پول�و 

�و ته له ق�د او شرط پرته الس رسd پ�دا ک�ي. � کارمندان +ــې له دې �رDولي چې ملکي و

کاري Dواک و+لي دي چې د دولت ضد عناصرو پر+ک�و او د ه�واد په سطحه مل$رو ملتونو  د kارنې او راپور ورکونې لپاره د

فعال�تونو ډ+رې ناوړه پا+لې درلودې، په Dان$�ې ډول د طالبانو له خوا د پول�و د واکس�ناس�ون د ل$ولو په ضد بند+زونه. د 

افغان ماشومان د پول�و له واکس�ناس�ون kخه  ۴۹۱۸۳۲د جون تر پا+ه پورې، ل�m تر ل�m  ۲۰۱۵+ون�سف د تخم�ن له مخې د 

او بله دا چې  و dلمحروم شول، Dکه چې دولت ضد عناصرو په مستق�م ډول بر+دونه کول او په واکس�ناس�ون +ــې بند+ز ل$و

=ه نه وه. کې عمومي امن�تd وضعه په ه�واد
٥٣

 

 بر+دونو kو ب�ل$ې لولئ: په الندن�و کر=و کې د پول�و د کارمندانو او کمپا+نونو په وړاندې د 

او د پول�و د واکس�انس�ون +و تن ودرولو  موKر +و کېولسوالb طالبانو د لو�ر وال+ت د پل علم په مه، ۱۵د جون په  �

 وو+شت او م� +ــې ک�.  يــېو روان و،  کارمند چې کار ته 

�ناتور په کور بر+د وک�. دوي طالبانو د کندهار وال+ت د پنجوا+ــي په ولسوالي کې د +و تن واکسمه، ۱۶د اپر+ل په  �

 . پر+mدي کار په کرتو �واښ ک�ی و چې  پخوا ته  طالبانو ده واکس�ناتور تر بر+د الندې ون�و او ژوبل +ــې ک� چې

، په ان وو ر  هک ته په الر د غور وال+ت د چغچران په ولسوالي کې طالبانو د پول�و +و کارمند چې کل�نمه، ۲۳د اپر+ل په  �

�+توب په ذر+عه مه ۲۸اوه، چې د دوي تر ولکې الندې وه او د اپر+ل تر Gتهغه ساحه کې وت$Qد قومي مشرانو د من

 خوشي شو. 

، افغان ملي اردو د غزني وال+ت د غزنd په =ار کې د پول�و کارمند په هغه وخت کې وو+شت او م� +ــې مه۱۵د مارچ په  �

 ک�ل. د راپورونو له مخې افغان ملي اردو فکرکس�ن  واماشومان  يــې ک� چې کله هغه له +وه کور kخه راووت او هلته

 ک�ی و چې واکس�ناتور د دولت ضد +و کس دی. د دې پيGې لپاره د ملي اردو ه�wوک مسوول و نه ��ل شو. 

ي. +وناما د پول�و د کارمندانو په ضد هغه بر+دونه په کلکه غندي چې په زور او جبر د پول�و د واکس�ناس�ون د کمپا+ن مخن�وی کو

دغه بند+زونه او بر+دونه نه +وازې د بشردوستانه کارمندانو جسماني روغت�ا او ژوند له خطر سره مخ کوي، بلکه په سل �ونو زره 

 او ژوند لپاره ډ+ر ضروري دي.  ې د دوي د روغې ودې ماشومان له واکس�ن kخه محروموي چ

k ول اش+وناما د دې +ادونه کوي چې افغان حکومت د دې مسوول�ت لريK ي چې په دې خاوره کې�خاص روغت�ايــي و +ق�ني ک

 dلري خدمتونو ته الس رس
٥٤
 �مه خوا با+د د دې الس رسي مخن�وی و نه ک�ي. ٻاو در 

                                                           
 . ۲۰۱۵د +وناما او +ون�سف، افغانستان ترمن� د بريGنال�کونو تبادله او مباحثې، جوالی   ٥٣

، په دې پته: ۳۵عمومي تبصره د روغت�ا تر ممکن لوړ مع�ار د درلودلو حق په اړوند، پرا�راف  ۱۴د اقتصادي، Kولن�زو او کلتوري حقونو په اړه کم�Eه،   ٥٤
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx 
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راه�سې د پول�و وبا په کې شته. ۲۰۱۲+و دی چې له خه و+ل شي چې افغانستان په ن�ۍ کې له در+و ه�وادونو k با+د و
٥٥

په  

دی.ک�ی کستان او افغانستان د پول�و د و+روس شتون ثبت کې تر اوسه +وازې پا ۲۰۱۵
٥٦

 

 له امله د ملکي کسانو بې Dا+ه ک�دنه: داخلي بې Dا+ه شوي کسانج$�و د 

) تنو kخه ۹۴۵۶۰۰خم�ني ډول له (په افغانستان کې د داخلي بې Dا+ه شو+و کسانو شم�ر په تمه ۱۶کال د جوالی په  ۲۰۱۵د 

کسان ثبت ک�ي چې د  ملکي) ۱۰۳۰۰۰و کسانو په اړوند د افغانستان کاري Dواک نmدې (و=تd و. د داخلي بې Dا+ه شو+ا

۲۰۱۵  mو شپ+�م�اشتو کې د نGتو له امله بې Dا+ه شوي دي. و کال په لوم
٥٧

کال د لوم�+و شپmو م�اشتو په  ۲۰۱۴دغه شم�ر د  

شوي وو. ) کسان بې Dا+ه۷۱۸۰۰سلنه ز+اتوالي kر�ندوي، چې د نGتو له امله ( ۴۳پرتله 
٥٨

 تر Kولو لوی ېد بې Dا+ه ک�دن 

د عمل�اتو او د پ�مانې تر من� Dمکنb ج$�ې (د لو+ــې د حکومت پلوه Dواکونو او دولت ضد عناصرو  ېالملونه د راپورونو له مخ

ضد وړو نGتو په �Pون) چې د �� م�شتو س�مو په �اونP+توب کې رامن� ته شوي، ب�رونې او تهد+دونه چې د دولت ت�ت پرکو 

 عناصرو له خوا شوي او د وسله واله ډلو ترمن� نGتې وې. 

داخلي بې Dا+ه شو+و کسان په محل کې له +وه Dا+ه بل Dای ته خو�Dدلي، چې له کل�والي س�مو kخه د ولسوال�و +ا وال+تونو 

�اونPي وال+تونو ته خو�Dدلي دي.  کېمرکزونو +ا په +وه س�مه  

ې د دولت ضد عناصرو له بر+دونو او د افغان ملي اردو د Dوابي بر+دونو kخه وروسته، د اندپه کندز او بدخشان وال+تونو ب

کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې د افغانستان شمال خت�� س�مې تر Kولو ز+ات داخلي بې Dا+ه شوی کسان درلودل. په  ۲۰۱۵

سوالي کې د ذوالفقار په نوم عمل�اتو هم ز+ات جنوبي س�مه کې د افغان ملي امن�تD dواکونو د هملند وال+ت د سن$ين په ول

بې Dا+ه ک�ل. د بشردوستانه مرستو فعال�نو راپور ورک�ی چې د هلمند، بدخشان او کندز د وال+تونو په  کېشم�ر خلک په داخل 

ز+ات شم�ر خلک بې Dا+ه شوي دي. ،هغو س�مو کې چې الس رسي ورته نه ک�ده
٥٩

 

کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې د حکومت پلوه Dواکونو د فعال�تونو له  ۲۰۱۵د  کې +توال په ه کې د فار+اب�مپه شمالي س

 ،�امله ز+ات ش�مر خلک بې Dا+ه شوي. په مرکزي، خت�Qو او جنوبي س�مو کې، په تٻره ب�ا په کاپ�سا، م�دان ورد�و، کابل، کن

نن$رهار، هلمند او کندهار وال+تونو کې
٦٠
د هدفي بر+دونو او محلي وړو نGتو په پا+له کې رامن� ته  بې Dا+ه ک�دنه په پرلپسې ډول 

 شوې. 

                                                           
 نا+جر+ا او پاکستان نور ملکونو دي چې متاثره شوي.  ٥٥
 . ۲۰۱۵د +وناما او +ون�سف افغانستان ترمن� د بر+Gنال�کونو تبادله، جوالی   ٥٦
ک�mي. نو  کاري Dواک د کPوالو لپاره د مل$رو ملتونو د عالي کم�شنري او د کPوالو او ب�رته راستن�دونکو چارو د وزارت له خوا په �Pه اداره د داخلي بې Dا+ه شو+و کسا  ٥٧

اوسه د دې راپور تر ل�کلو دغه کاري Dواک هغه اساسي م�کان�زم لري چې له مخې +ــې د ج$�و له  امله داخلي بې Dا+ه شوي کسان پيژندل ک�mي او مرستې ورسره ک�mي. تر 
 ) موده رانغاړي. ۲۰۱۵وروستنd معلومات د جنوري له لوم�ۍ د جون تر د+رشمې پورې (

�و د کاري Dواک مشرتابه، معلومات د   ٥٨�د  ۲۱د جوالی په  ۲۰۱۵د کPوالو لپاره د مل$رو ملتونو د عالي کم�شنري له خوا ت�ار شوي ارقام، د داخلي بې Dا+ه شو+و و
 ل�ک په ذر+عه الس ته راغلي. بر+Gنا

 همدا ماخذ  ٥٩
 همدا ماخد  ٦٠
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 د پولې دواړو خواوو ته نGتې

کال د جنوري له لوم�ۍ نٻEې د جون تر د+رشمې پورې، +وناما له پاکستان kخه افغانستان ته د پولې په دواړو خواوو  ۲۰۱۵د 

کال د همدې  ۲۰۱۴ژوبلې) +ــې درلودل او د  ۹م�+نې او  ۶ملکي تلفات ( ۱۵درې پٻGې مستندې ک�ې چې  د �ول�و ورولو کې 

سلنه ز+اتوالk dر�ندوي. ۶۱مودې په پرتله 
٦١

 

kخه د ډزو له امله ملکي تلفات مستند ک�ي. د مثال په پولې له هغو خواوو kخه +وناما په کن�، خوست او نن$رهار وال+تونو کې د 

هاوان �ولې وو+شتلې، چې  ۱۵ز+و ولسوالb باندې ست وال+ت ت�ری پاکستاني نظامي Dواکونو د خومه ۲۶تو�ه، د مارچ په 

چې دوه +ــې  نور +ــې Kپ�ان ک�ي  ۸+وه نجلې) او  (دوې =Qې او +ــې ووژلکسان  ملکياوه، درې در+و ملکي کورونو ته +ــې ز+ان واړ 

 =Qې او درې ماشومان وو. 

چې ملکي تلفات +ــې نه درلودل، خو kاروي او ملکي +وناما د کن� د دان$ام په ولسوالي کې دوې نورې پيGې مستندې ک�ي، 

 شتمني +ــې تخر+ب ک�ل.

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
ژوبلې) چې له پاکستان kخه د افغانستان په لور د پولې په  ۳۵ملکي تلفات مستند ک�ي (درې وژنې او  ۳۸د جنوري له لوم�ۍ د جون تر د+رشمې پورې، +وناما  ۲۰۱۴د   ٦١

 ته شوي.  اوږدو کې د متقابلو ډزو له امله په کن� وال+ت کې رامن�



�و ساتنه، د   � ن�م کلن راپور  ۲۰۱۵په وسله واله ج$�ه کې د ملکي و

27 
 

. په ج$�و کې د =کٻلو خواوو ترمن� Dمکنb نGتې۲
٦٢

�ي د متقابلو ډزو په من� کې� : ملکي و

 کې عمده جر+انات ۲۰۱۵د Dمکن�و ج$�و له امله ملکي تلفات: په 

ژوبلې) +ــې  ۱۱۹۸م�+نې او  ۳۷۹ملکي تلفات ( �۱۵۷۷و نGتو له امله کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې، د Dمکن ۲۰۱۵د 

سلنه کموالd =�ــي. ۱۹کم تلفات اوو=تي دي په ف�صدي لحاظ  ۳۶۶د همدې مودې په پرتله  ۲۰۱۴واړول، چې د 
٦٣

+وناما  

مکن�و نGتو په ترڅ ه او دولت ضد عناصر دواړوه د Dولکال په لوم�ۍ ن�ما+ــي کې حکومت پ ۲۰۱۵د  چېاندٻGمنه ده او +ادوي 

 کې نmدې د +و برابر ملکي تلفاتو المل �ر�Dدلي. 

کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې د Dمکن�و نGتو په ترڅ کې، چې د دولت ضد عناصرو له خوا  ۲۰۱۴+وناما +ادونه کوي، چې د 

ه نوماندان او د دوي پلو+ان +ــې تر بر+د +ــې اچونې مرکزونه، د Kاکنو لپار ار د خپلواک کم�س�ون کاروانونه، د   پ�ل شوې او د Kاکنو

 کال د اپر+ل په  ۲۰۱۴ژوبلې) رامن� ته شول، چې د دغو اکـثر+ت د  ۳۰۶م�+نې او  ۷۴تلفات ( ملکيتنه  ۳۸۰ون�ول،  ېالند

پ�نQمه
٦٤

مه۱۴او د جون په  
٦٥

په لوم�+و شپmو م�اشتو کې کموالd =ا+ــي له  ۲۰۱۵د Dمکن�و نGتو په ترڅ کې د پ�¥ شوي.  

 ۲۰۱۴ونو سره نه ده مخامخ شوې. د +دکال کې د Kاکنو پروسه بشپ�ه شوه او د Kاکنو پروسه نور له بر ۲۰۱۴امله وي چې په دې 

 کال په لوم�ۍ ن�ما+ــي کې، دولت ضد عناصرو په عمدي او فعال ډول Kاکن�زه پروسه تر بر+د الندې ن�ولې وه. 

حکومت پلوه Dواکونو او دولت ضد عناصرو ترمن� Dمکنb نGتې د  ، دد دې چې په ملکي تلفاتو کې کموالd ل�دل شوی سره

سلنه جوړوي. ملکي کسان په پرلپسي ډول  ۳۲م�+نو او ژوبلو  ملکيملکي تلفاتو د اصلي المل په �kر پ�ژندل شوي، چې د Kولو 

ابلو ډزو په من� کې پاتې من� په �� م�شتو س�مو کې د ج$�و په ترڅ کې د متقتر د حکومت پلوه Dواکونو او دولت ضد عناصرو 

 برخه جوړوي.  ه+اده شوه، =Qې او ماشومان د ملکي تلفاتو تر ن�ما+ــي kخه ز+ات ېشوي. لکه kن$ه چې مخک

سلنه چې د Dمکن�و نGتو له امله رامن� ته شوي حکومت پلوه Dواکونو ته منسوب ک�ي. ۳۷+وناما د Kولو ملکي تلفاتو 
٦٦

 ۳۲ 

ډزې) ته منسوب ک�ي چې ملکي  واړو خواوو ترمن� Dمکن�و نGتو ( متقابلېسلنه +ــې د دې د ۳۰سلنه دولت ضد عناصرو ته او 

تلفاتو پاتې برخه هغو Dمکن�و نGتو ته منسوب شوې چې د پولې په  ملکيتلفات +وې مشخصې خوا ته نه شو منسوب ک�دای. د 

 دواړو خواوو کې پيGې شوې دي.

 

 

 

                                                           
دونه شامل�mي چې په Dمکن�و بر+دونو کې خوDيدونکD dمکني عمل�ات، له لٻرې واKن kخه بر+دونه، متقابلې ډزې او په ج$�و کې د =ک�لو خواوو له خوا هغه بر+  ٦٢

 کوچنb وسلې، درندې وسلې او/+ا د ساحې د وسلو س�سEمونه، لکه هاوانونه، او راکـEونه په کې کارول ک�mي.
 ژوبلې) مستند ک�ي چې په Dمکن�و نGتو کې رامن� ته شوي.  ۱۴۰۷م�+نې او  ۵۳۶ملکي تلفات ( ۱۹۴۳د جنوري د لوم�ۍ د جون تر د+رشمې پورې، +وناما  ۲۰۱۴د   ٦٣
 د ولسمشر+زو او وال+تي شورا�انو د Kاکنو لپاره د را+ــې اچونې ورځ  ٦٤
 د دوٻ�م پ�او ولسمشر+زې Kاکنې   ٦٥
په  -اخ�ستd،  مله د ملکd تلفاتو د منسوبونې لپاره +وه لوري ته، +وناما د ملکي تلفاتو د حادثو په اړوند د تصد+ق کولو په موخه له در+و منابعو کارد Dمکن�و نGتو له ا  ٦٦

چې دولت ضد عناصرو/حکومت پلوه +وناما ملکي تلفات دواړو خواوو، حکومت پلوه Dواکونو او دولت ضد عناصرو ته منسوب ک�ي  -ت�ره ب�ا د ډزو د تبادلې په پيGو کې
 Dواکونه د +وې جال کـE$وري په ډول پيژني. 
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کال په لوم�ۍ ن�ما+ــي کې، +وناما د Dمکن�و نGتو په  ۲۰۱۵وناما مستند ک�ي دي، د کې د جر+اناتو په تعق�ب، چې + ۲۰۱۴په 

تو او بر+دونو په پا+له حکومت پلوه Dواکونو له خوا د عمل�اترڅ کې د ملکي کسانو په تلفاتو کې ډ+ر ز+اتوالd مشاهده ک�ی چې د 

 ۲۰۱۵لې) حکومت پلوه Dواکونو ته منسوبوي چې د ژوب ۴۳۷م�+نې او  ۱۴۳ملکي تلفات ( ۵۸۰کې رامن� ته شوي دي. +وناما 

سلنه  ۸۵کال د همدې مودې په پرتله  ۲۰۱۴هغې پورې رامن� ته شوي او د  ۳۰د جنوري له لوم�ۍ ن�Eې kخه د جون تر 

ز+اتوالي kر�ندوي.
٦٧

رک�ی کې افغان ملي امن�تي Dواکونو Dمکن�و عمل�اتو ته زور و  ۲۰۱۵ز+اتوالي =ا+ــي له دې امله وي چې په  

 وا+ــي.  kو د حکومت جوړونې پروسه غGتلې شي او د دولت ضد عناصرو بر+دونو ته Dواب و

ژوبلې) دولت  ۳۷۵م�+نې او  ۱۳۷تلفات ( ملکي ۵۱۲له لوم�ۍ ن�Eې kخه د جون تر د+رشمې پورې، +وناما  د جنور ي ۲۰۱۵د 

سلنه  ۴۶کال د همدې مودې په پرتله  ۲۰۱۴ک�ي، چې د Dمکن�و نGتو به ترڅ کې +ــې اړولي او د ضد عناصرو ته منسوب 

ز+اوالk dر�ندوي.
٦٨
و+ل شول بشپ�ه شوې وه،  دغه لmوالd تر ډ+ره بر+ده Dکه راkر�ند شو چې د Kاکنو پروسه لکه مخکې چې و 

ه خو دغه راز له دې کبله هم لm شوي چې په عمومي ډول د هاوانونو، راکـEونو او السي بمونو kخه چې دولت ضد عناصر +ــې پ

 Dمکن�و نGتو کې کاروي، کموالd ل�دل ک�mي. 

                                                           
ژوبلې) حکومت پلوه Dواکونو ته منسوب ک�ي چې د Dمکن�و  ۲۰۶م�+نې او  ۱۰۷ملکي تلفات ( ۳۱۳د جنوري د لوم�ۍ د جون تر د+رشمې پورې، +وناما  ۲۰۱۴د   ٦٧

 نGتو له امله رامن� ته شوي. 
ژوبلې) دولت ضد عناصرو ته ته منسوب ک�ي چې د Dمکن�و نGتو  ۶۸۸م�+نې او  ۲۵۲ملکي تلفات ( ۹۴۰لوم�ۍ د جون تر د+رشمې ترمن� +وناما د جنوري د  ۲۰۱۴د   ٦٨

 له امله رامن� ته شوي.
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�و مرګ ژوبله� د ج$�ې د =ک�لو خواوو په Dمکن�و نGتو کې: د ملکي و
 ۲۰۱۵جون    -جنوري 

 نور دولت پلوه �واکونه دولت ضد عناصر
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dو په تلفاتو کې ز+اتوالQ= تو په ترڅ کې د ماشومانو اوGمکن�و نD د 

کلني راپور کې مستند ک�ي وو،  ۲۰۱۴کسانو د ساتنې په  ملکي+وناما په وسله واله ج$�و کې د  ېد هغو جر+انونو په تعق�ب چ

ن وژلي او ژوبل ک�ي دي. +وناما تر بل هر شپm م�اشتني راپور د Dمکن�و نGتو په ترڅ Dمکن�و نGتو ز+ات شم�ر =Qې او ماشوما

کې د =Qو او ماشومانو ډ+ر تلفات ثبت ک�ي چې د Dمکن�و نGتو په ترڅ کې رامن� ته شوي دي. دغه تلفات اکـثرا د هاوان د 

 ه امله پي¥ شوي. چې په کورونو ل$�دلي +ا د متقابلو ډزو ل له امله دي �ول�و +ا نورو �ول�و

) dنه تلفات اړول�Q= خه ز+ات شم�رk تو د بل هر تاکـت�کGمکن�و نD۲۷۳  نه تلفات چې�Q=۶۸  نې او+�ژوبلې) د  ۲۰۵م

سلنه ز+اتوالي kر�ندوي ۵کال د همدې مودې په پرتله  ۲۰۱۴
٦٩
 سلنه جوړوي. ۴۹او د=�Qنه Kولو تلفاتو  -  

 ۵۰۱م�+نې او  ۱۳۶د ماشومانو تلفات،  ۶۳۷تو ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې ده (Dمکن�و نGتو همدارن$ه تر بل هر تاکـت�ک ز+ا

سلنه ز+اتوالي kر�ندوي. ۱۷کال د همدې مودې په پرتله  ۲۰۱۴ژوبلې) چې د 
٧٠
په لوم�+و شپmو م�اشتو کې  ۲۰۱۵دغه شم�ر د  

 سلنه جوړوي.  ۵۰د ماشومانو د Kولو تلفاتو 

 k۲۰۱۵خه تر ۲۰۰۹: د ت د س�مې له مخې د Dمکن�و نGو تلفا

 ۲۵۶م�+نې او  ۶۲( ۳۱۸په جنوبي س�مه کې له Dمکن�و نGتو kخه د ملکي تلفاتو شم�ر تر بل هر Dای ز+ات و، چې شم�ر 

 ۲۷۱ دغه تلفات) ، او په شمال خت�Qو س�مو کې ژوبلې ۲۴۷م�+نې او  ۶۴ملکي تلفات (  ۳۱۱، په ختيQو س�مو کې ژوبلې) 

 . نه ک�mي ژوبلې) ت ۲۰۰م�+نې  ۷۱(

                                                           
 امله مستند ک�ي. ژوبلې) د Dمکن�و نGتو له ۱۹۶م�+نې او  �Q=۶۵نه تلفات ( ۲۶۱د جنوري د لوم�ۍ د جون تر د+رشمې ترمن� +وناما  ۲۰۱۴د   ٦٩
 ژوبلې) له Dمکن�و نGتو kخه مستند ک�ي. ۴۲۲م�+نې او  ۱۲۳د ماشومانو تلفات ( ۵۴۵د جنوري د لوم�ۍ د جون تر د+رشمې پورې، +وناما  ۲۰۱۴د   ٧٠
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�و مرګ ژوبله� د Dمکن�و نGتو په پا+له کې د ملکي و
 ۲۰۱۵   - ۲۰۰۹:  جون  -جنوري 

 6ول ژوبله مړينه
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د Dمکن�و ج$�و په ترڅ کې تر Kولو ز+ات ملکي تلفات د کندز په وال+ت کې  لو kخه وروسته، +وناماشد وال+ت پر بنس له و+

وسته ژوبلې) تنو ته رس�mي، له هغه ور  ۱۶۲م�+نې او  ۵۲( ۲۱۴کې پروت دی او شم�ر +ــې ثبت ک�ي دي، چې په شمال خت�� 

ژوبلې) تنه دي او په غزني وال+ت جنوب شرق کې  ۱۲۰م�+نې او ۳۰( �۱۵۰مه ده دغه تلفات خت�� س نن$رهار په وال+ت کې چې

 ژوبلې) تنه ثبت شوي.  ۱۰۸م�+نې او  ۲۸( ۱۳۶ ژوبلې) او  د جنوب په هلمند  وال+ت کې ۱۰۶م�+نې او  ۳۸ملکي تلفات (  ۱۴۴

 

اپر+ل کې د  ۲۰۱۵+ت کې وژل شوي +ا ژوبل شوي په د ملکي تلفاتو ز+ات شم�ر چې د Dمکن�و نGتو په ترڅ کې په کندز وال

 طالبانو له خوا د بر+دونو د پ�ل او ب�ا د افغان امن�تي Dواکونو د Dوابي بر+دونو له امله رامن� ته شوي. 
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 لويدي� جنوب جنوب ختي� شمال شمال ختي� ختي�

2009 45 0 154 12 25 120 145 6
2010 90 8 254 52 45 162 236 46
2011 149 0 288 20 22 194 361 28
2012 188 0 188 19 80 151 42 21
2013 122 4 311 42 69 139 246 72
2014 210 5 419 158 217 253 528 153
2015 144 19 311 271 132 247 318 135

�و مرګ ژوبله� په س�مه +�زه کچه Kولې Dمکنb نGتې: د ملکي و
 ۲۰۱۵   - ۲۰۰۹:  جون  - ي جنور 
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 ۲۰۱۵جون  -په کندز وال+ت کې د طالبانو بر+دونه: اپر+ل

ن� د طالبانو او حکومت پلوه امن�تي Dواکونو ترمن� په کندز ترم مه۳۰او  مه۲۰او ب�ا د جون د  مه۱۳او مb د  مه۲۴د اپر+ل د 

بر+دونه پ�ل ک�ل. په کندز  +رغل�ز ي =ار په لور د ې طالبانو د کندز وال+ت کې له هغه وروسته ډ+رې شد+دې ج$�ې وشوې کله چ

ستند ک�ي. په دغو نGتو کې کې د بر+دونو په ترڅ کې، +وناما د �� م�شتو س�مو په دننه +ا د هغو په شا و خوا کې بر+دونه م

او دولت ضد  ې ک� لې کارولي، افغان ملي اردو هوا+ــي بمباري سوافغان امن�تي Dواکونو د هاوان �ولb او نوري غ�ر مستق�مي 

چاود+دونکي توکي خ¥ ک�ي. دغه راز په ج$�و کې Kولو =ک�لو خواوو  فعال�دونکي Dاي پر Dاي شوي  هععناصرو د فشار په ذر+

 تو او =وون�Qو ته ز+ان رسولd دی. تاس�سا ملکي

مونه کاروي بې له دې چې د توپ�ر اصل مراعات Eپه �� م�شتو س�مو کې ج$�ې، چې دواړه خواوې غ�ر مستق�مو وسلو س�س

ژوبلې) د دغو دوو جن$ي دورو په ترڅ کې  ۱۴۰م�+نې او  ۳۶ملکي تلفات ( ۱۷۶ک�ي، ملکي کسانو ته ډ+ر ز+انونه رسوي: +وناما 

 ) کسان بې Dا+ه ک�ل. ۳۰۰۰۰نmدې ( ې ج$�  کېک�ي. په دې برس�ره، په کندز مستند 

ژوبلې) او دولت ضد عناصر  ۸۹م�+نې او  ۲۴تلفات،  ملکي ۱۱۳سلنې مسوول دي ( ۶۴ه Dواکونه د ملکي تلفاتو د ولحکومت پ

ملکي  ۲۷سلنه ( ۱۵چې +وناما  ېکژوبلې) په داسې حال  ۲۸م�+نې او  ۸ملکي تلفات،  ۳۶تلفاتو مسوول دي ( ملکيسلنه  ۲۱د 

 ژوبلې) د متقابلو ډزو له امله ��ي.  ۲۳م�+نې او  ۴تلفات، 

لکه  مونو د وسلو له وجې رامن� ته شويEحکومت پلوه Dواکونو ته د منسوب شو+و ملکي تلفاتو اکـثر+ت د غ�ر مستق�مو س�س

�لو خواوو ب�ا غو=تي چې په �� م�شتو س�مو کې د غ�ر +وناما په ج$�و کې له Kولو =ک . ٧١هاوانونه، راکـEونه او السي بمونه

 مستق�مو وسلو له کارونې ډډه وک�ي. 

د نظامي هدفونو لپاره  کېافغان امن�تي Dواکونو په کندز =ار کې لm تر لk mلور =وونQي او +و بل د امام صاحب په ولسوالي 

ز+ان ل�دلd دی. د =وون�Qو له اشغال سره، زده کوونکو اشغال ک�ي وو. +وناما تا+�د ک�ې ده چې دوو =وون�Qو په ج$�و کې 

دکندز په =ار  لو تر وخته پورې ک�دې راپور د ل ورDو لپاره =وون�Qو ته والړ شي او +و =وونQي د ۲۰او  ۱۵اجازه نه درلوده چې د 

نظامي تاس�ساتو په �kر د ل د و خواوو په ذر+عه د =وون�Qو اشغاد نظامي Dواکونو تر ولکې الندې و. په ج$�و کې د =ک�ل کې

واړي چې د نظامي هدفونو لپاره افغان ماشومان د تعل�م حق ته سخت ز+ان رسوي. +وناما په ج$�و کې له =ک�لو خواوو kخه غ

 ون�Qو، کل�ن�کونو او نورو ملکي تاس�ساتو له ن�ولو kخه ډډه وک�ي. =د 

Dای پر Dای شو+و د  ي تر د+رشمې ن�Eې پورې د فشار  کال د جنوري د لوم�ۍ او د جون ۲۰۱۵+وناما مشاهده ک�ې چې د 

مکن�و د D -پورې  k۳۰خه تر  ۱۵رامن� ته ک�ې. د جون له  ي+ا ژوبلې نه د چاود+دونکو توکو له امله په کندز کې ملکي م�+نې

 ي فشار د  خوا  ت (دوه م�+نې او kلور ژوبلې) مستند ک�ي چې د دولت ضد عناصرو لهافتل ملکيm پ+وناما ش -نGتو kخه وروسته

 Dای پر Dای شو+و چاود+دونکو توکو له وجې رامن� ته شوي kو د حکومت پلوه Dواکونو خوGDت محدود ک�ي. 

                                                           
٧١  D هغو bول�ا+ونو ته اوروي چې هدف په مستق�م ډول د غ�ر مستق�مي وسلې، لکه هاوانونه، راکـEونه او السي بمونه د وسلو ډ+ر لوړ چاود+دونکي س�ستمونه دي چې 

په �� م�شتو س�مو کې ل�دلو وړ نه وي. هاوانونه نه شي ک�دای داسې رهبري شي چې هدف په مشخص او مستق�م ډول وولي، او اغ�زې +ــې په پراخه ساحه کې لو+mي؛ که 
 وکارول شي، د ملکي تلفاتو اندازه +ــې ز+اته وي. 
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 افغان ملي امن�تD dواکونه: له Dمکن�و نGتو kخه ملکي تلفات

 ٧٢"لطفا هغې ته مه وا+است چې مور +ــې م�ه ده"

-- bدچې د هخپلوان د +وې لس کلنې نجل bپه ذر+عه افغان م ا نجل bول�لي اردو له خوا د هغې په کور د اورول شوي هاوان 

. په دې پٻGه کې +وه =Qه او +و ماشوم ووژل ۲۰۱۵اپر+ل،  ۱۲، د ل�ژه احمد خ�ل ولسوالي، پکـت�ا وال+ت،  ژوبله شوې،

 شول او اته تنه ماشومان ژوبل شول.

و نGتو په ترڅ کې تر Kولو ز+ات ملکي تلفات اړولي دي. په کال په لوم�ۍ ن�ما+ــي کې، حکومت پلوه Dواکونو د Dمکن� ۲۰۱۵د 

چې  وم�ۍ ن�ما+ــي کې ز+اتوالd راغلdکال په ل ۲۰۱۵د سلنه  ۸۵پلوه Dواکونو له خوا او=تي، دغو تلفاتو کې چې د حکومت 

ژوبلې) وي. ۴۳۷م�+نې او  ۱۴۳ت (افتل ملکي ۵۸۰
٧٣

 

د Dمکن�و نGتو په ترڅ کې د  -ول د افغان ملي امن�تD dواکونو له خواپه عمده ډ -د حکومت پلوه Dواکونو له خوا ملکي تلفات

 سلنه جوړوي.  ۳۷او=تو Kولو ملکي تلفاتو 

ژوبلې) په Dمکن�و نGتو کې افغان ملي اردو ته  ۲۶۱م�+نې او  ۹۱تلفات ( ملکي ۳۵۲د ډ+رې اندٻGنې خبره ده چې +وناما 

ا+ــي کې د افغان ملي اردو له خوا د او=تو ملکي تلفاتو په پرتله دوه برابره کال په لوم�ۍ ن�م ۲۰۱۴منسوب ک�ي چې دغه شم�ر د 

و.
٧٤

سلنه په Dمکن�و نGتو کې د غ�ر مستق�مو وسلو له وجې رامن�  ۹۴حکومت پلوه Dواکونو ته د منسوب شو+و ملکي تلفاتو  

م�+نې  ۸۲ملکي تلفات مستند ک�ي ( ۳۳۰ +وناماپه لوم�ۍ ن�مايــي کې  ۲۰۱۵ته شوي لکه هاوانونه، راکـEونه او السي بمونه. د 

کال د همدې مودې په  ۲۰۱۴ژوبلې) چې د افغان ملي اردو له خوا د غ�ر مستق�مو وسلو په ذر+عه رامن� ته شوي او د  ۲۴۸او 

سلنه ز+اتوالk dر�ندوي. ۱۳۹پرتله 
٧٥

 +وناما سپار=تنه کوي چې حکومت پلوه Dواکونه با+د نور تداب�ر ون�سي چې د Dمکن�و 

د کارولو جازه  وسلو د  ک�ي. په دغسې تداب�رو کې د ډزو په اغ�زمن ډول همغmي کول اونGتو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو مخن�وی و 

 شامل�mي چې د دولت ضد عناصرو سره د مقابلې په وخت کې د ملکي تلفاتو مخن�وي کوي.  اخ�ستل 

 حکومت پلوه Dواکونو ته منسوب شوي: +ادې شوي چې  ې برخې په الندې ډول د Dمکن�و نGتو kو ب�ل

ژوبلې) +ــې اړولي  ۲۶۱م�+نې او  ۹۱ملکي تلفات ( ۳۵۲او ې پيGې چې +وازې افغان ملي اردو ته +ــې نسبت شو  ۱۰۵ �

 دي.

ژوبلې) +ــې  ۴۱م�+نې او  ۷تلفات ( ملکي ۴۸او شوې له والو ډلو ته منسوب وسپيGې چې +وازې حکومت پلوه  ۱۶ �

 اړولي دي. 

 ژوبلې).  ۱۴م�+نې او  ۴ملکي تلفات +ــې اړولي ( ۱۸+وازې افغان ملي پول�سو ته منسوب شوې او  لس پيGې چې �

                                                           
 .۲۰۱۵، ۱۲ا مرکه، پکـت�ا وال+ت، �رد+ز =ار، اپر+ل د +وه قرباني سره د +ونام  ٧٢
ژوبلې) مستند ک�ي چې د حکومت پلوه Dواکونو له خوا په Dمکن�و  ۲۰۳م�+نې او  ۱۰۷ملکي تلفات ( ۳۱۰د جنوري د لوم�ۍ او جون د+رشمې پورې، +وناما  ۲۰۱۴د   ٧٣

 نGتو کې رامن� ته شوي. 
 ژوبلې) مستندي ک�ي چې افغان ملي اردو ته منسوب�mي.  ۱۰۵م�+نې او  ۴۹ملکي تلفات ( ۱۵۴ورې، +وناما د جنوري د لوم�ۍ او جون د+رشمې پ ۲۰۱۴د   ٧٤
ژوبلې) مستندي ک�ي چې د افغان ملي اردو له خوا غ�ر مستق�مو ډزو ته  ۹۸م�+نې او  ۴۰ملکي تلفات ( ۱۳۸د جنوري د لوم�ۍ او جون د+رشمې پورې، +وناما  ۲۰۱۴د   ٧٥

 منسوب�mي.



�و ساتنه، د   � ن�م کلن راپور  ۲۰۱۵په وسله واله ج$�ه کې د ملکي و

33 
 

 ژوبلې).  ۶ملکي تلفات (دوه م�+نې او  ۸درې پيGې چې محلي پول�س ته منسوبې شوي او  �

په �Pون چې د حکومت  پاتې پيGې او تلفات د افغان ملي امن�تD dواکونو په �Pو عمل�اتو کې رامن� ته شوي، د هغو عمل�اتو

 . شوې ديپلوه وسله والو ډلو سره +و Dای ترسره 

 د افغان ملي امن�تD dواکونو له خوا په Dمکن�و نGتو کې د ملکي تلفاتو ب�ل$ې

د افغان ملي اردو +و کاروان تر بر+د  کېدولت ضد عناصرو د کاپ�سا وال+ت د ت$اب په ولسوالي مه، ۱۲د اپر+ل په  �

، چې په +وه ملکي کور توغولې kخه د هاوان �ولb واډې   ېنmد ې نGته کې، افغان ملي ادرو لهون�و. په د ېالند

�و ته +ــې تلفات واړول (ا تنو ۱۷ول$�دلې او �ن شول �اوه تنه م�ه: درې =Qې او kلور ماشومان او لس تنه Kپملکي و

 درې تنه +ــې د خاپوړو ماشومان وو.) چې

پوستې Dای پر Dای ک�ې.  د بادغ�س وال+ت باالمرغاب په ولسوالي کې kو نور ېافغان ملي اردو مه، ۲۳د مارچ په  �

دولت ضد عناصرو پخوانb پوستې ون�ولې اوپه افغان ملي اردو +ــې بر+د وک�. په دې Dمکنb نGته کې، افغان ملي اردو 

=Qې او +و  ېيــدرې چې  دي ملکي تلفات (درې وژنې، +وه =Qه او شپm تنه Kپ�ان ۹اورولې چې  kو د هاون �ولې و

 واړول. هلک و)  يــې 

 دولت ضد عناصر: له Dمکن�و نGتو kخه رامن� ته شوي ملکي تلفات

 ، =ا+ــي په ملي اردو د هاوان �ولb وغره له لوري طالب جن$�ال�و د  وې چې د کور خوا ته روان وم. ما ول�دل چې ۸:۴۵"د سهار 

 د �ده. لm وروسته زه او نور کل�وال د هغه کور ته ورغلو، هلته موږ د ده$و+شتلې. خو �ولb په کلي کې زما د �اونPي پر کور ول
دوو ماشومانو جسدونه ول�دل چې عمرونه +ــې اووه او +وولس کاله وو. دې چاودنې دده kلور لو¡ې او +و بل زوي هم Kپ�ان ک�ي 

. که داسې نه و بهر په کرونده کې و  هه =Qزما �اونPي او ددوو. �ولb په هغه وخت کې ول$�ده چې Kول ماشومان په کور کې وو. 
 ٧٦"وای Kوله کورنb به تباه شوې وای.

ر ولسوالي کې د Kه پو ې د کن� وال+ت په ود طالبانو له خوا د هاوان د �ولb د و+شتلو شاهد چې د ملي اردو په +وې پوستې +ــ --

. طالبانو دغه مسوول�ت په خپله و+ب پا¡ه ل�ان ک� نور +ــې Kپ ي�نQهوژل او  و يــې او دوه تنه ماشومان ېو ېاورول مه۲۰مارچ په 

 ٧٧کې منلd دی.

ولت ضد ژوبلې) د ۳۷۵م�+نې او  ۱۳۷ملکي تلفات ( ۵۱۲له لوم�ۍ د جون تر د+رشمې نٻEې پورې، +وناما جنورۍ د  ۲۰۱۵د 

کال ۲۰۱۴و=تي او د ا کېدي چې په Dمکن�و نGتو او بر+دونو  عناصر ته منسوب ک�ي 
٧٨

سلنه  ۴۶رتله د همدې مودې په پ 

کال کې د Kاکن�زې پروسې په ضد د  ۲۰۱۴کموالd جوړوي. لکه kن$ه چې په ت�رو مخونو کې مو ولوستل، دغه کموالd په 

 . له خوا له بر+دونو سره پرتله شوی طالبانو

                                                           
باد =ار، نن$رهار وال+ت،  د  ٧٦

ٓ
 .۲۰۱۵جون،  ۲+وناما مرکه، جالل ا

 http://shahamat-english.com/index.php/news/53517-enemy-posts-come-under-attack-2-injured-in-eastern-kunarو�ورئ:   ٧٧
 ژوبلې په Dمکن�و نGتو کې دولت ضد عناصرو ته منسوب ک�ي.  ۶۸۸م�+نې او  ۲۵۲ملکي تلفات ( ۹۴۰د جنوري د لوم�ۍ او جون د+رشمې پورې، +وناما  ۲۰۱۴د   ٧٨
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وخت کې ډ+ر کال په ترڅ کې، +وناما مشاهده ک�ل چې د طالبانو له خوا په حکومت پلوه Dواکونو بر+دونو په هغه  ۲۰۱۵د 

پوستې درلودې +ا +ــې  ېتلفات درلودل چې دوي په هغو حکومت پلوه Dواکونو بر+د ک�ی چې �� م�شتو س�مو ته +ــې نmد ملکي

�زمي کولې. +وناما دغه راز، په ولسوال�و کې په اداري مرکزو نو د بر+د په وخت کې هم ملکي تلفات مستند ک�ي دي. که kه هم، 

ن�تي kواکونه تر هدف الندې ن�ولي وو، خو +وناما د دولت مکن�و نGتو او بر+دونو اکـثر+ت امد D د دولت ضد عناصرو له خوا

ضد عناصرو له خوا داسې Dمکنb نGتې هم مستندې ک�ي چې ملکي کسان +ــې په عمدي ډول په نGه ک�ي لکه په ملکي 

نه.تاس�ساتو باندې د Dمکن�و ج$�و په ترڅ کې بر+دو ملکيحکومتي ادارو +ا نورو 
٧٩

 

 د دولت ضد عناصرو له خوا په Dمکن�و ج$�و کې د ملکي تلفاتو ب�ل$ې

طالبانو د فراه وال+ت د پشت رود په ولسوالي کې د افغان ملي امن�تي Dواکونو په +وې پوستې بر+د kلورمه د اپر+ل په  �

و درندې وسلې وکارولې. په وک� چې په �� م�شته س�مه کې پرته وه. طالبانو په دې بر+د کې د هاوان �ولb، راکـEونه ا

دوه تنه +ــې =Qې او +وه نجلb وه او +وه =Qه او دوې نجلې +ــې Kپ�انې  بر+د کې kلور تنه ملکي کسان و وژل شول چې

ک�ې. طالبانو د دې بر+د مسوول�ت ومانه، خو د ملکي کسانو تلفات +ــې د ملي اردو د kرخ�و بر+دونو ته منسوب 

ک�ل.
٨٠

 

د نن$رهار وال+ت د حصارک په ولسوالي کې د ملي امن�تي Dواکونو په پوستو باندې بر+د وک�. طالبانو مه، ۱۰د جون په  �

ه په دې بر+د کې وکارول شول. kو �ولb په ولسوالb کې په ملکي کورونو نهاوانو ۱۰۰نه تر  ۸۰د راپورونو له مخې له 

Kپ�ان ک�ل، چې اته تنه +ــې ماشومان وو.  نور +ــې ۲۳وژل (+و مٻ�ه او =Qه) او  کسان +ــې و ملکيول$�دې چې دوه تنه 

 طالبانو د دې بر+د مسوول�ت په خپله و+ب پا¡ه کې منلd دی. 

ې چې تلفات +ــې کوم مشخص لوري ته ومت پلوه Dواکونو ترمن� Dمکنb نGتد دولت ضد عناصرو او حک
منسوبول ناممکن و

٨١
 

ه =وونQي کې د Kوپک اواز په ندرت سره اور+دل ک�mي، او د Kوپک اواز واور+د. پ ېچې سهار م هوماکې  لوست"زه د فز+ک په 

وتلو. زده کوونکو چ�غې وهلې او �Dنو =وونکو هم. +وه �ولb زما په ل�ن$ي ول$�ده او  ه�wکله دومره نmدې نه و، موږ دهل�ز ته و
روسته په بلې نجلې هم +وه �ولb ه�� په +اد نه دي. =ا+ــي د ک�کb له الرې kخه راغلې وي. له ما و  ېزه ولو+دم. له هغه وروسته م

 ٨٢ول$�دله. =وونQي و نه ت�ل شو او زده کوونکي په هغه ماسپ�Gن هم =وونdQ ته والړل."

                                                           
ه چې په Dمکن�و نGتو کې و�ورئ: د وژنې د جن$ي جرم په اړه برخه: د ملکي کسانو هدفي وژنې چې د ملکي کسانو په ضد بر+دونه رانغاړي. د ملکي کسانو په ضد بر+دون  ٧٩

 پي¥ وي د Dمکن�و نGتو په برخه کې راغلي. 
 اکونو هوا+ــي عمل�اتما د افغان ملي اردو له خوا د هوا+ــي بمبار+و له امله ملکي تلفات په ب�له برخه کې اچولي او تصد+ق ک�ي. و�ورئ د افغان ملي امن�تD dو+ونا   ٨٠
� د اوږدو نGتو په ترڅ کې رامن� ته د مسوول�ت منسوبونه، په خاص ډول د هغو ملکd وژنو او ژوبلو په اړه چې د حکومت پلوه Dواکونو او دولت ضد عناصرو ترمن  ٨١

قربان�انو او نورو منابعو  ک�mي خاصې ستونزې او �وا=ونه جوړوي. +وناما دې ته خاصه پاملرنه کوي چې دا ډول پيGې تحق�ق ک�ي او په عادي ډول له ډ+ر شم�ر شاهدانو،
شوي +ا ژوبل شوي، دارن$ه kو kر�نده ک�ي چې تر ممکنه حده پورې د قرباني سره مشورې کوي kو معلومه ک�ي چې kن$ه ملکي کسان چې په ج$�و کې ��ر وو وژل 

د عناصرو دواړو ته په ملکي موقف kن$ه و. که چ�رې، د ملکd تلفاتو منسوبونه چې په ج$�و کې ��ر وو، ممکنه نه وي، +وناما پيGې حکومت پلوه Dواکونو او دولت ض
 دولت ضد عناصر.جال کـت$وري کې منسوبوي: حکومت پلوه Dواکونه/

 . ۲۰۱۵اپر+ل،  ۲۱د +وناما مرکه، شبرغان، جوزجان وال+ت،   ٨٢
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کلنه =�Qنه زده کوونکې چې د جوزجان وال+ت د شبرغان په ولسوالي کې د ملي پول�سو او دولت ضد عناصرو ترمن� په  ۱۸ --

 .. دولت ضد عناصرو د ت�لو په +وه کاروان بر+د وک� او ملي پول�سو Dوابي ډزې وک�ې Kپـې شوه مه۱۵متقابلو ډزو کې د اپر+ل په 

جنورۍ د  ۲۰۱۵کال په لوم�ۍ ن�ما+ــي کې، �� م�شتو س�مو ته نmدې نGتو په پرلپسې ډول ملکي تلفات اړولي دي. د  ۲۰۱۵د 

ژوبلې) چې د حکومت  ۳۷۷م�+نې او  ۹۳( ملکي تلفات مستند ک�ي  ۴۷۰له لوم�ۍ نٻEې kخه د جون تر د+رشمې پورې، +وناما 

وا صې خخمشدولت ضد عناصر ترمن� د Dمکن�و نGتو په ترڅ کې رامن� ته شوي، چې د تلفاتو منسوبول +وې پلوه Dواکونو او 

سلنه کموالي kر�ندوي  ۲۸کال د لوم�ۍ ن�ما+ــي په پرتله  ۲۰۱۴ته نا ممکن و. دغه شم�ر د 
٨٣

چې په عمومd ډول د Dمکن�و  

 په ترڅ کې د ملکي تلفاتو له کموالي سره سم دي.  نGتو

اتو ب�ل$ې چې منسوبول +ــې +وه ناصرو ترمن� د Dمکن�و نGتو په ترڅ کې د ملکي تلفعد حکومت پلوه Dواکونو او دولت ضد 

 :ته نا ممکن و لوري 

لي Dان$�ي Dواکونه، ملي طالبانو د افغان ملي امن�تي Dواکونو په �Pو عمل�اتو بر+د وک� چې افغان ممه، ۱۱د مb په  �

 �س، د ملي امن�ت اداره او حکومت پلوه وسله وال Dواکونه په کلپو
ٓ
قچي په ې شامل وو، چې د جوزجان وال+ت د ا

ملکي تلفات (+و  ۱۲ولسوالي کې +ــې چا¡�ز عمل�ات ترسره کول. دواړو خواوو سپکې او درندې وسلې لکه هاوانونه چې 

دت  له امله، دا تشخ�صول ې دوې =Qې او درې ماشومان وو). د ج$�و د شان Kپ�ان شول چملکي ۱۱هلک م� او 

 کومه خوا د تلفاتو المل �ر�Dدلd دی. معلومه شي  و چې و نه  شوني

د افغان ملي �ا¡�و په ولسوالي کې په �� م�شتو س�مو کې ولت ضد عناصرو د غزني وال+ت د خو�دمه، ۲۴د مb په  �

لو، راکـEي بمونو او هاوانونو په ذر+عه بر+د وک�. د ډزو د تبادلې په پا+له کې وسسپکو پوستو باندې د  امن�تي Dواکونو په

شدت له امله، شونې نه وه چې تلفات کوم د ان Kپ�ان شول چې شپm تنه =Qې او درې ماشومان وو. د نGتو ملکي ۱۲

 ته منسوب شي.  وري ل

 په �� م�شتو س�مو کې د هاوانونو او راکـEونو بر+دونه

 وژل ن �ول�و اته تنه ماشومان د غزني په =ار کې، چې د واده مراسمو ته تللي وو، ود هاوا

، د افغان امن�تي Dواکونو د �Pو عمل�اتو په ترڅ کې، افغان ملي اردو د غزني وال+ت، غزنd =ار ته �kرمه نmدې لس ۵د جون په 

کلي کې په +وه کور ول$�ده چې د واده مراسم په کې ترسره و+شتلې، +وه �ولb د غزني =ار په شاو خوا کې په +وه  د هاوان �ولb و

 +ــې هلکان وو.  ۹لس تنه +ــې Kپ�ان ک�ل چې  کلونو په من� کې وو او ۱۴او  ۸نه +ــې د و وژل چې عمر  هلکان و ۸ک�دل. چاودنې 

د هغه د و+اند له قوله  افغان امن�تي Dواکونو او حکومت د دې پيGې په اړه متضاد ب�انونه ورک�ي دي. په رسن�و کې د والي او

له +وناما سره په  D٨٤ای پر Dای شوی چاود+دونکو توکو ختلي. رچې له +وه واده kخه را�ر�Dدلې پ +و موKر و+ل شوي چې 

                                                           
ژوبلې د حکومت پلوه Dواکونو او دولت ضد عناصرو ترمن� د  ۴۷۸م�+نې او  ۱۷۴ملکي تلفات ( ۶۵۲د جنوري د لوم�ۍ او جون د+رشمې پورې، +وناما  ۲۰۱۴د   ٨٣

 ته ممکنه نه وه، مستند ک�ي.  Dمکن�و نGتو په ترڅ کې، چې منسوبونه +ــې +وې خوا
: پته: ۲۰۱۵جون،  ۵و�ورئ: عادل، م�رو+س، اووه تنه ووژل شول، کله چې چاودنې په غزني کې د واده د مراسمو وس�له په نGه ک�ه. خامه خپرونې،   ٨٤

http://www.khaama.com/7-killed-as-explosion-targets-vehicle-of-wedding-guests-in-ghazni-1173  ک د غاړي د  ۷او�تنه د واده م�لمانه په غزني کې د س
 blast-roadside-ghazni-killed-guests-wedding-http://www.pajhwok.com/en/2015/06/05/7چاودنې له امله ووژل شول، پژواک افغان ن�وز، پEه: 
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پر Dای شوي چاود+دونکي توکd مباحثه کې د افغان امن�تي Dواکونو متضاد ب�انونه ورک�ي دي چې د دې پيGې مالمتي د Dای 

او دا +ــې هم و+لي چې +وه چاود+دونکې وس�له ي لٻدپه وړاندې چاود ه وس�لېچې د ماشومانو د وړونکې نقل� بوينې ته منسوچاود

د Kولنې  ٨٥په تصادفي ډول له هغې سره ل$�دلd او په دې ډول تلفات رامن� ته شوي. ر کې Dای پر Dای شوې وه او +و تنپه کو 

وان د �ولb له امله رامن� اته ورغلd منلې ده چې تلفات د ه ېر چې هغې ساحز+اتو منابعو +وناما ته و+لي چې د ملي اردو +وه افس

+رو نورو منابعو سره هم مشورې ک�ي، لکه حکومتي چارواکي، افغان امن�تي Dواکونه، ډبرس�ره، +وناما له  په دې ٨٦ته شوي.

ی پر Dای شوي چاود+دونکي وس�لې په شاهدان او د Kولنې خپلواکې سرچ�نې، او دې پا+لې ته رس�دلې چې په کور کې د پEې Dا

  ذر+عه دغه پٻGه نه ده رامن� ته شوې.

 ۸۶۲کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې د راکـEونو، هاوانونو او السي بمونو له امله ډ+ر ملکي تلفات رامن� ته شوي. +وناما  ۲۰۱۵د 

واوو له خوا د دا ډول وسلو له کارولو kخه ژوبلې) مستند ک�ي چې په ج$�و کې د =ک�لو خ ۶۷۴م�+نې او  ۱۸۸تلفات ( ملکي

سلنه کموالي kر�ندوي، ۴کال د همدې مودې په پرتله  ۲۰۱۴شوي. که kه هم، دغه شم�ر د راپ�دا 
٨٧

هاوانونو، راکـEونو او  

 سلنه جوړوي.  ۱۸تلفاتو د Kول شم�ر  ملکيکال په لوم�ۍ ن�ما+ــي کې په افغانستان کې د  ۲۰۱۵السي بمونو د 

ژوبلې) د هاوان �ول�و، راکـEونو، او الس بمونو ته  ۳۹۲م��نې او  K۱۱۸ول ملکي تلفات،  ۵۱۰سلنه د ملکي تلفاتو ( ۵۹+وناما 

چې د حکومت پلوه Dواکونو له خوا کارول شوي بي ک�ي منسو
٨٨

ژوبلې)  ۲۳۶م�+نې او  ۵۹ -۲۹۵ملکي تلفات سلنه ( ۳۴او  

 ۲منسوب�دای؛ او پاتې  ای ژوبلې) ه�� لوري ته نه شو ۳۷�+نې او پنQه م -۴۲دولت ضد عناصرو ته منسوبوي؛ پنQه سلنه (

د ډزو د تبادلې له امله بولي. د هغه خوا ژوبلې) د سرحد  ۹شپm م�+نې او  -تلفات ۱۵سلنه (
٨٩
  

ي، دې په ن�ما+ــي او کلني راپورونو کې چې په وسله واله ج$�ه کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه +ــې خپاره ک�  ۲۰۱۴د +وناما د 

احتمال ته اشاره شوې چې د افغان امن�تي Dواکونو او دولت ضد عناصرو ترمن� د Dمکن�و نGتو په ترڅ کې د هاوانونو، راکـEونو 

 دا اندٻGنه ب�ا تکرار ک�ې  او السي بمونو د کارولو له امله د ج$�و ساحې په نا چاودو چاود+دونکو توکو سره کک�ې ک�mي. +وناما

اکونه داسې پال�سي +ا طرز العمل نه لري چې له مخې +ــې دوي له Dمکن�و نGتو kخه وروسته ساحه له چې افغان امن�تي Dو

ناچاودو توکو kخه نGاني ک�ي او هغه پاکه ک�ي.
٩٠

 

خلک دج$�و له وران�و  ملکيم کوي چې د نظامي عمل�اتو په جر+ان کې Kولې هwې با+د وشي چې د بشرپالنې ن�+وال قانون حک

خلک له ز+ان، ژوبلې +ا مرګ kخه وساتل شي. ملکيچې او Kول احت�اطي تداب�ر با+د ون�ول شي  kخه وژغورل شي
٩١

+وناما په  

                                                           
 ترمن�.  ۸او  ۶کال د جون د  ۲۰۱۵له افغان ملي پول�سو، ملي اردو او ملي سرحدي پول�سو سره د +وناما �Kلفوني مرکه د   ٨٥
 ذهمدا ماخ  ٨٦
ژوبلې چې د هاوانونو، راکـEونو او السي بمونو په ذر+عه  ۶۹۴م�+نې او  ۲۰۴ملکي تلفات مستند ک�ي ( ۸۹۸د جنوري د لوم�ۍ او جون د+رشمې ترمن�، +وناما  ۲۰۱۴د   ٨٧

 Kولو خواوو ته منسوبې دي. 
٨٨  D تلفات چې حکومت پلوه dخه راپ�دا شوي ملکk ونوEواکونو (د هغو  ۱۱۷واکونو ته +ــې نسبت شوي، +وناما له هاوانونو، السي بمونو او راکـD dې افغان ملي امن�تGپي

 پيGې حکومت پلوه وسله واله Dواکونو ته منسوبوي.  ۶عمل�اتو په �Pون چې د حکومت پلوه وسله والو او ن�+والو Dواکونو په �Pون شوي) ته منسوبوي او 
 و�ورئ: د پولې دواړو خواوو ته د نGتې برخه  ٨٩
 ۲۰۱۵مb،  ۱۲دفاع وزارت له چارواکو سره مرکه، کابل،  د  ٩٠
جون،  ۸پروتوکول)  IIکال  دوهم الحاق�ه پروتوکول او غ�ر ب�ن المللي وسله واله ج$�و کې د قربان�انو ساتنه ( ۱۹۴۹ا�ست  ۱۲ماده د ژن�و د توافقاتو د  ۱۳و�ورئ:   ٩١

۱۹۷۷. 
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دې �Kن$ار کوي چې دولت ضد عناصر د طالبانو په �Pون با+د تداب�ر ون�سي چې په نا چاودو توکو کک�ې ساحې نGاني او پاکې 

 ک�ي. 

اکونه او نه دولت ضد عناصر، د طالبانو په �Pون په ه�� مورد کې مسوول�ت نه +وناما +ادونه کوي چې نه افغان ملي امن�تي Dو

له امله ز+انمن شوي وي +ا او بې تشخ�صه بر+دونو  ف الندې ن�ول شويکسان په قصدي ډول تر هد ملکيدي منلd چ�رې چې 

کسان له  ملکيتق�مو وسلو په ذر+عه په داسې مواردو کې چې Dواکونه نه دي توان�دلي kو احت�اطي تداب�ر ون�سي او د غ�ر مس

 ز+ان kخه بچ ک�ي. 

کسان Kپ�ان  ملکي Q=۵۳ې او ماشومان ووژل شول او  ۲۹ي تلفات (کمل ۸۳دې چې ند ملي اردو له خوا د هاوان د �ول�و په وړا

 واړول، د احتساب نشتوالd ۳۱د ډسمبر په  ۲۰۱۴شول) +ــې د هلمند وال+ت د سن$�ن په ولسوالي کې د 

مو د ساد هلمند وال+ت د سن$�ن په ولسوالي کې د واده په مر  مه۱۳کال د ډسمبر په  ۲۰۱۴ه وروسته چې ملي اردو د له هغ

نور ماشومان، نهه =Qې او اته تنه س�ی +ــې Kپ�ان ک�ل، د راپورونو  ۳۷وژلې او  =Qې +ــې و ۹ماشومان او  ۲۰هاوان بر+د وک� او 

 تنه کارمندان ون�ول چې هاوانونه +ــې اورولي وو او تحق�قات +ــې پ�ل ک�ل.  kخه دوه ېله مخې، ملي اردو له خپلې پوست

له هغه وروسته، +وه پالوي چې د ملي دفاع وزارت، د کورن�و چارو د وزارت او د ملي امن�ت د ر+است له کارمندانو kخه ترک�ب 

مو په وخت کې +وه وس�له ساد واده د مر  ته والړل چې تحق�قات وک�ي. دوي دې پا+لې ته ورس�دل چې په کور کې ېساح ،شوی و

�نو قوماندانانو او پرسونل د دله. د راپورونو له مخې دوي د ملي اردو د Dٻتوکو kخه ډکه وه بې وخته و چاود چې له ناچاودو

په  ه�� ډول مسوول�ت +ــې نه دی منلd. د ادعا له مخې، د دوي سپار=تنې لو=تنه وک�ه، خو د دې پيGې د پي�Gدسپار  bلتبد+

د ز+ات وخت لپاره هلته  ېد ملي اردو د هغو کارمندانو د خدمت د مودې نوبت مراعات شي چ ېدې ضرورت چې په ولسوالي ک

اتو لپاره قچې د تحق� ي ک�  ېخې، ملي اردو دوه تنه  خوشپاتې وو او د Dا+ــي خلکو د غو=تنو پر بنس والړې وي. د راپورونو له م

  ٩٢نه دي =کاره شوي. ن�ول شوي وو. د تحق�قاتو پا+لې

dولنې او قومK واکونو او دD dوناما له شاهدانو، افغان ملي امن�ت+  �تلفات د هاوان د  ملکيچې  ې مشرانو سره په مرکو کې تا+�د ک

�ول�و له امله رامن� ته شوي. ه�� +وې منبع و نه و+ل چې په دې حادثه کې د دولت ضد عناصرو ته تلفات اړول شوي وي. په 

دوي هغه هاوانونه و+شتلd و چې د واده په کور کې  ېچې د پيGې په وخت کې ملي اردو منلې ده چ ي+ادوره، +وناما دې برس�

 ٩٣نGتې روانې وي. ېوخت کې په هغه ساحه کې وسله وال ول$�دل خو ادعا +ــې کوله چې په دې

�نه پ�ل ک�ی او د هغو د ت�رو خبرو په ر¡ا کې، +وناما په افغان چارواکو غm کوي چې د پيGې په اړه نو�k ي، هر اړخ�زه او شفافه

کسانو سره چې مسوول�ن دي حساب وشي، که چ�رې د بشرپالنې د ن�+وال قانون +ا د بشري حقونو د ن�+وال قانون kخه 

 سرغ�ونه تا+�د شي. 

په اړه چې ملکي تلفات اړوی د غ�ر مستق�مو وسلو د کارولو  ېچ =ک�لو خواوو غm کوي kو +ق�نd ک�ي  په Kولو کې +وناما په ج$�و 

په سمالسي او بې طرفه ډول تحق�قات وشي. دا ډول تحق�قات با+د +ق�ني ک�ي چې موضوع په مناسب ډول با+د تعق�ب شي، په 

                                                           
. و�ورئ په وسله واله ج$�ه کې د ۲۰۱۵جون،  ۱۷وانd د معلوماتو د همغmي ولسمشر+ز دفتر، کابل: کابل وال+ت، د دفاع وزارت له چارواکو سره مرکه، توح�د، پخ  ٩٢

 مخونه. ۹ -۸ملکي کسانو د ساتنې کلنd راپور، +وناما 
 ، د ز+اتو معلوماتو لپاره. ۳۷ -۳۶و�ورئ: په وسله ج$�ه کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه راپور، مخ   ٩٣
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که چ�رې  دې ډول چې +ا له زده شو+و سبقونو kخه زده ک�ه وشي kو پال�سي او طرز العملونه +ا د فعال�ت قواعد بهتر شي +ا

 پل�ني +ا جنا+ــي اقدام وشي. دس الزمه وي

له =ک�لو خواوو غواړي، د طالبانو او د افغان ملي امن�تي Dواکونو په �Pون، چې د  ېد بشرپالنې د ن�+وال قانون په ج$�و ک

ژغورل شي. په ش�انو د ساتنې لپاره Kول ممکن احت�اطي تداب�ر ون�سي kو هغوي د ج$�و له اغ�زو kخه و  ملکيکسانو او  ملکي

، د ج$�و لپاره د مناسبو طر+قو اخت�ارول، او �� م�شتو س�مو ته نmدې د خبرداری نو ته وار د مخه تداب�رو کې ملک�اداسې 

شامل�mي. ،نظامي هدفونو له په نGه کولو kخه ډډه کول
٩٤

 

ډه شتلو kخه ډس�مو ته د هاوانونو او السي بمونو له و+ ملکي+وناما +و Dل ب�ا په Kولو =ک�لو خواوو غm کوي چې �� م�شتو 

ې ندچې د ج$�و او د غ�ر مستق�مو وسلو د کارولو قواعد او طرز العملونه تر ب�ا کـتنې ال وک�ي او له دوي kخه غو=تنه کوي

د مسوول�ت سره سم، مخکې له دې چې غ�ر مستق�مي وسلې وکاروی لکه  د دوي ېون�سي. د بشرپالنې د ن�+وال قانون الند

مونه، په ج$�و کې =ک�لې خواوې مسوول�ت لري الندې کارونه ترسره ک�ي kو ملکي تلفات حد اقل هاوانونه، راکـEونه او السي ب

ته را�K شي: په ج$�و کې د وسلو اغ�زې، هغه نظامي دنده چې وسله +ــې با+د اجرا ک�ي او د دې دوو فکـEورونو ترمن� انPول.
٩٥

 

 الفقار عمل�اتد ذو

 ۲۰۰۱ونو د هلمند په شمال کې د ذو الفقار عمل�ات پ�ل ک�ل. دغه عمل�ات له افغان ملي امن�تD dواک، نهمهد فبروري په 

+ــې دوام  اتمهراه�سې په خپلواک ډول تر Kولو د لو+ــې کچې عمل�ات وو. عمل�اتو د سن$�ن په ولسوالي زور واچاوه او د اپر+ل تر 

 ٩٦وموند.

سلنه  ۴۸مستند ک�ي، چې  ېې د عمل�اتو په دوران کژوبلې) په سن$�ن ولسوالي ک ۴۹م�+نې او  ۱۶ملکي تلفات ( ۶۵+وناما 

سلنه د دواړو خواوو ترمن� متقابلو ډزو ته  ۱۵او پاتې  ې ک� حکومت پلوه Dواکونو ته منسوب  سلنه +ــې ۳۷دولت ضد عناصرو او 

ت هم افلداسې ملکي تي، که kه هم +وناما تلفات د هاوانونو او نورو درندو وسلو له امله رامن� ته شو ملکي. ز+اتره ې��لمنسوب 

ستي بر+دونو له امله رامن� ته شوي. +ناچاودو توکو او نا انPوله ترور رو له خوا د ا+Gودل شو+وصامستند ک�ي چې د دولت ضد عن

کال په لوم�ۍ ن�ما+ــي کې افغان ملي امن�تي Dواکونو له +وناما سره په مرکو کې و+لي چې حکومت پلوه Dواکونو د  ۲۰۱۵د 

 �٩٧اتو په ترڅ کې د ه�� ډول ملکي تلفاتو المل نه دي �ر�Dدلي.ذوالفقار عمل

 �سلنه په  ۵۰و+جاړ ک�ي +ا +ــې د هغو  هنوکور  کسانو د ملکيډول  چې افغان ملي امن�تي Dواکونو په قسمي  ې +وناما تا+�د ک

و+جاړولو قانوني بنس تونو د ملکي+وې خوا نه شو کوالی د افغان امن�تي Dواکونو له خوا د  �قسمي ډول تخر+ب ک�ي، ه�

تونو د و+جاړت�ا لپاره ه�� ډول د خسارې د جبران ملکيشکا+ت درلود چې د  ١٠٠او ملکي خلکو ٩٩محلي چارواکو ٩٨و=�ــي.

                                                           
ی سd ار سي د بشرپالنې د ن�+وال عرفي قانون، لوم�ی Kوک، قواعد، ا+P+ت، ژان ماری ۲۴، ۲۳، ۲۲قواعد   ٩٤

ٓ
، د بر+دونو د اغ�زو په وړاندې احت�اطي تداب�ر، ا

 ). ۲۰۰۵ه�ن$ار+Eس، او لوو+ز دوسوالدب�ک (ک�مبر+ج 
�ې د قانون درسي کـتاب، بر+تان�ا، د دفاع وزارت، اکسفورډ پوهنتون چاپ، برخې: د الر=وونې او تطب�ق اصول، وسلې، د وسله والې ج ۱-  ۶/۲، ۶/۲و�ورئ:   ٩٥$

 . ۲۰۰۴اکسفورد 
 . ۲۰۱۵اپر+ل،  ۱۴د کورن�و چارو وزارت له چارواکو سره مرکه، کابل،   ٩٦
 . ۲۰۱۵جون،  ۱۷ره مرکه، کابل، او د دفاع وزارت له چارواکو س ۲۰۱۵مb  ۲۱او  ۲۰۱۵اپر+ل،  ۷د کورن�و چارو وزارت له چارواکو سره مرکه، کابل،   ٩٧
اپر+ل،  ۷، د +وناما مرکه د کورن�و چارو وزارت له امن�تي مرست�ال سره، کابل ۲۰۱۵اپر+ل،  ۶د والي له مرست�ال سره د +وناما مرکه، هلمند وال+ت، لشکر�اه،   ٩٨

  .۲۰۱۵مb،  ۲۱، د +وناما مرکه د کورن�و چارو وزارت له اپرات�في مشر سره، کابل ۲۰۱۵
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بر+د په �kر، د ذوالفقار علم�اتو افغان ملي  ١٠١م�کان�زم نشته. د ملي امن�تي Dواکونو له خوا د لوم�ني مستقل پالن شوي

� ملکيتلفاتو د ز+اتوالي مخن�وی وک�ي. لکه په  ملکيkو په داخل کې داسې تداب�ر تقو+ه ک�ي چې د  Dواکونو ته دا فرصت ورک

زو ارزونه که kه هم +وناما تا+�د ک�ې چې دولت ضد عناصرو ذوالفقار په عمل�اتو کې ز+ات �غکسانو باندې د دوي د عمل�اتو د ا

و =کاره ب�ا کـتنه نه ده ک�ې او و+لي +ــي دي چې دولت ضد عناصر د تلفات اړولي، افغان امن�تي Dواکونو هم په عمل�ات ملکي

 ١٠٢تلفاتو سبب �رDيدلي. ملکيKولو 

+وناما د افغانستان په حکومت غm کوي چې د افغان ملي امن�تي Dواکونو له خوا د نظامي عمل�اتو +وه خپلواکه او شفافه ب�ا کـتنه 

انو لپاره د خسارې ملکيمن�و ته د ز+ان کچه راE�Kه شي او د متاثره شو+و تضم�ن ک�ی kو +ق�ني ک�ي چې ملکي کسانو او ملکي شت

 د قانوني جبران تداب�ر ون�ول شي. 

  :و�ورئ الندې  تلفاتو د کمولو لپاره طرح شوې وي، با+د ژر تر ژره پلې شي ( ملکي+وناما سپار=تنه کوي، چې ملي پال�سي چې د 

  .انو ساتنه)ملکيحکومت پلوه Dواکونه او د 

                                                                                                                                                                                           
 . ۲۰۱۵اپر+ل،  ۶د والي له مرست�ال سره د +وناما مرکه، هلمند وال+ت، لشکر�اه،   ٩٩

 . ۲۰۱۵د سن$�ن او نادعلي د ولسوال�و له ملکd کسانو سره د +وناما ت�لفوني مرکې، مارچ او اپر+ل،   ١٠٠
کې تر Kولو لوی  ۲۰۱۵او د هلمند وال+ت په شمال کې په   ادامه ورک�ه د ج$�و له موسم kخه مخکې، افغان ملي امن�تD dواکونو خپلو شد+دو عمل�اتو ته ۲۰۱۵د   ١٠١

ک�ل kو د +اغ�انو ساحې  عمل�ات پ�ل ک�ل. د ډ�روال عبد الخالق چې ر+�س ارکان هم و په مشري، افغان ملي امن�تD dواکونو  مشترک عمل�ات د هلمند په شمال کې پ�ل
قول اردو له  ۲۰۷او  ۲۰۵قول اردو له خوا پالن او رهبري شول، چې د  ۲۱۵ري مخن�وی وک�ي. دغه عمل�ات د ملي اردو د پاکې ک�ي، د جن$ي موسم لپاره د +اغ�انو د ت�ا

ثبات کې د امن�ت د �Kن$Gت او  خوا +ــې مالت� ک�ده، او د ای ای ا+س ا+ف، ای ای ا+ف او افغان ملي پول�سو جز و تامونه ورسره وو. د امر+کا د دفاع وزارت په افغانستان
 http://www.defense.gov/pubs/June_1225_Report_Final.pdf، پته: ۵، مخ ۲۰۱۵په اړه راپور، کان$رس ته راپور، جون 

 . ۲۰۱۵له افغان ملي امن�تي Dواکونو سره د +وناما غونPې او د بر+Gنال�کونو مکاتبه، اپر+ل   ١٠٢
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کسانو ساتنه ملکيدولت ضد عناصر او د . ۳
١٠٣

 

چې مظاهر وک�ي. +و ناkاپه +وه لو+ه  يشم�ر خلک د لوبو م�دان ته روان د"زه د کور مخې ته والړ وم او ل�دل مې چې ز+ات 
�ي +ــې چاودنه وشوه او هر Dای لو�ي ون�و. زه د د+وال شاته پ شوم. له +و kه وخت وروسته پول�س راغلل او Kپ�ان او م

 ١٠٤راغونPول."

ناچاودي توکي ت�لي  په هغه کې  بر+د�ر پر Dان پورې  چېشاهد  Dانمر�ي بر+د  هغه ت په =ار کې دسد خوست وال+ت د خو --

تنه هلکان). ه�� +وې ډلې د دې پيGې  ۸نور +ــې Kپ�ان ک�ل ( ۶۱وژل (+و هلک) او  ملکي کسان +ــې و ۱۹ چاودنه يــې وک�ه  وو 

dمسوول�ت نه دی منل. 

ژوبلې) چې د دولت  ۲۲۲۳م�+نې او  ۱۲۱۳ملکي تلفات ( ۳۴۳۶ورې +وناما د جون تر د+رشمې ن�Eې پ لوم�ۍ kخه د جنوري د

.مستند ک�ي  ضد عناصرو له خوا د عمل�اتو او بر+دونو په ترڅ کې کې راپ�دا شوي
١٠٥

کال د همدې مودې په  ۲۰۱۴دغه ش�مر د  

 ۲۰۱۵تلفاتو چې +وناما د  ملکيد Kولو  چې دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي تسلنه کموالk dر�ندوي. ملکي تلفا ۳پرتله 

 سلنه جوړوي.  ۷۰د جون تر د+رشمې نٻEې پورې ثبت ک�ي،  kخه کال د جنوري له لوم�ۍ 

 د ملکي تلفاتو په اړه چې دولت ضد عناصرو ته +ــې نسبت ک�mي، +وناما الندې مسوول�تونه په �وته ک�ي: 

 ۱۰۰۲ انو +ــې مسوول�ت په =کاره منلd دیتلفات چې طالب ملکي

تلفات چې دولت ضد وسله والو ډلو ته منسوب شوي، لکه طالبان، د حقاني شبکه، حزب  ملکي

.dاسالمي، چې مسوول�ت +ــې چا نه دی منل 
۲۴۳۴ 

 K ۳۴۳۶ولEال ملکي تلفات چې دولت ضد عناصرو ته +ــې نسبت شوی

 

م�+نې  ۹۵۴ملکي تلفات لري ( ۲۴۳۴سوبې بولي چې مسوول�ت +ــې نه دی منلd او پيGې دولت ضد عناصرو ته من ۱۲۰۷+وناما 

ژوبلې) ۱۴۸۰او 
١٠٦

 

 کسانو ته ډ+ر ز+انونه اړوي  ملکيتاکـت�کونه او د پٻGو ډولونه چې 

ي کسانو په عمد ملکي�� م�شتو س�مو کې او په Kول افغانستان کې د  نکي توکي او Dانمر�ي بر+دونوDای پر Dای شوي چاود+دو

 تلفات اړولي چې دولت ضد عناصرو ته +ــې نسبت شوي.  ملکيز+ات شم�ر  و له الرې په نGه کول د ډول

                                                           
 شم�ره لمن ل�ک کې وړاندی شوی دی. ۵و �ورئ د +وناما له خوا د دولت ضد عناصرو تعر+ف چې په   ١٠٣
 ۲۰۱۵اپر+ل،  ۷له شاهدانو سره د +وناما ت�لفوني مرکه، �رد+ز =ار، پکـت�ا وال+ت،   ١٠٤
 ژوبلې) Kولو دولت ضد عناصرو ته منسوب ک�ی.  ۲۲۸۶م�+نې او  ۱۲۴۲ملکي تلفات ( ۳۵۲۸په لوم�+و شپmو م�اشتو کې، +وناما  ۲۰۱۴د   ١٠٥
 ژوبلې) +ــې درلودل. ۵۰۵م�+نې او  ۴۶۶تلفات ( ۹۷۱نورې پيGې په طالبانو پورې ت�لو قوماندانو ته منسوبي ک�ي، چې  ۶۵۵ج�نو له دغو پيGو kخه، سر   ١٠٦
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ولت ضد عناصرو ته چې نسبت +ــې د مستند ک�ی سلنه ز+اتوالd  ۷۸په ملکي تلفاتو کې په لوم�ۍ ن�ما+ــي کې +وناما  ۲۰۱۵د 

په  ۲۰۱۵سلنه ز+اتوالd له هدفي وژنو له امله پي¥ شوي چې د  ۵۷بر+دونو له امله رامن� ته شوي او  او پ�چلو شوی او د Dانمر�و

  تلفاتو تر Kولو لوم�ی المل و.  ملکيلوم�ۍ ن�ما+ــي کې د 

سلنه کموالd مستند ک�ی چې دولت ضد عناصرو ته منسوب شوی او د Dمکن�و ج$�و په ترڅ کې  ۴۶په ملکي تلفاتو کې +وناما 

تلفاتو کې مستند ک�ي چې د Dای پر Dای شو+و نا چاودو توکو له امله رامن� ته  يملکسلنه کموالd په هغو  ۲۱پي¥ شوي او 

کال په لوم�ۍ ن�ما+ــي کې د Dمکن�و نGتو په ترڅ کې  ۲۰۱۵تلفاتو کې کموالd چې د دولت ضد عناصرو له خوا د  ملکيشوي. په 

کال د +وناما له خوا مستند  ۲۰۱۴په  د Kاکن�زې پروسې وړاندې ېمستند شوي د بر+دونو هغه لوړ شم�ر ته منسوب شوی چ

 . ي کې په Kول ه�واد کې Kاکنې نه وېپه لوم�ۍ ن�ما+ــ ۲۰۱۵شوي. د 

 

زور  +دونو تهکال په لوم�ۍ ن�ما+ــي کې خپلو تهاجمې بر ۲۰۱۵لت ضد عناصرو د وچې طالبانو او نورو د +وناما مشاهده ک�ې 

�و ته +ــې ډ+ر ز+ان رسولd دی. سره  ک�ی چې افغانر و �کسانو په تلفاتو کې په عموم ډول درې سلنه کموالd  ملکيله دې چې د و

سلنې  ۷۰تو د افتل ملکيکال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې د Kولو  ۲۰۱۵راغلd، دولت ضد عناصر د طالبانو په �Pون اوس هم د 

ای شو+و چاود+دونکو توکو په کې او د Dای پر D ت ضد عناصرو د Dمکن�و نGتو په ترڅ المل �ر�Dدلي. داسې نGې شته چې دول

 وستي، چې +وناما د دې +ادونه کوي.  کارونه کې بدلون را

سلنې  K۳۳ولو تلفاتو د  ملکيد  ېد Dمکن�و ج$�و په ترڅ ک و +ادوي چې دولت ضد عناصر  ا دغه راز، +ونامسره د دې بدلونونو

تو سبب �ر�Dدلي چې د Dمکن�و ا�صدو ملکي تلفسبب �ر�Dدلي او د حکومت پلوه Dواکونو سره په +وه کچه د نورو د+رشو ف

نGتو په ترڅ کې را من� ته شوي. په دې برس�ره، Dای پر Dای شوي چاود+دونکي توکي چې د دولت ضد عناصرو له خوا 

او  Dانمر�ود حال کې ې تلفات +ــې اړولي، په داس ملکي�م لوی عامل دی چې ٻکال په لوم�ۍ ن�ما+ــي کې دو ۲۰۱۵خm�Gي. د 
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سلنه +ــې د +وناما له خوا دولت ضد عناصرو  ۹۴-سلنه ز+اتوالd راغلd. هدفي وژنې  ۷۸تلفاتو کې بر+دونو له امله په ملکي پ�چلو 

د ملکي م�+نو +و ستر المل و. په داسې شرا+طو کې، +وناما د دولت ضد عناصرو له خوا د  ېک ۲۰۱۴په دا  -ته منسوب شوي

نو برخو کې پرمختp و+ني، خو د دې +ادونه ب�ا کوي چې ډ+ر نور kه هم با+د وشي چې کسانو د تلفاتو په کمولو کې په �D ملکي

هدفونو په عمدي ډول په  ملکيول د ډد دوي د فعال�تونو په ترڅ کې ملکي کسان له ز+ان kخه وژغورل شي، لکه په سمالسي 

د ن�+وال قانون  ېد بشرپالن منل چې  �تونوهغو مسوولخوا د  د دولت ضد عناصرو له ي +وDا نGه کولو بندول، او له دې سره 

 د الندې +ــې لري. 

 تلفات +ــې لرل ملکيپيGې چې د طالبانو له خوا منل شوي او هغه  

م�+نې او  ۲۵۹تلفات ( ملکي ۱۰۰۲پٻGو مسوول�ت منلي چې  ۲۳۹نو په =کاره ډول د اپه لوم�ۍ ن�ما+ــي کې، طالب ۲۰۱۵د 

 ملکيکې د همدې مودې په پرتله د طالبانو له خوا د منل شو+و پيGو په ترڅ کې د  ۲۰۱۴ژوبلې) +ــې لرل چې دغه شم�ر په  ۷۴۳

سلنه ۱۰۵تلفاتو 
١٠٧
 dدی. ز+اتوال 

م�+نې او ژوبلې چې د طالبانو له خوا د منل شو+و پيGو په ترڅ کې رامن� ته شوي د دولت ضد عناصرو له خوا د Kولو ملکي  ملکي 

سلنه جوړوي. ۲۹تلفاتو 
١٠٨
 ه د Kولو ملکي تلفاتو جوړوي.سلن ۲۰او   

چې  ده او پيچلو بر+دونو له امله و تر ن�ما+ــي ز+اته برخه د Dانمر�وتلفات ملکيد طالبانو له خوا د منل شو+و بر+دونو په پا+له کې د 

و+و بر+دونو طالبانو له خوا په منل ش دا نظامي هدفونه تر بر+د الندې ن�ولي.  يــې ملکي اجناس + په �� م�شته ملکي Dا+ونو کې

و چاود+دونکو توکو بې توپ�ره کارول او د کسانو په عمدي ډول هدف ن�ونې، د Dای پر Dای شو+ ملکيکې دغه راز د انفرادي 

  باندې د حملو په ترڅ کې د ملکي کسانو وژنې +ا ژوبلې شاملې دي . په افغان امن�تD dواکونو طالبانو له خوا 

 چاود+دونکي توکي Dای پر Dای شوي

د انسانانو د بدن KوKې هرې  ېزه په کلي کې وم چې د چاودنې اواز مې واور+د. کله چې زه هغه Dای ته ورس�دم، ما ول�دل چ"

او +و ل�ن$d مې ول�د. د نورو Kولو جسدونو  -Dوان س�ی و او بل سر د زاړه س�ی و د +و -خوا ته ت�تي وي. ما دوه سرونه ول�دل

 ١٠٩."ېKوKغو=و  kخه نور kه نه وو پاتې، +وازې د

 Dای شوي چاود+دونکي توکيDای پر  فعال�دونکي د غزني وال+ت د خو��ا¡ي/ولd محمد شه�د ولسوالي کې د فشار په ذر+عه --

وژل (اته تنه س�ي او kلور =Qې)  ملکي کسان +ــې و ۱۲وچاودله او  ۱۰د اپر+ل په  ۲۰۱۵د +وې پيGې شاهد، چې د  په وس�له 

  چې په جنازه کې روان وو.

                                                           
وبلې له دوه م�+نې او ژ سلنه ز+اتوالي په ملکي تلفاتو کې په هغو پيGو کې چې د طالبانو له خوا منل شوي د دې مانا نه لري چې د طالبانو له خوا د ملکي کسانو  ۱۰۵  ١٠٧

کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې  ۲۰۱۵برابره kخه ز+ات وو. احصا+ــي kر�ندوي چې د طالبانو له خوا د منل شو+و حادثو شم�ر ز+ات وو چې ملکd تلفات +ــې درلودل. د 
بر+دونه منلي چې ملکي تلفات  ۱۴۷لبانو په =کاره په همدې موده کې طا ۲۰۱۴بر+دونو مسوول�ت منلd چې ملکd تلفات +ــې درلودل؛ د  ۲۳۹طالبانو په =کاره ډول د 

 +ــې درلودل. 
 ملکd تلفات دولت ضد عناصرو ته منسوب ک�ي.  ۳۳۹۶د جنوري له لوم�ۍ او جون تر د+رشمې پورې، +وناما   ١٠٨
١٠٩   �K ای شوي چاود+دونکې توکي د حادثې له شاهد سره د +وناماD ای پرD اپر+ل،  ۱۲لفوني مرکه، غزني =ار، غزني وال+ت، د فشار د تختې په ذر+عه فعال�دونکي د

۲۰۱۵. 
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�و د ساتنې په  راپور کې د لوم�ي Dل لپاره يوناما د Dاي پر Dاي  کال kخه راه�سې ۲۰۱۲د �په وسله واله ج$�ه کې د ملکي و

الرې په ملکي تلفاتو کې کمGت ثبت ک�.له امله  شو+و چاودٻدونکو د کارولو 
١١٠

kخه د جون  کال د جنورۍ د لوم�ۍ  ۲۰۱۵د  

 ۷۲۳م�+نې او  ۳۸۵ملکي تلفات(  ۱۱۰۸اي شو+و چاود+دونکو توکو د کارولو له امله د Dاي پرD+وناما  ،نٻEې پورې  ۳۰تر 

سلنه کموالd جوتوي. ۲۱کال د همدغې مودې په پرتله   ۲۰۱۴ژوبلې) مستند ک�ي دي چې په Kولو ملکي تلفاتو کې د 
١١١

    

 

ملکي تلفاتو دوهمه پورته شم�ره جوړوي  کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې د ۲۰۱۵شوي چاود+دونکي توکي د Dای پرDای ال هم 

د Dاي پر Dاي  فعال�دونکو سلنه ده. +وناما په Dان$�ي ډول په ملکي تلفاتو کې چې د فشار د الرې  ۲۳چې د Kولو ملکي تلفاتو 

 د ز+اتوالي له امله خپله اند+Gنه =کاره کوي. ،چاود+دونکو توکو د الرې رامنQته ک�mي  شو+و 

و شپmو م�اشتو کې د کندهار وال+ت د Dاي پرDاي شو+و چاود+دونکو توکو د کارولو له امله تر Kولو ز+ات کال په لوم�+ ۲۰۱۵د 

 نن$رهار وال+تونه دي. +ت و چې ورپسې د هلمند، غزني اواغ�زمن شوی وال

 

 

                                                           
ژوبلې) د Dاي پر Dاي شو+و چاودٻدونکو توکو د  ۶۸۹م��نې او  ۳۲۷ملکي تلفات(  ۱۰۱۶نيEې پورې +وناما  ۳۰کال د جنورۍ د لوم�ۍ ن�Eې kخه د جون تر  ۲۰۱۲د   ١١٠

ن�م کلن  ۲۰۱۲کمGت په ډا�ه کوي. په وسله واله ج$�ه کې د ملک�انو دساتنې په اړه د +وناما د  سلنه ۱۹کال د همدغې مودې په پرتله  ۲۰۱۱الرې مستند ک�ي دي چې د 
 مخونو کې مراجعه وک�ئ. ۱۵-۱۳راپور ته په 

  ۹۳۰م�+نې او ۴۷۷ملکي تلفات(  ۱۴۰۷نيEې پورې +وناما  د Dاي پرDاي شو+و چاودٻدونکو تو کو د الرې  ۳۰کال د جنورۍ د لوم�ۍ ن�Eې kخه د جون تر  ۲۰۱۴د   ١١١
 ژوبلې ) ثبت ک�ي دي.

269 
393 426 

327 
448 477 

385 371 

733 735 689 

918 930 

723 
640 

1126 1161 

1016 

1366 1407 

1108 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

�و مرګ ژوبله� د Dای په Dای شو+و چاود+دونکو توکو له امله د ملکي و
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حتمي نه ده چې په دې  الd+وناما د دې +ادونه کوي چې د Dاي پرDاي شو+و چاود+دونکو توکو له امله په ملکي تلفاتو کې کمو

کې Dاي پرDاي شوي چاود+دونکd توکي کاروي. د Dاي پرDاي شو+و  چې �واکې د دولت ضد عناصر په لm شم�ر مانا  وي

چاود+دونکو توکو د الرې په تلفاتو کې تر +وه بر+ده کموالd دې ته راجع ک�mي چې د افغان امن�تي Dواکونو قابل�ت په دې برخه 

kخه ز+ات Dاي پرDاي شوي  ۵۰۰۰وي چاوٻد ونکي توکي کشف او هغه مصوونه ک�ي ز+ات شوی دی. د کې چې Dاي پرDاي ش

کال په لوم�+و شپmو م�اشتو  ۲۰۱۵ملکي ز+انونه  يــې رامنQته ک�ي وای د  ونکي توکي په دې ظرف�ت سره چې �� شم�رچاود+د

کې پاک شوي دي.
١١٢

   

                                                           
 Rep: UNAMA, Resolute Support Mission Response to UNAMA-Protection of Civilians in Armed د ناKو د غوڅ مالت� kخه غ�ر محرم بر+Gنال�ک   ١١٢

Conflict,   ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۵د .dه رس�دلEنٻ 
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 لويدي� جنوب جنوب ختي� شمال شمال ختي� ختي�

2009 21 0 43 3 11 153 397 12
2010 80 0 78 37 26 215 610 80
2011 24 0 143 98 13 300 471 112
2012 77 0 81 73 76 287 315 107
2013 65 19 128 32 140 258 610 114
2014 139 1 181 51 183 227 486 139
2015 82 13 136 135 49 209 434 50

  په س�مه +�زه کچه Dای په Dای شوي: د ملکي کسانو مرګ ژوبله
 چاود+دونکي توکي

 ۲۰۱۵   - ۲۰۰۹:  جون   -جنوري 
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 لکي تلفات رامنQته کويد Dاي پر Dاي شو+و چاود+دونکو توکو ډولونه چې م

د Dاي پر Dاي شو+و چاودٻدونکو توکو د پ�Gو چې د ملکي تلفاتو المل ک�mي د کره کولو پر مهال +وناما د افغانستان او ن�+والو 

امن�تي سازمانونو
١١٣

کو سره د مجادلې او د چاود+دونکو د Dاي پرDاي شو+و چاود+دونکو تو  سره مشورې ک�ي دي، چې په کې 

d کولو د ولسوال�و ، وال+تونو او د ملي کچو متخصصان شامل دي چې په دې تو�ه د هغو Dاي پرDاي شو+و توکو د خنث

چاودٻدونکو توکو ډولونه چې په مشخص بر+د کې کارول شوي دي کـت$وري شي. +وناما د Dاي پرDاي شو+و چاود+دونکو توکو 

معلوموي کـت$ورۍ د هغه اساسي م�تود له مخې چې ورته چاودنه ورکول ک�mي 
١١٤

، چې په کې د قرباني له خوا فعال�دونکي  

د دستور په ذر+عه فعال�دونکي Dاي  ،Dاي پرDاي شوي چاود+دنکي توکي ، له لٻرې kخه کنترول�دونکي چاود+دونکي توکي

پرDاي شوي چاود+دونکي توکي، او د انتحاري شخص له خوا Dاي پرDاي شوي چاود+دونکي توکي شامل دي.
١١٥
ن په افغانستا  

Dاي پر  ذر+عه فعال�دونکي  او د فشار چاود+دونکي توکيKولو عام د قرباني د تماس سره فعال�دونکي Dاي پرDاي شوي  تر کې

چاود+دونکي توکيDاي شوي 
١١٦
دي. په داسې حال کې چې +وناما مقناط�سي Dاي پرDاي شوي چاود+دونکي توکي په جال تو�ه  

د کنترول�دونکو چاود+دونکو توکو +وه فرعي کـت$وري ده. د Dاي پرDای شو+و ثبتوي، هغه په تخن�کي لحاظ له لٻرې kخه 

 د اصطالحاتو په برخه کې و�ورئ. نوع�ت د تعر+ف لپاره دماشې  چاود+دونکو توکو 

 په ملکي �� م�شته س�مو کې د Dاي پرDاي شو+و چاود+دونکو توکو د الرې پر نظامي هدفونو بر+دونه

�و ��ه +وناما د دولت ضد عناصرو ل�ه خوا د Dاي پرDاي شو+و چاود+دونکو توکو د پرلپسې کارولو له امله چې په کې د ملکي و

پا+لې چې پر ملک�انو يــې لري په پام کې ون�ولې شي افغان امن�تي  غو توکو بې توپ�ره او غ�ر متناسبې�و¡ه وي  پرته له دې چې د د

�وKو او =ارونو مرکزي ساحې، جوماتونه او روغتونونو، =وون�Qو ته Dواکونه هدف ن�ول ک�mي چې په دې کې بازارونه، د =ار 

د Dاي پرDاي شو+و چاود+دونکو توکو د بر+دونو په کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې +وناما  ۲۰۱۵نmدې Dا+ونه شامل دي. د 

Dواکونه يــې هدف �رDولي Kپـي کٻدنې) ثبت ک�ي دي چې =ايــي افغان امن�Eي  ۵۴۸م�+نې او  ۲۹۸ملکي تلفات(  ۸۴۶پا+له کې 

کال ۲۰۱۴چې د ا د  -وو 
١١٧
   ې مودې په پرتله اوه سلنه ز+اتوالd په ډا�ه کوي.دهمد 

�و د�پرDاي شوي ��ې �و¡ې په س�مو کې Dاي  الندې هغه دوه ب�ل$ې دي چې په کې د دولت ضد عناصرو له خوا د ملکي و

 دي: چاود+دونکي توکي کارول شوي

                                                           
نٻEه  ۴کال د جون په  ۲۰۱۵ل په =ار کې د Dاي پرDاي شو+و چاودٻدونکو توکو سره د  مبارزې د افغان ملي اردو د مشر سره د د نورو تر من�  د کابل د وال+ت د کاب  ١١٣

 د +وناما مرکه.
با+ل �Kل�فون، +و Dاي پرDاي شوی چاودٻدونکd توکd د فعالونکي س�سEم له الرې چول ک�mي او +ا يــې هم ماشه فعال�mي، چې هغه کٻدالی شي د فشار تخته، مو  ١١٤

توکو د پوهٻدنې لپاره راد+و، Kا+مر، او +ا هم هغه س�م وي چې په فز+کي لحاظ ددغه توکي سره وصل شوی وی وي. و�ورئ د کنترول شو+وDاي پرDاي شو+و چاود+دونکو 
dد ملک ،dاي شو+و چاودٻدونکو توکو د اساساتو پوه-تنظ�مونکD اي پرD مبر نظامي ف�وژن مرکز (سي ا+ف سي) ، دEپه :۲۰۱۱ٻدنه، سپ ،http:// 

%20draft%20final%5B1%5D.pdf, -_Report_Introduction_to_IEDs20 IED_Topical-www.cimicweb.org?counterIED/20110912_C
accessed 8 june 2014.  

 و+و چاودٻدونکو توکو د ډولونو د تعر+ف او تشر+ح لپاره اصطالحاتو ته مراجعه وک�ئ.د Dاي پر Dاي ش  ١١٥
هال چوي کله چې +و د فشار د تختې په ذر+عه فعال�دونکي Dاي پر Dای شوي چاود+دونکي توکي په عمومي صورت د قرباني په ذر+عه فعال�دونکي بمونه دي او هغه م  ١١٦

 اندې ت�ره شي. دغه ډول د فشار د تختې په ذر+عه فعال�دونکي Dاي پر Dاي شوي چاودٻدونکي توکي بې توپ�ره او ناقانونه وسلې دي.  شخص او +ا هم +وه نقل�ه وس�له ورب
و+و ژوبلې) د افغان ملي امن�تي Dواکونو پر خالف د Dاي پر Dاي ش ۵۶۰م�+نې او  ۲۲۹ملکي تلفات (  ۷۸۹کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې +وناما  ۲۰۱۴د   ١١٧

 چاودٻدونکو توکو د بر+دونو په پا+له کې ثبت ک�ي دي. 
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وال+ت د پلخمري په =ار کې له لٻرې Qkه کنترول�دونکD dاي پرDای شوی چاود+دونکd  ن، د بغالkلورمهد اپر+ل په  �

او  وچاودٻد چې پنQه ملک�ان يــې د د+وې  =Qې .توکd چې هلته د افغان ملي اردو ت�ر+دونکd کاروان يــې هدف �رDولو

 +وې نجلb په شمول و وژل او اوه تنه نور يــې د +و هلک په �Pون Kپ�ان ک�ل. 

غې په ولسوالb کې +و مقناط�سي Dاي پرDاي شوی چاودٻدونکd  ،نٻEهمه  ۳۱چ په د مار  �
ٓ
د لو�ر د وال+ت د محمد ا

توکd د افغان ملي اردو د +وې نقل�ه وس�لې په وړاندې وچاودٻد چې په بله نقل�ه وس�له کې سپاره شپm تنه ملکي نار+نه 

پ�Gې مسوول�ت منلd دی. يــې ژوبل ک�ل. طالبانو د
١١٨
  

 

 توکو د الرې په ملکي تلفاتو کې ز+اتوالd و چاودٻدونکوDاي پرDاي شوي ي فشار 

Dاي پرDاي شو+و نا قانونه چاودٻدونکو توکو  ي +وناما فشار  ،نٻEې پورې  k۳۰خه تر جون د  کال د جنورۍد لوم�ۍ  ۲۰۱۵د 

�ي په کې وژل شوي او +اهم Kپـي شوي دي. فشار  ۲۴۲�Dاي شو+و چاودٻدونکو Dاي پر  ي پ�Gې مستندې ک�ي دي چې ملکي و

 ۳۸ې مودې په پرتله دهمد ١١٩کال ۲۰۱۴ژوبلې)  رامنQته ک�ي دي، چې د ۲۵۵ملکي م�+نې او  ۲۵۱ملکي تلفات(   ۵۰۶توکو 

 سلنه ز+اتوالd په ډا�ه کوي. 

لو په تو�ه کارولو ز+اتوالd د دولت ضد عناصرو له خوا د دغو توکو د دفاعي وس� Dاي پرDاي شو+و چاود+دونکو توکو د ي د فشار 

هغو په جر+ان کې او +ا هم له هغو وروسته  د افغانستان د  د کارولو د ډ+ر+دو له امله دی چې د Dمکن�و نGتو kخه تر مخه، د

                                                           
 http://shahamat-english.com/index.php/news/53744-bombing-in-logar-leaves-two deadو�ورئ :  ١١٨

 عه د فعال�دونکو توکو له امله ثبت ک�ي دي. ژوبلې) د فشار د تختې په ذر+ ۱۶۱م�+نې او  ۲۰۷ملکي تلفات (   ۳۶۸کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې +وناما  ۲۰۱۴د    ١١٩

دلٻرې کنتروليدونکي 
 چاوديدونکي توکي

24% 

 فشاري چاوديدونکي توکي
46% 

چاووديدونکي  -مقناطيسي
 توکي 
6% 

مو6ر کې �ای په �ای 
 شوي چاوديدونکي توکي

7% 
 نور
8% 

 نامعلومه
9% 

�و مرګ �د  Dای په Dای شوي چاود+دونکو توکو د فرعي تاکـت�ک په اساس د ملکي و
 ژوبله

    ۲۰۱۵جون    -جنوري 
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Kپـي کٻدنې) مستند ک�ي  ۳۵م�+نې او  ۵۱ملکي تلفات (  ۸۶پرمختp مخن�وی وک�ي. په مشخص ډول +وناما  امن�تي Dواکونو د

Dاي پرDاي  ي چې د فشار   -سلنه ز+اتوالd دی ۱۵۳کال د لوم�+و شپmو م�اشتو په پرتله   ۲۰۱۴کې د دا په ملکي تلفاتو  –دي 

پالن شوو  شو+و چاود+دونکو توکو له امله د غزني په وال+ت کې را منQته شوی دی چې دغه توکي د افغان امن�تي Dواکونو د

کې غ�ر قانوني دي  ١٢٠توکو دغه ډول کارول په افغانستانچاودٻدونکو  ي Dاي شوي وو. د فشار  مخه Dاي پر عمل�اتو kخه تر

چې د دغې وس�لې اغ�زې تر هغه بر+ده  او کٻدالی شي چې د بشر پالنې د ن�+وال قانون kخه په سرغ�ونو کې راشي  او هغه دا

 محدودې پاتې نه  شي چې د بشر پالنې ن�+وال قانون يــې غو=تنه کوي. 

�و په کره��زو ساحو، د پليو پر الرو، عامو س�کونو او نورو +وناما د ز+اتو Dاي پرDاي شو+و چا�ودٻدونکو توکو چاودنې د ملکي و

�ي  ١٢١هغو ملکي ساحو کې چٻرته چې ملک�ان تp راتp لري ثبتې ک�ي دي.�دغو Dاي پرDاي شو+و چاودٻدونکو توکو ملکي و

 ک�ی لو په موخه د کوره وتلي، د کل�و تر من� يــې سفر هغه مهال وژلي او مع�وب ک�ي کله چې هغوي د ژوندانه د چارو د ترسره کو

� ته بولي وو.+ــې چې kاروي  او +ا هم داk 

ع�ار شوي دي چې هغه مهال چوي کله په افغانستان کې داسې   ودٻدونکي توکي په عمومي صورتDاي پرDاي شوي چا ي فشار 

�رامو پورې چاودٻدونکي مواد لري  کلو ۲۵-۲۰نmدې د  چې پرې +و شخص او +ا ورباندې کومه نقل�ه وس�له ت�ر+mي او ز+اتره يــې  )

)؛ چې د Kانک ضد عادي ما+ن kخه دوه برابره ز+ات مواد لري، خو د ماشې ١٢٢جوړ وي يــې په عمومي صورت په کورونو کې

اي شوي رسونل ضد ما+ن تر اندازې دی. دا په دې مانا ده چې د فشار د تختې په ذر+عه فعال�دونکي Dاي پرDد پ حساس�ت +ــې

+وه ناقانونه وسله چاودٻدونکي توکي په اغ�زمن ډول د پرسونل ضد د +وه کـتله +�ز Dمکنd ما+ن په تو�ه فعال�ت کوي( چې دا 

چې  افغانستان  د پرسونل ضد ما+نونو د منع د کنوانس�ون غ�+توب لري) او دومره توان لري چې  ده نه +واDې د دې له امله 

 ډ+ر شد+د، د فاجعې ډک ز+ان اړوي.پرسونل او نقل�ه وس�لو ته 

�ي کله چې په دغو Dاي پر Dاي ک�ای شو+و چاودٻدونکو توکو پGې کm�Gدي او +ا هم په دغو چاود+دونکو توکو باندې �ملکي و

  ١٢٣په عادي نقل�ه وس�له کې( د زرهې پرته)  ت�ر+mي نو د هغو په وړاندې دفاع نه لري او د نجات ډ+ر لm چانس ورسره وي.

 Dاي پر Dاي شو+و چاودٻدونکو توکو د بر+دونو په پا+له کې رامنQته شوي دي:  ي ې د ملکي تلفاتو هغه مثالونه دي چې فشار الند

تنه ملک�ان يــې د جنازې مراسمو ته ليmدول د غزني د وال+ت د  ۱۲+وه شخصي نقل�ه وس�له چې  ،نٻEهلسمه د اپر+ل په  �

باندې وختله. دغې چاودنه کې په نقل�ه وس�له توکو وي چاودٻدونکې Dاي پرDاي ش ي خو�يا¡�و په ولسوالb کې فشار 

 نار+نه او kلور =Qې). اته کې سپاره Kول کسان و وژل شول (

                                                           
کال کنوانس�ون ( د ما+نونو د منع د اتاوا کنوانس�ون)  ۱۹۹۷افغانستان د پرسونل ضد ما+نونو د منع ، کارونې، ز+رمه کولو، تول�د او ل�mدولو او دهغو د تخر+بولو د   ١٢٠

ما+نونو اود قرباني په ذر+عه د فعال�دونکو Dاي پرDای شوو چاودٻدونکو توکو لکه د فشارد تختې په السل�ک ک�ی دی. دغه ت�ون په کارخانه کې د جوړ شوی دپرسونل ضد 
توکي دي  کوم چې  ذر+عه د فعال�دونکو Dاي پر Dاي شو+و چاودٻدونکو توکو کارول منع کوي. په کنوانس�ون کې د (ما+ن) تعر+ف هغه Dاي پرDاي شوي چاودٻدونکي

 Dمکې د الندې او +ا هم پرDمکه Dاي پرDاي ک�mي چې د شخص او +ا نقل�ه وس�لې په شتون، نmدې کيدو او +ا هم تماس سره چوي.    داسې ډ+زا+ن شوي دي چې د
سترو الرو ه واخله تر د دولت ضد عناصر Dاي پرDاي شوي چاودٻدونکي توکي په ت�ره ب�ا د فشاري چاودٻدونکي توکي په ترانز+تي الرو چې د پل�و د کوچن�و الرو kخ  ١٢١

وي او +ا هم ژوبل شوي پورې دي Dاي پرDاي ک�ي چې په پا+له کې يــې هغه ملک�ان چې پرې ختلي دي او+ا هم پر با+سکلونو، بسونو او +ا موKرو کې ت�ر شوي دي وژل ش
 دي.
سانb سره تر ال  ١٢٢

ٓ
 سه ک�دونکي مواد دي جوړ+mي.ا+چ ا+م اي( په کور کې جوړ چاودٻدونکي) چې د کورن�و عامو ک�م�اوي موادو kخه چې په ا

 کال د ډسمبر م�اشت. ۲۰۱۴د ا+ساف د Dاي پرDاي شو+و چاودٻدونکو توکو سره د مبارزې او اي او ډي د �Kم سره د +وناما مرکه، د ا+ساف قرار �اه کابل، د    ١٢٣
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+وه ملکي نقل�ه وس�له چې اوه تنه ملک�ان يــې ليmدول د ن�مروز د وال+ت د خاشرود په  ،نٻEهمه ۲۲د اپر+ل په  �

چې په کې درې هلکان، ( باندې وختله چې شپm تنه ملک�انتوکو ي Dاي پرDاي شوي چاودٻدونک ي ولسوالb کې فشار 

�ی  +وه نجلbاو +وه =Qه� يــې ژوبل ک�. شامل وو) و وژل او  +و ملکي و

Dاي  ي محلي Kرانسپورت +وه نقل�ه وس�له د فشار  د د غور د وال+ت د پسابند په ولسوالb کې ،نٻEهمه ۲۰د مb په  �

ته تنه ملک�ان يــې و وژل او نور دوه تنه يــې Kپ�ان ک�ل چې هغوی د پرDاي شوي چاودٻدونکي توکي باندې وخ
ٓ
تله چې ا

 غو=تل د حج د مراسمو د اداء کولو په موخه پاسپورتونه تر السه ک�ي. يــې وال+ت مرکز ته پر الره وو او له هغه Dا+ه

 ې کمGتد الرې په ملکي تلفاتو ک له لٻرې kخه د کنترول شويو Dاي پر Dاي شوي چاودٻدونکو توکو

Kپـي کٻدنې)  چې له لٻرې kخه د کنترول  ۲۰۸م�+نې او  ۵۹ملکي تلفات ( ۲۶۷کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې +وناما  ۲۰۱۵د 

کال ۲۰۱۴شو+و چاود+دونکو توکو د چاودنو په پا+له کې ثبت ک�ي دي، چې د 
١٢٤

سلنه کموالي په  ۵۰ې مودې په پرتله د همد 

 ډا�ه کوي.

Dاي  کنترول شو+و Dاي پر Dاي شو+و چاودٻدونکو توکو له الرې  د Dاي پرد له لٻرې kخه  ،ره سرهپام وړ کمGت س د دغه 

کال ۲۰۱۵سلنه  او د Kولو ملکي تلفاتو پنQه سلنه د  ۲۴شو+و چاودٻدونکو توکو  د تلفاتو 
١٢٥

په لوم�+و شپmو م�اشتو کې ده. که   

نکي توکي د دستور د الرې فعاليدونکي Dاي پرDاي شوي kه هم له لٻرې kخه کنترول شوي Dاي پر Dاي شوي چاودٻدو

ته د دې فرصت برابروي kو هغه يــې په دق�ق او مطلوب وخت کې وچوي د ا+Gودونکي/چلونکي  چاودٻدونکي توکي دي چې دا 

�و د م�شت په س�مو کې،  د چاودٻدونکو توکو او په عمومي س�کونو د هغو کارول هم�شه د ملکي تلفاتو الم� ل شوي دي.ملکي و

د طالبانو په شمول د دولت ضد عناصر له لٻرې kخه کنترول شوي Dاي پرDاي شوي  دا مستند ک�ي دي چې +وناما همدارن$ه

چاودٻدونکي توکي کاروي او نا متناسبه بر+دونه
١٢٦

او داچې هغه  -تر سره کوي چې په کې ملک�انو ته ز+ات او شد+د ز+ان اوړي   

ق�م  کوالی شي په سمه تو�ه د دغه بر+د kخه د مشخص او مست ،اود+دونکي توکي کارويکسان چې دغه Dاي پرDاي شوي چ

و+نې له مخې کار واخلي.په اړوند د وړاند نظامي بر+ا
١٢٧

    

 له لٻرې kخه د کنترول شو+و Dاي پرDاي شو+و چاودٻدونکو توکو kخه د ملکي تلفاتو نمونې:

تل چې د کابل د وال+ت د قره باغ په ولسوالb کې د +وه کم�ن په د دولت ضد عناصرو غو= ،نٻEهمه  ۱۷د فبرورۍ په  �

ولي او هلته يــې له لٻرې kخه کنترول شوی چاودٻدونکd �س نقل�ه وس�له تر بر+د الندې راد افغان ملي پولکې ترڅ 

 dوزار الندې راغله . دغې چاودنېوچول توک�kلور ملک�ان  چې د هدف پرDاي يــې پر لو+ه الره بله ملکي نقل�ه وس�له تر 

.� و وژل چې په کې دوه =Qې شاملې وې، او+و ماشوم يــې Kپـي ک

                                                           
)  له لٻرې د کنترول شو+وDاي پرDاي شو+و چاودٻدونکو توکو له امله ژوبلې ۴۰۹م�+نې او  ۱۲۴ملکي تلفات (  ۵۳۳کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې +وناما  ۲۰۱۴د  ١٢٤

 مستند ک�ي دي.
دي کله چې تر له لٻرې کنترول شوي Dاي پرDاي شوي چاودٻدونکي توکي د +و م�تود په تو�ه کارول شي kو هدفي وژنې تر سره شي په دې کې داسې موارد شامل    ١٢٥

 قتل جن$ي جرم : په قصدي تو�ه د ملک�انووژل ... په برخه کې توض�ح شوي. هدف الندې کس +و ملکي وي او دا موارد د
ر سي د   ١٢٦

ٓ
ي سي ا

ٓ
قاعدې د مطالعې برخه و�ورئ. د داسې بر+د ترسره کول چې د هغه kخه دا توقع وي چې د ملکيانو  اتفاقي م�+نې، ژوبلې، ملکي  ۱۴د عرفي قانون د ا

 رک�ب رامنQته ک�ي، چې هغه د وړاند و+نې وړ مستق�م، مشخص نظامي بر+ا د ترالسه کولو kخه ز+ات وي، ممنوع دي.  تاس�ساتو ته تاوان ، او +ا هم د دې Kولو ت
�و د م�شت په س�مو کې د Dاي پر Dاي شو+و چاودٻدونکو توکو د الرې د نظامي تاس�ساتو د هدف �رDولو پورتنb برخه و�ورئ،   ١٢٧� د ملکي و
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د پلخمري په =ار کې د روغتون سره و هغه مهال چې د بغالن د وال+ت د دولت ضد عناصر  ،نٻEهمه  ۱۰د مارچ په  �

�لې په نmدې +ــې له لٻرې kخه کنترول شوي Dاي پرDاي شوي چاودٻدونکd توکd د افغان ملي پول�س د نقل�ه وس

Kپـي کٻدنې) يــې رامنQته ک�ل، چې په هغو کې =Qې او  ۱۳ملکي تلفات ( دوه م�+نې او  ۱۵چې وچول وړاندې 

 ماشومان شامل وو.

د دې توان لري چې له لٻرې kخه د کنترول شوي Dاي پرDای شوي چاودٻدونکي توکي د  (چادونکd کس) سره د دې چې اپر+تر

�و د م�شت په س�مو کې، چيرته چې ملک�انو او ملکي هدفونو ته د ز+ان چونې لپاره دق�ق وخت مشخص ک�ي، د �ملکي و

او=تنې ډ+ر احتماالت شته په متداوم ډول د دغو چاودٻدونکو توکو کارول با+د متوقف شي.  په ملکي ساحو کې د چاودٻدونکو 

ډ+ری حاالتو کې د بشر پالنې د ن�+وال  توکو لکه له لٻرې kخه د کنترول شو+و Dاي پرDاي شو+و چاودٻدونکو توکو کارول په

قانون د توپ�ر او تناسب د اصولو سره په مغا+رت کې دي. د بشر پالنې د ن�+وال قانون له مخې د شخ�ې د Kولو دخ�لو اړخونو 

د دې لپاره Kول الزم تداب�رچې kخه غو=تل ک�mي 
١٢٨
ا هم لm ز+ان)  مخن�وي وک�ي او + ي چې د عمل�اتو پر مهال د (اتفاقيون�س 

 تر لmه هغه حد اقل ته راKي ک�ي، او له هغو بر+دونو kخه چې کوالی شي نا متناسبه ز+ان واړوي ډډه وک�ي.

 د مقناط�سي Dاي پر Dاي شو+و چاودٻدونکو توکو kخه د را والړو شوو  ملکي تلفاتو را کمول

ملکي  ۶۴و چاود+دونکو توکو د کارولو له امله د مقناط�سي Dاي پرDاي شو+کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې +وناما  ۲۰۱۵د 

کال ۲۰۱۴د  Kپـي کٻدنې) ثبت ک�ي دي چې دا ۵۸تلفات ( شپm م�+نې او 
١٢٩

سلنه KيEوالي په ډا�ه  ۴۶ې مودې په پرتله د همد 

 کوي. په داسې حال کې چې په اکـثر+ت پ�Gو کې د دولت ضد عناصر دخ�ل دي چې د افغان امن�تي Dواکونو د نقل�ه وس�لو

D لويدالندې مقناط�سيGاي شوي چاودٻدونکي توکي نDنې او  ، +وناما داي پر+�دغو بر+دونو له امله را والړې شوې ملکي م

موخه يــې نٻEه +و مقناط�سي Dاي پرDاي شوی چاودٻدونکd توکd چې مه   ۲۰ژوبلې مستندې کوي. د ب�ل$ې په تو�ه د اپر+ل په 

تنه ملک�ان يــې د +وې =Qې، +وې نجلb او  ۲۱=ار په نمک بازار کې وچاودٻد چې  کندزوو د کندز د وال+ت د افغان ملي پول�س 

 dه چې هغوي +و افغان ملي پول�س وژل�+و هلک په شمول Kپ�ان ک�ل. طالبانو د بر+د پ�ه پر غاړه واخ�ستله او د دې دعوه يــې وک

او دوه تنه نور افغان ملي پول�س يــې Kپ�ان ک�ي دي.
١٣٠
  

بر+دونه +�زډله  Dانمر�ي او
١٣١

 

وم kو د افغان ملي پول�س د قومندان د جنازې په مراسمو کې چې د خپل زوي او وراره سره د Dاي پرDاي  روان زه پر الره"    

�Pون وک�م. د جنازې د مراسمو په پای کې موږ هد+رې ته  ،شوي چاودٻدونکي توکي په بر+د کې د ورDې په لوم�+و کې وژل شوی و

کسان را Kول وو. زه چې د نورو کل�والو سره ساحې ته ورس�دلم نو هلته په  ۲۵۰اره والړو. هلته د وړاندې kخه د م�ي د خGولو لپ

                                                           
ر سي د عرفي قانو  ١٢٨

ٓ
ي سي ا

ٓ
قاعده و�ورئ. د نظامي عمل�اتوپه سلوک کې با+د هم�شه  دې ته پاملرنه وشي چې ملکي نفوس، ملک�ان او ملکي  ۱۵ن د مطالعې د ا

 ي شي.ی وشي او +ا هم را Kتاس�سات محافظت شي. Kول ممکنه احت�اط با+د ترسره شي kو په هره پ�Gه کې د ملک�انو د ژوند، ژوبلې او ملکي تاس�ساتو ته د تاوان مخن�و
ژوبلې) چې د مقناط�سي Dاي پر Dاي شو+و چاودٻدونکو توکو د الرې را منQته  ۱۰۴م�+نې او  ۱۴ملکي تلفات (  ۱۱۸کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې +وناما  ۲۰۱۴د  ١٢٩

 شوي دي مستند ک�ي دي.
 http://alemara1.org/?p=8181&utm_source=alemara1.org&utm_medium=pashto+news&utm_campaign=taliban+news, lastو �ورئ:  ١٣٠ 

access 6 July 2015. 
ه کې Dان مر�ي وس�له ( د مثال په ډول په بدن پورې ت�ل شوي Dاي د ( پ�چلي بر+د ) په اړه د +وناما تعر+ف د هغه قصدي او همغmي شوي بر+د kخه دی چې پ  ١٣١

که په بدن پورې ت�ل پرDای شوی چاود+دونکي توکي په موKر کې Dاي پر Dای شوي چاود+دونکي توکي) د +وه kخه ز+ات بر+د�ر او د +وې وس�لې kخه ز+اتې وس�لې ( ل
 وي. دغه Kول درې واړه عناصر با+د په +وه بر+د کې شامل وي چې هغه پ�چلي بر+د و��ل شي. شوي Dاي پرDاي شوي چاودٻدونکي توکي او هاوانونه ) شامل



�و ساتنه، د   � ن�م کلن راپور  ۲۰۱۵په وسله واله ج$�ه کې د ملکي و

50 
 

�و د بدن KوKې�خواوشا خپرې پرتې وې. د  وليدلې چې هد+ره کې +وه ستره چاودنه وشوه. له هغه وروسته هلته ما جسدونه او د و

شول او +ا هم  م�ه لې. ز+اتره خلک +ا مک لپاره يــې چ�غې وهودې وې او د کړن�Dنو Kپ�انو په بدنونو پورې د هغوي غو=ې Dو 

�ي وو.� ١٣٢"Kپ�ان وو، چې اکـثر+ت يــې ملکي و

نٻEه د جنازې په مراسمو کې د Dانمر�ي بر+د +و تن ع�ني شاهد چې مه  ۲۹د لغمان د وال+ت دمهترالم په =ار کې د جنورۍ په  -  

تن Dانمر�ي بر+د�ر  تنه نور Kپ�ان شول چې په کې درې ماشومان شامل وو. +و ۳۴ژل شول او تنه ملک�ان وو  ۱۲په دغه بر+د کې 

کله چې افغان امن�تي Dواکونو هغه د  لوچو +ــې مهالچې په بدن پورې يــې Dاي پر Dای شوی چاودٻدونکd توکd ت�لd و هغه 

  هد+رې د دروازې په کنترولي نقطه کې ودرولو.   

او Dانمر�ي بر+دونه مستند ک�ي دي چې د هغو په پا+له کې ډله +�ز جال جال  ۴۴شپmو م�اشتو کې +وناما  په لوم�+وکال  ۲۰۱۵د  

Kپـي کٻدنې) رامنQته شول چې دا په ملکي م�+نو او ژوبلو کې چې ددغه تاکـت�ک د  ۸۳۹م�+نې او  ۱۸۳ملکي تلفات (  ۱۰۲۲

کال  ۲۰۱۴کارولو له امله رامنQته شوي دي د 
١٣٣

ډله +�ز سلنه ز+اتوالd په ډا�ه کوي. Dانمر�ي او  ۷۸په پرتله  ې مودې دهمد 

کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې  د Dمکن�و نGتو او د Dاي پرDاي شو+و چاود+دونکو توکو  وروسته د ملکي  ۲۰۱۵بر+دونه د 

لي او مرکزي س�مو کې يــې په سه� ۳۱پ�Gو له جملې kخه چې +وناما مستندې ک�ي دي  ۴۴مرګ ژوبلو درٻ�م ستر المل دی. د 

 رامنQته شوي دي.

په ت�ره ب�ا د کابل په =ار، د هلمند د   اړولd، يــې ډ+ر ز+ات ز+ان ،چې په =اري س�مو کې شوي بر+دونهډله +�زو Dانمر�ي او 

باد په =ار کې . د کابل په =ار کې د د لشکر�اه په =ار او د نن$رهار  وال+ت
ٓ
ملکي  ۳۰۲پ�Gو په ترڅ کې  ۱۲وال+ت د جالل ا

ژوبلې) ، +وې  ۱۴۴م�+نې، او  ۲۷ملکي تلفات (  ۱۷۱پ�Gو د لشکر�اه په =ار کې   Kپـي کٻدنې) ؛ اتو ۲۶۰م�+نې او  ۴۲تلفات( 

باد په =ارکې 
ٓ
 ژوبلې) را منQته ک�ل.  ۱۲۶م�+نې او  ۳۲ملکي تلفات(  ۱۵۸پ�Gې د نن$رهار د  وال+ت د جالل ا

ژوبلې)  ۴۵۵م�+نې او  ۸۷ملکي تلفات (  ۵۴۲بر+دونو پ�ه منلې ده چې د هغو له امله Dانمر�و  ۲۷طالبانو پخپل عام ب�ان کې د 

کال ۲۰۱۴رامنQته شول چې دا د 
١٣٤

 ۲۵د مb په  ،سلنه ز+اتوالd په ډا�ه کوي. د ب�ل$ې په تو�ه ۱۶۷ې مودې په پرتله دهمد  

د زابل د وال+ت د قالت په =ار کې د  توکي کې Dاي پرDای شوی چاودٻدونکيتن Dانمر�ي په موKر  هد طالبانو +و ،نٻEهمه 

ژوبل  ،=Qې او دوه ماشومان شامل وو  ۳۰تنه ملک�ان چې په کې  ۷۹. دغه چاودنه کې وچولوال+تي شورا د دفتر په وړاندې 

شول. په قربان�انو کې هغه =Qې هم شاملې وې چې د خ�اطb کورس ته چې د وال+تي شورا د ودانb ترkنp د =Qو د چارو د 

ورغلې وې. طالبانو د بر+د مسوول�ت واخ�ست او دا يــې kر�نده ک�ه چې دوي وال+تي شورا تر بر+د  ،است له خوا تنظ�م شوی ور+

kخه ز+ات يــې Kپ�ان ک�ل. ۱۰۰تنه " مزدوران" يــې و وژل او د  ۱۹الندې ون�وله او 
١٣٥

    

                                                           
باد په =ار کې د    ١٣٢

ٓ
 نٻEه د +و ع�ني شاهد سره �Kل�فوني مرکه . ۲۹کال د جنورۍ په  ۲۰۱۵د +وناما د نن$رهار د وال+ت د جالل ا

 ژوبلې) د پ�چلو او Dانمر�و بر+دونو په پا+له کې ثبت ک�ي دي. ۴۱۸م�+نې او  ۱۵۶تلفات ( ملکي  ۵۷۴کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې +وناما  ۲۰۱۴د   ١٣٣
 ۱۲۷م�+نې او  ۷۶ملکي تلفات (  ۲۰۳پ�چلواو Dانمر�و بر+دونو مسوول�ت منلd دی چې د هغو په پا+له کې  ۲۰کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې طالبانو د  ۲۰۱۴د   ١٣٤

 ژوبلې ) رامنQته ک�ي دي. 
 .https:// twitter.com/balkh_a/status/602779597055270914, last accessed 4 June 2015هغه اعالم�ه چې د طالبانو په Kو+Eر پا¡ه کې نشر شوې ده:   ١٣٥
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�و �مر�ي د الرې Dان  Dاي پرDاي شو+و چاودٻدونکو توکو ډول د هضد دي او همدارن$ه په بې توپ�ر  پر هغه بر+دونه چې د ملکي و

 ،بر+دونه د بشر پالنې د ن�+وال قانون kخه چې په افغانستان کې په ج$�ه کې Kول =ک�ل اړخونه د هغو په رعا+تولو مکلف کوي

 جدي سرغ�ونې دي او کٻدای شي چې په جن$ي جرمونو کې وشم�رل شي.

 �Dنې ب�ل$ې دي چې د ملکي تلفاتو المل �رDي:او Dانمر�و بر+دونو ډله +�زو  الندې د

وچول د طالبانو +و Dانمر�d بر+د�ر خپل په موKر کې Dاي پرDاي شوي چاودٻدونکي توکي  ،نٻEهمه  ۱۰د اپر+ل په  �

+و کـتار هدف �رDولd و چې kلور ملک�ان  نظامي Dواکونو د وال+ت د بهسودو په ولسوالb کې د ن�+والو چې د نن$رهار

نور يــې ژوبل ک�ل چې دوه هلکان هم په کې شامل وو. طالبانو  ۱۶چې په هغو کې +و هلک هم شامل و او يــې و وژل 

ددغه بر+د مسوول�ت پخپله و+ب پا¡ه کې ومنلو.
١٣٦

 

وچول هغه مهال توکي د طالبانو +وه Dانمر�ي بر+د�ر په موKر کې Dاي پرDاي شوی چاودٻدونکي  ،نٻEه ۱۷د مb په  �

ن�+وال هوايــي ډ�ر ته نmدې تر  ل�س د مامور+ت +وه نقل�ه وس�له د کابلد اروپايــي Kولنې د پوچې  په افغانستان کې 

تنه يــې Kپ�ان ک�ل.  ۳۰بر+د الندې ن�ولې وه، درې ملک�ان يــې و وژل چې په هغو کې دوه نجونې شاملې وې او نور 

غ�ي يــې و وژل او نور پنQه تنه يــې  ول اوهچې د اروپايــي پول�سو/ +وپطالبانو د بر+د مسوول�ت ومنلو او ادعاء يــې وک�ه 

Kپـي شوي وي " ، خو په دغه بر+د کې Kپ�ان ک�ل. طالبانو اعالن ک�ه چې " kو کسه ک�دالی شي چې په سطحي تو�ه 

dيــې د ه�� +و ملکي کس د وژنې مسوول�ت نه دی منل.
١٣٧

 

باد کې 
ٓ
�لملک�ان يــې Kپيان ک ۱۲۶ملک�ان و وژل او  D۳۲انمر�ي بر+د په جالل ا 

باد په  ون�فورم يــې اغوستd و د نن$ر هار+وه Dانمر�ي بر+د�ر چې د افغان امن�تي Dواکونو + ،نٻEه ۱۸د اپر+ل په 
ٓ
وال+ت د جالل ا

د+دونکي توکd وچوي خو په په Dان پورې ت�لD dاي پرDاي شوی چاو د کابل بانک kان$ې ته ننوDي او +ــې غو=تلچې  =ار کې

تنه Kپ�ان شول چې په کې  ۱۲۶ملک�ان و وژل شول او  ۳۲هغه د باندې وچولو . دغه بر+د کې په پاتې راتلو سره يــې   دې کې

پنQه ماشومان هم شامل وو. دغې چاودنې همدارن$ه نقل�ه وس�لو، په ساحه کې دوکانونو او نورو کاروبارونو ته ډ+ر ز+ات تاوان 

واړولو.
١٣٨

   

لپاره داسالمي دولت و+اند معرفي ک� د دغه بر+د مسوول�ت واخ�ست. تن و+اند چې Dان يــې د افانستان  په لوم�ي سر کې +و

دغه ادعاء وروسته د اسالمي دولت د بل کس له خوا چې Dان يــې د هغه استازي معرفي کولو رد شوه.
١٣٩

طالبانو دغه بر+د  

                                                           
 killed-invaders-16-leaves-convoy-military-us-on-attack-martyr-english.com/index.php/news/53913-http://www.shahamat, lastو�ورئ:  ١٣٦  

accessed on  June 4، 2015. 
سته شوه، په دې پته د السرسي وړ دغه اعالم�ه د طالبانو د و+اند عبدالقهار بلخي د Kو+Eر د پا¡ې kخه له هغې وروسته ا+   ١٣٧

  http://twitter.com/balkhi_a?lang=en:ده
باد په =ار کې د همدغه بانک په kان$ه کې +و پ�چلd بر+د ترسره ک� چې په پا+له کې يــې  ۱۹کال د فبرورۍ په  ۲۰۱۱د   ١٣٨

ٓ
ژوبلې  ۹۱م�+نې او  ۱۹نٻEه طالبانو د جالل ا

 بر+د مسوول�ت ومنلو او اعالن يــې ک�ه چې هغوي د افغان امن�تي Dواکونو غ�ي هدف �رDولي دي. رامنQته شوې. طالبانو په رسن�و کې د
نٻEه) په دې پته د الس رسي  ۲۱کال د اپر+ل  ۲۰۱۵و�ورئ ن +وسف؛ اسالمي دولت اوس وايــي چې هغوي په افغانستان کې بمي بر+د نه دی ک�ی، ډا+لي ب�س ( د   ١٣٩

د   last accessed on 10 june 2015.afghanistan.html-bomb-t-didn-it-says-now-http://www.thedailybeast.com/articles/2015/o4/21/isis ,وړه ده: 
باد د بمي چاودنې په اړه ادعاوې او دغې ادعاء د تفص�لي تحل�ل، مخالفو ا

ٓ
دعاوو، او ردونو لپاره و�ورئ کلرک ک او ب عثمان، د اسالمي دولت لوم�ي بر+دونه؟ د جالل ا
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د دغې پ�Gې kخه د  وغندلو او خپل مسوول�ت يــې رد ک�، او د دې لپاره يــې حکومت او " بهرني اشغال$ران" مالمت ک�ل چې

خپلو س�اسي موخو لپاره کار واخلي.
١٤٠

 

 کال د ا�ست په  ۲۰۱۲+و بر+د kخه چې د  هغه تلفات د بل  هډ+ر ز+ات ملکي تلفات واړول چې دغ ن�Eې بر+د ۱۸د اپر+ل د 

نمر�ي بر+د د نٻEه د ن�مروز د وال+ت د زرنج په =ار کې د خلکو د اوس�دو په �� م�شته س�مه کې +و همغmي شوی Dامه ۱۴

�تنه نور ژوبل شول ز+ات  ۱۳۰تنه ملک�ان و وژل شول او  ۳۰په کې  � ش�مر هدفونو پرضد تر سره شو اوافغان ملي پول�سو د 

 وو.   

 

�و � هدفي وژنې د قتل جن$ي جرم: د ملکي و

ل ک�ه kو خپله کورنb وساتم. په وروسته له هغې چې طالبانو زما پالر و وژلو، ما =وونQي پر+Gود اود ورDې مزدورکاري مې پ� "

کلن ورور هم و وژل شو، هغه په روغتون کې د Kپونو له امله م�شو. داچې هغه م� شوی دی موږ ال اوس هم  ۱۳دغه بر+د کې زما 

ورور  افغانb پور وړي +و. زه نه پوه�mم چې دغه پور به kن$ه ورکوو. زما د پالر او ۸۰۰۰۰هغه د درملنې له امله د روغتون kخه  د

"اوس په غم ل�لd دی.  له امله Dور+mي. زموږ ژوندروحي ستونزو د م�+نې وروسته زما مور اوس د 
١٤١

 

باد په ولسوالb کې د  --
ٓ
نٻEې د دولت ضد عناصرو د هدفي وژنې د قربان�انو اتمې کال د فبروري د  ۲۰۱۵د کن� د وال+ت د غازي ا

�ي و وژل شول. دغه قربان�ان ملک�ان وو چې  کلن هلک ۱۳زوي او ورور، په دغه بر+د کې د +و تن �په شمول درې ملکي و

                                                                                                                                                                                           
 bombs/-jalalabad-the-over-denile-claim-attacks-is-of-wave-analysis.org/first-http://www.afghanistan, afghan analystردونې په دې پته و�ورئ: 

network, 22 April2015, last accessed on 10 June 2015. 
  featured&start=655, last accessed on 4 June 2015.nglish.com/component/?viewe-http://shahamt =و�ورئ : ١٤٠ 

باد په =ار کې د قربان�انو د کورن�و د غ�و سره د   ١٤١
ٓ
 نٻEه د +وناما �Kل�فوني مرکه. ۱۹کال د فبرورۍ په  ۲۰۱۵د نن$رهار د وال+ت د جالل ا
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�و مرګ ژوبله � دولت ضد عناصر: د تاکـت�ک په اساس د ملکي و
   ۲۰۱۵  -۲۰۰۹: جون   - جنوري 

   ډله ييزه بريدونه -�انمر(ي   هدفي وژنې  �ای په �ای شوي چاوديدونکي توکي
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کله د اوږې kخه د �وزار+دونکي  راک  kخه د هغه په موKر افغان ملي اردو ته يــې خوراکd مواد رسول. د دولت ضد عناصرو  

 بر+د وک�. چې دوي افغان ملي اردو ته خوراکي مواد رسول

هدفي وژنې
١٤٢

 
١٤٣

 ۴۴۰ملکي تلفات(  ۶۹۹. +وناما سلنه ده ۱۴شپmو م�اشتو کې د Kولو ملکي تلفاتو   کال په لوم�+و ۲۰۱۵د  

ژوبلې) د هدفي وژنو ۲۵۹م�+نې او 
١٤٤

کال ۲۰۱۴د  په پا+له کې ثبت ک�ي دي  چې دا 
١٤٥

سلنه  ۵۷ې مودې په پرتله د همد 

او Dانمر�و بر+دونو په عمومي �زو ډله +توکو ،  لk dر�ندوي. که kه هم Dمکنb نGتو، Dاي پرDاي شويو چاودٻدونکوز+اتوا

قصدي وژنو د بل  تلفات را منQته ک�ي دي، هدفي اونورو تاکـت�کونو په پرتله ز+ات  کال په لوم�ۍ ن�مايــي کې  د ۲۰۱۵صورت د 

چې دا د Kولو ملکي  ۴۴۰مستند شوو ملکي م�+نو kخه  ۱۵۹۲د  -تلفات اړولي دي او  ملکي م�+نې ېهر  تاکـت�ک په پرتله ز+ات

سلنه تشک�لوي. ۲۸م�+نو 
١٤٦

    

د دولت ضد  -سلنه ۹۴ – ې د هدفي وژنو kخه رامنQته شوی ديKپـي کٻدنې) چ ۲۴۷م�+نې او  ۴۱۲ملکي تلفات (  ۶۵۹ +وناما

، قومي مشرانو ، ملکي حکومتي کارکوونکو، مال+انو او ملکي  وب ک�ي دي. په دې کې د مرستندو+ه کارمندانوعناصرو ته منس

سهار وختي د دولت ضد عناصر د +وې   ،د جون  په دوهمه نٻEه ،املې دي. د ب�ل$ې په ډولنو عمدي وژنې شعدلي کارمندا

محوطې ته ننوتل او هلته يــې نهه ملکي کار کوونکd چې په کې +وه حامله  د ودانb )خلکمحتاج  (ن�+والې نا دولتي موسسې 

 م�رمن هم شامله وه د کوچن�و وسلو په ډزو و وژل.

هغو پ�Gو لپاره مسوول�ت منلd  ۹۶ستندو شوو هدفي وژنو پ�Gې د دولت ضد عناصرو ته منسوبې دي ، طالبانو د م ۳۹۵د 

هدفي  ملکي دغه شم�ر د هغو   منQته شول چې Kپـي کٻدنې) را ۹۰م�+نې او  ۸۷ملکي تلفات (  ۱۷۷دی، چې په پا+له کې يــې 

کال ۲۰۱۴په يــې  اتې دي چې طالبانو+وژنو تر دوو برابرو ز
١٤٧

د طالبانو له خوا په منل شو+و وژنو کې  مسوول�ت منلd دی. کې 

 قومي مشران او حکومتي ملکي کارمندان شامل وو. د ب�ل$ې په تو�ه:

مشر چې د قومي شخ�و  طالبانو د ارز�ان د وال+ت د شاهد حساس په ولسوالb کې د کلي د +و ،نٻEهمه  ۲۷د مارچ په  �

pنk او  په هوارولو بوخت و د کور تر �+و له لٻرې kخه کنترول�دونکD dاي پر Dاي شوی چاودٻدونکd توکd خ¥ ک

                                                           
تر نامه الندې ( +ا په وسله واله ج$�ه کې د +وې سازمان شوې ډلې له خوا)  د +و مشخص فرد  kوک چې د مجرم په د دولتونو او دهغوي د استازو له خوا د قانون     ١٤٢

ژوند د حق kخه فز+کي حراست کې نه وي د وژونکې Dواک ، د وړاندې kخه  په پالن شوي او په قصدي تو�ه کارول. که kه هم په ډ+ری حاالتو کې هدفي وژنې د 
حکام رعا+ت سله والې ج$�ې په استثنايــي حاالتو کې هغه ک�دای شي قانوني وي په دې شرط چې د بشر پالنې  او د بشري حقونو دن�+والو قوان�نو اړوند اسرغ�ونه ده، د و

سر اعدامونو په اړه د Dان$�ي  غونPې د اجنPا درٻ�مه ماده ، د ماوراي عدالت، چEکو او پخپل ۱۴شي. و�ورئ د مل$رو ملتونو د عمومي اسامبلې د بشري حقونو د شورا 
لسون ضم�مه ، " د هدفي وژنو په اړه مطالعه". 

ٓ
  نٻEه.  ۱۰کال د مb  ۲۰۱۰، د A/HRC/14/24/Add.6راپورتر ف�ل�پ ا

کې وي ( د ب�ل$ې په تو�ه په د هدفي وژنو په کـت$وري کې همدارن$ه د وژنې �Dنې هغه قضيــې چٻرته چې قرباني د لنP مهال لپاره د د وژنې پر وخت د مجرم په حراست   ١٤٣
 کنترولي پوستو کې)، داد هغو هدفي وژنو پرخالف ده چٻرته چې قرباني د مجرم په فز+کي حراست کې نه وي.   

 همدا ماخذ  ١٤٤
 و له امله ثبت ک�ي دي.ژوبلې) د هدفي وژن ۱۶۵م�+نې او  ۲۸۰ملکي تلفات(  ۴۴۵نٻEې پورې +وناما  ۳۰کال د جنورۍ د لوم�ۍ نٻEې kخه د جون تر  ۲۰۱۴د   ١٤٥
ملک�ان  ۳۷۹ملک�ان ، د Dمکن�و نGتو له امله  ۳۸۵ن�Eې پورې د Dاي پرDاي شو+و چاودٻدونکو توکو په وس�له  ۳۰د جنورۍ د لوم�ۍ نٻEې kخه د جون تر ۲۰۱۵د   ١٤٦

 ملک�ان په افغانستان کې و وژل شول. ۱۸۳او د Dانمر�و او پ�چلو بر+دونو له امله 
ملکي تلفات(  ۸۳هدفي وژنو د پ�Gو مسوول�ت منلي دی چې د هغو په پا+له کې  ۴۰ن�Eې پورې طالبانو د  ۳۰د جنورۍ د لوم�ۍ ن�Eې kخه د جون تر کال  ۲۰۱۴د   ١٤٧
 ژوبلې ) رامنQته شوي دي. ۲۸م�+نې او  ۵۵
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بانو د بر+د مسوول�ت پخپله هغه مهال يــې وچولو کله چې هغه کور ته ننوت، نوموړی يــې په همغه Dاي و واژه. طال

پا¡ه کې ومنلو. و+ب
١٤٨

   

کې د کار او Kولن�زو چارو د ر+است +و تن ملکي طالبانو د هرات د وال+ت د انج�ل په ولسوالb نٻEه،نهمه د فبرورۍ په  �

پا¡ه کې د پ�Gې مسوول�ت ومنلو. ډزو و واژه. طالبانو پخپله و+ب کارمند  دخپل کور تر kنp په
١٤٩
  

 

Kپـي کٻدنې) دولتي امن�تي او دولت پلوه مل�ش�ايــي ډلو  ۱۲م�+نې او  ۲۸سلنه ملکي تلفات (  ۴۰+وناما د هدفي وژنو 
١٥٠

ته 

 کلن هلک په ډزو وو+شت چې هغه يــې  ۱۵تن  +و +و تن افغان محلي پول�س ،نٻEهدر+مه د مb په  ،ب�ل$ې په تو�همنسوبوي. د 

+وې  ،نٻEهمه  ۲۹. د مb په ی ود افغان محلي پول�س په اړه په جاسوسbتورن ک�  وال+ت د ارغستان په ولسوالb کېد کندهار د 

ودرولو، او په هغه کې  ې +و بس په يوې ناقانونه پوسته کېپه ولسوالb ک دولت پلوه وسله والې ډلې د سرپل وال+ت د سنچارک

را کGته شي او د راکGته ک�دو سره يــې په هغه ډزې وک�ې او د نورو مسافرو په وړاندې  kخه يــې +و مسافر ته امر وک� چې له بس

 يــې و وژلو.

  

                                                           
-http://shahamat-english.com/index.php/news/53692-nds-agent-killed-in-charد مسوول�ت د منلو ادعاء د طالبانو په و+ب پا¡ه کې نشر شوې ده:  ١٤٨

chion, .خو دغه مطلب  ب�ا وروسته ا+سته شوی دی 
-http://shahamat-english.com/index.php/news/52922-governmnet-employeeد مسوول�ت د منلو ادعاء د طالبانو په و+ب پا¡ه کې  نشر شوې ده:  ١٤٩

killed-in-injeel, ا وروسته ا+سته شوی دی.خو دغه مطلب ب� 
 د بې پ�لوKه الوتکو د الرې شوي د  ١٥٠

ٓ
ي او هغه  د دولت پلوه هغه هدفي وژنې چې د ن�+والو نظامي Dواکونو له خوا د هوايــي بر+دونو پر مهال تر سره شوي دي، معموال

 Dواکونه او د ملک�انو ساتنه، هوايــي عمل�ات تر عنوان الندې kپرکي کې توض�ح شوي دي. 
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   مرګ ژوبله د دولت ضد وسلواله عناصرو لخوا د ملکي خلکو هدفي
 ۲۰۱۵  -۲۰۰۹:  جون   -جنوري 

   6ول   6پيان   مړينه
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 د ملک�انو او ملکي محالتو په قصدي تو�ه تر هدف الندې راوستل

 موسسو پر ضد بر+دونه انو، kارنواالنو، او قضايــيقاض�د 

، زما پالر راته زنp و واهه او و نٻEه مه۱۹ما او پالر مې د عدليــې د وزارت په ب�ال ب�لو ر+استونو کې دندې ترسره کولې. د مb په  "

زه د وزارت د ودانk bخه  وپت�له چې لس دق�قې وروسته د وزارت مخې ته سره و�ورو kو +وDای کور ته والړ شو.  کله چې  مو

و وتلم ما ول�دل چې هغه د دروازې kخه د ت�رٻدو په حال کې و. په همدې وخت کې امن�تي Dواکونو +وه  دهغه دل�دو لپاره  را

نقل�ه وس�له د دروازې په خوله کې لEوله. وروسته دغه وس�له وچاودٻدله. ما مې خپل پالر نور ونه ل�دلو. Dکه چې د نقل�ه 

هغه مې هلته ونه موند. ما دهغه پر  و�ي روان و. ما وکـتل او دخپل پالر پو=تنه مې پ�ل ک�ه. ما د+و بس دننه وکـتل خووس�لې ل

والړم خو  موبا+ل زنp و واهه. دهغه د موبا+ل kخه ه�� غبر�ون نه و. ما دهغه جسد ونه م�ندلو. زه دوو ب�الب�لو روغتونونو ته

سره درٻ�م روغتون ته ورغلم. هلته +و جسد و چې سو�Dدلd و. دا زموږ پالر و. موږ  هغه د هغه مې ونه م�ندلو. زه دخپل ورور 

وي، Dکه چې هر   زما حالت ډ+ر بد   وزما دغه بر+د را +اد+mي. کله چې زه کار ته Dم ن  هغه د کمربند kخه و پ�ژندلو. هره ورځ

 ١٥١ "ې پالر د ودانb په دروازه کې تر ستر�و ک�mي. وخت م

ن�Eه دعدل�ــي پر وزارت په موKر کې د Dاي پر Dاي شوي  ۱۹کلن ع�نِي شاهد او په کابل =ار کې د مb په 27تن  +و --

تنه نور Kپ�ان  ۴۷تنه و وژل شول او  ۵چاود+دونکي توکي په ذر+عه د Dان مر�ي بر+د د قرباني شخص زوي،  په دغه بر+د کې 

 شول.

 

ا د قاض�انو، kارنواالنو، او ه ملکي تلفاتو کې چې د دولت ضد عناصرو له خوکال په لوم�ۍ ن�مايــي کې پ  ۲۰۱۵  +وناما د

 د لوم�ۍ ن�Eې kخه د جون تر ترڅ کې ترسره ک�mي ډ+ر ز+اتوالd راغd. د جنورۍ  په  موسسو په وړاندې د قصدي بر+دونو قضايــي

له خوا په عمدي ډول قاض�ان،  داسې پ�Gې ثبتې ک�ي دي چې په کې د دولت ضد عناصرو  ۲۵+وناما  ،ن�Eې پورې مې  ۳۰

kانواالن، او عدلي موسسې د پ�چلو او Dانمر�و بر+دونو، د هدفي وژنو، Dاي پرDاي شو+و چاودٻدونکو توکو او تGتونو د الرې 

 Kپـي کٻدنې) رامنQته ک�ي دي چې دا ۱۳۵م�+نې او  ۴۳ملکي تلفات ( ۱۷۸په قصدي تو�ه تر بر+د الندې راغلي دي. دغو بر+دونو 

کال ۲۰۱۴د 
١٥٢

ژوبلو ډ+ری طالبانو ته  سلنه ز+اتوالd په ډا�ه کوي. +وناما د دغو وژنو او ۲۴۹دهمدغې مودې په پرتله  

 k۱۷۴خه    مستندو شوو ملکي تلفاتو ۱۷۸مسوول�ت منلd دی چې د Kولو  هغو  ۱۸طالبانو د دغو بر+دونو د  منسوبوي.

 جوړوي.

                                                           
 نٻEه د +وناما مرکه ۹کال د جون په  ۲۰۱۵د   ١٥١
ملکي  ۵۱پ�Gې مستندې ک�ي دي چې په کې قاض�ان، kارنواالن، او قضايــي موسسې تر هدف الندې راغلي دي، چې  ۱۸کال په همدغه موده کې +وناما  ۲۰۱۴د   ١٥٢

پورې سره پرتله شوي دي چې په هغو کې +وناما  ۳۰ن�Eې kخه د جون تر  ۱رۍ د کال د جنو  ۲۰۱۳ژوبلې). دا همدارن$ه د  ۳۶م�+نې او  ۱۵تلفات يــې رامنQته ک�ي دي ( 
ژوبلې) ثبت ک�ي دي، چې دا په خالصو ملکي هدفونو باندې د پرلپسې بر+دونو نمونه ده ، چې دا د بشر پالنې د ن�+وال قانون  په  ۱۴۵م�+نې او  ۵۱ملکي تلفات(  ۱۹۶

 بنس نا قانونه عمل دی.
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پسرلن�و +رغل�زو بر+دونو په اړه ده او په هغې  د"  عزمن�Eې اعالم�ه چې د "مې  ۲۲کال د اپر+ل د  ۲۰۱۵د طالبانو د  که kه هم

ج$�و په موسم کال د ۲۰۱۵به د   مضر کسان " د �وډا�ي رژ+م کارکوونکي... او نور کې يــې و+لي دي چې "
١٥٣
کې تر هدف الندې  

�ي بر+د مسوول�ت په منلو سره طالبانو اعالن ک�ې Dانمر  ن�Eې دمي  ۱۹په کابل کې د عدليــې په وزارت د مb د خو  . ن�ول ک�mي 

ده چې هغوي به " د قاض�انو، kارنواالنو، د عدليــې د وزارت پرسونل او دغه شان نورو"
١٥٤
خو  د  هدف �رDولو ته ادامه ورک�ي. 

النو، او قضايــي کال د طالبانو د پسرلن�و يرغل�زو بر+دونو د اعالميــې په پرتله چې د قاض�انو، kارنوا ۲۰۱۴غه اعالم�ه د 

کارمندانو
١٥٥

 ناkر�نده ده. ،د هدف �رDولو په اړه وه  

  -چې په کې عدلي کارمندان او محکمې شاملې دي -ملک�انو، او ملکي تاس�ساتو ا +وDل ب�ا په دې �Kن$ار کوي چې پر+ونام

رمونو کې وشم�رل شي.په جن$ي ج �ونه ده او ک�دالی شين�+وال قانون kخه جدي سرغ مستق�م بر+دونه د بشر پالنې د
١٥٦
  

 :پر قاض�انو، kارنواالنو، او قضايــي موسسو باندې د بر+دونو  ب�ل$ې

باد په =ار کې د لغمان د وال+ت د محکمې د مدني د+وان د قاضي په  ارد نن$ره ،نٻEهمه  ۷د جنورۍ په  �
ٓ
وال+ت د جالل ا

ی توکd وچول شو چې نوموړي يــې و وژلو او شخصي موKر پورې د طالبانو له خوا نGلول شوی مقناط�سي Dاي پر Dای شو

پا¡ه کې د پ�Gې مسوول�ت منلd دی او ويلي يــې دي چې هغوي  ژوبلې ک�ې . طالبانو پخپله و+ب +ــې د هغه دوه  لو¡ې

يــې Kپ�ان ک�ي دي. "محافظ�ن" قاضي وژلي او دوه
١٥٧
  

بر+د تر سره ډله ييز لb د دفتر په وړاندې اارنوطالبانو د بلخ د وال+ت د مزار شر+ف په =ار کې د k ،نٻEهنهمه  د اپر+ل په  �

تنه ملک�ان يــې Kپيان ک�ل. طالبانو پخپله و+ب پا¡ه کې د بر+د  ۴۷ملک�ان و وژل شول او نور  ۱۴ک� چې په هغه کې 

مسوول�ت منلd دی.
١٥٨

 

کې د عدليــې د د کابل په =ار توکي چاودٻدونکي شوي +وDانمر�ي بر+د�ر په موKر کې Dاي پرDاي  ،نٻEه ۱۹د مb په  �

تنه يــې Kپ�ان ک�ل.  طالبانو د خپل KويEر د پتو د  ۴۷چې پنQه ملک�ان يــې و وژل او نور وچول وزارت د ننوتو په دروازه کې 

الرې چې په دغې ډلې پورې ت�او لري د دغه بر+د مسوول�ت منلd دی.
١٥٩
  

  

                                                           
الس رسي وړ ده:  امارت د مشرتابه د شورا هغه اعالم�ه چې د  ( عزم) په نوم د کلن�و پسرلن�و +رغل�زو عمل�اتو د پ�ل په اړه نشر شوې ده او په دې پته دد اسالمي "   ١٥٣

http://shahamat-english.com/index.php/paighamoona/54149-statement-by-the-leading-council-of-the-islamic-emirate-regarding-the-
inaugration-of-spring-operations-called-%E2%80%98azm%%E2%80%99-resolve 

 کـتل شوې ده. ۱۵کال د جون په  ۲۰۱۵په وروستي Dل  د   .http:://justpaste.it/17w6نٻEه د طالبانو د عمل�اتو راپور : ۱۹کال د مb په  ۲۰۱۵و�ورئ: د   ١٥٤
رتابه د شورا هغه اعالم�ه چې د  ( خ�بر) په نوم د کلن�و پسرلن�و +رغل�زو عمل�اتو د پ�ل په اړه نشر شوې ده او په دې پته د الس رسي و �ورئ : " د اسالمي امارت د مش  ١٥٥

-http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/44468-statemnet-of-leadership-council-of-islamic-emirate-regarding-the وړ ده:
commencement-of-the-annual-spring-operation-named-khaibar. " 

ساسنامې    مادې. همدارن$ه  ۵۲او  ۴۸کال د ژن�و د کنوانس�ون د الحاق�ه پروتوکول  ۱۹۴۹و�ورئ د   ١٥٦
ٓ
 ICRCمادې و�ورئ. همدارن$ه د   (xii (e)8او  (i)(e)8د روم د ا

 ICRC} (CU P/ICRC Cambridge 2005 )، مقررات، اډ+تور. ج�ن ماري ه�نکار+تز او لو+�س ډوسوالP ب�ک ۱جلد  قاعده ، ۷د بشر پالنې د ن�+وال عرفي قانون  
Study}  .ورئ� و

 http://alemara1.org/index.php/news/61490و�ورئ:  ١٥٧
  http://shahamat-english.com/index.php/news/53905-at-least-80-high-and-low-level-court-staff-killed-in-balkh-operationو�ورئ:   ١٥٨

  Last accessed on 15 June 2015http://judtpaste.it/17w6 .پور په :طالبانو د عمل�اتو را ن�Eې د ۱۹کال د مb د  ۲۰۱۵ د ورئ وگ  ١٥٩ 
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 د د+ني شخص�تونو او عبادت Dا+ونو په وړاندې تهد+دونه او بر+دونه

کال کې دولت ضد عناصرو د د+ني مشرانو تهد+دولو او وژلو او د عبادت Dا+ونو او ودان�و  و+جاړولو ته ادامه ورک�ې. په  ۲۰۱۵په 

و م�اشتو کال په لوم�+و شپm  ۲۰۱۵بر+دونو کې چې په کې په قصدي تو�ه مال+ان او د عبادت Dا+ونه هدف �رDول شوي دي د 

dموندل dپـي کٻدنې) مس ۱۹کي تلفات ( مل ۲۴، +وناما کې يــې ز+اتوالK هQي دي، چې د وژنې او پن�ې کال د همد ۲۰۱۴تند ک

سلنه ز+اتوالd په ډا�ه کوي. ۱۰۰مودې په پرتله 
١٦٠

 

ضد د بر+دونو، او د +وه جومات چې د +وې  +وناما د شپmو هغو مال+انو چې د دولت مالت� يــې ک�ی و د قتل، د درې ز+ارتونو پر

م شوی و د سوDولو پ�Gې ثبتې ک�ي دي. که kه هم دغه ډول قضيــې په ز+اته پ�مانه کې نه راپور دولتې موسسې له خوا ترم�

ک�mي، +وناما همدارن$ه د دولت ضد عناصرو له خوا د هغه Dاي پرDاي شوي چاودٻدونکي توکي پ�Gه چې د +و تن مال د کور په 

  ،فغان محلي پول�س د +و غ�ي جنازه يــې تر سره ک�ې وهوړاندې يــې د دې لپاره وچولو kو هغه د دې له امله وډاروي چې د ا

 مستنده ک�ې ده.

د د ملک�انو او ملکي شتمن�و چې په کې عبادت Dا+ونه هم شامل دي په قصدي تو�ه هدف �رDول په عمومي صورت د بشر پالنې 

نو په وړاندې ترسره ک�mي چې ن�+وال قانون له مخې ممنوع دي. په دې کې هغه بر+دونه شامل دي چې د خلکو او عبادت Dا+و

هغه د ولس فرهن$ي او معنوي م�راث ��ل ک�mي.
١٦١

د دې سرب�ره د بشر پالنې ن�+وال قانون په Dان$�ي ډول په ج$�ه کې پر  

=ک�لو اړخونو دا Dان$�ی مسوول�ت ږدي kو د+ني پرسونل ته د دې امکان برابر ک�ي kو هغوي خپله دنده ترسره ک�ي.
١٦٢

  

ونه کوي چې د افغانستان دولت همدارن$ه د بشر پالنې د ن�+وال قانون له مخې د دې Dان$�ی مسوول�ت لري ې +اد د +وناما د

چې عبادت کوونکي او عبادت Dا+ونه د بر+دونو kخه وژغوري.
١٦٣

   

دولت خپل نظر kر�ند ک�ی دی او +ا يــې هغه ملکي تلفات غندلي دي چې د  ۍ کې يــېد دولت په پلو+وناما د هغو مال+انو چې 

له امله خپله اند+Gنه kر�ندوي. د افغانستان دولت او د  د نمونو ضد عناصرو له خوا تر سره شوي دي  پرلپسې هدفي وژنو

دولت ضد عناصر 
١٦٤

زادي   
ٓ
د بشر پالنې د ن�+وال قانون له مخې د دې مکلف�ت لري چې د ب�ان ، فکر، وجدان او مذهب د ا

حقوق ولري.
١٦٥
  

                                                           
ژوبلې) د هغو بر+دونو له امله چې په کې ملکي مال+ان او عبادت Dا+ونه په نGه شوي  ۵ات ( اوه م�+نې او ملکي تلف ۱۲کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې +وناما  ۲۰۱۴د  ١٦٠

 دي مستند ک�ي دي.
د  ن�Eې د ژن�و ۱۲کال د ا�ست د  ۱۹۴۹" د طبي او مذهبd پرسونل با+د درناوی او ساتنه  او ورسره Kوله الزمه مرسته وشي kو خپل فرا+ض تر سره ک�ي . "  د   ١٦١

ن�Eې په غ�ر ن�+والو ج$�و کې د قربان�انو د ساتنې ( دوهم  ۸د جون د  ۱۹۷۷ماده، او د  ۹کنوانس�ونونو د طبي او د+ني پرسونل د ساتنې په اړه الحاق�ه پروتوکول 
زا۱ماده وايــي:  ۱۸پروتوکول). د مدني او س�اسي حقونو د ن�+وال م�ثاق 

ٓ
، ۷، ۶مادې له مخې، " د  ۲، ۴دۍ حق ولري.  "  د . " هر کس با+د د فکر، وجدان او مذهب د ا

ر سي د عرفي ن�+وال قانون لوم�ي جلد،   ۱۸او  ۱۵،۱۶، ۱۱پرا�رافونو)،  ۲او  ۱مادو(  ۸
ٓ
ي سي ا

ٓ
kخه با+د  د دې احکامو له مخې عدول ونه شي.  "  همدارن$ه و�ورئ د ا

 ماده. ۱۶و�ورئ د دوهم  الحاق�ه پروتوکول  ) Cambridge 2005 CU P/ICRC ,({ICRC Study } مقررات، اډ+تور. ج�ن ماري ه�نکا+رتس او لو+�س ډوسوالP ب�ک 
 همدا ماخذ  ١٦٢
ماده کې راغلي دي. دا همدارن$ه په جن$ي جرمونو کې راDي کله چې په قصدي  ۹د دې مکلف�ت چې د د+ني پرسونل درناوی او ساتنه وشي په دوهم الحاق�ه پروتوکول   ١٦٣

ساسنامې  ه پر هغو ودان�و وشي چې د د+ني فرا+ضو لپاره وي( په دې شرط چې هغه نظامي موخې نه وي)، تو�ه دغه بر+دون
ٓ
. د مذهبي  ماده و�ورئ   (iV) (e)8د روم د ا

رسي ، د بشر پالنې ن�+وال عرفي قا
ٓ
ي سي ا

ٓ
نون، لوم�ۍ جلد، مقررات، پرسونل درناوی او ساتنه همدارن$ه د بشر پالنې د ن�+وال عرفي قانون +و نورم شم�رل ک�mي. ا

 Rule27 – Religious Personnel .{ICRC Study } (CU P/ICRC> Cambridge 2005 ) اډ+Eور: ج�ن ماري ه�نکا+رتس او لو+س ډوسوالP ب�ک 
ې ساحې عملي کنترول لري، لکه د د دولت ضد عناصر د بشري حقونو لپاره مکلف�تونه لري تر هغه بر+ده چې دوي په عمل کې د دې واکونه لري او +ا هم د +و  ١٦٤

 افغانستان په �Dنو مشخصو س�مو کې.
 .۱۶۱همدا ماخذ، +اد=ت    ١٦٥
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 :نو پر خالف د بر+دونو مثالونهود مال+انو او عبادت Dا+

وال+ت د متون په ولسوالb کې +و Dاي پر Dاي شوی چاودٻدونکd توکd چې په  ، د خوستنٻEه مه ۱۶د جنورۍ په  �

+وه جومات کې دننه د الوډسپ�کر د الندې ا+Gول شوی و کله چې امام الوډ سپ�کر چاالن ک� هغه وچاودٻد او هغه 

لت په پلوۍ غm+دلو او د Dانمر�و بمي بر+دونو او ملکي تلفاتو پرخالف يــې و+ناوې کولې. يــې و واژه. قرباني هم�شه د دو

کې تهد+دي اخطارونه رس�دل kو د  عناصرو له خوا په �� شم�ر ��و سرچ�نو راپور ورک�ی دی چې هغه ته د دولت ضد

 ستې.دغه ډول مسلو په اړه و+ناوې بندې ک�ي. ه�� ډلې ددغه قتل پ�ه پرغاړه نه ده اخ�

د صوفي طر+قت پ�روانو +وه  د کابل په =ار کې +و شخصي کور ته ننوتل او ، د دولت ضد عناصرنٻEهمه  ۷د مارچ په  �

هلک يــې Kپـي ک�. ه�� ډلې د دغه  تنه نار+نه يــې  و وژل او +و ۱۱وو په ډزو و و+شتل،  هډله يــې چې په عبادت بوخت

.dبر+د مسوول�ت نه دی منل 

طالبانو د فراه وال+ت د پشت رود په ولسوالb کې د افغان امن�تي Dواکونو د ب�ال ب�لو پوستو  ،Eهنٻkلورمه د اپر+ل په  �

د دغه ډول عمل�اتو  نو په و+نا کله چې د کورونو تالشيپه وړاندې همغmي شوي بر+دونه تر سره ک�ل. د محلي سرچ�

اعدام ک�. ورن او په پاي کېولت په پلوۍ تطالبانو +وه تن مال په نGه ک� او هغه يــې د د ،برخه وه
١٦٦

   

 تشک�الت: اعدامونه، د اندامونو پرې کول، وهل او نور جرمي عملونه موازي قضايــي

 ۶۰۰کله چې زه هلته را ورس�دم نmدې . بازار س�مې ته راKول شي د الرې اعالن ک�ه چې د جمعېطالبانو Kولو ته د الوډسپ�کر "

کم�س�ون +و  د تالوت وک� او د طالبانو شوي وو. +وه مال د قران پاک  ت ساتلو راKولطالبانو يــې امن� ۱۰۰تنه هلته چې خواوشا 

م وو او هغوي ته يــې امر وک� چې پخپلو مته �ې. طالبانو درې نار+نه چې په قتلد شر+عت د تطب�ق د �ـEو په اړه خبرې وکمشر 

. محلي مشرانو د طالبانو ډار اخ�ستي وو  او  غو=تلېنو هغوي kو Dل اوبه و ک�ي. کله چې هغوي اعتراف وک�  راف واعت جرمونو 

ورک�ي خو طالبانو دغه  ) کورنb ته د+تقربان�انو وک� چې د (ورته د دې وړاند+ز يــې  تل چې دغه کسان وبخGي اوkخه وغو=

  وړاند+زونه رد ک�ل.

زه ورک�ه چې لمون� اداء ک�ي. اجا ته د قبلې پر لوري په �و¡دو شd هغوي ر+نه وو ته وړاندې تر دې چې طالبانو درې واړو نا

انو قاضي د حکم د پلي کولو امر ورک�. په +ولسو بجو ې د هللا اکبر چ�غې ووهي او د طالبراKولو شوو خلکو ته وو+ل چ البانوط

  "١٦٧وژل . طالبانو دغه درې واړه نار+نه په ډزو  د خلکو د هللا اکبر د چ�غو پر مهال و

په ولسوالb کې د طالبانو له خوا د خپل سر اعدامونو د پ�Gې  فراه د وال+ت د بکواه د ،نٻEهسمه لکال د اپر+ل په  ۲۰۱۵ د --

ع�ني شاهد. طالبانو د اعدامونو مسوول�ت منلd دی.
١٦٨
  

                                                           
  english.com/index.php/news/53817-http://shahamat-ehilclesv-11-rod,-pusht-in-wounded-and-killed-44و�ورئ:  ١٦٦ 
 Destroyed .dه يــې د مال د اعدامولو مسوول�ت نه دي اخ�ست� طالبانو د دغو عمل�اتو د ترسره کولو مسوول�ت منلd دی ، خو په واضحه تو

 نٻEه د +وع�ني شاهد سره د +وناما �Kليفوني مرکه. ۱۰کال د جون په  ۲۰۱۵د فراه د وال+ت د فراه په =ار کې د   ١٦٧
//:shahamathttp-م�هدو�ورئ: ،په بکواه کې درې اختطاف چ�ان شوي مجازات  شول، په دې پته يــې و�ورئ:د طالبانو اعال  ١٦٨ 

, last accessed 11 April 2015].bakwa-in-penalty-3 kidnappers-english.com/index.php/news/53917 
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پ�Gې مستندې ک�ي دي  ۱۹د طالبانو په شمول  +وناما د دولت ضد عناصرو  له خوا ،کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې ۲۰۱۵د 

وي نو، او د جاسوسي په تور جزا�انې ورک�ل شو ته دشرعي قانون kخه د عدول، ان$�رل شوو جرموکې ملکي کسان چې په هغو

رو وهل او نا قانونه توق�فونه چې د دولت ضد عناصرو له خوا تر سره و ، د سر پر+کونې، په ددي. +وناما پخپل سري اعدامونه

شوي دي مستند ک�ي دي.
١٦٩

جوړ=تونه غ�ر قانوني دي او د افغانستان د قوان�نو چې موازي قضايــي +وناما په دې �Kن$ار کوي  

له مخې هي� ډول مشروع�ت نه لري. هغه سزا�انې چې د دغو جوړ=تونو د الرې تر سره ک�mي د بشري حقونو kخه په سرغ�ونو 

ن�+وال قانون پر اساس جن$ي د او په �Dنو حاالتو کې افغانستان د قوان�نو له مخې جرمي عملونه دي  او د شم�رل ک�mي  کې

جرمونه دي.
١٧٠

 

د دولت ضد عناصرو له خوا د اعدام سزا�انې
١٧١

ژوبلې) رامنQته  ۶م�+نې او  ۲۹ملکي تلفات(  ۳۵رو وهلو په پا+له کې و او د د  

 شوي دي.

ت ضد کال کې مستندې شوي دي،  دولت ضد عناصرو هغه ملک�ان اعدام ک�ي دي چې د دول ۲۰۱۵په ډ+ري پ�Gو کې چې په 

چې د دولت سره کار کوي. د  ، دولت ته دجاسوسb تور ورباندې شوی دی او +ا داصرو په ادعاء هغوي جرمونه ک�ي ديعنا

تنه يــې د  ۱۵طالبانو د فراه د وال+ت د خاک سف�د په ولسوالb کې +و عام بس ودرولو او  ،نٻEهkلورمه  د مb په  ،ب�ل$ې په تو�ه

تنه بې �ناه دي او دوه يــې د اته Gتول. په همدغه ورځ د طالبانو کم�س�ون پر+ک�ه وک�ه چې دولت سره د کار کولو په تور وت

نٻEه او kلورمه کار وبلل. هغوي د دغو دوو ملک�انو kخه سرونه پرې ک�ل، د +و kخه يــې د مb په هدولت سره په کار کولو �نا

 نٻEه.شبmمه دبل kخه د مb په 

له مخې +وناما  دغه تشک�الت او د هغو په پا+له کې را والړې شوې سزا�انې د  ا مشروع�تد ن  د دغو م�کان�زمونوپه اصل کې  

اما تحل�لونه دغه طرزالعملونه چې د هغو د تعق�بولو تورونه بولي. د همدې دل�ل له مخې د +ون د سرغ�ونو برابربشري حقونو kخه 

سره په سمون کې نه بولي، د ب�ل$ې په تو�ه د عادالنه دي هغه د منل شو+و ن�+والو بشري حقونو د مع�ارونو  ل$ول شوي 

 محاکمې مع�ارونه.   

 د دولت ضد عناصرو له خوا د ملکيانو تGتونې

+وناما په ډ+رې اند+Gنې سره د دولت ضد عناصرو له خوا د ج$�ې په اړوند د ملک�انو د تGتونو
١٧٢

او د ملکي اس�رانو د اعدامونو   

+وناما د  ،ن�Eې پورې مې  ۳۰کال د جنورۍ د لوم�ۍ ن�Eې kخه د جون تر  ۲۰۱۵کوي . د  په شم�ر کې د ز+اتوالd +ادونه

                                                           
+وناما له خوا ر+کارډ شوي دي د دولت ضد عناصرو له خوا تر سره شوي دي. +وناما د دغه د ملکي تلفاتو Kولې پ�Gې چې د موازي قضايــي س�سEم د مجازاتو له الرې د   ١٦٩

ې په ډول د افغان ملي اردو د +و ډول طرزالعملونو له الرې د م�+نو او ژوبلو هغه موارد ر+کارډ ک�ي دي چې که دغه مجازات په مستق�م ډول په ج$�ې پورې اړوند وو( د ب�ل$
�و پر خالف د ج$�ې kخه پرته تخلف له امله ترسره شوي دي د ب�ل$ې په ډول د زنا په تسرت�ري د پالر اعدامو�ور په ل) او +ا هم د د دولت ضد عناصرو له خوا د ملکي و

فانه محاکمې د مع�ارونو د عام محضر کې په دورو وهل. د ژن�و د کنوانس�ونونو درٻ�مه مشترکه ماده په واضح ډول د قتل، تاوتر+خوالي، د مجازاتو تصو+بول، او د منص
 د قانوني چوکاټ برخه و�ورئ،   درناوي پرته د اعدامونو ترسره کول منع کوي،  په افغانستان کې د درٻ�مې مشترکې مادې د تطب�ق لپاره د نور تفص�ل په موخه  د دې راپور 

 وک�ئ. د " جن$ې جرمونو " د تعر+ف لپاره د دې راپور د قانوني چوکاټ برخې ته مراجعه   ١٧٠
کي حراست کې وي ( او +وناما د موازي قضايــي تشک�التو له الرې اعدامونه په عمدي، د +و کس د وړاندې kخه پالن شوې او ارادي وژنه بولي چې هغه د مجرم په فز+  ١٧١

زاتو لپاره تحم�ل شوې ده ، دب�ل$ې په تو�ه د هغه لکه چې دا د هدفي وژنې سره توپ�ر لري چيرته چې قرباني د مجرم په فز+کي حراست کې نه وي) کله چې وژنه د مجا
"  کې شم�ري او لکه چې د مذهبي مشر وژنه چاچې د افغان امن�تي Dواکونو د +وه غ�ي د جنازې مراسم د اخطارونو باوجود تر سره ک�ي. +وناما دغه ډول پ�Gې په " قتل

 ې د پلي کول وړ دی.    بشر پالنې ن�+وال قانون په افغانستان کې په غ�ر ن�+واله شخ�ه ک
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 ۷۶پ�Gې چې نmدې Kولې يــې د دولت ضد عناصرو له خوا ترسره شوي دي مستندې ک�ي دي، چې د دې له امله  ۱۹۶اختطاف 

کال  ۲۰۱۴سلنه  او د  ۳۶و په ل� کې Kپـي کٻدنې)  رامنQته شوي دي، چې دا د دغه ډول پ�G ۱۴م�+نې او  ۶۲ملکي تلفات ( 
١٧٣

سلنه ز+اتوالd په ډا�ه کوي. د اختطافونو او د هغو په پا+له کې د ملکي  ۱۱۷د همدغې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې  

کال کې په س�ستمات�ک ډول د +وناما له خوا د دغه ډول پ�Gو مستند کول پ�ل شوي  ۲۰۰۹تلفاتو شم�ر له هغه مهاله چې په 

 تر Kولو پورته شم�ره ده.  دا دي

اختطافونه چې په کې   ۱۸۹پ�Gو kخه چې د +وناما له خوا مستندې شوي دي د دولت ضد عناصرو  ۱۹۶ د ملک�انو د اختطاف

 ملکي تلفات رامنQته شوي دي ترسره ک�ي دي . +وناما kلور پ�Gې دولت پلوه Dواکونو ته منسوبې ک�ي دي. k۷۵خه  ۷۶د 

 صرو له خوا د ملک�انو اکـثره اختطافونه لکه چې جوت�mي د پ�سو د تر السه کولو، د ملک�انو د ډارولو او +ا هم داد دولت ضد عنا

چې د شخ�ې د نورو اړخونو kخه  امت�ازات تر السه ک�ي چې په کې د اس�رانو تبادله هم شامله ده لپاره ترسره ک�mي. د دې 

اته شم�ره مستند ک�ې ده چې د اختطاف کوونکو له خوا د دې له امله وژ ل شوي +وناما د هغو اختطاف شوو کسانو ز+ ،سرب�ره

 ي، په نورو اختطاف شوو کسانو باندې تسلط وساتل شي او +ا هم داپه پوره کولو کې پاتې راغلي د د غو=تنو دي چې د هغوي

 چې دغه اختطاف د دې لپاره دی چې قرباني و وژل شي.

قض�و کې د دولت ضد عناصرو  حکومتي ملکي کارمندان او قرارداد+ان، د دولتي کارمندانو د  د اختطاف شوو کسانو په ز+اتو

کورن�و غ�ي ، هغه کسان چې پرې د دې �ومان شوی چې د دولت او +ا هم امن�تي Dواکونو kخه مالت� کوي او همدارن$ه افغان 

په ډ+ری پ�Gو کې د دولت   تر بر+د الندې ن�ولي دي. ملي پول�س چې ملکي موقف لري او د افغان امن�تي Dواکونو پخواني غ�ي 

ضد عناصرو اختطاف شوي کسان د محلي مشرانو، د دولت له خوا د امت�ازونو ورکولو، د قربان�انو له خوا د دې ژمنت�ا چې د 

زاد ک�ي.  دغه شان فعال�تونو kخه به الس اخلي او +ا هم دا
ٓ
په �Dنو حاالتو کې د چې هغوي به د پ�سو او تاوان په ورک�ې سره ا

دولت ضد عناصرو کسان تGتولي او هغوي يــې پرته له دې چې دغه د تGتونې عمل ومني هغوي يــې ساتلي دي او د ورک شوي 

 کس د سرنوشت په اړه يــې معلومات نه دي ورک�ي.   

ي تو�ه تر اختطاف الندې کسان ته ک�mي چې د دولت ضد عناصر په قصد من� ز+اتره م�+نې او ژوبلې د اختطافونو په پا+له کې را

چې په نGه شوي قربان�ان د اختطاف په وړاندې د  وژني ( اکـثره وخت دولت پلوه Dواکونو ته د جاسوسb په تور) او +ا دا

د دولت ضد عناصرو د فراه د وال+ت دپشت رود  ،نٻEه+وولسمه د مb په  ،مقاومت په پا+له کې وژل شوي دي.  د ب�ل$ې په ډول

bته +و  د ولسوال bهغه يــې +وې  شاړې ودان �kخه پرې ک�. Kپـي  ړ او سر يــې ور و د احصايــې ر+�س د خپل کور kخه اختطاف ک

چې ورته د دې له امله ز+ان رس�دلd دی چې د ت�Gتې هwه يــې  کٻدنې چې د وهلو په پا+له کې قربان�انو ته رس�دلي دي او +ا دا

لت ضد عناصرو  +و د دندې وال+ت د عل�ن$ار په ولسوالb کې د دود لغمان ، نٻEهمې  ۱۷د مb په  ،ک�ې ده. د ب�ل$ې په ډول

ت�Gتې هwه يــې ک�ې وه په ډزو وو+شت او +وه دولس کلنه نجلb يــې Kپـي ک�ه. د دولت  افغان ملي پول�س چې د kخه رخصت

 . ضد عناصرو هغه افغان ملي پول�س چې د دې راپور د ل�کلو پر مهال ال هم په اسارت کې و ون�ولو

                                                                                                                                                                                           
ماده په واضح ډول د "  ملک�انو اختطافونه"  ۴کال د ژن�و د کنوانس�ونونو الحاق�ه دوهم پروتوکول در ٻ�مه مشترکه ماده (ب)  او د دوهم الحاق�ه پروتوکول  ۱۹۴۹د   ١٧٢

ترسره شوي وي. د اختطاف او تGتونې پ�Gې چې د جنا+ت کارانو، قومي او  منع کوي. +وناما +واDې د هغو اختطافونو لEه کوي چې په ج$�ه کې د =کيل +و اړخ له خوا
 نورو ډلو له خوا چې د روانې وسله والې ج$�ې سره په ت�او کې نه دي په دې راپور کې نه دي Dاي شوي.   

م��نې  ۲۷ملکي تلفات (  ۳۵�ي دي چې په پا+له کې يــې د اختطاف پ�Gې مستندې ک ۱۴۳نيEې پورې +وناما  ۳۰کال د جنورۍ د لوم�ۍ نيEې kخه تر جون د  ۲۰۱۴د   ١٧٣
ته ژوبلې) مستند ک�ي دي.

ٓ
 او ا
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+وناما همدارن$ه د  هغو ملکي اختطاف شوو  کسانو د وهلو، مجازات کولو، د لوKلو او نورو جرمي اعمالو پ�Gې مستندې ک�ي دي 

چې د دولت ضد عناصرو په اسارت کې دي.
١٧٤

وال+ت  د دولت ضد عناصرو د پکـت�ا ،نٻEهمه  ۲۸د جون په  ،د ب�ل$ې په ډول  

+و تن د بشر پالنې د موسسې رضا کار شامل  ان اختطاف ک�ل، چې په کې پنQه کل�وال اود �رد+ز په ولسوالb کې شپm ملکي کس

وو. د دولت ضد عناصرو دغه پنQه کل�وال خوشې ک�ل خو هغه رضاکار يــې له Dان سره وساتلو. د دغې موسسې کارمندانو ب�ا 

ر ک� چې د هغه مEې او پGې يــې وړاندې تر دې ��و سرچ�نو د دې راپور و  -نٻEه وموندمه  ۳۰وروسته د نوموړي جسد د جون په 

 ماتې ک�ې وې. ،چې په ډزو يــې و وژني

ته ک�mي د اختطاف عمل  +وناما  مشاهده ک�ې ده چې د هغه مستق�م ز+ان سرب�ره چې د وژنې او Kپـي کٻدنې په صورت کې را من�

وخت قرباني د اوږدې مودې لپاره ساتي او په ته کوي. د دولت ضد عناصر اکـثره  نور ډ+ر شد+د فز+کي او ذهني صدمات رامن�

�Dنې وختونو کې هغوي د اعدامونو، م�+نو او تهد+دونو تر ډار الندې راولي او +ا يــې  د اروايــي ناوړه چلند د نورو ډولونو سره مخ 

زادولو سره پ
ٓ
 –اي ته نه رس�mي کوي. د پخوان�و اختطاف شوو کسانو سره  +وناما د دې +ادا=ت اخ�ستd دی چې دغه ناور+ن د ا

kخه پ�سې، شتمنb په زور  اخ�ستي  د هغوي د کورن�و په �� شم�ر مستندو شوو قض�و کې د دولت ضد عناصرو د قربان�انو او

دوام  يسو ورکولو ته د پدوي به   دي، د هغوي نقل وحرکت يــې تر kار الندې ن�ولd او +ا يــې هم د دوي کورنb ډارولي دي چې

 ورکوي.

د قربان�انو د کورنb غ�و دغه روحي فشار �اللd دی چې نه پوه�دل دغه قربان�ان ژوندي دي او که م�ه، د قرباني د د دې سرب�ره 

�اهي نه درلودله او دا
ٓ
کنه. په نورو حاالتو کې د کورن�و سره د تاوان  کورني غ�ی به خوشې شي او چې د دوي د حالت kخه يــې ا

پوره کولو لپاره  لو په موخه د نورو  شرا+طو دد خوشې کو وانوخپل هغوي سره د د چې تماس ن�ول شوی دی او +ا هم دالپاره 

 ن�ولې ده. اړ+که

 ملک�انو اختطاف د قوم د هزاره

تنه  ۹۷قوم   د هزاره کال په لوم�ۍ ن�مايــي کې په لسو پ�Gو کې ۲۰۱۵+وناما د دې +ادونه کوي چې د دولت ضد عناصرو د 

ې لکه  هزاره او غ�ر هزاره Kولنې په �Pه اوس�دل Kولې په هغو ساحو کې را پ�Gې شوي دي چې ته+واDې د +وې پر  اختطاف ک�ي دي.

هزاره �انو  ۶۷اختطاف شوو هزاره �انو له جملې kخه د  ۹۷. +وناما د  په غزني، بلخ، سرپل، فار+اب، ارز�ان او غور وال+تونو کې

زادي تا+�د ک�ې ده.
ٓ
ا

١٧٥
ق�ف�انو د تبادلې وې او په هغو کې اختطاف شوي کسان د تاوان، د تو د اختطاف لپاره ان$�زې ب�الب�لې  

، او +ا هم په دې شک چې د افغان امن�تي Dواکونو غ�ي دي ن�ول شوي، په داسې حال کې چې په �Dنو قض�و کې ان$�زه لپاره

ا د زابل د وال+ت د شاجوي په نامعلومه وه. په +وه پ�Gه کې چې ډ+ره ز+اته توجه يــې جلب ک�ه هغه د دولت ضد عناصرو له خو

نٻEه د هرات kخه مه  ۲۳تنه هغه هزاره مسافر اختطاف شول چې د فبرورۍ په  ۳۰ولسوالb کې وشوه چې د ملکي بسونو kخه 

تنه اختطاف شوي کسان د هغو توق�ف شوو  ۱۹نٻEه د دولت ضد عناصرو +وولسمه د کابل په لور په حرکت کې وو. د مb په 

                                                           
اختطافونه وو. +و  د kلورو استثناتو سره چې دولت پلوه Dواکونو له خوا ترسره شوي دی، د دولت ضد عناصر Kول په هغو پ�Gو کې شامل وو چې هغه د شخ�ې اړوند  ١٧٤

�ي م�+نه مستنده ک�ې ده چې د غزني د وال+ت د مقر په ولسوالb کې د ملي پاkون غ�و ته منسوبه ده. د مارچ په لوم�ۍ نٻEه د ناما د اختطاف په +وې پ�Gه کې د مل�کي و
ون کوونکو دوه تنه نٻEه  د ملي پاk ۷ملي پاkون دوو غ�و +و ملکي ډر+ور وتGتولو kو د هغه موKر غال ک�ي او وروسته يــې هغه و واژه. د پيGې افغان ملي پول�س د مارچ په 

 ون�ول او عدلي تعق�ب +ــې روان دی.
وي Dکه چې +وناما د دې +ادونه کوي چې د دولت ضد عناصرو کٻدالی شي نور ډ+ر اختطاف شوي کسان خوشې ک�ي وي، خو د خوشې کولو تصد+قول نن$ونې راپار   ١٧٥

 ا ړه هي� ډول معلومات خپاره نه ک�ي. اکـثره وخت د خوشې کولو لپاره شرط دا وي چې قرباني با+د د خپل اختطاف په
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مقابل کې خوشې شول چې د دولت په ولکه کې وو. کسانو د ډلې په 
١٧٦

تنو اختطاف شوو هزاره کسانو سرنوشت +وولسو د نورو   

نا معلومه دی.
١٧٧
  

 د بشر پالنې د کار کوونکو اختطاف

کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې د اختطاف  ۲۰۱۵+وناما په ژورې اند+Gنې سره د دې +ادونه کوي چې د دولت ضد عناصر و د 

کسانو د اختطاف وروسته چې د بشر پالنې د مرستو کار   ۴۴پ�Gو کې دبشر پالنې کار کوونکي هدف �رDولي دي. د  ۱۵په 

قربان�ان  ۳۷کوونکي او د غ�ر دولتي موسسو کار مندان يــې هدف �رDولي وو شپm يــې وژل شوي، +و يــې په اسارت کې دی او 

کسان  ۳۴ما+ن پاکولو موسسې يــې هدف و�رDولې د هغو په پا+له کې  رې نور د اختطاف پ�Gې چې د بشر پالنې دشوي. دخوشې 

اختطاف شول چې Kول يــې ب�ا وروسته خوشې شول. په +وه پ�Gه کې چې د بشر پالنې د مرستې کار کوونکي يــې هدف �رDول 

 وم�ۍ نٻEه د ارز�ان د"  پنQه افغان کار کوونکي د مارچ په ل ماشومان وژغورئ طالبانو د +وې ن�+والې غ�ر دولتي موسسې "  

چارواکو د هغوي جسدونه وروسته له هغې چې طالبانو د  ،نٻEهلسمه وال+ت په ت�ر+نکوټ کې اختطاف ک�ل. د اپر+ل په 

 وموندل. ،قربان�انو کورن�و ته د هغوي د موقع�ت په اړه معلومات ور ک�ل

 د توق�ف شوي/ +رغمل شوي د تبادلې په موخه اختطاف 

داسې پ�Gې ثبتې ک�ي دي چې په کې ملک�ان د اته م�+و شپmو م�اشتو کې +وناما د دولت ضد عناصرو له خوا کال په لو ۲۰۱۵د 

د مارچ په  ،هغو کسانو  د تبادلې په موخه اختطاف شوي دي چې د افغاني Dواکونو له خوا ساتل شوي دي. د ب�ل$ې په تو�ه

پول�س وروسته له هغې چې د دولت ضد عناصرو دوه تنه د افغان  د دولت ضد عناصرو اوه ملک�ان او +و تن محلي ،نٻEهلسمه 

محلي مشرانو د دوو ن�ول شوو جن$�ال�و د +رغملو شوو نٻEه، +وولسمه ل اختطاف ک�ل. د مارچ په ملي پول�سو له خوا ون�ول شو

�ت�ا وک�ه او$Qدغه  دوه جن$�الي خوشې شول. کسانو سره د تبادلې په موخه من 

 کونو له خوا د ملک�انو اختطافد دولت پلوه Dوا

+وناما همدارن$ه د دولت پلوه Dواکونو له خوا د ملک�انو د اختطافولو kلور پ�Gې مستندې ک�ي دي چې په هغو کې د اختطاف 

+وه پ�Gه په دې موخه ترسره شوی وه چې د دولت ضد عناصرو له خوا د ن�ولو شوو +رغملو کسانو سره يــې تبادله ک�ي. د مb په 

تنه ملک�ان اختطاف شول چې داسې �ومان پرې کٻدلو د طالبانو سره ت�او  ۱۸د دولت پلوه وسله والې ډلې له خوا  ،نٻEهه م ۲۹

، اختطاف ک� لري. د همدغې ورDې په لوم�+و کې طالبانو د غور د وال+ت د چارسدې په ولسوالb کې د پوهنې د ر+است +و غ�ي 

و له خوا هغه ملک�ان اختطاف شول چې پرې �ومان کيدلو د طالبانو سره اړ+کي لري او دولت پلوه Dواکون د دې په مقابل کې د 

�ت�ا د الرې دواړو خواوو +رغمل $Qي . د محلي مشرانو د من�دا  د دې لپاره چې د پوهنې د ر+است د غ�ي د ازادولو زم�نه برابره ک

نٻEه ازاد ک�ل.مه  ۳۱شوي کسان د مb په 
١٧٨
  

                                                           
 نٻEه د پکـت�ا د وال+ت د �رد+ز په =ار کې د جاغور+و د ولسوالb د پول�سو د مشر سره د +وناما �Kل�فوني مرکه.۱۱کال د مb په  ۲۰۱۵د   ١٧٦
م ک�ي دي او دوه نور د طب�عي الملونو په وجه د +وناما مؤثق خو نه تا+�د شوي معلومات ترالسه ک�ي چې د دولت ضد عناصرو درې اختطاف شوي کسان اعدا  ١٧٧

ه kه هم +وناما داسې اختطاف پر مهال م�ه دي. د اختطاف شوو کسانو هو+ت او همدارن$ه هغه اتهامونه چې له امله يــې هغوي توق�ف ک�ي دي هم نه دي تا+�د شوي، ک
 وا ن�ول شوي =Qې او ماشومان شامل  وو.معلومات تر السه ک�ي چې د توق�ف شوو کسانو په ډله کې چې د حکومت له خ

 نيEو د غور په وال+ت کې د Kولنې د مشرانو او دولتي چارواکو سره د +وناما �Kل�فوني مرکې. ۱۵-۱۱کال د جون په  ۲۰۱۵د   ١٧٨
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منع  لبول، او په جبر سره بې درکه کولي حقونو ن�+وال قوان�ن د +رغمل کولو عمل، پخپل سر د ازادۍ ساو د بشر د بشر پالنې 

کوي.
١٧٩

هر kه وي د ملک�انو +رغمل چې +وناما په ج$�ه کې پر =ک�لو Kولو خواوو باندې غm کوي چې که د اختطاف  موخې   

بشري حقونو د الندې د هغه د مکلف�تونو +ادونه کوي چې پخپل الو و+وناما د افغانستان حکومت ته د ن�+ کول پاي ته ورسوي.

 ي سالمت�ا او د نقل او حرکت حقونه خوندي وساتي.ندهغوي د ازادۍ، ژوند، د جسما خاوره کې د Kولو اشخاصو لپاره

  :د اختطاف د پ�Gو ب�ل$ې

کې +و ډر+ور اختطاف ک�، او د  دولت ضد عناصرو د فراه د وال+ت د ش�ب کوه په ولسوالb، نٻEهمه ۱۶د فبرورۍ په  �

زادۍ لپاره يــې د پ�سو غو=تنه وک�ه. د مارچ په 
ٓ
محلي کل�والو د ډر+ور د بدن پاتې شوني وروسته  ،نٻEهمه ۱۶هغه د ا

زادۍ لپاره ور 
ٓ
 نه ک�ې  د قلعه کاه په ولسوالb کې وموندل.  له هغه چې پ�سې يــې د هغه د ا

نار+نه هزاره �ان اختطاف  ۱۴وال+ت د ارجستان د ولسوالb  د غزني عناصرو  د دولت ضد ،نٻEهمه ۱۴د اپر+ل په  �

وړو قوماندانانو د تبادلې په موخه وو چې په همدغه ورځ د دولت پلوه چې د راپورونو له مخې د هغو لوړپ ک�ل،

تGتول د دولت ضد عناصرو د  ،نٻEهمه ۱۷د اپر+ل په  ،Dواکونو له خوا ن�ول شوي وو. د حکومتي سرچ�نو په حواله

نه منلې  سرونه پرې ک�ل، او وروسته يــې پاتې  غو=تنې و +ــېچې حکومت  کسانو د kلورو kخه وروسته له هغه شوو 

 +رغمل شوي خوشې ک�ل.  ۱۰

کلن هلک چې د فراه د وال+ت دفراه په =ار کې د افغان محلي  ۱۷د دولت ضد عناصرو +و  ،نٻEهمه ۲۸د جون په  �

.�د هغه ن�ونکو دغه هلک په ډزو وواژه. د هغه کورنb د هلک جسد د جوالی په  پول�س د افسر زوی و اختطاف ک

 نٻEه وموند.شپmمه 

 dچې ملک�انو ته يــې تاوان رسول dطالبانو د هغو بر+دونو مسوول�ت پرغاړه اخ�ست 

لکd م ۱۰۰۲بر+دونو مسوول�ت منلd دی چې په کې  ۲۳۹طالبانو په ډا�ه د  ،کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې ۲۰۱۵د 

Kپـي کٻدنې) رامنQته شوي دي. دغو تلفاتو کې +واDې هغه ملکي م�+نې او ژوبلې شاملې دي چې د  ۷۴۳م�+نې او  ۲۵۹تلفات(

ته شوي دي چې طالبانو يــې په ډا�ه د دوي په و+ب پا¡ه او Kو+Eر کې مسوول�ت منلd دی. من� هغو بر+دونو په پا+له کې را
١٨٠

د  

سره  افغان امن�تي Dواکونو، ن�+والو نظامي Dواکونو او دولت پلوه وسله والوډلو پر خالف تر يــې د ۱۳۲بر+دونو kخه  ۲۳۹دغو 

بر+دونو کې په قصدي تو�ه ملکي هدفونه موخه �رDيدلي چې په هغو کې قومي  ۱۰۷شوي دي، په داسې حال کې چې په 

چې په بهرن�و پرمخت�ايــي کار کوونکو پورې اړه سکـتور کار کوونکي او هغه ملکي هدفونه  ران، ملکي دولتي مامور+ن او عدليمش

لري شامل دي.  د هغو بر+دونو چې طالبانو يــې مسوول�ت منلd دی د تفص�لي و+ش او د هدف د نوع�ت لپاره د دې راپور لوم�ۍ 

 ضم�مه و�ورئ.

                                                           
قانون kخه سرغ�ونه بلل ک�mي. و�ورئ د بشر پالنې د ژن�و د کنوانس�ونونو درٻ�مه مشترکه ماده په واضح ډول +رغمل کول منع کوي او داد بشر پالنې د ن�+وال عرفي   ١٧٩

 کال ۲۰۱۵په وروستي Dل د   ,Rul_rule96-ihl/eng/docs/V1-http://www.icrc.org/customry، په دې پته د الس رسي وړ دی: ۹۶ن�+وال عرفي قانون ، قاعده 
قاعده، د اجباري الدرکه کولو د منع په اړه په دې پته د الس رسي وړ دی:  ۹۸نٻEه کـتل شوې. و�ورئ ، د بشر پالنې ن�+وال عرفي قانون ،  ۲۲د جون په 

docs/v1_chaCchapter32_rule98ihl/eng/-http://www.icrc.org/customry,   ل دD ست په  ۲۰۱۵په وروستي�نٻEه کـتل شوې او د بشر پالنې  ۲کال د ا
ihl/engl/docs/v1 cha chapter32 -https://www.icrc.org/customryقاعده، پخپل سر د ازادۍ سلبولو منع، په دې پته د الس رسي وړ دی:  ۹۹ن�+وال قانون ، 

rule 99, last accessed on 2 August 2015 . 
 غلي دي.جتر الندې راهغه ملکي تلفات چې د +وناما له خوا طالبانو ته منسوب دي، چې د هغو لپاره طالبانو د مسوول�ت ادعاء نه ده ک�ې، د دولت ضد عناصرو تر   ١٨٠
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 د ملک�انو پرخالف د قصدي بر+دونو چې طالبانو يــې مسوول�ت منلd دی ب�ل$ې په الندې تو�ه دي:

وال+ت د لشکر�اه  ، طالبانو د هلمندنٻEهمه ۱۲د جنورۍ په  – لمند په وال+ت کې د د+ني مشر هدفي وژنهد ه �

په =ار کې +و د+ني عالم او دعلماوو د وال+تي شورا غ�ی د هغه د کور تر kنp په ډزو و واژه. طالبانو د بر+د 

مسوول�ت ومنلو.
١٨١

 

+و تن  ،نٻEهلسمه د مb په  -کې د لويــې kارنوالb د دفتر د کار کوونکو په بس Dانمر�d بر+دد کابل په =ار  �

توکd د کابل په =ار کې  د لويــې kارنوالb د دفتر د کار مندانو  په Dان پورې ت�لd چاود+دونکD dانمر�ي بر+د�ر

او  رې =Qې شاملې وې) و وژله کې دد بس په وړاندې وچولو. د دغې چاودنې له امله پنQه kارنواالن ( چې پ

ن، +و ډر+ور تنه ( د kلورو =Qو په �Pون) ژوبل شول. په Kپ�انو کې د لويــې kارنوالb د دفتر کار مندا ۱۹نور 

شامل وو. طالبانو د دغه بر+د مسوول�ت منلd او پخپل ب�ان کې يــې و+لي دي  ملکي کسان  ۱۲او  خوا وشا والړ 

 bارنوالk يــې وژلي دي.کارمندان  ۱۸چې د لويــې
١٨٢

   

د طالبانو +و بر+د�ر په هغو ملک�انو  ،نٻEهمه ۱۳د مb په  -د کابل په =ار کې د پارک پ�لس په هوKل باندې بر+د �

ملک�ان و وژل شول چې په کې درې =Qې  ۱۴باندې بر+د وک� چې هلته يــې ما=امنb خوړله، په دغه بر+د کې 

چې د  يــې ک�ې  انو د دغه بر+د مسوول�ت منلd دی او ادعاءشاملې وې او اوه تنه ملک�ان يــې Kپ�ان ک�ل. طالب

ناKو د غ�و هٻوادونو kخه Kول ملک�ان مشروع هدفونه دي.
١٨٣

 

طالبانو د کابل په  ،نٻEهمه ۲۲د جون په  –بر+د  فغانستان په ملي شورا باندې ډله +�زد کابل په =ار کې د ا �

+د تر سره ک�. دغه بر+د کې په موKر کې د Dاي پرDای بر انستان د ملي شورا  پرخالف +و ډله +�ز=ار کې د افغ

ر پـي جي شوي چاودٻدو
ٓ
شامل وو چې په کې +وه م�رمن، +وه  نکي توکي Dانمر�d بر+د ، د سپکو وسلو ډزې او ا

د شول.  =Qې او پنQه ماشومان شامل وو ژوبلتنه ملک�ان چې په کې نهه  ۳۹نجلb و وژلې شوې او نور 

ربان�ان د پارلمان ودانb ته kٻرمه +ستل شول، په داسې حال کې چې اکـثره قتو�ه و ا پارلمان غ�ي په مصوونه

�ي �وو. طالبانو د دغه بر+د مسوول�ت منلd دی. موجود و
١٨٤
  

+وناما په دې �Kن$ار کوي چې د بشر پالنې ن�+وال قانون Kول هغه بر+دونه چې د ملک�انو پر خالف ک�mي ( م$ر  په داسې وخت 

ه مستق�م ډول په نGتو کې برخه ولری) او ملکي تاس�ساتو په وړاندې( م$ر په هغه صورت کې چې هغه نظامي کې چې هغوي پ

هدفونه وي) منع کوي. دغه ډول بر+دونه ک�دالی شي چې په جن$ي جرمونو کې وشم�رل شي. +وناما ب�ا +ادونه کوي چې د بشر 

 ه  د طالبانو په شمول الزامي دی.ار پالنې ن�+وال قانون په ج$�ه کې د =ک�لو Kولو اړخونو لپ

                                                           
kills-officer-police-/news/52213english.com/index.php-http://shahamat-طالبانو پخپله و+ب پا¡ه کې د دغه بر+د مسوول�ت پر غاړه اخ�ستd دی، پته:  ١٨١ 

director-intilgence-and-chief-police-governor,-nawzad .� په دې پسې سمالسي هغوي د خپلې و+ب پا¡ې kخه دغه مطلبا ا+سته ک
 .http://justpaste.it/11tg. Last accessed 1 July 2015ن�Eې عمل�اتي راپور، په دې پته د الس رسي وړ دي:  ۱۰کال د مb د  ۲۰۱۵و�ورئ د طالبانو د  ١٨٢ 

 http://alemara1.org/?p=12202و�ورئ د طالبانو اعالم�ه په  ١٨٣
 ./http://shahamat-english.com/martyrdom-attack-underway-on-parliament-in-haert-of-kabul-cityو�ورئ د طالبانو اعالم�ه په :    ١٨٤
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بې توپ�ره
١٨٥
او +ا نامتناسبه 

١٨٦
 بر+دونه چې امن�تي Dواکونه هدف �رDوي 

 بر+دونو مسوول�ت منلd دی چې په کې امن�تي Dواکونه هدف �ر�Dدلي  ۱۳۲کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې طالبانو د  ۲۰۱۴د 

چې په کې بې توپ�ره وسلې لکه Dانمر�ي  واقع شوي دي  عامه Dا+ونو کې دي او د ملکي تلفاتو المل شوي دی. دغه بر+دونه په

mي چې پر نظامي هدفونو او ملک�انو او +ا هم په �کچاودٻدونکو توکو kخه کار اخ�ستل بر+دونه او د نورو Dاي پر Dاي شويو 

ملکي تاس�ساتو باندې پرته له توپ�ره
١٨٧

د وړاندو+نې له مخې د   +د کٻدالی شي دې توقع سره چې بر �وزارونه کوي او +ا هم په  

 د  ز+اتو ملک�انو د تلف ک�دو المل ک�mي.  په پرتله نظامي بر+ا ېمستق�ماو  ېمشخص

 وړاندې د بر+دونو په پا+له کې د نا متناسبه ز+ان په اړه نمونه يــې قضيــې په الندې تو�ه دي:په  د وسله والو Dواکونو 

 وتوکd چې د افغان ملي پول�س چاودٻدونکd کنترول�دونکD dاي پرDاي شویله لٻرې kخه  ،د جون په لوم�ۍ نٻEه �

او kلور ملک�ان يــې و وژل چې په +وې نق�له وس�له کې يــې د  ه يــې هدف �رDولې وه وروسته وچاودٻد+وه نقل�ه وس�ل

زابل د وال+ت د قالت په ولسوالb کې سفر درلود. طالبانو د بر+د مسوول�ت منلd دی.
١٨٨

 

وال+ت د حصارک په ولسوالb کې د افغان امن�تي Dواکونو او د ولسوالb  ، طالبانو د نن$رهارنٻEه ۱۰د جون په  �

وسلو kخه کار واخ�ست. د  سرچ�نو د  پاره يــې د هاوان �ولb او د سپکواداري مرکز تر بر+د ون�ول، چې د دې ل

�ې. په بر+د کې دوه ملک�ان و وژل شول ترمن� د هاوان ډزې وک ۱۰۰او  ۸۰راپور له مخې د بر+د پر مهال طالبانو د 

نور ملک�ان د پنQو =Qو ، در+و هلکانو او +وې نجلb په �Pون ژوبل شول. د هاوان �ول�و د  ۱۸م��ه او م�رمنه) او (

�و کورونه، +و =وونdQ او دولتي ودانb يــې تاواني ک�ي دي. طالبانو د �اوس�دنې س�مې ز+انمنې ک�ي او د ملکي و

نلd او و+لي يــې دي چې د افغان ملي امن�تي Dواکونو غ�ي يــې وژلي او ژوبل ک�ي دي.بر+د مسوول�ت م
١٨٩

   

که kه هم دغه بر+دونه د امن�تي Dواکونو پرخالف دي، د Dاي پر Dاي شو+و چاودٻدونکو توکو کارول او غ�ر مستق�مې وسلې 

�و د م�شت س�مو سره ن لکه هاوانونه، السي بمونه او�شي mدې  پراخه ساحه تر �وزار الندې را ولي ک�دالی راکـEونه چې د ملکي و

يره او نامتناسبه بر+دونو په ل� کې راشي او په دې تو�ه د بشر پالنې د ن�+وال قانون kخه جدي سرغ�ونې بلل ک�mي چې د بې توپ

او همدارن$ه کٻدای شي چې په جن$ي جرمونو کې وشم�رل شي.
١٩٠

   

                                                           
ر سي د بشر پالنې ن�+وال عرفي قانون، قاعده    ١٨٥

ٓ
ي سي ا

ٓ
. بې توپ�ره بر+د  هغه بر+د دی چې : (الف) د +و Dان$�ي نظامي هدف پر لور نه وي متوجه؛ (ب) ۱۲و�ورئ د ا

نه وي هدا+ت شوی، (ج) چې هغه +و داسې چې هغه کې د داسې م�تود kخه کار اخ�ستل ک�mي +ا دهغې ج$�ې په مانا وي چې هغه د +و Dان$�ي نظامي هدف پر لور 
ه نت�جه کې په هر ډول دغه م�تود او د ج$�ې په مانا وي چې دهغه اغ�زه نه شي ک�دالی محدوده شي لکه چې د بشر پالنې د ن�+وال قانون له مخې يــې غو=تنه ک�mي؛ او پ

 پرته له توپ�ره تر هدف  الندې ون�سي.قض�ه کې چې داسې خصوص�ت ولري چې نظامي هدفونه او  ملک�ان +ا ملکي هدفونه 
ر سي د بشر پالنې د ن�+وال عرفي قانون   ١٨٦

ٓ
ي سي ا

ٓ
قاعده، په بر+د کې تناسب. د داسې بر+د ترسره کول چې هغه ک�دای شي د ملک�انو  ژوند په تصادفي  ۱۴و�ورئ د ا

ه رامنQته ک�ي، چې هغه د وړاند و+نې وړ د نظامي امت�از د تر السه کولو په تناسب ز+ات ډول له منQه +وسي،  ملک�انوته ژوبلې او ملکي تاس�ساتو ته تاوان او +اهم دواړ 
 وي، ممنوع دي.

 د ال نور تفص�ل په موخه  په دې راپور کې  د Dاي پر Dاي شو+و چاودٻدونکو توکو،Dانمر�و او پ�چلو بر+دونو برخې و�ورئ.    ١٨٧
 http://alemara1.org/?p=15081د طالبانو اعالم�ه په دې پته و�ورئ:    ١٨٨
 .http://shahamat-engglish.com/12-minions-killed-in-country-east د طالبانو اعالم�ه په دې پته و�ورئ  :    ١٨٩
د +وه مشخص بې توپ�ره بر+دونه هغه بر+دونه دي چې هغه د +و مشخص نظامي هدف پر لورنه وي؛ چې هغه د داسې ج$�ې په مانا وي چې هغه نه شي کيدالی   ١٩٠

قانون له مخې يــې نظامي هدف پر لورهدا+ت شي، +ا کوم چې +و داسې م�تود او وس�له د جنp وي چې د هغه اغ�زې محدودې نه وي، لکه چې د بشر پالنې د ن�+وال 
او ملکي تاس�سات پرته له توپ�ره تر �وزار  غو=تنه ک�mي او په پا+له کې کله چې په هر دغه شان قض�ه کې د داسې خصوص�ت لرونکي وي چې نظامي هدفونه ، ملک�ان

ر سي، د بشر پالنې ن�+وال عرفي قانون. ۱۲الندې راولي. و�ورئ 
ٓ
ي سي ا

ٓ
 قاعده، ا
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�و د م�شت په س�مو کې د بې توپ�ره تاکـت�کونو مک�ی دی ب�ا �Kن$ار کوي kو د  طالبانو +ــې ر+وناما پخپل هغه غm  چې پ�لکي و

 دروي. کارول و

 په وسله واله ج$�ه کې د ملک�انو د ساتنې په اړوند د طالبانو ب�انونه

کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې په وسله واله ج$�ه کې ۲۰۱۵د 
١٩١

�انونه نشر عام ب ۴۰طالبانو د ملک�ان  دساتنې په اړه  

کې د اسالمي اصولودې په   ک�ي،چې
١٩٢

شامله ده. دغه اعالميــې په دغو   هم له مخې د =Qو د حقونو د ساتنې +وه اعالم�ه 

د " ملکي"  kخه داسې تعر+ف لري کوم چې د ن�+وال   خو دوام داره  مشخصو مواردو کې د +و مثبت انکشاف kر�ندو+ه دي 

قانون سره مطابقت نه لري.
١٩٣

     

طالبانو +وه اعالم�ه خپره ک�ه او په هغې کې يــې و+لي دي چې د هغوي له خوا د " عزم" په نوم په +رغل�زو  ،نٻEه ۲۲اپر+ل په  د

کې چې همدارن$ه ادعاء  عمل�اتو کې به دغه ډله د " د �وډا�ي رژ+م چارواکي... او نور مضره افراد"هدف �رDوي، په داسې حال

ژغوري". به محافظت او و مال " د ملک�انو ژوند او کوي چې 
١٩٤

دغه ب�ان کې همدارن$ه "  د �وډا�ي رژ+م  په ملکي کارمندانو او    

کار �رانو "  غm شوی چې د دولتي kوک�و او موقفونو kخه استعفاوې ورک�ي او داچې"  د Kولو هغه کارمندانو او افرادو لپاره د 

ن ل�کې پرې ا+Gي دي."مصوونه او سوله +�ز ژوند  شرا+ط برابروي چاچې د د=م
١٩٥

    

د دې سره سره چې د حکومتي کارمندانو ملکي ح�ث�ت د منلو با وجود +وناما د هغو ملکي تلفاتو مستند کولو ته ادامه ورک�ې چې 

د بشر پالنې د ن�+وال  ل او تاس�سات يــې هدف �رDولي دي کوم چېد هغو پ�Gو په پا+له کې رامنQته شوي دي چې  ملکي پرسون

نٻEه د عدليــې پر وزارت د Dانمر�ي  ۱۹له مخې ممنوع دي. دب�ل$ې په تو�ه د طالبانو په اعالم�ه کې په کابل کې د مb په قانون 

بر+د مسوول�ت په منلو سره " طالبانو د دې ژمنه وک�ه چې د غالم رژ+م  قاض�ان، kارنواالن، د عدليــې د وزارت  پرسونل او نور 

دغه ډول کسان به هدف �رDوي."
١٩٦

   

د طالبانو دغه ر+کارډ د عامو اعالم�و او په مستند شوو اقداماتو کې د طالبانو د پال�سb =کارندويه دی چې په مستقيم ډول 

 ملک�ان د بشر پالنې د ن�+وال قانون سره په مغا+رت کې تر هدف الندې را ولي.

                                                           
تو مخن�وی ې د ملکي تلفاد مثال په تو�ه د طالبانو اعالم�ه و�ورئ ،" د احت�اطي تداب�رو په اړه د اسالمي امارت د مشرتابه Dان$�ې الر=وونې چې په روان جهاد ک   ١٩١

 //:specail-english.com/index.php/paighamoona/51926-www.shahamathttp-نٻEه، په دې پته د الس رسي وړ ده:  ۴کال د جنورۍ  ۲۰۱۵وشي. "  د 
jihad, last accessed 15 January2015, -ongoing-the-in-casualties-civilian-prevent  -to -instructions   او د ملکي تلفاتو په اړه د +وناما د راپور په اړه  د

 .alemarar1.org/?p=2204http, last accessed 6 July 2015//:، پهه دې پته د الس رسي وړ دی؛ ۲۰۱۵فبروري  ۱۹اسالمي امارت د و+اند +ادونې، 
�ن�ز کنفزانس کې وړاندې شود طالبانو اعالم�ه  ١٩٢�k وال+�ت له خوا  د پ$واش په ن

ٓ
ی دی."  ، " د دغې اعالميــې پوره متن د طالبانو د اسالمي امارت د س�اسي دفتر د ه�ا

of-delegation-the-by-ddelivere-statement-the-of-text-english.com/full-http://shahamat-: ن�Eه، په دې پته د الس رسي وړ دی ۵کال د مb  ۲۰۱۵د 
conference/-research-pugwash-international-the-in-emirate-islamic-the-of-office-political, last accessed, 27 June 2015. 

 مخونه و�ورئ. ۷۷-۷۰کال د کلني راپور  ۲۰۱۴په وسله واله ج$�ه کې د ملک�انو د ساتنې په اړه د +وناما د   ١٩٣ 
ن�Eې اعالم�ه و�ورئ، هغه په دې پته د الس  ۲۲کال د اپر+ل د  ۲۰۱۵ن�و عمل�اتو" چې د عزم په نوم +اد+mي دپيل په اړه د اسالمي امارت د مشرتابه د شورا د د " پسرل ١٩٤

-http://shahamat-english.com/index.php/paighamoona/54149-statement-by-the-leading-council-of-the-islamic-emirate-reagrdingرسي وړه ده. 
the-inauguration-of-spring -operations-called-%E2%80%98azm%E2%80%99-resolve, lsataccessed 24 April2015, available in Pashto at 

, last accessed 6 July 2015.http://alemara1.org/?p=8338   
 دا ماخذهم  ١٩٥
 .hhtp://justpaste.it/18ct, last accessed 27 June 2015لپاره د  طالبانو د عمل�اتو راپور، په دې پته د الس رسي وړ دی:  ۱۹کا د مbد  ۲۰۱۵د  ١٩٦
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د طالبانو د پخوان�و ژمنون�Eې د " عزم" اعالم�ه  ۲۲+وناما همدارن$ه د دې +ادونه کوي چې د اپر+ل د 
١٩٧

پخلd کوي چې "  هغه   

په پا+له کې ملکي مجاهد+ن kوک چې د ملکي خلکو ژوند او شتمن�و په ل� کې بې پروا او بې احت�اطه دي او د هغوي د عمل�اتو 

مجازات شd."  به د جهاد او شرع�ت د مقرراتو او طرزالعملونو سره سم تلفات اوړي 
١٩٨

د دې کم�س�ون له  تر اوسه پورې طالبانو  

 خوا د سرته رس�دلو پلEنو په اړه ه�� عام معلومات نه دي چمتو ک�ي.

 د طالبانو هغه اعالميــې چې په کې د دې ژمنه شوې چې د =Qو د حقونو ساتنه به کوي

پور ک�، چې په ل کنفرانس کې خطالبانو د خپلې اعالميــې +و نقل د هغوي د استازي له خوا په قطر کې په ن�+وا ،ن�Eه ۵د مb په 

. په Dان$�ې تو�ه هغوي ژمنه ک�ې وه چې " د =Qو د رې شوې وې اشا ب�الب�لې حقونو په شمول د د =Qو ته  بشری حقونو کې 

ژوندانه د Kولو هغو حقونو چې د اسالم په مبارک د+ن کې دوي ته ورک�ل شوي دي " مالت� به کوي ، چې په کې د ژوندانه، پخپله 

سره په سمون کې  دي چې د شرع�ت او افغان کلتور  ار، د شتمني درلودلو، م�راث او زده ک�ې حقونه شاملخو=ه د واده ، د ک

وي.
١٩٩

      

چې د =Qو لپاره د دې زم�نه مساعدوي  +وناما په طالبانو غm کوي چې د =Qو د حقونو په ل� کې  د هغو مشخصو اقداماتو د الرې 

. +وناما همدارن$ه طالبان دې ي خپلو ورک�ل شوو ژمنو  متعهد  و اوسي ورته ک�ای ش�ـEه پkخه د خپلو ال+نفکو حقوقو  kو هغوي

 ته رابولي چې د =Qو د حقونو ال هم وضاحت وک�ي او په دې برخه کې خپله هره ژمنه سرته ورسوي.

 ٢٠٠اسالمي دولت (داعش)

ډلې سره يــې ب�عت اعالن ک�ی دی او په چې د پخپل سر اعالن شوي اسالمي دولت  د تره$رې  په نوو پرمخت�اوو کې هغو ډلو

کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې يــې د ملکي تلفاتو د مسوول�ت  ۲۰۱۵افغانستان کې د عربي ژبې مخفف ( داعش) په مانا دی د 

دي ( اوه م�+نې او درې ژوبلې) مستند ک�ي ته شوي من� چې په لسو پ�Gو کې را داسې ملکي تلفات  ۱۰منل پ�ل ک�ي دي. +وناما 

چې دغو ډلو ته منسوب دي ، او دا په لوم�ي سر کې د هٻواد په ختي� س�مه کې دي. دغه ډلې د اسالمي دولت د رسن�و د هغو 

. و  =وولپرې کول د Kولن�زو رسن�و د الرې د سرونو يــې دغې ډلې کاروي لکه په تاکـت�کونو kخه کار اخلي چې په نورو هٻوادونو کې

 عناصرو سره يــې کوي ملکي تلفات را س�الو د دولت ضد د Dکمن�و نGتو پر مهال چې همدارن$ه   د اسالمي دولت سره ت�لې ډلې

 ته کوي. من�

  

                                                           
�و د ساتنې په اړه د +وناما د   ١٩٧�له ج$�ه کې د ملک�انو دساتنې په اړه د +وناما مخونه، په وسله وا ۳۷-۳۶کال کلنd راپور  ۲۰۱۳و �ورئ په وسله واله ج$�ه کې د ملکي و

 مخونه. ۷۴-۷۳کال د کلني راپور  ۲۰۱۴مخ. او په وسله واله ج$�ه کې د ملک�انو د ساتنې په اړه  د +وناما د  ۳۰کال ن�م کلن راپور  ۲۰۱۴د 
 لمن ل�ک ۴همدا ماخذ   ١٩٨

ه اړوند په دغه اعالم�ه کې دا منل شوي دي چې :" =Qې د دې حق لري چې د خپلې خو=ې سره سم د=Qو د واده کولو، تعل�م ، کار او شتمنb د حقونو درلودلو پ    ١٩٩
م�ه د دې +ادونه کوي " تر واده وک�ي. هغه د ملک�ت او م�راث حق لري. هغه د شتمنb درلودلو او م�راث حق لري. هغه دکار حق لري."  د شخص د امن�ت په اړه دغه اعال

 دهغوي بنس�Eز حق دی د �واښ سره مخ دی."   هرkه سره د =Qو ژوند چې
ي لپاره جنگ�ال ره اصطالح د هپه افغانستان کې هغه ډلې چې د اسالمي دولت چې د عربي " داعش"  کلمې ته راجع ک�mي، که kه هم د هٻواد په �Dنو برخو کې دغ  ٢٠٠

 مخفف دی.  الدولة االسالم�ة العراق�ة و الشام)داسالمي دولت"  (پرته د هغه د تابع�ت kخه کارول ک�mي.  د "داعش" کلمه  د " د عراق او شام 
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 ته شوي دي: من� د هغو ملکي تلفاتو ب�ل$ې چې د اسالمي دولت سره د ت�لو ډلو له خوا را

وټ په ولسوالb کې د د اسالمي دولت سره دت�لې ډلې له خوا د نن$رهار د وال+ت د بEي ک ،نٻEه ۱۹د جون په  �

اکاون چې  هغه د Kو+Eر شوی و.هغه قومي مشر سر پرې شو چې د طالبانو سره د مرستې کولو تور ورباندې 

ک�ل چې په کې د نوموړي شخص kخه د ورځ خپاره  دغه انQورونه  په همدي دی په اسالمي دولت پورې اړوند

 .سر پرې کول =ودل شوي و

و ته �ولb چې د اسالمي دولت سره د ت�لې ډلې او طالبانو تر من� د Dمکن�و نGد هاوان +و ،نٻEه ۱۰د مb په  �

�ي پر کور را�پر+وتلې او درې ملک�ان يــې Kپ�ان ک�ي چې دوه په کې  پر مهال توغول شوې وه د +وه ملکي و

 ماشومان وو.

  



�و ساتنه، د   � ن�م کلن راپور  ۲۰۱۵په وسله واله ج$�ه کې د ملکي و

69 

 د ولت پلوه Dواکونه او د ملک�انو ساتنه. ۴

 من� کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې +و شم�ر ملکي تلفات را ۲۰۱۵د  –غان امن�تي Dواکونو په ت�ره ب�ا اف -دولت پلوه Dواکونه  

ته  ژوبلې) ثبت ک�ي دي چې د دولت پلوه Dواکونو له خوا را من� ۵۶۲م�+نې او  ۲۳۴ملکي تلفات(  ۷۹۶ته ک�ي دي. +وناما 

کال ۲۰۱۴شوي دي چې دا د 
٢٠١

ه ډا�ه کوي.  د ملکي تلفاتو ډ+ری د دولت پلوه سلنه ز+اتوالd پ ۶۰ې مودې په پرتله د همد 

، په لوم�ي سر کې د چاودٻدونکو وسلو لکه هاوانونو ، راکـEونو او السي بمونو په خوا د Dکمن�و نGتو په پا+له کې Dواکونو له 

 وس�له وي.

 ۵۶م�+نې او  ۳۱تلفات (  ملکي K۸۷پـي کٻدنې )  افغان امن�تي Dواکونو ته،  ۴۸۰م�+نې او  ۱۷۴ملکي تلفات (  ۶۵۴+وناما 

    نظامي Dواکونو ته منسوب ک�ي دي. ژوبلې)  يواDې ن�+والو ۲۶م�+نې او  ۲۹ملکd تلفات (  ۵۵ژوبلې)  دولت پلوه مل�شاوو او 

 

 په اړه د +وې ملي پال�سې د جوړ+دو په موخه سپار=تنېکموالي د ملکې تلفاتو د 

k مکن�و عمل�اتوD واکونو دD خه د را والړو شو+و ملکي تلفاتو د ز+اتوالې ، په خاص ډول د غ�ر مستق�مو وسلو د د افغان امن�تي

ک�ي  طرحهپه موخه +وه ملي پالسې  کموالېکارولو په ر¡ا کې، +وناما سپار=تنه کوي چې دولت دې د ملکې کسانو د تلفاتو د 

ې وي. ک�دای شي دا ملي پال�سې د وزارتونو تر من� د کومه چې په Kولو وزارتونو، ر+استونو او د پوDې Dواکونو په عنصرونو الزام

او په افغان قانون کې Dای پر Dای شي او د اندازې وړ ر=تن�و موخو په درلودلو سره +ــې د پلې کولو په  طرحهکارې ډلو له لخوا 

 پالن لخوا مالت� وشي. کاري موخه د +وه ملي 

                                                           
ژوبلې) چې د دولت پلوه Dواکونو له خوا رامنQته  ۲۹۱م�+نې او  ۲۰۶ملکي تلفات(  ۴۹۷هغې پورې +وناما  ۳۰د جنورۍ د لوم�ۍ ن�Eې kخه د جون تر  ۲۰۱۴د    ٢٠١

 شوي دي مستند ک�ي دي.

 هوايی بريد 
10% 

د �واک ژغورني عکس 
 العمل
3% 

 تالشي او چاپې 
2% 

 �مکن/ ن.تې 
73% 

 هدفي وژنې 
5% 

د جLړې نا چاوده 
 پاتې شوني

0% 
 نور 
7% 

 د دولت پلوه Dواکونو د تاکـت�ک له مخې ملکي م�+نې او ژوبلې
 ۲۰۱۵ - ۲۰۰۹: جون -جنوري 
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 وي: د پال�سې په مهمو عنصرونو کې با+د الندې موارد شامل

د ملکې تلفاتو د پ�Gو په اړه د ازادو، بې پري او �ـEورو اطالعاتو راغونPول او د کافي سرچ�نو، ظرف�ت او مالت� په  �

 درلودلو سره د +وه نهاد لخوا ادعا�انې.

 د اطالعاتو د راغونPولو او غبر�ون په هکله د وزارتونو تر من� همغmې  �

 ، ب�ا وکـتل شي او تحل�ل شي.تر السه شوې تجربې ک�ي چې د م�کان�زمونو جوړول kو وکوالی شي ډاډ حاصل �

او د عمل�اتو په مع�ارې طرزالعملونو کې د هغوي +و  د مخه ن�ونکو تدب�رونو را من� ته کول او د =ک�لت�ا په قواعدو �

 Dای کول.

 د احتساب د م�کان�زمونو پ�اوړي کول �

 طبي او روانې پاملرنې رو=انه او شفاف تدارک، او، د قربان�انو او د هغوي د کورن�و لپاره د خسارې د جبران،  �

 ولتي او ن�+والو سازمانونو سره همغmې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کم�س�ون، نا د �

+وناما همدارن$ه سپار=تنه کوي چې ن�+واله Kولنه، په خاص ډول د غوڅ مالت� مامور+ت دې د افغانستان د دولت سره د دې 

و پلې کولو کې مرسته وک�ي. +وناما همدا رن$ه د دفاع وزارت لخوا د هغه نو=ت ستا+نه کوي چې موخه يــې د ا طرحهپال�سې په 

 دي د کومې لپاره چې د غوڅ مالت� مامور+ت او +وناما تخن�کې مرسته برابروي. طرحهملکې کسانو د تلفاتو د مخن�وي د پال�سې 

 افغان س�مه +�ز پول�س

قومندان زما خوا ته راغd او ما ته +ــې وو+ل: ته سپـb! ته با+د حتما کور پر+mدئ. س�مه پر+mده +ا به زه  د افغان س�مه +�زو پول�سو 

ي زه د خپل Kوپک په کونداغ او ب�ا يــې په +وه ب�لچه ووهلم. هغه زه په مال، سر او اوږه و وهلم. ما ړ ستا Kوله کورنb ووژنم. نومو 

 ٢٠٢مل او د دوو ساعتونو وروسته په هوش راغلم.ب�هوده ژړل او نارې مd وهلې. ما وهل و زغ

کال د فبروری په م�اشت کې د کندز په وال+ت کې د افغان س�مه +�زو پول�سو د +وه تن قومندان لخوا په +وه =Qه  ۲۰۱۵د  --

 +رغل.

کار ته دوام ورک�ی. س�مو کې د +وه ابتدا+ــې مخ کGه دفاع کونکي Dواک په ح�ث  تو افغان س�مه +�زو پول�سو د ه�واد په لرې پر 

 ۱۵۴وال+تونو کې  ۲۹تنه وو او په  ۲۸۴۰۰ن�Eې پورې، د افغان س�مه +�زو پول�سو KولEال شم�ر  ۱۵کال د جون تر  ۲۰۱۵د 

ولسوالي تر پو=¥ الندې لري.
٢٠٣
  

ملکې  ۴۱ پول�س =ک�ل وو  چې په هغو کې افغان س�مه +�ز پ�Gو کې ۲۷کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې، +وناما په  ۲۰۱۵د 

کال د ورته مودې په پرتله افغان س�مه +�زو پول�سو ته د  ۲۰۱۴ک�ي دي. که kه هم چې د  ژوبلې) مستند ۳۰وژنې او  ۱۱لفات(ت

                                                           
 کال  ۲۰۱۵، ۴دز =ار، کندز وال+ت، د فبروری د قرباني سره د +وناما مرکه، کن ٢٠٢
کال. د افغان س�مه +زو پول�سو پرو�رام په بام�انو،خوست،ن�مروز،پنجش�ر  ۲۰۱۵، ۱۵په کابل کې د افغان س�مه +�زو پول�سو د ر+است سره د +وناما ناسته، د جون  ٢٠٣

 او سمن$ان وال+تونو کې شتون نه لري.
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منسوب شويو ملکې تلفاتو کچه E�Kه شوې، +وناما د دې Dواکونو لخوا د ترسره شو+و جدې سرغ�ونو مستند کولو ته دوام ورک�ی 

 په کندز، بدخشان، سرپل او کندهار وال+تونو کې واقع شوي. چې تر Kولو بدې پيGې +ــې

سخت وهل Kکول، د کومې چې افغان س�مه +�زو پول�سو ته منسوب شوي په هغو کې  د بشری حقونو تر Kولو عادی سرغ�ونې

نو نا قانونه ، غالوې، �وا=ونه او Dورونې شاملي دي. +وناما همدارن$ه هغه هدفي وژنې او د ملکې کساجا+دادونو و+جاړول

توق�ف کوم چې د افغان س�مه +�زو پول�سو د غ�و لخوا ترسره شوي مستندې ک�ي دي. +وناما د Dمکن�و =ک�لت�اوو پر مهال د 

 هغو ملکې تلفاتو مستند کولو ته دوام ورک�ی کوم چې افغان س�مه +�زو پول�سو ته منسوب شوی. 

د+د، غچ اخ�ستنې او رKنې په هدف د ملکې کسانو د Dورونې په اړه اند+Gنه +وناما د افغان س�مه +�زو پول�سو لخوا د �واښ، ته

کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې،افغان س�مه +�زو پول�سو د �وا=لو،Dورولو او تهد+دولو ۲۰۱۵لري. د 
٢٠٤

له الرې په عمدي  

سلنه ز+اتوالې  ۳۶را من� ته شوی  ملک�ان Kپـې ک�ی دي،دا د ملکې تلفاتو په برخه کې چې د دې تاکـت�کونو په واسطه ۱۸ډول 

=ې. 
٢٠٥

د Dورونې او �واښ په نت�جه کې، +وناما د افغان س�مه +�زو پول�سو لخوا د ملکې کسانو د جدې وهلو Kکولو پ�Gې  

مستندې ک�ي، افغان س�مه +�ز پول�س ملکې کسان د دولت ضد عناصرو په مالت� او +ا د افغان س�مه +�زو پول�سو د غال او 

، د افغان س�مه ۱۵=ولو په خاطر تورنوی. د ب�ل$ې په تو�ه، د جون په  په وړاندې د هغوي له خوا له Dانه د مقاومت سرغ�ونو

+�زو پول�سو غ�و د +وه بز�ر د کروندې kخه د ه�ندوا¡و د غال هwه وک�ه. کله چې د بز�ر در+و Dوانو زامنو هwه وک�ه kو د هغوي 

و د افغان س�مه +�زو پول�سو غ�و د هغوي په وهلو پ�ل وک�. کله +ــې چې مور د مداخلت مخه ون�سي او هندوا¡ې +ــې +و ن�سd ن

. بز�ر د دې پ�Gې په اړه ولسوال، د ولسوالي افغان ملي ز+شته هwه وک�ه، افغان س�مه +�زو پول�سو هغه په الس په ډزو وو 

ر خپر+دو پورې اړوندو چارواکو ه�� ډول اقدام نه پول�سو او د ولسوالd د ملي امن�ت ر+است ته شکا+ت وک�، خو د دې راپور ت

 . دې ترسره ک�ی 

کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې د افغان س�مه +�زو پول�سو لخوا د هدفي او عمدي وژنو کچه لوړه شوې، افغان س�مه  ۲۰۱۵د 

ملکې تلفات  ۱۴کې +ــې +�زو پول�سو په اتو تصد+ق شو+و پ�Gو کې په عمدي توکه ملکي کسان هدف �رDولي چې په پا+له 

.(dژوبل mاته وژنې او شپ)او=تي
٢٠٦
  

د ه�واد د شمال  خت�Qو او شمالي س�مو حاالت د ز+اتې اند=نې وړ دي.
٢٠٧
ملکي  ۱۴س�مه کې  +وناما د ه�واد په شمال  خت�Qه 

ملکي تلفات(دوه  ۱۳کال کې په شمالي س�مه کې د افغان س�مه +�زو پول�سو لخوا  ۲۰۱۵ژوبلې) او په  ۱۲تلفات(دوه وژنې او 

 ژوبلي) مستند ک�ي دي. ۱۱وژنې او 

                                                           
ت�کونو هغه کـت$وري ده چې د +وناما لخوا د وژنې +ا ز+ان،�واښ او Dورونې کومه چې د بشری حقونو سرغ�ونې را من� ته کوي د پ�Gو �وا=ونه،تهد+د او Dورونه د تاکـ ٢٠٤

ژنې المل شي. چې ژوبلې +ا و د مستند کولو لپاره کارول ک�mي، د ب�ل$ې په تو�ه، د خوGDت نا قانونه محدود+تونه +ا د ب�ان د ازادی محدود+ت، دا عملونه ضرور نه ده 
نور ډولونه، +رغل +ا  پدی کـت$وري کې فز+کي پ�Gې هم چې موخه +ــې د ملک�انو �وا=ل،تهد+دول +ا Dورول دی شاملې دي، د ب�ل$ې په تو�ه، رKنه، غچ او د عمدي وژنو

 هغه رKنې چې د +وه ملکې شخص په وړاندې د شخ�ې د +وه طرف لخوا ترسره شوی. 
 ۱۴ن�Eې تر من�، +وناما د افغان س�مه +�زو پول�سو لخوا د �وا=ونو، تهد+دونو او Dورونې د پ�Gو په پا+له کې د ملکې تلفاتو  ۳۰د جون تر  ۱کال د جنوری له  ۲۰۱۴د  ٢٠٥

 ژوبلي) مستندی ک�ي دي. ۱۳وژنه ا و ۱پ�Gې (
ملکې تلفات مستند ک�ي (نهه وژنې او +وه  ۱۰د هدفي وژنو په پا+له کې  ن�Eې تر من�، +وناما د افغان س�مه +�زو پول�سو لخوا ۳۰د جون تر  ۱کال د جنوری له  ۲۰۱۴د  ٢٠٦

 ژوبله).
کلونو ن�م کلن او +وه کلن راپورونو ته  ۲۰۱۴او  ۲۰۱۳د مخ�نې لپاره په وسله واله شخ�ه کې د ملکې کسانو د ساتنې په هکله د دولت پلوه وسله والو ډلو برخو ته د  ٢٠٧

 مراجعه وک�ئ.
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راپور +ادونه کوي چې +و ش�مر ز+اتو Kولنو د  کال کلنd ۲۰۱۴په اړه د +وناما د  په وسله واله شخ�ه کې د ملکي کسانو د ساتني

ډول په هغو س�مو کې په خاص  -افغان س�مه +�زو پول�سو لخوا د را من� ته شوي �Kکاو،تقو+ه شوي امن�ت او Dايــې استخدام

چ�رې چې افغان س�مه +�ز پول�س په محلي کچه استخدام او Dای پر Dای شوی هرکلd ک�ی. په نورو Kولنو کې، په محلي کچه 

استخدام شو+و افغان س�مه +�زو پول�سو د خپلو س�الو سره د محلي شخ�و د هوارولو په موخه خپل موقف او صالح�ت کارولd. د 

، د سرپل وال+ت د ص�اد په ولسوالي کې د افغان س�مه +�زو پول�سو د غ�و +وې لس کس�زي ډلې  ۱۴اپر+ل په ب�ل$ې په تو�ه، د 

ه تعق�ب د خپلو Kوپکو د کنداغونو ر سر د شخ�ی او د Dمکې د کارونې پد دوو هلکانو په شمول اته تنه ملکي کسان د Dمکې پ

افغان س�مه +�زو پول�سو د kو ساعتونو لپاره د قربان�انو مخه ډب  پواسطه کلک وهلي. د بر+د kخه وروسته، د ادعا سره سم

ک�ی kو هغوي طبي امکاناتو ته السرسd و نه مومي. قربان�انو +وناما ته اطالع ورک�ي چې افغان س�مه +�زو پول�سو دا بر+د د سزا 

و د غ�و د کلي حاصالتو ته ز+ان اړولd دی. ورکولو په موخه ترسره ک�ی چې د قربان�انو د کلي kارو+و د افغان س�مه +�زو پول�س
٢٠٨
  

 د افغان س�مه +�زو پول�سو لخوا د ملکي تلفاتو په نورو ب�ل$و کې الندې موارد شامل دي:

، د افغان س�مه +�زو پول�سو +وه غ�ي د هلمند په سن$�ن ولسوالي کې د +وې الرې موKر په ۹د جنوری په  �

چلونکd +ــې Kپـې او د هغه دری کلن  ته +ــې موKر و نه دراوه، د موKرغه چلونکي له هغه وروسته ډزې وک�ي چه ه

 زوی يــې وواژه.

، د افغان س�مه +�زو پول�سو غ�و د نن$رهار وال+ت د چپرهار په ولسوالي کې د دولت ضد عناصرو ۲۱د اپر+ل په  �

ملکي کور ول$�دي  سره د +وې Dمکنې نGتې پر مهال د اوږې د پاسه راک وتوغاوه. د د راک دوه �ولd په +وه

 ې Kپـې شوه.b ووژل شوه او +و هلک او +وه نجل bچې په نت�چه کې يــې +و هلک او +وه نجل

 د افغان س�مه +�زو پول�سو نظارت او حساب ورکونه

 ٢٠٩"د حساب ورکونې پرته به افغان س�مه +�ز پول�س د ه�واد او ملکې کسانو د ساتنې لپاره خطرناک وي".

 .په پروسه کې =ک�ل دیارت استازي چې د ه�واد په کچه د افغان س�مه +�زو پول�سو د نظارت د کورن�و چارو د وز  --

د افغان س�مه +�زو پول�سو د احتساب د پروسې د هwونې په موخه، +وناما د کورن�و چارو په وزارت کې د افغان س�مه +�زو 

ت د افغان س�مه +�زو پول�سو د پرو�رام لپاره د نظارت پول�سو د ر+است سره خپلې مشورې او مدافعې ته دوام ورک�ی. +اد ر+اس

مهم م�کان�زم دی. +وناما په منظم ډول د افغان س�مه +�زو پول�سو د غ�و په وړاندې د کـتبي ادعاوو راپورونه د +اد ر+است سره 

و سره د تعق�بي اقداماتو شر+ک ک�ي دي او همدارنکه +ــې په وال+تي کچه د نوموړي ر+است او د کورن�و چارو د وزارت د چارواک

 نظارت ترسره ک�ی دی.

کال کې د افغان س�مه +�زو پول�سو لخوا د ترسره شو+و  ۲۰۱۵+وناما +ادونه کوي چې د افغان س�مه +�زو پول�سو ر+است په 

نستان دولت د هغو سرغ�ونو لپاره د احتساب د ترو+ج په موخه د اقداماتو ترسره کولو ته دوام ورک�ی. د +وناما په غو=تنه، د افغا

                                                           
 ن�Eو تر من� د +وناما مرکې. ۱۵او  ۱۴کال د اپر+ل د م�اشت�ــې د  ۲۰۱۵مي مشرانو او حکومتي چارواکو سره د د قربان�انو، قو ٢٠٨
 کال ۲۰۱۵د کورن�و چارو د وزارت سره د +وناما مرکه، کابل، جون،  ٢٠٩
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�ونو او عدلي تعق�ب په اړه چې د �k۲۰۱۵ و م�اشتmو شپ+�چې موخه +ــې د  و کې ترسره شوی معلومات برابر ک�ي کال په لوم

افغان س�مه +�زو پول�سو د بشری حقونو سرغ�ونو ته Dواب و+ل وو. دولت د افغان س�مه +�زو پول�سو غ�و د ن�ولو د پنQو جال 

محکمې لخوا د دوو محکوم�تونو د قض�و راپور ورک�+دی. قض�و او د ابتدا+ه 
٢١٠
  

+وناما د ه�واد په شمال  خت�Qو، شمال او  خت�Qو س�مو کې د ملکي کسانو د وژل ک�دو او Kپـې ک�دو پخاطر ن�ونې او 

محکوم�تونه مستند ک�ي دي.
٢١١

و د پداسي حال کې چې +وناما د افغان س�مه +�زو پول�سو د غ�و kوک چې د بشری حقون 

سرغ�ونو مسول دي د تحق�قاتو،ن�ونو او محکوم�تونو ستا+نه کوي، خو د دې ډول پ�Gو د مخن�وي په برخه کې ال هم جدې 

تشې موجودی دي. +وناما همدارن$ه مشاهده ک�ي چې چارواکي د افغان س�مه +�زو پول�سو د غ�و په ز+اترو قض�و کې kوک چې 

کسانو په وړاندې په نورو سرغ�ونو کي =ک�ل وو د اقداماتو په ترسره کولو کې پاته  �وا=ونو،تهد+دونو، Dورونو +ا د ملکي په

راغلي. د ب�ل$ې په تو�ه، د فبروری په در+مه ن�Eه، د افغان س�مه +�زو پول�سو +و تن قومندان او د هغه کسان د کندز وال+ت د 

نار+نه،+وه =Qه او +و ماشوم وډبول. سرچ�نو راپور دشت ارچي په ولسوالي کې +وه ملکي کور ته دننه شوو او هلته +ــې دوه 

ورک�ی چې د افغان س�مه +�زو پول�سو قومندان د کورنb لخوا د Dمکې د ب�ا ترالسه کولو په موخه محکمې ته د نوموړي په وړاندې 

ان�انو د پ�Gې kخه د شکا+ت د درج کولو وروسته د کورنb غ�ي د غچ اخ�ستلو په هدف ووهلي. افغان ملي پول�سو و+لې چې قرب

kو ورDې وروسته د افغان س�مه +�زو پول�سو په وړاندی له خپل شکا+ت kخه ت�ر شوي او له دې سره سم افغان ملي پول�سو 

.و ل�ۍ ت�لېخپل تحق�قات
٢١٢
  

ې د کال په خپل کلني راپور ک ۲۰۱۴په داسي حال کې چې په وسله واله شخ�ه کې د ملکي کسانو د ساتنې په هکله +وناما د 

�نو په برخه کې د افغان س�مه +�زو پول�سو د ر+است لخوا �k ونو د�افغان س�مه +�زو پول�سو سره د بشری حقونو د Kولو سرغ

کال د  ۲۰۱۵پرمختک مشاهده ک�ی، خو د +اد ر+است د تحق�قاتي صالح�ت د ممکنه کم�دو په اړه +ــې اند+Gنه kر�نده ک�ې. د 

افغان س�مه +�زو پول�سو د ر+است ر+�س ته د +اد ر+است د تحق�قاتي صالح�ت د ب�رته  ، د کورن�و چارو وزارت د۵جون په 

اخ�ستلو په اړه +و +ادد=ت ل�mلې دی. 
٢١٣

د کورن�و چارو وزارت د Kولو وال+تونو پول�سو قومندانانو ته دا +ادد=ت ل�mلې دی. د  

دولتي ار�ان به د افغان س�مه +�زو پول�سو د پرو�رام kخه د  دې راپور د ل�کلو پر مهال دغو خبرو اترو ال هم دوام درلود چې کوم

نظارت صالح�ت لري او هم د عدلd تعق�ب په موخه شکا+تونه راجع ک�ی. په داسي حال کې چې +وناما د افغان س�مه +�زو 

ک کې د افغان س�مه پول�سو د قوماندي او کنترول د تقو+ت او د کورن�و چارو د وزارت تر صالح�ت الندې په منظم پول�س Dوا

 +�زو پول�سو د تنظ�م مالت� کوي خو د حساب ورکونې او نظارت په برخو کې جدې اند+Gنې مطرح کوي.

کال په جون کې، افغان ولسمشر +وه کم�س�ون ته چې په ترک�ب کې يــې د کورن�و چارو او دفاع وزارتونه،محلي  ۲۰۱۵د 

ترسره ک�ي  ه ارزونه�P هه kو د افغان س�مه +�زو پول�سو د Kولو واحدونو +وارلاو د ملd امن�ت ر+است وو دنده وسپحکومتداری 

او معلومه ک�ي چې د افغان س�مه +�زو پول�سو واحدونه ته چ�رې ډ+ره اړت�ا ل�دله ک�mي او په کومو Dا+ونو کې دا واحدونو ډ+ر 

                                                           
سوالي کې د دې لپاره په ډزو وواژه Dکه چې نوموړي د افغان کلن شخص د کندهار وال+ت په ژ+�ی ول ۱۹، افغان س�مه +�زو پول�سو +و ۱۶د ب�لکې په تو�ه، د جون په  ٢١٠

قومندان په شمول ن�ولي او س�مه +�زو پول�سو په ل�کو کې د شام�ل�دو kخه انکار ک�ی و. افغان ملي پول�سو د افغان س�مه +�زو پول�سو kلور تنه غ�ې د پوستې د +وه 
�¡ې د ادعا سره سم دوام لري.  �k 

�سو، اشتې په اوږدو کې د فار+اب وال+ت په م�منه =ار، د نن$رهار وال+ت په جالل اباد =ار او د کندر وال+ت په کندز =ار کې د افغان ملي پولد جون د م� ۲۰۱۵د  ٢١١
 دولتي چارواکو او Kولنې د مشرانو سره د +وناما مرکې. 

 کال. ۲۰۱۵، ۲۵د ص�اد د ولسوالd د پول�سو د مشر سره د +وناما مرکه، د جون  ٢١٢
 کال ۲۰۱۵د کورن�و چارو د وزارت له چارواکو سره د +وناما مرکه، کابل، جون،  ٢١٣
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ستونزمن دي. 
٢١٤

د د هر ډول سرغ�ونو لپاره د حساب ورکونې +وناما +ادونه کوي چې د دې پروسې د کـتنې پر مهال، دولت با+ 

kخه ډاډ حاصل ک�ي او همدارن$ه +ق�نې ک�ی چې مرتک�ب�ن +واDې له دندو kخه نه ل�رې ک�mي +ا تبد+ل�mی بلکه هغوي په 

جنا+ــې لحاظ تر عدل�ــي تعق�ب الندې ن�ول ک�mي، که چ�رې په سرغ�ونو کې جنا+ــې جرمونه شامل وی. د افغان س�مه +�زو 

د چاڼ او روزلو  و د پرو�رام د تحل�ل او ب�ا کـتنې پر مهال، +وناما د دولت kخه غو=تنه کوي kو د افغان س�مه +�زو پول�سوپول�س

د ډول په هغه صورت کې که چ�رې ارزونه  ډاډ حاصل ک�ي ، په خاص پوره kخهملحوظاتو درناوي  د موجوده قوان�نو  په اړوند

 ه الر هواره وي.ت رامن� ته کولو دونو و پول�سو د نو+و واحافغان س�مه +�ز 

  

                                                           
 همدا ماخذ ٢١٤
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دولت پلوه وسله والې ډلې
٢١٥

 : ملکي تلفات، د بشری حقونو سرغ�ونې او معاف�ت 

دي. هغوی هر وسه  د دغو پوDې مل�شاوو په وړاندې بېپه �Pون محلي حکومت  د  "نmدي Kول،د ولسوالي افغان ملي پول�س او

�و په من� کې و+ره خپره ک�ي. زموږ  هغه kه چې غواړي هغه ترسره کوي او ه�wوک�+ــې مخه نه شي ن�والی. هغوي د ملکي و

خپلوان يــې اړ ا+ستې kو وسله والو مل�شو ته ناقانونه مال�ات ورک�ي او ما هم و نه شوای کوالی د دې کار مخه ون�سم. حتd د 

و وسله والو مل�شاو لخوا د خپلو خپلوانو kخه افغان ملي پول�سو د +وه لوړ پوړي کارکوونکي په ح�ث، ما و نه شواي کوالی د دغ

 ۍ . که تاسو هwه وک� ي په وال+تي او مرکزي دواړو کچو کې شې اړ+کې لر  ې د ناقانونه مال�اتو د اخ�ستو مخه ون�سم. دا مل�شاو

هغه کس چې تاسو نو د kو دق�قو په دننه کې به قدرت لرونکي خلک تاسو ته تل�فون وک�ي او تاسو ته به دا ووا+ــې ون�سb هغوی 

 شي." ې ن�ولd د نوموړي کس دی او با+د ژر تر ژره خوش

  ٢١٦ اخ�ستو kخه ډډه شوی).د د کندز په وال+ت کې د افغان ملي پول�سو +و پخوانd لوړ رتبه چارواکd(د ولسوالي د نوم  --

پلوه وسله والو ډلو لخوا په  +وناما د بشری حقونو سرغ�ونو ته کوم چې د دولت کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې، ۲۰۱۵د 

معاف�ت سره ترسره شوی د ثبت کولو چارو ته دوام ورک�ی، په دې سرغ�ونو کې هدفي وژنې، +رغل،اخازي، تهد+د او د شتمن�و 

غال شامله ده. +وناما د دولت ضد عناصرو سره د مبارزې په موخه د افغان ملي امن�تي Dواکونو لخوا په عمل�اتو کې د دولت پلوه 

سله والو ډلو د مخ پر ز+ات�دونکd کارولو په خاطر، په خاص ډول د ه�واد په شمال او شمال  خت�Qو س�مو کې او د ملکي و

کسانو د تلفاتو په برخه کې د ز+اتوالي له امله چd د داسي عمل�اتو په نت�جه کd را من� ته ک�mي، اند=منه ده. +وناما د بشری 

و د خوند+توب او د دولت پلوه وسله والو ډلو لخوا د ترسره شوی ز+ان او د دې ډول عملونو حقونو د سرغ�ونو kخه د ملکي Kولن

 لپاره د حساب ورکونې د نه شتون په وړاندې د افغان چارواکو ناکامې مشاهده ک�ي. 

ملکي  ۸۷لې وي �Gو کې چې دولت پلوه وسله والې ډلې پکې =ک�جال پ ۶۹ن�Eې تر من�،+وناما په  ۳۰او د جون د  ۱د جنوری د 

ژوبلې) ۵۶وژنې او  ۳۱تلفات مستند ک�ي(
٢١٧

وژنې  ۸ماشومان( K۲۹پـې ک�دنې) او  Q=۱۳ې (دری وژنې او  ۱۶. په دې ارقامو کې 

ې حکومت پلوه Dواکونه ته منسوب ف�صدو ملکي تلفاتو چ ۱۱لې د . دولت پلوه وسله والې ډې ک�دنې) شاملي و  Kپـي ۲۱او 

کال  ۲۰۱۵د لوم�+و شپmو م�اشتو د ثبت شو+و ارقامو په پرتله، د ملکي تلفاتو هغه ارقام چې د  کال ۲۰۱۴. د ې شوی مسولې و

ن�Eې پورې ثبت شوي او د دولت پلوه وسله والو ډلو لخوا ترسره شوي له دوو  ۳۰ن�Eې نه د جون د م�اشتې تر  ۱د جنوری د 

                                                           
و kخه توپ�ر ولري راجع د دولت پلوه وسله والو ډلو" اصطالح +وه نا دولتي تنظ�م شوی فعال ته چې په شخ�ه کې =ک�ل وي او د دولتي Dواکونو،+اغ�انو او جنا+ــې ډل  ٢١٥

والې ډلې افغان س�مه +�ز پول�س کوم چې د کورن�و چارو د وزارت تر کنترول او قوماندې الندې راDې نه احتوا کوي. دغه وسله والې ډلې ک�mي. دولت پلوه وسله 
+کي او اقتصادي ، ا+دلوژ دافغانستان د قانون الندې کوم حقوقې بنس نه لري. وسله والې ډلې دا پوتانس�ل لري چې د Dواک په کارولو سره وسلې وکاروي تر kو س�اسي

واد(ه�وادونو) تر کنترول الندې موخې تر السه ک�ی، دا ډلې د ه�وادونو، دولتd ا+تالفونه او ب�ن الحکومتي ادارو د رسمي پوDې جوړ=تونو په دننه کې Dای نه لري او د ه�
نورو ه�وادونو kخه مستق�مې او غ�ر مستق�مې مرستې تر السه کوي. په نه دي په کومو کې چې دوي فعال�ت کوي. په �Dنو مواردو کې، وسله والې ډلې د کوربه ه�واد +ا 

اعي Dواکونه او ن�مه دې تعر+ف کې دا شامل دی، خو تر الندې ډلو پورې محدود نه دي: د ملي پاkون حرکـتونه، محلي مل�شا(نژادي، قومي او په پل عبارت) ملکي دف
 ندي نه دي).پوDې ډلې(داسي ډلې چې په =کاره د دولت تر کنترول ال

٢١٦  dکال ۲۰۱۵، ۱۸د +وناما ناسته، کندز =ار،کندز وال+ت، د م 
کال د جنوری په م�اشت کې د غزني وال+ت په ۲۰۱۵د ملکي تلفاتو KولEال شم�ر چې د دولت پلوه وسله والو ډلو لخوا را من� ته شوی دوه پ�Gې احتوا کوی چې د  ٢١٧

 پا¡و کې مستند شوي.  ۹۰-۸۸کال د کلني راپور په  ۲۰۱۴وسله واله شخ�ه کې د ملکي کسانو د ساتنې په هکله د +وناما د  اندړو ولسوالي کې را من� ته شوی، دا پ�Gې په
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کال کې د دولت پلوه وسله والو ډلو لخوا ترسره  ۲۰۱۴ې په برابرو kخه او=تي، دا د هغو ملکي تلفاتو د KولEال شم�ر kخه چ

شوی اوړي.
٢١٨
  

پ�Gې د ه�واد  ۶۴په کن�،غور، غزني او کاپ�سا وال+تونو کې د پنQو واقع شو+و پ�Gو په استثنا، د ملکي تلفاتو او سرغ�ونو Kولې 

خو +و kو يــې هم په بغالن، سر پل او بلخ په شمال او شمال  خت�Qو س�مو کې په خاص ډول په کندز او فار+اب وال+تونو کې 

 وال+تونو کې ترسره شو+دي.

 د دولت پلوه وسله والو ډلو د عمل�اتو په نت�جه کې چې ملکي تلفات را من� ته شوی

واکونو �اتو کې چې رهبري +ــې د افغان ملي امن�تي Dلکال په اوږدو کې،+وناما مشاهده ک�ي چې پوDې ډلې په هغو عم ۲۰۱۵د 

رول لوبوي. اکـثره ملکي تلفات د دولت ضد وسله والو ډلو لخوا د دولت ضد عناصرو او نورو وسله  سره ک�mي ډ+ر مخک¥لخوا تر 

کال د لوم�+و شپmو م�اشتو په پرتله +وناما د داسې  ۲۰۱۴والو ډلو سره د Dمکن�و =ک�لت�اوو په نت�جه کې را من� ته ک�mي. د 

له دوو برابرو kخه ر+ات ارقام مستند ک�ي دي.پ�Gو kخه د راوالړو شو+و ملکې تلفاتو 
٢١٩

ن�Eې تر  ۳۰ د جون د او ۱د جنوری د  

من�، +وناما د افغان ملي امن�تي Dواکونو د مالت� په موخه د دولت پلوه وسله والو ډلو لخوا د ترسره شو+و عمل�اتو په نت�جه کې 

 ژوبلې)مستند ک�ي.  ۴۱وژنې او  ۷ملکي تلفات ( ۴۸

کال کې د را من� ته شو+و ملکي تلفاتو  ۲۰۱۵پلوه وسله والو ډلو تر من� د Dمکن�و =ک�لت�اوو په نت�جه کې په د س�الو دولت 

 ۱۶۰رتله +و شپmو م�اشتو په پکال د لوم� ۲۰۱۴ملکي تلفات او=تي چې دا د  ۲۶ز+اتوالې دوام موندلd چې په نت�جه کې +ــې 

 ال  خت�Qو س�مو کې ترسره شوي.  سلنه ز+اتوالي =ې. دا Kولې نGتې په شمالي او شم

وژنې او درې  ۱۶ملکي تلفات( ۱۹پ�Gو کې، دولت پلوه وسله والو ډلو په عمدي تو�ه ملک�ان وژلي چې په نت�جه کې +ــې  ۱۳په 

ژوبلې) را من� ته شوي. +وناما همدارن$ه د دولت پلوه وسله والو ډلو لخوا د تالشk dلور ناقانونه عمل�ات مستند ک�ي چې په 

 ژوبلې) را من� ته شوي.  ۷ملکي تلفات(درې وژنې او  ۱۰نت�جه کd يــې 

د دولت پلوه Dواکونو په م�اشتو کې د کندز په وال+ت کې د طالبانو د بر+د د په شا کولو په موخه او په س�مه کې د مئ د اپر+ل او 

کې ز+اتوالي دولت پلوه وسله والو ډلو ته منسوب Dاي پر Dای کولو له امله د Dمکن�و =ک�لت�اوو پر مهال د ملکې تلفاتو په برخه 

). په روانه ج$�ه کې د دولت پلوه وسله وک�ئ شوی. (په دوهم kپرکې کې د کندز د بر+د برخې، Dمکن�و =ک�لتاوو ته مراجعه 

ند شوی. د نمونې په ح�ث kر� Dواکونو لخوا په عمل�اتو کې د +وې مخکGېوالو ډلو رو=انه مستق�م نقش د افغان ملي امن�تي 

م�اشتو کې، د طالبانو سره د Dمکن�و =ک�لت�اوو پر مهال د کندز په وال+ت کې  ۶کال په لوم�+و  ۲۰۱۵ب�ل$ې په تو�ه، +وناما د 

ملک�انو Kپـې ک�دل مستند ک�ي دي. ۲۲د د ولت پلوه وسله والو ډلو لخوا د 
٢٢٠

کال په لوم�+و شپmو  ۲۰۱۴د پرتلې په ډول، د  

ې Kول ملکې تلفات د دولت پلوه وسله والو ډلو لخوا د س�الو ډلو تر من� د نGتو په پا+له کې را من� ته م�اشتو کې په کندز ک

ملکي تلفات چې په کندز کې د دولت ضد عناصرو سره په ج$�ه کې د دولت پلوه وسله والو ډلو لخوا را من�  ۲۲شوي. هغه Kول 

                                                           
کال د  ۲۰۱۴ف�صده په ترت�ب سره )، او د   ۳۴او  ۵۴دولت پلوه وسله والې ډلې د ه�واد په شمالي او شمال خت�� س�مو کې د اکـثر+ت پ�Gو مسوول پاتd شوی(  ٢١٨

� م�اشتو په جر+ان کې، د ملکي تلفاتو او پ�Gو په برخه کې ز+اتوالې مستند ک�ی.  ۶+و لوم
ژوبلې ) هغو Dمکن�و نGتو ته کومې چې د دولت پلوه وسله والو ډلو ترسره شوی  ۴۱وژنې او  ۷ملکي تلفات( ۴۸کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې، +وناما  ۲۰۱۵د  ٢١٩

 Kپـې ک�دنې) د Dمکن�و نGتو پر مهال دولت پلوه وسله والو ډلو ته منسوب ک�ی. ۱۱وژنې او  ۷ملکي تلفات(  ۱۸ده کې، +وناما کال په ورته مو ۲۰۱۴منسوب ک�ی . د 
 اضافي ملکې تلفات را من� ته شوي.  ۱۰کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې د دولت پلوه Dواکونو په خپلمنQې نGتو کې د کندز په وال+ت کې  ۲۰۱۵+وناما، د  ٢٢٠
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د غ�ر نو، السي بمونو)کارول وو، چې دا په خپله په پوDې نGتو کې ته شوی المل يــې د چاود+دونکو توکو (هاوانونو، راکـEو

 ته اشاره کوي.خطرونو کارولو  وسله والو ډلو د منظمو

 د دولت پلوه وسله والو ډلو لخوا وژنې او د بشری حقونو نورې سرغ�ونې

 کوي ه نه ماتوي. هغه kه چې ما راضيهغه وو+ل "زه د خپلو د=منانو په وژل ک�دو خوشاله ک�دم، خو د هغوي وژنه نوره زما تند

او ما ته خو=ې را کوي هغه په ورځ کې د kلورو پنQو تنو ملکي کسانو وژل او د هغوي د وژل شو+و جسدونو را Dوړندول دي. ب�ا 

تنده  وماد وژنا به ز په دې هکله راپور ورک�ي او ب�ا  زه په س�مه کې مشهور شم. دا به په خلکو کې و+ره را من� ته ک�ي، د b به رسن

 او په س�مه کې به زما واک ز+ات ک�ي. دا هغه kه دي چې زه +ــې غواړم." ماته ک�ي 

د Kولنې مشر هغه خبرې را نقلوي کومې چې ده په کندز کې د دولت پلوه وسله والو ډلو د قومندان kخه اور+دلي دي(د  --

اخ�ستو kخه ډډه شوی). د ولسوالي د نوم 
٢٢١

   

Gو کې د دولت پلوه Dواکونو لخوا په عمدي تو�ه د ملکي کسانو هدف ن�ول او وژل مستند ک�ي دي، +وناما جال پ� ۱۳+وناما په 

، د +وې دولت پلوه ۱۴په خاطر ژوره اند+Gنه لري. د ب�ل$ې په تو�ه،د اپر+ل په شتون د دغو عملونو په اړه د احتساب د نه 

لي کې +وه =وونQې ته ننوتي، +و تن =وونکd +ــې د باندې را ا+ستd او د وال+ت د خان اباد په ولسوا زوسله والې ډلې غ�ي د کند

خپلو زده کونکو په مخ کې +ــې په ډزو و+شتي. سرچ�نو وو+ل چې وسله والو خلکو =وونکd د دې لپاره وواژه چې د وسله والې ډلې 

د کومې په پا+له کې چې تGتول شوی  د قومندان الز=ودونو ته +ــې غاړه نه وه ا+Gې. +وناما همدارن$ه د +وې پ�Gې په شمول

 pنk ي دي. پر دې برس�ره، +وناما د اجباری کار، +رغل، اخازی او غال تر�شخص اعدام شو د تGتونو پنQه پ�Gې مستندي ک

�ې �وا=لd، تهد+د او Dورولd دي. د ب�ل$ې په  ۲۹داسي �موارد مستند ک�ي په کومو کې چې دولت پلوه وسله والو ډلو ملکي و

وال+ت د خان کندز ، د +وې دولت پلوه وسله والې ډلې غ�و د بدخشان د وال+ت kخه +و تن kارنوال چې د ۳، د اپر+ل په تو�ه

.� اباد د ولسوالي kخه د سفر په حال کې و وتGتاوه او د پ�سو د ورکولو وروسته +ــې ا+له ک

ې د پام وړ قدرت لري په معاف�ت سره د خپلو +وناما مشاهده ک�ی چې دولت پلوه وسله والو ډلو په هغو س�مو کې چ�رې چ

کال په لوم�+و شپmو  ۲۰۱۵عملونو ترسره کولو ته دوام ورک�ی، په خاص ډول د ه�واد په شمالي او شمال  خت�Qو س�مو کې. د 

جارک م�اشتو کې، +وناما د دلت پلوه وسله والو ډلو لخوا د فار+اب وال+ت په پشتون کوټ ولسوالي، د سر پل وال+ت په سن

 �باد ولسوالي کې د بشری حقونو روانې سرغ�ونې مستندی ک�ي دي. دا سرغ�ونې په بشپ
ٓ
ولسوالي او د کندز وال+ت په خان ا

کلونو کې د ه�واد په شمال او شمال  خت�Qو س�مو کې د بشری حقونو د  ۲۰۱۴او  ۲۰۱۳معاف�ت سر ترسره شوی، او په 

کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې، +وناما +و وار ب�ا د کندز  ۲۰۱۵ب�ل$ې په تو�ه، د سرغ�ونو دوامداره نمونې مستندې ک�ې دي. د 

�و په وړاندې د دولت پلوه وسله والو ډلو �باد ولسوالي او د فار+اب وال+ت په پشتون کوټ ولسوالd کې د ملکي و
ٓ
وال+ت په خان ا

لخوا د بشری حقونو د سرغ�ونو متعدد موارد مستند ک�ي دي. 
٢٢٢
  

�و د هغوي اغ�زې، د جون په در+مه، د فار+اب  د دولت�پلوه وسله والو ډلو د قدرت د +وې نمونې په ح�ث، او په ملکي و

وال+ت د پشتون کوټ په ولسوالي کې د دولت پلوه وسله والې ډلې +وه تن قومندان د سر حوض بند د اوبو جر+ان قطع ک�، او د 

                                                           
 کال ۲۰۱۵، ۲۸+وناما مرکه، کندز =ار، کندز وال+ت، د مd  د ٢٢١
 پا¡و ته مراجعه وک�ي.  ۸۷-۸۴کال کلنې راپور  ۲۰۱۴په وسله واله شخ�ه کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د +وناما  ٢٢٢
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دارن$ه وال+تي پالزم�نه م�منه د اوبو د نعمت kخه محرومه ک�ه. قومندان د +وې kو ورDو لپاره +ــې د ولسوالd لو+ه برخه او هم

س�الې وسله والې ډلې لخوا د بشر پالنې د مرستو د هغه کاروان د لوKولو په غبر�ون چې +وه ورځ وړاندې لوټ شو اوبه بندې ک�ی 

 د نوموړي د س�مې لپاره په الر و. د اوبو د نه شتون له ام
ٓ
له حاصالتو او باغونو ته ډ+ر ز+ان او=تې، +ا له منQه کوم چې ظاهرا

، د ولسوالي او وال+تي چارواکو د مداخلتونو ۱۳تللي او +ا +ــې د خلکو په ژوندانه منفd اغ�زې پر Dای پری ا+Gې دی. د جون په 

په تعق�ب قومندان ب�رته اوبه خوشd ک�ی.
٢٢٣
 و نه شم�رل شو. خو ب�ا هم، نوموړی د د ې عمل په ترسره کولو سره مسول 

کال په لوم�+و شپmو م�اشتو کې، +وناما په هغو ولسوال�و کې چ�رې چې پخوا هلته کمې او +ا ه�� ډول سرغ�ونې نه وی  ۲۰۱۵د 

کال  ۲۰۱۴ترسره شوي د دولت پلوه وسله والو ډلو لخوا د بشری حقونو سرغ�ونې مستندې ک�ی دي. په داسې حال کې چې په 

ن�Eې پورې، +وناما د  ۳۰ن�Eې نه ب�ا د جون د م�اشتې تر  ۱کال د جنوری د  ۲۰۱۵ې مستندې شوي، د کې ه�� ډول پ�Gې نه د

وال+ت په سنچارک ولسوالي کې د دولت پلوه وسله والو ډلو لخوا ترسره شوی  جال پ�Gې کومې چې د سرپل ۱۳ونو بشری حق

ونه،ناقانونه مال�ات او د اخازي نور ډولونه، اجباري مستندي ک�ي دي. د بشری حقونو په سرغ�ونو کې عمدي وژنې،جدې +رغل

کار، نا قانونه توق�ف، روغت�ا پالنې ته د السرسي kخه مخن�وی، د Dمکو غصب او د جا+دادونو له منQه وړل شامل دي. د 

ه ژوبلې) را من� ته دولت پلوه وسله والو ډلو د سرغ�ونو په نت�جه کې د سنچارک په ولسوالي کې اته ملکي تلفات(شپm وژنې او دو

شوي. د ال ز+اتې اند=نې خبره خو دا ده چې +وناما داسي متعدد راپورونه تر السه ک�ی چې +وه دولت پلوه وسله واله ډله په 

کلونو نه د �K عمر هلکانو kخه په بچه بازی  ۱۶سنچارک ولسوالي کې د 
٢٢٤
 کې په جنسي لحاظ �ـEه پورته ک�ی.  

 لخوا د بشری حقونو د سرغ�ونو لپاره د حساب ورکونې نه شتوند دولت پلوه وسله والو ډلو 

لکه kن$ه چې په وسله واله شخ�ه کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه په پخوان�و راپورونو کې مستند شوی، +وناما مشاهده ک�ی 

د معاف�ت kخه برخمنې  چې دولت پلوه وسله والې ډلې د بشری حقونو د هغو اکـثرو سرغ�ونو کومې چې دوي ترسره ک�ی ال هم

دی. شر+کبا¡و په دوامداره تو�ه +وناما ته راپور ورک�ی چې حکومتي چارواکي +ا خو نه غواړي او +ا د قدرتمنو س�اسي اشخاصو د 

حما+ــې، د افغان ملي امن�تي Dواکونو د نا کافې شم�ر(kوک چې په �Dنو ولسوال�و کې په محلې کچه د دولت پلوه وسله والو 

تله کم دي) +ا د دولت ضد عناصرو سره د مبارزې په هدف په داسي ډلو Kپلو باندې د دولت د اتکا له امله نه شي کوالی ډلو په پر 

د دولت پلوه وسله والو ډلو فعال�تونه کنترول ک�ي. دولتي چارواکو +وناما ته و+لي چې د وسله والو ډلو د قومندانانو
٢٢٥
د س�اسي  

 ان نه لري چې دولت پلوه وسله والې ډلې بې وسلې، منحل او +ا مسول و�ني.اړ+کو د شتون له امله دوي دا تو

کال په  ۲۰۱۵که kه هم چې ز+ات مرتک�ب�ن د هغو سرغ�ونو لپاره کومې چې دوي ترسره ک�ي مسول نه دي ��ل شوي،+وناما د 

ترسره شوی چې موخه +ــې د بشری  لوم�+و شپmو م�اشتو کې دوه داسي موارد مستند ک�ي چ�رې چې د دولت لخوا داسي اقدامونه

حقونو د سرغ�ونو په اړه د دولت پلوه وسله والې ډلې مسول ��ل دي. د ب�ل$ې په تو�ه، د راپور سره سم د +وه مطرح قومندان د 

د فار+اب وال+ت په پشتون کوټ ولسوالd کې  ۲۶حکمونو په تعق�ب، د دولت پلوه وسله والې ډلې +و تن غ�ی چا چې د مd په 

                                                           
 کال ۲۰۱۵، ۱۳-۱۰د +وناما ناستې، م�منه =ار، فر+اب وال+ت،د جون   ٢٢٣
چې د "هلکانو د نwا" په �kر ژباړل شوی چې د افغانستان په �Dنو س�مو کې د قومندانانو او زورواکنو لخوا ترسره ک�mي ، د بچه بازی  بچه بازی داسي +وه اصطالح ده  ٢٢٤

پلEنې ته مراجعه وک�ئ ، د  هکله مليفعال�ت معموال د جنسd استثمار او د Dوانو هلکانو د ناوړه استعمال سره ت�لي دی. په افغانستان کې د بچه بازی د الملونو او پا+لو په 
 کال، په الندی پته د السرسي وړ ده: ۲۰۱۴، ۸افغانستان د بشری حقونو خپلواک کم�س�ون ، د ا�س 

http://www.aihrc.org.af/home/research_report/3324, last accessed 6 June 2015. 
 .۲۰۱۵، ۴د کورن�و چارو د وزارت له چارواکو سره د +وناما غونPه، د مارج  ٢٢٥
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شخص په ډزو وو+شت او وواژه د افغان ملي پول�سو لخوا ون�ول شو. افغان ملي پول�سو هغه قومندان چا چې د ادعا سره سم +و 

د وژل ک�دو امر ورک�ی و نه ن�و. افغان ملي پول�سو د ملي پاkون د غورDنp دوه تنه غ�ي چا چې د فبروری په لوم�ی ن�Eه د غزني 

�نو د دې راپور د خپر+دو پر مهال  وال+ت د ��الن په ولسوالي کې +و�k .دی dولو وروسته وواژه ن�ولKملکي شخص د هغه د لو

 دوام درلود.

�نو د �k واکونو لخوا ترسره شوی او د نه پام وړD ونو کومې چې د دولت پلوه وسله والو�+وناما د +و شم�ر ز+اتو مستند شو+و سرغ

و د سرغ�ونو د عدلي تعق�ب تر من� د تشې په اړه اند+Gنه kر�نده ک�ې. د بشری حقون وشم�ر او د دې ډلو لخوا د ترسره شو+

ن�+والو بشری حقونو د قانون الندې، دولت د ژوند د حق د ساتلو دنده لري او د هغو وژنو په شمول چې د دولت پلوه Dواکونو 

ولت لخوا د kر�ندو او ب�ان شو+و ژمنو لخوا ترسره شوی با+د د هر ډول نا قانونه وژنو تحق�قات بشپ� ک�ي. په ملي کچه د د

م�اشتو کې ۶کال په لوم�+و  ۲۰۱۵+وناما د چې ناقانونه وسله والې دلې به بې وسلې او منحلوي،سرب�ره، 
٢٢٦

د دې پال�سې د  

 تعم�ل په برخه کې ه�� ډول هwې نه دې مشاهده ک�ي. برعکس، +وناما داسي اعتبار لرونکي راپورونه ترالسه ک�ي چې په کندز

 وال+ت کې وال+تي امن�تي Dواکونه په فعال ډول د دې ډلو حما+ت کوي تر kو د د دولت ضد عناصر په شا وتمبوي. 

+وناما جوتوي چې د داسي ډلو لخوا د بشری حقونو د سرغ�ونو او جرمونو په وړاندې معاف�ت نا امنې د خطر په معرض کې اچوي 

دغه شکلونه او معاف�ت  د سرغ�ونوزوری کوي. د دولت پلوه وسله والو ډلو لخوا او د ملکي کسانو ساتنه او د قانون حاکم�ت کم

 د دولت مشروع�ت له منQه وړي او د خشونت دوامداره جر+انات تشد+دوي.

+وناما په خپلو پخوان�و سپار=تنو چې وسله والې ډلې با+د ژر تر ژره بې وسلې او منحل شي ب�ا �Kن$ار کوي او د حکومت kخه 

ندې ون�سd او په جزا کوي kو د بشري حقونو د سرغ�ونو او نورو جنا+ــې عملونو مرتک�ب�ن تر تحق�ق او عدلي تعق�ب الغو=تنه 

 +ــې ورسوي.  

 هوا+ــې عمل�ات

ن�Eې پورې، +وناما د ن�+والو پوDې Dواکونو او افغان امن�تي Dواکونو د هوا+ــې  k۳۰خه د جون تر  ۱کال د جنوری د  ۲۰۱۵د 

سلنه  ۸۸کال د ورته مودې په پرتله  ۲۰۱۴ژوبلې) مستند ک�ي، چې دا د  ۴۵وژنې او  ۳۲ملکي تلفات( ۷۷ه کې عم�اتو په نت�ج

ز+اتوالي =ې.
٢٢٧

 ۲۸ژوبلې) ن�+والو پوDې Dواکونو او  ۲۲وژنې او  ۲۷ملکي تلفات( ۴۹ملکي تلفاتو د جملي kخه، +وناما  ۷۷د  

 �تې Dواکونو ته منسوب ک�ي.ژوبلې) افغان ملي امن ۲۳ملکي تلفات(پنQه وژنې او 

 د ن�+والو پوDې Dواکونو لخوا هوا+ــې عمل�ات

کال د  ۲۰۱۵کال کې ن�+والو پوDې Dواکونو د پوDې عمل�اتو ترسره کولو ته دوام ورک�ی. د  ۲۰۱۵مشاهده ک�ی چې په  ا+ونام

وژنې  ۲۷تنو ته ملکي تلفات(( ۴۹کې  ن�Eې پورې، د ن�+والو پوDې Dواکونو د عمل�اتو په نت�جه k۳۰خه د جون تر  ۱جنوری د 

                                                           
به نا قانونه وسله والې  د افغانستان ولسمشر د کندز وال+ت د چارواکو سره د و+P+و کنفرانس له الرې د حکومت په پال�سې �Kن$ار ک�ی او و +ــې و+ل چې "په ه�� وجه ٢٢٦

 خپری شوی خبر پا¡ې ته په الندې پته مراجعه وک�ئ: د ولسمشر د دفتر kخه -ډلې و نه زغمل شي" او که چ�رې قانون رعا+ت نه ک�ی نو د قانوني عمل سره به مخ شي
accessed on 11 january 2015. http://president.gov.a f/en/news/40136,last  

ملکي تلفات  ۴۱و په نت�جه کd ن�Eې پورې، +وناما د ن�+والو پوDې Dواکونو او افغان امن�تي Dواکونو د هوا+ــې عمل�ات k۳۰خه د جون تر  ۱کال د جنوری د  ۲۰۱۴د  ٢٢٧
 ژوبلې) مستند ک�ي. ۱۳وژنې او  ۲۸(
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ژوبلې) او=تي. د هوا+ــې عمل�اتو ۲۲او 
٢٢٨

په موخه د افغان امن�تې او ن�+والو  کمGت kخه د راوالړو شو+و ملکې تلفاتو د 

، دا د ن�+والو پوDې Dواکونو د هوا+ــې بر+دونوته کـتلو سره  شو+و اقداماتو  په الر اچول  Dواکونو لخوا
٢٢٩

وتکو د ، د بې ب�لوKه ال

سلنه ز+اتوالې =ې، دا هغه مخ په کGته تما+ل چې پخوا د +وناما لخوا مستند  ۲۳ملکې تلفاتو په برخه کې د بر+دونه په نت�جه کې 

.په شا تp =يــي شوی و په
٢٣٠
  

�و، ملک�انو او ملکي مو ن�+وال +وناما +ادونه کوي چې د بشر پالنې�خو د قانون د Kولو ډلو kخه غو=تنه کوي kو د ملکي و

 کمولو، د ملک�انو د Kپـې ک�دو اوب�لولو په هدف او Kولو ممکنه احت�اطونو چې موخه +ــې د ملک�انو د ژوند د تصادفي ز+ان د 

قونه په مخن�وی دی د پاملرنې پر مسلې �Kن$ار کوي. +وناما همدارن$ه +ادونه کوي چې ن�+وال بشری حته د ز+ان ملکې موخو 

 بشپ� ډول د تطب�ق وړ دي.

 

 افغان امن�تي Dواکونو لخوا هوا+ــې عمل�ات د

د غرمې نه وروسته نmدې دوه بجې وې چې کله طالبانو د افغان ملي امن�تې Dواکونو په پوستو د سپکو، درنو وسلو او اوږې د 

کوله، په دی پاسه د راکـEونو متعدد بر+دونه پ�ل ک�ل. ما د ولسوالb د مرکز kخه چې نmدې دوه ک�لو متره لرې واKن لري ننداره 

وخت کې د افغان ملي پول�سو دوه چورلکې د افغان امن�تي Dواکونو د مالت� لپاره را ورس�دلd. طالبانو په +وې چورلکې د درنو 

وسلو دزې پ�ل ک�ي. بله چورکه په ماش�ندار سمباله وه او په طالبانو +ــې ډزې پ�ل ک�ي. د چورلکې kخه توغول شوي �ولې چې 

                                                           
لپاره کوم چې د هوا+ــې  د ب�ل$ې په تو�ه، د افغانستان د غوڅ مالت� مامور+ت(او د هغه پخوانD dای ناستd ا+ساف) د عمل�اتو د مرکز د کارکونکو او هغو کارکونکو ٢٢٨

 Email from NATO/ RS UNCLASSIFIED Re: UNAMA, Resolute جباری روزنې معرفې ک�ي دي.مهماتو د Dا ی په Dای ک�دو په چارو کې =ک�ل وو ا
Support Mission Response to UNAMA – Protection of Civilians in Armed Conflict, received 29 July 2015. 

Kپـې ک�دنې)  ۱۳وژنې او  ۲۷ملکي تلفات( ۴۰نو د هوا+ــې عمل�اتو په نت�جه کې پورې، +وناما د ن�+والو پوDې Dواکو ۳۰نه د جوالی تر  ۱کال د جنوری د  ۲۰۱۴د  ٢٢٩
 مستند ک�ي دي.

 مخونو ته مراجعه وک�ئ. ۶۰-۵۹د ن�م کال راپور   ۲۰۱۴په وسله واله شخ�ه کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د +وناما د  ٢٣٠
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نو چاود+دلي. کله چې چورلکې د طالبانو په ماش�ندارې ډزې کولې نو �ولې په +وه ملکي کور ول$�دلي چې د کله په Dمکه ل$�دي 

  ٢٣١.کور په دننه کې +ــې پنQه ملکيان Kپ�ان ک�ل

د فراه وال+ت د پشت رود په ولسوالې کې د افغان ملي پول�سو د +وه هوا+ــې بر+د شاهد چي په نت�جه کې +ــې د در+و ماشومانو  --

 کال. ۲۰۱۵، ۴�Pون پنQه ملک�ان Kپ�ان شول، د اپر+ل  په

ن�Eې پورې، +وناما د افغان هوا+ــې Dواک د ترسره شو+و هوا+ــې عمل�اتو  ۳۰نه د جون د م�اشتې تر  ۱کال د جنوری له  ۲۰۱۵د 

چې د افغان ملي  ژوبلې) مستند ک�ي. افغان هوا+ــې Dواک ۲۳ملکي تلفات(پنQه وژنې او  ۲۸جال پ�Gو کې  ۱۰په نت�جه کې په 

کال په پ�ل کې ۲۰۱۵+وه kان$ه ده، د  اردو
٢٣٢
په ه�واد کې د افغان هوا+ــې Dواکونو kخه د حما+ــې او د نmدې هوا+ــې مالت� او  

 مسول�ت په غاړه واخ�ست.  مهمهوا+ــې +رغل�زو عمل�اتو د مالت� په برخه کې 

او +رغل�زو هوا+ــې عمل�اتو د ترسره کولو خپل ظرف�ت  کال په اوږدو کې، افغان هوا+ــې Dواک د نmدې هوا+ــې مالت� ۲۰۱۵د 

ی  ۳۱جوړولو ته دوام ورک�ی. د مd تر 
ٓ
 ۵۳۰-جن$ې چورلکو، پنQو ا+م ډي ۳۵ن�Eې پورې، افغان هوا+ــې Dواک د پنQو ا+م ا

ي ۱۰سپکو جن$ي چورلکو او 
ٓ
ترانسپورتې الوتکو په شمول چې په ماش�ندارو سمبال شوي ۱۷-ا+م ا

٢٣٣
 k خه کار د شلو الوتکو

. افغان هوا+ــې Dواک پالن لری چې په وکارو ي راکـEونو  س�سEمونه  چې الر =ود شوې کوالی شMi-35s dاخلي. د افغان Dواک 

کال ۲۰۱۶او د  ۲۰۱۵
٢٣٤
 په لوم�+و کې اضافې جن$ې الوتکې Dای پر Dای ک�ي. 

 $ې شاملي دي:افغان ملي امن�تي Dواکونو ته په منسوب شو+و اړوندو هوا+ــې پ�Gو کې الندې ب�ل

، د افغان ملd پوځ +وه چورلکه چې موخه +ــې د افغان ملي امن�تي Dواکونو مالت� و د فراه وال+ت په پشت ۴د اپر+ل په  �

�و په س�مه +ــې ډزې وک�ي او د +وې =Qې او +وې �رود ولسوالې کې د طالبانو د ډلې تر بر+د الندې راغله، د ملکې و

 Kپ�ان ک�ل. نجلې په �Pون +ــې پنQه تنه ملک�ان 

ډزې ، د افغان ملي پوځ +وې چورلکې د کندز وال+ت د کندز =ار د چور ت�په په س�مه کې په طالبانو ۲۹د اپر+ل په  �

 کلن هلک په شمول kلور تنه ملک�ان Kپ�ان ک�ل.  ۱۰چې په نت�جه کd يــې د +وې =Qې او +وه وک�ې 

بغالن جد+د په ولسوالې کې د طالبانو په وړاندې په د افغان ملي پوځ +وې الوتکې چd موخه +ــې د بغالن وال+ت د  �

Dمکن�و نGتو کې افغان ملي امن�تې Dواکونو ته د مالت� برابرول و په س�مه کې په ملکي کورونو ډزې وک�ي چې په 

                                                           
 کال. ۲۰۱۵، ۲۳جون د Kل�فون له الرې د +وناما مرکه، کندز =ار،  دکندز وال+ت، د  ٢٣١
کال، په الندې پته د السرسd وړ ده:  ۲۰۱۵، جون،۶۸-۶۳د متحده ا+التونو د دفاع وزارت "په افغانستان کې د �Kکاو او د امن�ت =ه کولو په اړه راپور"، مخونه  ٢٣٢

http://www.defense.gov/pubs/June_1225_Report_Final.pdf, last accessed 1 July 2015. 
 مخونه ، په الندې پته د السري وړ ده: ۶۸-۶۳ه ا+التونو د دفاع د وزارت، په افغانستان کې د �Kکاو او د امن�ت د =ه کولو په اړه راپور، د متحد ٢٣٣

http://www.defense.gov/pubs/June_1225_Report_Final.pdf, last accessed 1 July 2015. There are also an additional 30 Mi-5VS aircraft used 
by the Special Mission Wing under the Afghan Ministry of Defense, although their offensive armament capabilities are not known. See, Ibid, 

at pages 72-75. 
 According to the United States Department of Defense, ‘Report on Enhancing Security and Stability in Afghanistan’, the Afghan Air Force 

will deploy additional MD-530 helicopters and fixed wing A-29 ‘Super Tocano’ light attack aircrafts. Ibid, pages 63-69 . 
 ۲۹-چورلکې او ای ۵۳۰ -ر، افغان هوا+ــې Dواک به اضافي ا+م ډيد متحده ا+التونو د دفاع وزارت په حواله، په افغانستان کې د =ه امن�ت او �Kکاو په حواله راپو  ٢٣٤

 مخونه ۶۹-۶۳سوپر Kان$و جنکې الوتکې، د خف�فو بر+دونو الوتکې Dای پر Dای ک�ي. همدا ماخذ، 
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نت�جه کې +ــې +و دری کلن ماشوم ووژل شو او ملکي کورونو ته ز+ان واو=ت. د افغان ملي پول�سو چارواکو د ادعا سره 

�نې پ�ل ک�ي.س�k ې په اړهGا+ــې مشرانو ته وعده وسپارله چې  دوي به د دې پ�D م
٢٣٥

 

�و د م�شت �د دولت ضد عناصرو او دولت پلوه Dواکونو تر من� د روانو ج$�و لپاره د پوتانس�ل په پام کې لرولو سره، د ملکې و

Dواکونو پ�لوKانو ته =ې روزنې ورک�ي او په دې سره  په س�مو کې، د ن�+والو پوDې Dواکونو لپاره په کار ده چې د افغان هوا+ــې

وکوالی شي د ملکې کسانو د تلفاتو د ممکنه پ��Gدو کچه را E�Kه ک�ي، دا کار مهم دی او با+د دوام ومومي. +وناما ن�+وال پوDې 

رف�ت د ظې Dواکونو د په برخه کې د افغان هوايــې پوD راکم�دو  Dواکونه هwوي kو په هوا+ــې بر+دونو کې د ملکي تلفاتو د 

 سره د مرستې په موخه د هغوی مالت� ته دوام ورک�ی.  د برابرولو او =ک�لت�ا د قواعدو پ�اوړی کولو په برخه کې د روزنو

+وناما �Kن$ار کوي چې ن�+وال بشر دوستانه قانون د شخ�ې د Kولو =ک�لو خواو kخه غواړي kو په Dان$�ې ډول د هوا+ــې 

و پر مهال او د هر ډول پ�Gې په صورت کې د ملکي کسانو د وژل ک�دو او Kپـې ک�دو او ملکي موخو ته د عمل�اتو د ترسره کول

. تصادفي ز+ان د کچې د کمولو د مخن�وي په موخه Kول ممکنه تدب�رونه ون�سي
٢٣٦
  

  

                                                           
٢٣٥  bا+ــې مشر سره د +وناما مرکه، د مD کال، کندز =ار. ۲۰۱۵، ۱۳د 
ماری ه�کا+رتس او لو+�س ډوس  –Kوک، ج�ن  ۱و او جن$�الو تر من� توپ�ر.   د بشرپالنې ن�+وال عرفي قانون، قاعده  د ملک�ان ۲۵ -په بر+د کې احت�اطونه -قاعده -۱ ٢٣٦

 .۲۰۰۵ب�ک، د هالل احمر ن�+واله کم�Eه، ک�مبر+ج،-والک
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 حقوقd چوکاټ. ۵

نې ن�+وال قانون، جنا+ــې قانون او د د دغه راپور لپاره کارول شوی حقوقي چوکاټ د بشري حقونو ن�+وال قانون، دبشر پال

افغانستان په هکله د مل$رو ملتونو د امن�ت شورا الزم االجراء پرٻک�ه ل�کونه احتواء کوي.
٢٣٧

په Kولو کې په افغانستان کې د 

 .پر مهال د ملکي کسانو د ساتنې په اړوند ژمنې شاملي دي چې په الندې برخه کې تشر+ح شوي دي  وسله والې شخ�ې 

 والې شخ�ې د =ک�لو خواوو حقوقي مسوول�تونه د وسله

وسله واله ج$�ه ده چې د افغانستان د حکومت او د  ن�+واله د +وناما د در+� له مخې په افغانستان کې وسله واله شخ�ه +وه غ�ر 

پور او افغانستان کې ې را حکومت د پوDي Dواکونو (افغان ملي امن�تي Dواکونه چې مالت� +ــې د ن�+والو Dواکونو لخوا ک�mي او پد

د “د غ�ر دولتي وسله والو مخالفو ډلو تر من� ده چې (په دې راپور او افغانستان کې  په نوم +اد+mي) او” لوه Dواکونود دولت پ“

 په نوم +اد+mي.” دولت ضد عناصرو 

د  -ولتي وسله والې ډلېافغان وسله وال Dواکونه، ن�+وال پوDي Dواکونه او غ�ر د -د وسله والې شخ�ې Kولې =ک�لې خواوې

د دولت پلوه Dواکونو او دولت ضد عناصرو د  .ن�+وال قانون الندې د ملکي کسانو د ساتنې په موخه رو=انه مکلف�تونه لري 

 .تعر+ف په اړه اصطالح �انو ته مراجعه وک�ئ 

په  =Qو او نجونو د ه ده kو )پر+ک�ه ل�ک کې،د امن�ت شورا kر�نده ک�ي چې دا د Kولو ه�وادونو لپاره مهم۲۰۰۰( ۱۳۲۵په 

د ن�+وال بشر دوستانه او بشری حقونو د قانون اړوند نورمونه په بشپ� ډول تطب�ق ک�ي، او د پوDې شخ�ې پر مهال د  اړوند

جنPر پر اساس د خشونت kخه د هغوي د ساتلو په موخه Dان$�ي اقدامات ترسره ک�ي.
٢٣٨

 

 ونه) د بشر پالنې د ن�+وال قانون الندې مکلف�ت۱(

 ۱۹۷۷کنوانس�ونونو او د  ۴کال د ژن�و د  ۱۹۴۹افغانستان د 
٢٣٩

دوهم اضافي پروتوکول کوم چې په غ�ر ن�+واله وسله واله 

�و د ژغورنې د شخ�ه کې د ملکي کسانو ساتنې ته Dواب وا+ــي غ�ی دی او د ملکي کسانو �هغو ش�انو په وړاندې کوم چې د ملکي و

  کوي.لپاره حتمي وي د بر+دونو مخن�وي 

ماده د دولتي او غ�ر دولتي فعال�نو په شمول د شخ�ې د =ک�لو خواوو لپاره  ۳کنوانس�ونونو �Pه  ۴کال د ژن�و د  ۱۹۴۹د 

ماده په =کاره تو�ه په هر وخت او  ۳حداقل مع�ارونه را من� ته ک�ي، چې په غ�ر ن�يواله وسله واله شخ�ه کې مراعات شي. �Pه 

هر Dای کې قتل
٢٤٠

قانونd اعدامونه،شکنجه،د اندامونو پرٻکول او د خشونت نور ډولونه ، خشونت،غ�ر
٢٤١
  .منع کوي 

                                                           
kر�ندوی kو د ن�+وال قانون په شمول د  بشر پرٻک�ه ل�ک په افغانستان کې په وسله واله نGته کې د Kولو ډلو ژمنې  )۲۰۱۵(۲۲۱۰د مل$رو ملتونو د امن�ت شورا  ٢٣٧

 ه اجابت وک�ي.پالنې   او د بشری حقونو د ن�+والو قوان�نو سره د ملکي ساتنې kخه د ډاډ حاصلولو په خاطر د Kولو مناسبو تدب�رونو د ترسره کولو لپار 
, SEE ALSO S/RES/1820(2008),S/1888(2009)S/RES/1889 (2009) AND S/RES/1960(2010) ٢٣٨ R/RES/1325(2000) 

 نافذ شو. ۲۴کال د ډسمبر په  ۲۰۰۹کال دوهم الحاق�ه پروتوکول السل�ک ک�ی. دا پروتوکول د  ۱۹۷۷، د ۱۰کال د نومبر په  ۲۰۰۹افغانستان د  ٢٣٩
ساسنامې له مخې تعر+ف شوي، +وناما د ٢٤٠

ٓ
ملکي کسانو د عمدي وژنو اصطالح چې  د قتل د جن$ې جرم په هکله، لکه kن$ه چې د ن�+والي جنا+ــې محکمې د روم د ا

چې د وسله والd  هدفd وژنې په کې شاملې دي کاروي، د دې لپاره چې +و ادعا شوی عمل چې =ا+ــې د قتل جن$ې جرم ته الر هواره ک�ی تشر+ح ک�ي، د دې په خاطر
م kخه وشي. داسې اصطالح �انې لکه، هدفي وژنې،غ�ر قانوني وژنې او په شخ�ې د زم�نې kخه د باندې د +وه شخصي فعال لخوا د داسې عملونو توپ�ر د قتل د جن$ې جر 

ول ک�mي. هدفي وژنې تر ملکي خپل سر وژنې کله نا کله په افغانستان کې د غ�ر ن�+والې وسله والې شخ�ې په زم�نه کې د ملکي کسانو د عمدي وژنو د kر�ندولو لپاره کار 
 جن$�الd د هدفي وژنې موخه و�رDول شي.    کسانو پورې محدودې نه دي او ک�دای شي +و 
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کنوانس�نونو او +و شم�ر نورو قوان�نو محتويات د هغو سره ورته دي چې د هغوي په اضافي پرتوکولونو  ۴کال د ژن�و د  ۱۹۴۹د 

ن�+وال قانون برخه جوړوي. عرفيکې موندل شوي، په ز+اته پ�مانه د 
٢٤٢

لو اړوندو اصولو د جملې kخه چې د افغانستان د د Kو 

 :غ�ر ن�+والې وسله والې شخ�ې د Kولو =ک�لو خواو په سلوک د پلي ک�دو وړ دي، په الندې ډول دي

�ي او همدارنکه انفرادي ملکي کسان نه با+د د بر+دتوپ�ر •�وي. هدف  : ملکي و
٢٤٣
   

د ژوند،د ملکي کسانو د Kپـي ک�دو،د ملکي کسانو د ش�انو  تناسب: "+و بر+د چې =ا+ــې په تصادفي ډول د ملکي کسانو •

په پرتله چې  د ر+Gت�ني او مستق�م پوDي پرمختpدا ز+ان د ز+ان او +ا اړوندو ش�انو د ز+ان المل شي، ک�دای شي 

.وړاندو+نه +ــې شوی وي ز+ات منع شي
٢٤٤
  

په برٻدونو کې احت�اط: "ملکي کسان با+د د پوDي عمل�اتو •
٢٤٥
ې ساتنې  ړو شويو خطرونو په وړاندې د Kول�زkخه د را وال 

�و،ملک�انو او ملکي ش�انو نظاميkخه برخمن وي. د �تر من� د ” عمل�اتو د ترسره کولو په برخه کې،با+د د ملکي و

توپ�ر په موخه پرله پسې پاملرنه وشي"او با+د Kول اړ+ن احت�اطې تدب�رونه چې موخه +ــې په هر ډول پ�Gه کې د ملکي 

د ژوند، د ملکي کسانو د Kپـي ک�دو او د ملکي کسانو د ش�انو د تصادفي ز+ان kخه مخن�وي او کمول وي، کسانو 

 .ون�ول شي
٢٤٦

 

کنوانس�ونونو  ۴کال د ژن�و د  ۱۹۴۹په افغانستان کې ن�+والو پوDي Dواکونو ته د سرت�رو ورکونکي Kول ه�وادونه د  •

دوهم پرتوکول  الحاق�هکال د  ۱۹۷۷کونکي Kول ه�وادونه د السل�ک کونکي دي. په داسې حال کې چې د سرت�رو ور 

غ�ر ن�+والې په  قانون د اړوندو مقرراتو په اساس چې عرفيالسل�ک کونکي نه دی، دا ه�وادونه د بشر پالنې د ن�+وال 

 .وسله والې شخ�ې باندې د پلي ک�دو وړ دي په رعا+ت کولو ال هم مکلف دي

  

                                                                                                                                                                                           
مd د ژن�و د کنوانس�ونونو درٻ�مه مشترکه ماده د غ�ر ن�+وال ماه�ت د شخ�و پر مهال د تطب�ق وړ ده. د پوDې شخ�ې په صورت کې چې  ۱۲کال د ا�ست د  ۱۹۴۹د  ٢٤١

هغه کسان، د ) ۱ع ک�mي، د شخ�ې هر طرف با+د د الندې مقرراتو په پلې کولو مکلف وي(ن�+وال خصوص�ات و نه لري او د کنوانس�ونونو د لوړ پوړو ډلو په قلمرو کې واق
ن�ولو پرته لکه  وسله والو Dواکونو په شمول چې وسلې +ــې په Dمکه ا+Gي او +ا هغه کسان چې ناروغ،Kپـd او توق�ف شوي وي، د هر ډول نورو شرا+طو په پام کې

شتمنb چې په شخ�و کې فعاله ونPه نه اخلd د هغوي سره په Kولو حالتونو کې انساني چلند وشي. په دې معنd، چې   نژاد،رنp، مذهب، عق�دې، جنس�ت،ز+mون +ا
په Dان$�ی تو�ه د Kولو Kول الندني عملونه منع دي او د پورته +ادو شويو کسانو په حواله هر وخت او هر Dای ممنوع دي: (الف) د ژوند او شخص په وړاندې خشونت، 

ه سلوک،(د)، د قتل لکه د اندامونو پرٻکول، بd رحمه سلوک او شکنجه،(ب) +رغمل ن�ول، (ج) په شخصي وقار باندې ت�ری،په Dان$�ې تو�ه تحق�رونکd او ناوړ  ډولونو
ضمانتونو د عهدې نه وتل کوم  حکمونو صادرول او د منظمې باصالح�ته تشک�ل شوې محکمې لخوا  د مخکني قضاوت د حکم پرته د اعدامونو ترسره کول، د Kولو قضا+ــې

 چې د متمدنو خلکو لخوا الزم االجرا پ�ژندل شوي.
ر سي و�ورئ، د بشر پالنې ن�+وال عرفي قانون، ٢٤٢

ٓ
ي سي ا

ٓ
 ed. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck (CU P/ICRC, Cambridge 2005) ا

{ICRC Study.{ 
 ) ماده۲(۱۳الحاق�ه دوهم پروتوکول،  ٢٤٣
ر سي و�ورئ، د بشر پالنې ن�+وال عرفي قانون، لوم�ئ Kوک، ٢٤٤

ٓ
ي سي ا

ٓ
 ا

 Rules ed. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck (CU P/ICRC, Cambridge 2005 
 ) ماده۱(۱۳دوهم الحاق�ه پروتوکول،  ٢٤٥
�نه، له ۲۰۰۵د بشري حقونو د ن�+وال عرفي قانون ( ٢٤٦�k ر سي

ٓ
ی ا

ٓ
 قاعدې پورې  ۲۱ه تر ن ۱۵) په هکله د ا
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 ون الندې مکلف�تونهد بشري حقونو د ن�+وال قان )۲(

دواړه په متقابل د پلي ک�دو وړ دي  او  په سوله او د وسله والې شخ�ې پر مهالاو د بشر پالنې ن�+وال قانون ن�+وال بشري قانون 

 .ډول بشپ�ونکې او تقويتکونکي دي

افغانستان د بشري حقونو
٢٤٧

+�والې معاهدې السل�ک ک�ي ، د مدني او س�اسي حقونو په هکله د ن�+وال م�ثاق په شمول +و ل� ن

دي، دا م�ثاق حکومت اړ باسي kو د قلمرو په دننه او +ا د ه�واد د واکمنb الندې س�مو په دننه کې د Kولو کسانو لپاره د 

 .اساسي بشري حقونو تحفظات برابر ک�ي 

حقونو د ن�+والو  غ�ر دولتي فعال�ن د پوDي ډلو په شمول په داسې حال کې چې هغوي نه شي کوالی د بشري که kه هم 

د ن�+والو بشری حقونو په وړاندي مسول�ت لري، په خاص ډول هغه ډلې چې په �Dنو ساحو باندي م�ثاقونو سره +و Dای شي، 

.لکه طالبانپه عملي تو�ه کنترول لري  
٢٤٨
  

د بشری حقونو د ن�+وال قانون الندې،ه�وادونه با+د د خپلو نما+ند�انو
٢٤٩

�ي، په خاص ر+قه د وژونکې قوې ک،  له ط�kارول و

نه رعا+تولو د مسوول�ت سره +و Dاي د ژوند د  ممکنه دا دنده دډول د هغو نما+ند�انو لخوا چې د قانون په انفاذ کې =ک�ل دي. 

حق د ساتنې
٢٥٠

�نې موثره وي،  �k خه سرچ�نه اخلي . د دې لپاره چې د ه�وادk با+د تر ممکنه حده  هغهد مکلف�ت

پلواکيچEکې،جامع، بd طرفه ، خ
٢٥١

وي او د عامه پلEنې لپاره پران�ستې وي. 
٢٥٢

�نو په موخه د دولت صالح�ت د قانون  �k د

په شمول چې د وسله والو شخ�و  شرا+طو کې د هغوپه Kولو  انفاذد 
٢٥٣
 پر مهال را والړ+mي، د پلي ک�دو وړ دي. 

                                                           
مه  ۲۴کال د اپر+ل په  ۱۹۸۳افغانستان د بشری حقونو الندني م�ثاقونه او کنوانس�ونونه السل�ک ک�ي دي: د مدني او س�اسي حقونو په هکله ن�+وال م�ثاق چې د  ٢٤٧

مه تصويب شو، د نژادي تبع�ض د Kولو ب�و د مخن�وي په  ۲۴ کال د اپر+ل په ۱۹۸۳تصويب شو، د اقتصادي، Kولنٻزو او کلتوري حقونو په هکله ن�+وال م�ثاق چې د 
مه  ۵کال د مارچ په  ۱۹۸۳مه تصويب شو، د =Qو په وړاندې د توپ�ر د Kولو ب�و د مخن�وي په هکله م�ثاق چې د  ۵کال دا�ست په  ۱۹۸۳هکله ن�+وال م�ثاق چې د 

مه تصويب شو، د ماشوم د حقونو په  ۲۶کال د جون په  ۱۹۸۷او سزا په وړاندې کنوانس�ون چې د  تصويب شو، د شکنجې او نورو بd رحمانه، غ�ر انساني، ناوړه سلوک
مه تصويب شو، د ماشومانو د سودا�رۍ،د ماشومانو  د پلورلو او د ماشومانو بدلمني او د ماشوم د برب�د انQورونو په هکله  ۲۷د اپر+ل په  ۱۹۹۴هکله کنوانس�ون چې د 

تصويب شو،په وسله واله شخ�ه کې د ماشومانو د =ک�لت�ا په هکله د ماشوم د  ۱۹کال د اکـتوبر په  ۲۰۰۲د کنوانس�ون اخت�اري پروتوکول چې د د ماشومانو د حقونو 
کال د سپEمبر په  ۲۰۱۲تصويب شو او د مع�وبو کسانو د حقونو په هکله کنوانس�ون، د ۲۴کال د سپEمبر په  ۲۰۰۳حقونو په اړه د کنوانس�ون اخت�اري پروتوکول چې د 

 .http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.htmlد السرسي وړ، مراجعه وک�ئ.  ۱۸
  ۳۱کال د مارچ  ۲۰۱۱د د مل$رو ملتونو د عمومي منشي راپور ته مراجعه وک�ئ، په سر+النکا کې د حساب ورکونې په هکله د عمومي منشي د کارپوهانو د ه�ت راپور،  ٢٤٨

�نې د تحق�قاتو د ن�+وال کم�س�ون راپور ۱۸۸پرا�راف �k ونو د� -ته مراجعه وک�ئ  . همدارن$ه د ل�ب�ا په عربd جمهور+ت کې د ن�+والو بشری حقونو د Kولو ادعا شويو سرغ
A/HRC/17/44, 1 June 2011 جمهور+ت کې د بشری حقونو د وضع�ت په اړه د dپه عرب dوال کم�س�ون راپور ;، د سور+ــ+�; A/HRC/19/69, para. 106 -تحق�قاتو د ن

 پرا�راف. ۱۸، ۸کال د مd  ۲۰۱۴د جنوبي سودان په جمهور+ت کې د مل$رو ملتونو مامور+ت،په جنوبي سودان کې شخ�ه: د بشری حقونو راپور، 
�نې او موثره مخن�وي په  ٢٤٩�k ئ چې د اقتصادي او  ۱۷او  ۹،۱۰هکله د مل$رو ملتونو د اصولو د غ�ر قانوني، په خپل سر او نا قانونه اعدامونو د�پرا�رافونو ته مراجعه وک

تصويب شو،د غ�ری ن�+والې وسله والې شخ�ې په هکله د مل$رو ملتونو د امن�ت شورا او د  ۲۴کال د مb په  ۱۹۸۹پر+ک�ه ل�ک په واسطه د K۱۹۸۹/۶۵ولنٻزې شورا د 
 هم مراجعه وک�ئ چې د Kولو خواوو kخه د بشری حقونو د ن�+وال قانون د درناوي غو=تنه کوي.  عمومي اسامبلې پرٻک�ه ل�کونو ته 

 ;۴)§ ۱۹۸۲(۶، د کPوالو لپاره د مل$رو ملتونو عالd کم�شنری، عمومي تبصره 15§ ،)۲۰۰۴(۳۱د کPوالو لپاره د مل$رو ملتونو عالd کم�شنری، عمومي تبصره  ٢٥٠
ECtHR, McCann case, § 169; 

ECtHR, Kaya case, § 86; ECtHR, Ergi v. Turkey, Application No. 23818/94, Judgment of 28 July 1998, §§ 82, 86; ECtHR, Isayeva v.  Russia, 
Application No. 57950/00, Judgment of 24 February 2005, §§ 208-9, 224-5; IACiHR, Abella (La Tablada) case, § 244; IACiHR, Alejandre 

case, § 47; ACiHPR, Civil Liberties case, § 22. 
٢٥١    IACiHR, Abella (La Tablada) case, § 412; ECtHR, Özkan case, § 184; ECtHR, Orhan v. Turkey, Application No. 25656/94, Judgment of 

18 June 2002, § 335; ECtHR, Isayeva et al. case, § 210-11; ECtHR, McCann case. 
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 مسوول�تونه له مخې د ن�+وال جنا+ــې قانون  )۳( 

وژنې د  نسلنه کې د ن�+والو جرمونو لکه د جن$ې جنا+تونو،د بشر+ت په وړاندې د جرمونه او افغانستان د خپل قلمرو په دن

�لو او تعق�ب په هکله �k  dن�کال کې افغانستان د ن�+والي جنا+ــې محکمې د روم د  ۲۰۰۳مسول�ت لري. kن$ه چې په  لوم

ه غواړی خپل صالح�ت وکاروي،ن�+واله جنا+ــې محمکه غ�+توب تر السه ک�، که چ�رې افغانستان نه شي کوالی او +ا ن اساسنامې

 .کوالی شي پر افغانستان خپل صالح�ت وکاروي

هغه ه�وادونه چې پوDي Dواکونه +ــې د ن�+والو پوDي Dواکونو په ډله کې دي او په افغانستان کې د شخ�ې اړخ دي هم د ادعا 

�نې او تعق�ب مسوول�ت لري �k په افغانستان کې د هغوي د اتباعو لخوا دا جرمونه که چ�رې شويو جرمونو د
٢٥٤

ترسره شوي  

  .وي

�نو او تعق�ب مسوول�ت لري،  )(i)(e) ۲( ۸د  اساسانامې د ه�وادونه همدارن$ه د ن�+والې جنا+ــې محکمې�k ونو د�مادې د سرغ

�و حکم کوي جې دا ماده � ق�م ډول برخه نه اخلd،په د=من�و کې په مستچې په وړاندې او +ا د انفرادی ملکي کسانو د ملکي و

 .په غ�ر ن�+واله وسله واله شخ�ه کې جن$ې جنا+ت تشک�لويپه قصدی ډول بر+دونه کول، 

  ) د ملکي (ملکي کسانو) تعر+ف۴( 

هغه افراد دي چې د   ،+وناما ب�ا +ادونه کوي چې ملکي(ملکي کسان) د ن�+وال قانون الندیاړهکولو په  ترسرهد د=من�و د 

مي Dواکونو غ�ي نه وي يا په جنp کې د يوې خوا په منظمو وسله والو ډلو کې غ�يتوب و نه لري، تعر+ف شوي نظامي/نيمه نظا

چې په مستق�م ډول په د=من�و کې برخه واخلي د خپل په هغه وخت او هغه صورت کې دي. ک�دای شي ملکي کسان 

خوند+توب حق له السه ورک�ي.  
٢٥٥

. 

) او +ا د پوDي Dواکونو +ا غواړي تسل�م شيمندر kخه ژغورل شوي، توق�ف شوي هغه جن$�الي چې(Kپـې، ناروغ او د س

 .روغت�ا+ــي او مذهبي کارکونکd وي با+د د بر+دونو په وړاندې وساتل شي

ن�+وال بشر دوستانه قانون د شخ�ې د =ک�لو خواوو kخه غو=تنه کوي kو د پوDي عمل�اتو د ترسره کولو پر مهال د ملکي 

 .د=من�و کې برخه اخلd هرو مرو توپ�ر وک�ي مستق�م ډول په ل�و او هغو کسانو چې په کسانو او جن$�ا

                                                                                                                                                                                           
٢٥٢ ECtHR, Hugh Jordan v. the United Kingdom, Application No. 24746/94, Judgment of 4 May 2001, § 109; ECtHR, Özkan case, § 187; 

ECtHR, Isayeva et al. case § 213; ECtHR, Isayeva case, § 214وال بشر دو+�ستانه قانون د جدي سرغ�ونو د :د ن�+والو بشری حقونو د جدې سرغ�ونو او د ن
 قربان�انو لپاره د جبران او تاوان د حق په اړه اساسي اصولو او الر=ودونو ته مراجعه وک�ې.

فاذ، مخونه د کارپوهانو غونPه، د ک�م�اوي موادو خنثd کول، د قانون ان  ۶۳-۵۷سd دروګ ته مراجعه وک�ئ،د د=من�و د ترسره کولو kخه د قانون د انفاذ توپ�ر   ٢٥٣
  Montreux, Switzerland 24-26 April 2012 at -بشری حقونه او د پال�سd لرل�دونه

http://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4121.pdf; Nils Melzer, 
�+وال قانون کـتاب �وdK(اکسفورډ: د اکسفورډ د پوهنتون د د=من�و د ترسره کولو او د قانون د انفاذ تر من� تداخل او مفکوره +ــې توپ�ر، د پوDي عمل�اتو د ن

, په ج$�ه کې د بd پ�لوKه روباKونو او ډرونونو د کارولو د بشری حقونو استلزام�ت، د اتحاد+ــd د بهرن�و پال�سې �انو لپاره pp. 43-44.Nils Milzer، ), )۲۰۱۰مطبعه،
 at)۲۰۱۳عمومي ر+�س، د پال�سي ر+است، (

ساسنامې غ�+توب ولري، هغوي Kول د عرفي قانون الندی مکلف دي kو د بشری حقونو او ن�+وال بشر دوستانه قانون جدپرته له دې چې ه ٢٥٤
ٓ
ی سd سd د ا

ٓ
ي �وادونه د ا

�ي.�kونې کله چې دوي په افغانستان کې عمل�ات ترسره کوي،و� سرغ
 https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule6ن�+وال عرفي بشردوستانه قانون په الندي پته د السرسي وړ دی:  ٢٥٥
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.+ــې بر+دونه ترسره نه شيضد  وساتل شي او په  خوندې کې برخه نه اخلd با+دج$�ه هغه کسان چې نور نو په 
٢٥٦

 

کې د مستق�م  چ$�و ل�تونه  په عادي فعا بر+دونه ثبت ک�ي چې د هغوې  همدی راپور د خلکو د هغو کـت$وري �انو په وړاندې

رکونکي، د Kاکنو کار روغت�ا+ــي کل�ن�کونو کاد ،لکه عامه کارکونکي او دولتي کارکونکي، =وونکي�Pون سره اړخ نه ل$وي، 

تق�م kوک چې په مس پرسونل ، او همدارن$ه د ملکي پول�سوموسسو کسان ، د نا دولتd، دفتری کسان کونکي، س�اسي کسان

 .برخه نه اخلي هم مبارزی په عمل�اتو کې ضد  د +اغ�انو په دي  او و کې =ک�ل نه ٻج$�و ک ډول په

خواوي د دې اصطالح په هکله خپل تعر+فونه لري لکه  =کٻلې  +وناما +ادونه کوي چې په افغانستان کې د شخ�ې نور فعال�ن او 

kن$ه چې په دې راپور کې تشر+ح شوي.
٢٥٧

 

 

  

                                                           
ې +واDې هغه انفرادي په غ�ر ن�+واله وسله واله شخ�ه کې، تنظ�م شوي وسله وال �روپونه د شخ�ې د نا دولتې اړخ وسله وال Dواکونه تشک�لوي، او په ترک�ب کې +ــ ٢٥٦

ې برخه واخلي(دوامداره ج$�ه +�زه دنده). هغه kوک چې "دوامداره ج$�ه +�زه دنده" نه لري هغو کسان وي kوک چې غواړې په مستق�م ډول په دوامداره تو�ه په ج$�ه  ک
ر سي، د  بشر پالنې ن�+وال قانون الندې په د=من�و کې د م

ٓ
ي سي ا

ٓ
ستق�مې برخې اخ�ستنې د ته هم با+د د ملکي کسانو په ح�ث وکـتل شي. ن م�لذر ته مراجعه وک�ئ، ا

ر سي، ژن�و، تصور په اړه تفس�رې الر 
ٓ
 .    ۲۰۰۹=ود، اي سي ا

 د "ملکي"تعر+ف ته چې د طالبانو لخوا دمخه په دې راپور کې کارول شوی مراجعه وک�ئ.  ٢٥٧
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�انې اصطالح. ۶
٢٥٨

 

له الوتکې kخه ويشتونکي مهمات چې په هغو کې نmدې هوايــي مالت� (د الوتکې له خوا بريد) او ا هوايــي �وزار: هوايــي بريد +

نmدې جن$ي بريد چې د چورلکې په مرسته ترسره کيmي، همدارن$ه په هوايــې بريدونو کې هغه هوايــې بريدونه هم شامل دي چې 

 .بې پيلوKه جن$ې الوتکه يا ډرون يــې تر سره کوي

: ABP افغان سرحدي پوليس 

+و ملکې شخص +ا ملک�ان د په ح�ث تعر+فوي چ�رې چې د شخ�ې +و طرف په زور او جبر پٻGې +وناما تGتونې د +وې تGتونه: 

هغوې د ارادې پرته و ن�سي او +ا +ــې وساتي، د دې لپاره چې در+م اړخ +ا توق�ف شوی شخص +ا اشخاص د +وه کار په اجرا او +ا 

په +و شم�ر و ته اړ ک�ي چې د کوم شخص +ا اشخاصو د خوشي کولو لپاره +و =کاره +ا ضمني شرط و��ل شي. د هغه پر+Gود

موخه +ــې د شخص +ا اشخاصو وژل وي شاملې دي. دا اصطالح  همدارن$ه هغه تGتونې چې ز+اتو مواردو کې، په دغو کې

  کې د =ک�ل شخص لخوا ترسره ک�mي. ج$�ه  هيا پهمدارن$ه هغه جنا+ــې تGتونې را نغاړي چې د شخ�ې د =ک�لې ډلې 

: ALP افغان سيمه +يز پوليس  

: ANAافغان ملي اردو 

: ANP افغان ملي پوليس  

ANCOPد ملکي نظم افغان ملي پول�س : 

: ANSF وليزه اصطالح ده، چې افغان سرحدي پوليس، ملي اردو، ملي پوليسK واکونه، يوهD س�مه +�ز افغان ملي امنيتي ،

 .او د ملي امنيت اداره په کې شامليmي  س، افغان Dان$�ی پول�سپول�

په دې ډله کې Kول هغه اشخاص او ډلې راDي چې اوس مهال د افغانستان د دولت او ن�يوالو نظامي دولت ضد عناصر : 

�ي چې د طالبانو په نامه پيژندل شوي او هغه اشخ�اص او بيال بيلې Dواکونو پر ضد په وسله واله ج$�ه کې =کيل دي. هغه و

ډلې چې په ج$�ه کې فعاله برخه اخلي، او تر مختلفو نومونو الندې لکه د حقاني شبکه، حزب اسالمي، د ازبکستان اسالمي 

حرکت، د اسالمي جهاد اتحاد، لشکر طيبه او جيش محمد او هغه نورې ډلې چې Dانونه د داعش او نورو مليشو او وسله والو 

يکي او اقتصادي اهداف تعقيبوي يا نورې جرايم پيشه ډلې چې په ج$�ه کې د يوې =کٻلې خوا په ډلو چې سياسي، ايد+الوژ 

  .استازيتوب �Pون کوي، په دغو عناصرو کې راDي

وسله والې ډلې چې په شخ�و کې =کٻلې وي او په kر�ند ډول د دولت kخه بٻلې وي     ېنا دولتي تنظ�م شووسله والې ډلې : 

س د مليشو kخه واخله تر ياغي جنايــي مجر+مو ډلو پوري رسيmي. دغه وسله والې ډلې د افغانستان د چې د جوړ=ت پر اسا

ن�نو الندې حقوقي بنس نه لري. وسله والې ډلې د ه�وادونو، د ه�وادونو د ا+تالفونو +ا د دولتونو تر من� د سازمانونو د واق

دونو) تر کنترول الندې په کومو کې چې دوي فعال�ت کوي،نه دي. رسمي پوDې چوکاKونو په دننه کې نه دي او د ه�واد(ه�وا

                                                           
 په دې اصطالح کې Dای شوي تعر+فونه +واDې د دې راپور د موخو لپاره دي. ٢٥٨
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وسله واله ډلې کيداي شي د دولت د رسمي ولکې او کنترول د سيمې نه د باندې وي خو کيداي شي چې د کوربه يا نورو 

پورې محدودې نه هيوادونو مستقيم يا غير مستقيم مالت� ولري. دغه تعريف عبارت له الندې ډلو kخه دي خو يوازي تر دوي 

ملکي يا په بل اساس)، ياغيان، تره$ر، �وريال او نور  ، قب�له ویقوميي ډلې، سيمه +يزې مليشي (چې په دي: مخالفې ياغ

 .عي Dواکونه او نيمه نظامي ډلې (که چ�رې دغه ډلې په مستق�م ډول د دولت تر کنترول الندې نه وي)دفا
٢٥٩

�Dنې وسله والې  

 ي، که kه هم چې د هغوي تر کنترول الندې نهاړی وباندي چې د حکومت سره په عمومې تو�ه همغ ډلې په داسي +وه طر+قه

 ک�mي، فعال�ت کوي.  ��لاو د دولت پلوه وسله والو ډلو په ح�ث  وي

يوناما "دولت ضد عناصرو" ته چې په دې راپور کې تشر+ح شوی د نا دولتي وسله والو ډلو په ح�ث �وري، خو د دولت په 

  .ندې د هغوي د وسله وال مخالفت پر اساس د هغوي توپير ک�mي وړا

(Abandoned Explosive Ordnance): AAXO : ي چېmودل شوي چاوديدونکي توکي، هغو چاود+دونکو توکو ته ويل ک�Gپري

وي په  ی+ا =خ شو د وسله والو ج$�و په جر+ان کې کارول شوي نه وي او د +وي =ک�لې ډلې له خوا په ساحه کې پرٻGودل

داسې حال کې چې دغه توکي د دې ډلې له کنEرول kخه بهر وي. دغه پرٻGودل شوي چاود+دونکي توکي ک�دای شي فعال ف�وز 

 م پروتوکول).۵ولري او د چاودلو لپاره اماده وي. (د مشخصو او متعارفو وسلو په اړه کنوانس�ون، 

 Kپـي شوي ملکي کسان +اوژل شوي د ملکي خلکو تلفات: 

په نت�جه کې را من� ته ک�mي مستندوي: د ملکي کسانو مرګ  تاو تر+خوالي  ما هغه ملکي تلفات کوم چې د شخ�ې سره د ت�لې +ونا

د هغو مرګ ژوبلو په شمول کوم چې د افغان امن�تې  -ژوبله چې په مستق�م ډول د وسله والې شخ�ې له امله را من� ته ک�mي 

د پوDې عمل�اتو په نت�جه کې را من� ته ک�mي، د ب�لکې په تو�ه، د Dواک د ساتنې Dواکونو او/+ا ن�+والو پوDې Dواکونو 

. په +ا د تره$رې په وړاندې عمل�ات پ�Gې،هوا+ــې بر+دونه، د تاالشې او ضبطولو عمل�ات، د +اغ�توب په وړاندې د مبارزې هwې

ت�جه کې را من� ته ک�mي، د ب�ل$ې په تو�ه، هدفي غه تلفات شامل دي چې د نا دولتې وسله والو ډلو د فعال�تونو په نهدې کې 

کې مستق�مه  ج$�و  +ا د حکومت پلوه Dواکونو سره په ي شوی چاود+دونکي توکDای په Dای وژنې(ترور)،عمدي وژنې،  

من� ته  له امله را تاو ترخوالي  . په دې کې همدارن$ه د ملکي کسانو هغه وژنې او ژوبلې کومې چې د شخ�ې سره د ت�لې=کٻلت�ا

کوم چې د پوDې عمل�اتو پر مهال را  طبي حالتونو  +اهغهک�mی، د ب�ل$ې په تو�ه، د ج$�ې kخه پاته شونې چاود+دونکې توکې، 

 +ا د طبي پاملرنې د نه شتون او ردونې له امله را من� ته شوي،شاملي دي.  سبب جوړوي  تو احتمالياد ې تلف من� ته ک�mي او د

کلونو  ۱۸چې عمر يــې له  ویحقونو د کنوانسيون له مخې ماشوم د داسې يوه شخص په حيث تعريف شد ماشوم د ماشومان: 

يــي محکمې اساسنامي له مخې چې د افغانستان دولت د دې تر kنp د روم د ن�يوالې جنا ).b تر پایکلن ۱۷د  kخه کم وي (

ډلو وسله والو عسکري ليکو کې او يا غير دولتي کلونو kخه کم عمر ماشومان په دولتي  ۱۵کې تصويب ک�ې، د  ۲۰۰۳هم په 

 ۸) او  (xxvi ب)) (۲مادې ( ۸کې شاملول او �مارل، چې په فعال ډول په جنp کې برخه واخلي جن$ي جرم ��ل کيmي (د 

)۲()e() (vii)  ورئ� ).و

                                                           
ر=ود، ج�راډ مک هو او مانول ب�سلر، د بشر پالنې د چارو د همغmۍ لپاره د مل$رو ملتونو د پوDې ډلو سره د مل$رو ملتونو د بشر پالنې خبرې اترې: د فعال�نو لپاره ال ٢٥٩

 برخه و�ورئ.  ۲٫۳. د وسله والو ډلو د خصوص�اتو لپاره۲۰۰۶دفتر، ن�و+ارک،جنوری، 
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�ي" هغه افرا صل  د توپ�ر د املکيان: �د دي چې د نظامي/نيمه نظامي په هدف، د بشرپالنې د ن�يوال قانون له مخې "ملکي و

�ي په هغه �کې د  وختDواکونو غ�ي نه وي يا په جنp کې د يوې خوا په منظمو وسله والو ډلو کې غ�يتوب و نه لري. ملکي و

  بريدونو په وړاندې د خونديتوب تضمين له السه ورکوي کله چې دوي په نGتو کې نيغ په نيغه برخه واخلي.

�و په kٻر د ج$�هغه شخص kوک چې د ج$�ې kخه وتلd وي  +ا خوندي شوی پرسونل: �ې kخه لويدلd کسد ملکي و

) يا هغه kوک چې د وسله والو Dواکونو په �دونکdيا  هم تسليم او ، ناروغ، د ويجاړې شوې کGتb عمله، توقيف شوي(ژوبل

 .طبي يا مذهبي پرسونل پورې اړه ولري، دوي هم د بريد kخه د خونديتوب حق لري 

COM-RS :واکونو قومندانD د مامور+ت او د نورو امر+کا+ــې � .په افغانستان کې د ناتو تر رهبرې الندې د پر+کنده مالت

چې "د Dواک د ساتنې پيGي" ورته هم وايــي. په دې کې داسې حاالت شامل دي پيGې (د عکس العمل =ودلو پيGې):  EOF د

�ي نظامي قطارونو ته د نmدې کيدو يا�له هغو kخه د مخکې کٻدو په وخت کې د نظامي پرسونل اخطارونو ته  چې کله ملکي و

 .په پوستو کې الر=وونو ته توجه و نه ک�ي او تر بريد الندي راشي شېپاملرنه و نه ک�ي او يا د تال

ه او د کارولو " دا +و دفاعي پروسه ده چې موخه +ــې د تهد+د په �وته کول،او د هغې احتمالې انداز ا+ساف يــې ب�ا داسې تعر+فوي: 

مناسب ډول دفاعې غبر�ون وشې چې د تهد+د سره   وخت تع�نوي kو د قوې د خوند+توب په موخه د تهد+د په وړاندې په

 سمون ولري."
٢٦٠

 

ERW : یm+ودل شوي چاودٻدونکي توکي هم +ادGخه چاوديدونکي پاتې شوني چې ناچاودي توکي،او پرٻk ي� .له ج$

لې په سلې د ن�+وال قانون له مخې په وضاحت سره نه دي تعر+ف شوي. چاودٻدونکې وسچاودٻدونکې وچاود+دونکې وسلې: 

kخه جوړې دي چې په کې د لوړې کچې د چاودٻدونکو موادو kخه ډکه وي چې و+جاړونکې  )پوښ(  عمومي صورت د +و جعبې

والړ+mي چې د انفجار وروسته تول�د+mي. kخه را د ت�ت والي هغو KوKو د اغ�زې يــې په عمومي تو�ه د چاودنې د موج له الرې او 

د م�زا+لو جن$ي سر�ولولې، او ډ+ری Dاي پر Dاي شوي چاودٻدونکي توکي  هاوانونه، د توپ �ولb،د الوتکو بمونه، راکـEونه او

په کـت$ورۍ کې ( د ب�ل$ې په  سپکو وسلود دغې اصطالح الندې راDي.  �Dنې مشخصې چاودٻدونکې وسلې کٻدالی شي چې د 

�ه، د السي بمونو �وزارونکې النچرې چd د توپک د م�ل الندې نصب ک�mی او د اوږی د پاسه �وزارونکd النچری، د Kانک ضد تو

ملd مترو kخه کم  ۱۰۰م�زا+لونو وارونکي السي النچرې او د راکـEونو س�سEمونه، د الوتکو ضد د م�زا+لو السي س�سEمونه؛ او د 

ودٻدونکې وسلې، لکه د الوتکو بمونه ، د راکـEونو س�سEمونه، د توپ �ولb او ستر هاوانونه د لوله +�ز هاوانونه) راDي. ډ+ری چا

درندو وسلو
٢٦١
  .په کـت$ور+و کې راDي 

په Dمکن�و ج$�و کې دغې ج$�ې شاملي دي: د ج$�ې د =ک�لو خواو تر من� Dمکني متحرک عمل�ات، Dمکنb ج$�ې/نGتې: 

. په Dمکن�و نGتو کې د په وسله واله نGته کې د =ک�لو ډلو  تر من� وسله والې نGتېدلٻرې واKن kخه بر+د، د ډزو تبادله او 

                                                           
 ، کابل.۲۰۱۴، ۳۱د ا+ساف په مرکزي دفتر کې د چارواکو سر د +وناما مرکه،د جنوری  ٢٦٠
�سb او " د خلکو د م�شت په س�مو کې د چاودٻدونکو وسلو د کارولو kخه د ملک�انو د ساتنې تقو+ه کول: د ن�+وال سره صل�ب په ب�ا کـتنه کې د پال بوري ج او بر+هم م ٢٦١

�نې د اجنPا جوړول، �k۹۳  ،ه " ۸۸۳جلد�� 
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بر+دونو او عمل�اتو په وخت کې د سپکو او درندو وسلو ، او +ا د ساحوي وسلو س�سEمونه لکه د هاوانونو راکـEونو کارول هم 

 .شامل دي

ن�+واله کچه په عام ډول +و کارول ک�mي، خو د دې لپاره په که kه هم د " درندو وسلو" اصطالح په پراخه تو�ه درندې وسلې: 

شوی منل
٢٦٢
(د چاود+دونکو توکو په اړه  په دې نمونو کې راDيتعر+ف نشته.  اوږده هاوانونه، د راکـEونو س�سEمونه او توپخانې  

 .پورته مراجعه وک�ئ)

امي Dواکونو له خوا د دې لپاره کارول ک�mي چې +وه محوطه چې د اردو او +ا هم نظد لوړې کچې چاودٻدونکو تمر+ن Dا+ونه: 

  .هلته د هغو وسلو س�سEمونه Dای پرDاي شي چې په کې چاود+دونکي مهمات د درندو وسلو په شمول کارول ک�mي 

IDP:  ي��  داخلي بې Dايه شوي و

IED :ي :(ای شوي چاوديدونکي توکيD ای پرD) ي او خالف په نورو طر پر عملو بم چې د دوديزې نظاميmای پر يقو جوړٻD

کٻmي. ک�دای شي چاود+دوني توکې په kلورو کـت$ور+و تقس�م شي: د کنترول له الرې فعال�دونکې چاود+دونکي توکې، د Dای 

قربانې شخص په وس�له فعال�دونکي چاود+دونکې توکې، د Dانمر�ي بم په شکل کې استعمال شوي چاود+دونکې توکې او نور 

 ونکd توکې. Dای پر Dای شوی چاود+د

 kخه کنترول شوي Dاي پرواKن هغه راد+ويــې +ا د لٻرې د دستور له الرې فعال�دونکD dاي پر Dاي شوي چاود+دونکي توکي: 

له دي چې د لٻرې واKن kخه کار کوي چې استفاده کوونکD ،RC-IEDs(  dاي شوي چاودٻدونکي توکي (ر+موټ کنEرول بمونه

.هغه وخت کې وچوي چې هدف هغې ساحې ته نmدې ک�mی Gودل شوی وس�له په +وړاندې +وه ا
٢٦٣

په دغه ډله کې الند+ني   

چاود+دونکي توکي شامل دي: د استفاده کوونکي په ذر+عه فعال�دونکي چاود+دونکي توکي، لکه د س�ک د غاړې بمونه او پر 

تبع�ه  -مقناط�سي .او مرکب سا+کللکه موKر، با+سکل، موKر  اش�او +ا ح�واناتو باندې Dای پر Dای شوي چاود+دونکي توکي

د او دا د تماس له الرې   شوی Dای پر Dای شوي چاود+دنکي توکې د +وې مقناط�سي او +ا نورو وس�لو په واسطه نGلول ک�mي 

په و توکو +وه فرعې کـت$ودې ده ، +وناما دا وس�لې په افغانستان کې د عادي د کارونې د م�تود له امله چاود+دونک فعال�دونکو

 جال ډول ثبت کوي، د ب�ل$ې په تو�ه، د هدف وړ اشخاصو په نق�له وس�لو کې Dای په Dای کول. 

ې فعاله دغه چاود+دونکي توکي په هغه وخت ک د قربانې شخص په ذر+عه فعال�دنوکD dاي پرDاي شوي چاودٻدونکي توکي:

وي +ا د فشار د خوشې  د فشار تختهسو+چ ممکن سويچ ته فشار ورک�ي، دغه  ماشېد  هغه شخص او +ا موKر د ک�mي چې کله +و

کٻدو س�سEم وي او +ا هم د کش کولو س�م  +ا د کوم بل س�سEم په تو�ه وي چې په هر صورت کې د چاودنې سبب �رDي.
٢٦٤

 

kخه راه�سې، +وناما د دې چاود+دونکو  ۲۰۰۹په دې کـت$ورۍ کې عام تاري بمونه او ساعتd بمونه (د  نور چاودٻدونکي توکي:

+ا سويچ ډول +ــې نه  ماشېتوکو له امله ډ+ر کم شم�ر پ�Gې ثبتې ک�ي دي)، او هغه چاود+دونکي توکي په کې شامل دي چې د 

 .مالوم�mی 

                                                           
ی +ادې شوې . مو+س، ر، بر+هم،م او ناش، ت؛ درندې وسلې او د ملک�انو وسلې په بشري ن�+والو حقونو او د بشر پالنې د ن�+وال قانون په مع�ارونو کې نه د درندې ٢٦٢

 ماده.) ۲۰۱۲(۳۶ساتنه، 
 ۲۲۱ -۲۲۰د سپکو وسلو سروې، تب�عه شوي چاود+دونکي توکي، لسم kپرکd، "اور غورDونکي ماش�نونه" پـي پـي  ٢٦٣
 همدا ماخذ ٢٦٤
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د Dاي پر Dاي شويو چاود+دونکو توکو په هکله د مالوماتو برس�ره، +وناما د  :چاود+دونکي توکي ي په انتحاري شخص پورې ت�ل

Dانمر�و چاود+دونکو پ�Gو کې په دغو  په �اتو له امله د ملکي خلکو د مرګ ژوبلd پ�Gې ثبتې ک�ي دي.عمل ډله +�ز  Dان مر�و او

بدن پورې چاود+دونکي توکي +ا د Dانمر�d په نق�له وس�له کې چاود+دونکي توکي شامل دي. په دغو ارقامو کې د Dانمر�d/موKر 

ه بدن پورې ت�لي چاود+دونکي توکي ولري، چ�رې چې بر+د کوونکd چلونکd شامل�mي، چې له چاود+دونکو توکو ډک وي او +ا پ

  چاود+دونکd واسک +ا کمربند ولري.  

د Dاي پر Dاي شويو چاودٻدونکو توکو استحصال د هغو مالوماتو او موادو د د Dاي پر Dاي شويو چاوديدنکو توکو استحصال: 

ې د Dاي پر Dاي شويو چاويدنکو توکو د پيGې له Dاي kخه راKول تشخيص، راKولولو، پروسس او مالوماتو خپرولو پروسه ده چ

شوي دي تر kو د عمل وړ استخباراتي معلومات تر السه شي، د Dاي پرDاي شويو چاودٻدونکو توکو ضد پروسيجرونه او 

په دي کې د Dاي پر  ميتودونه غGتلي او د دې لپاره چې د +اغ�انو منابع کمزوري ک�ای شي او د دوي د عدلي تعقيب مالت� وشي.

Dاي شويو چاودٻدونکو توکو ساتنه، د مختلفو برخو تشخيصونه، تخنيکي، عدلي طب او بايومتريک ازموينې او تحليل راDي 

چې د با صالح�ته متخصصو تسه�التو او مرکزونو د لوري تر سره کٻmي. د چاوديدونکو توکو استحصال چاوديدونکو توکو پر ضد 

 .ره اقداماتو يوه اساسي برخه دهد اغيزمنو او دوامدا

�و ته تلفات اړوي. د يوناما په راپورونو کې هغه تلفات نه دي شامل  هج$�  ههغه پيGې دي چې په وسله والپٻGي: �کې ملکي و

 .چې د جنايــي پٻGو په پايله کې پٻGٻmي 

IHL  :يوال قانون� د بشر پالنې ن

Imam: وک د په عام اصطالح +و +و مذهبې عالمk لمون� ورکوي.عت جما 

په "ن�+والو نظامي Dواکونو" کې Kول هغه بهرني عسکر شامليmي کوم چې د ناKو د پر+کنده مالت� د ن�يوال نظامي Dواکونه: 

په نوم +اد+ده او په افغانستان کې د امريکې د متحده سوله ساته Dواکونو (ا+ساف) مامور+ت يوه برخه جوړوي کوم چې پخوا د 

د پا+Gت "ن�Eې kخه  لوم�ۍ د  ۍ کال د جنور  ۲۰۱۵په شمول چې د  "د سن�Eن�ل د ازادۍ د عملياتو"ونه (Dواکو نور تا+اال

په  هغه دي او ېالند قوماندې) او همدارن$ه kوک چې د پر+کنده مالت� د مامور+ت تر ون�ويــې Dای  "د عمل�اتو ې ازاديلرونک

  افغانستان کې د امر+کا+ــې Dواکونو قومندان هم دی.

د جسماني سختو ژوبلو يا Kپـي کٻدنو مختلف ډولونه په کې شامليmي. د يوناما د بشری حقونو په ډيتابيس کې د جسماني : ژوبلې

 .شامل اروايــي يا روحي صدمه يا دماغي Kکان د پيGې په ژوبلو کې نه ديژوبلې درجه نه ده شامله. 

فصل له مخې د سولې د  اوم اف د مل$رو ملتونو د منشور د. ايستندويه امنيتي سوله ساتي Dواکپه افغانستان کې مرسا+ساف: 

کال په  ۲۰۰۳پلي کولو ماموريت يا دنده لري. ايساف د مل$رو ملتونو د امنيت شورا په امر او صالحيت Dاي په Dاي کٻmي. د 

د  ۲۰۰۸واخيست. د ا�ست کې د افغانستان د حکومت او مل$رو ملتونو په غو=تنه د ناKو سازمان د ايساف مشرتابه په غاړه 

نومبر kخه د ايساف قوماندان په افغانستان کې د امريکايــي Dواکونو قوماندان هم دی، که kه هم د مراتبو سلسله بٻله پاتې 

د ډسمبر  ۲۰۱۴شميره پريک�ه ليک د ايساف په اړه مخکني پريک�ه ليکونه تا+يدوي او د ) ۲۰۱۳( ۲۱۲۰شوې. د امنيت شورا 
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ن�Eې راه�سې، د غوڅ مالت�  ۱کال د جنوری له  ۲۰۱۵د  .ويQمياشتو لپاره د ايساف ماموريت غ ۱۴ورو نٻEې پورې د ن ۳۱تر 

 )ون�و.(د غوڅ مالت� مامور+ت و�ورئ  مامور+ت د ا+ساف Dای

او +ا در+و کسانو  لپاره ډ+زا+ن شوي دي، که kه هم �Dنې يــې کٻدالی شي چې  ه دو عملې د هغه وسلې دي چې دسپکې وسلې: 

. په هغو کې د نورو په شمول درندې ماش�ن ��ې ، السي ماش�ن دارې او د بمونو �رDول ک�mی او کار+mي  تن له خوا  هود +

النچرې، سپکې ل�mدٻدونکې د الوتکو ضد Kوپکې،سپکې د Kانک ضد Kوپکې، بې پس ل$ده توپونه، سپکې لٻmدٻدونکې د Kانک 

ملي مترو  ۱۰۰د د م�زا+لونو س�سEمونه، او هغه هاوانونه چې د م�لې قطر يــې د ضد م�زا+لونه او د راک س�سEمونه، د الوتکو ض

 .شاملي دي ،kخه کم وي
٢٦٥

 

نار+نه خپل(د ب�ل$ې په تو�ه، پالر، ورور، ترونه او ماما �ان او د هغې ور+رونه او  نmدې  د =Qې م��ه، +ا د هغې محرم:

 منع دی.واده  له مخېخور+�ونه) د چا سره چې د شر+عت د قانون 

MoI  :د کورنيو چارو وزارت 

د شمالي اتالنتيک د ت�ون سازمان. د ناKو سازمان غ�ي هيوادونه د ايساف اساسي مرستندويه هيوادونه دي. د غوڅ مالت�  :ناKو

  .مامور+ت او ا+ساف و�ورئ 

NDS  : خدماتد ملي امنيت رياست +ا د افغانستان دولتي استخباراتي 

NGO  :نادولتي سازمان 

د دولت پلوه وسله والو ډلو" اصطالح +وه نا دولتي تنظ�م شوی فعال ته چې په شخ�ه کې =ک�ل دولت پلوه وسله والې ډلې: 

 افغان س�مه +�ز پولس د وي او د دولتي Dواکونو،+اغ�انو او جنا+ــې ډلو kخه توپ�ر ولري راجع ک�mي. دولت پلوه وسله والې ډلې

کنترول او قوماندې الندې راDې . دغه وسله والې   د پوره د کورن�و چارو د وزارت +�ز پول�س Dکه س�مه  په کـتار کې نه شام�لmي،

لري چې د Dواک په کارولو سره وسلې  ظرف�تډلې د افغانستان د قانون الندې کوم حقوقې بنس نه لري. وسله والې ډلې دا 

ډلې د ه�وادونو، دولتd ا+تالفونه او ب�ن الحکومتي ادارو  وکاروي تر kو س�اسي، ا+دلوژ+کي او اقتصادي موخې تر السه ک�ي، دا

تر کنترول الندې نه دي په کومو کې چې دوي فعال�ت  د رسمي پوDې جوړ=تونو په دننه کې Dای نه لري او د ه�واد(ه�وادونو)

تق�مې مرستې تر السه کوي. کوي. په �Dنو مواردو کې، وسله والې ډلې د کوربه ه�واد +ا نورو ه�وادونو kخه مستق�مې او غ�ر مس

په دې تعر+ف کې دا شامل دی، خو تر الندې ډلو پورې محدود نه دي: د ملي پاkون حرکـتونه
٢٦٦

،محلي مل�شا(نژادي، قومي +ا 

  په =کاره د دولت تر کنترول الندي نه دي).چې ډلې(داسي ډلې نظامي ن�مه او ملکي دفاعي Dواکونه او  په پل عبارت)

افغان دولتي Dواکونه او Kول هغه Dواکونه او ډلې دي چې په نظامي او نيمه نظامي عملياتو يا د بغاوت : دولت پلوه Dواکونه

ضد عملياتو کې برخه اخلي او په مستقيمه يا غير مستقيمه تو�ه د افغانستان د دولت تر قوماندې او ادارې الندې دي. په دې 

ان سرحدي پوليس، افغان س�مه +�ز پول�س د ملي امنيت په شمول نور Dواکونو کې افغان ملي اردو، افغان ملي پوليس، افغ

                                                           
کال د ډسمبر  ۲۰۰۵د تشخ�ص او kرک معلومولو لپاره د دولتونو د Dواکمنولو لپاره ن�+واله مقرره ، د پخپل وخت او اعتباري تو�ه د ناقانونه کوچن�و او سپکو وسلو    ٢٦٥
 .http://www.un.org/events/smallarams2006/pdf/international_instrument.pdfنٻEه د مل$رو ملتونو د عمومي اسامبلې له خوا تصو+ب شوې،  ۸په 

 رپورKونه و�ورئ. D۲۰۱۴نp د غ�و د نGتو په اړه تفص�التو او تعر+فونو ته په وسله واله شخ�ه کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د په شخ�ه کې د ملي پاkون د غور  ٢٦٦
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ملي اردو، چې دفاع وزارت ته  دولت پلوه سيمه ييز دفاعي Dواکونه هم شامل دي. افغان ملي امن�تي Dواکونه عبارت دي له :

D واکونو کې شامل شوي دي؛ او هغهD واکونه چې د کورن�و چارو د راپور ورکوي او په رسمي ډول د افغانستان په وسله والو

وزارت تر کنترول الندی دي، په هغو کې افغان س�مه +�ز پول�س شامل دي، دا Dواک د هغوي د دندو له امله د وسله والو 

قوتونو +وه غ�ری رسمي برخه تشک�لوي او په قانوني ډول د ملکي خلکو په �kر خوند+توب نه لري ؛ او افغان ملي پول�س، 

لرونکي پول�س او افغان سرحدي پول�س د قانون پلي کونکي ادارې دي چې په رسمي ډول د وسله واله Dواکونو  افغان +ون�فورم

ادارو غ�ي هغه مهال خوند+توب د السه ورکوي چې د  ود قانون پلي کونک  .برخه نه دي او د کورن�و چارو وزارت ته مسوول دي

ن�غ په ن�غه برخه واخلي. دوي د خپل Dان د دفاع پر وخت د Dواک کارولو وسله واله Dواکونو دنده اجراء ک�ي او په ج$�ه کې 

 .له امله د ملکي په ح�ث خوند+توب له السه نه ورکوي

اصطالح کې ن�+وال Dواکونه او نور بهرني استخباراتي او امن�تي Dواکونه هم شامل  د دولت پلوه Dواکونو  پههمدارن$ه 

 (ن�+وال پوDې Dواکونه و�ورئ).دي

 دولت پلوه وسله والې ډلې و�ورئ. لت پلوه مل�شا:دو

د شمالي اتالنت�ک ت�ون سازمان (ناKو) په افغانستان کې خپل ، نٻEه  ۱کال د جنوری په  ۲۰۱۵د د غوځ مالت� مامور+ت: 

د روزنې، مامور+ت د ا+ساف kخه د غوځ مالت� غ�ر ج$�ه +�ز مامور+ت ته واړاوه چې موخه +ــې افغان ملي امن�تې Dواکونو ته 

ورک�ل شوی  واک  او صالح�ت ، چا ته چې د مل$رو ملتونو د امن�ت شورا لخوا برعکسمرستې او مشورې برابرول دي. د ا+ساف 

) برابر ک�ی، کوم چې په کابل کې د SOFAت�ون ( د ح�ث�ت و خو د غوڅ مالت� د مامور+ت لپاره حقوقي بنس د Dواکونو

تصو+ب شو. د مل$رو ملتونو د  ۲۷کال د نومبر په  �۲۰۱۴ک او د افغان پارلمان لخوا د نٻEه السل ۳۰کال د ډسمبر په  ۲۰۱۴

) شم�رې پر+ک�ه ل�ک د افغانستان د اسالمي جمهور+ت او ناKو تر من� د دوه اړخ�زه ت�ون چې موخه ۲۰۱۴(۲۱۸۹امن�ت شورا 

مامور+ت د d د م�اشتې را ه�سې، د غوڅ مالت� د کال د م ۲۰۱۵+ــې د غوڅ مالت� د مامور+ت را من� ته کول وه ستا+نه ک�ی. د 

ورکونکو ه�وادونو kخه را من� ته شوی چې دا ب�ا د روزنې، مرستې او مشورې د kلورو سرت�رو  ۴۲د تنه سرت�رې  D۱۳۱۹۹واک 

ې قرار�اوو کې س�مه +�زو قرار�اوو په شمول ، د غوڅ مالت� د مامور+ت د مرکزي دفترونو او د روزنې، مرستې او مشورې په هوا+ــ

تنظ�م شوي، دا ب�ا د افغان ملي امن�تي Dواکونو سره د +وه مسلکي، وړ او پا+داره هوا+ــې Dواک په جوړولو کې مرسته کوي. د 

ه ترسره کوي خو د غوڅ مالت� د مامور+ت قومندان همدارن$ه د افغانستان لپاره د امر+کا+ــې Dواکونو د قومندان په ح�ث دند

 لسلې +ــې ب�لې دي.   بو سقوماندې د مرات

ه ډزې تومانچې +ا د مال وسله، هغه وسلې دي چې د انفرادي کارونې لپاره ډ+زا+ن شوي دي. په هغو کې اوکوچنb وسلې: 

 .توماتې تومانچې، Kوپکې،کارب�نونه، ن�مه اوتومات ماش�ن$نې، �وزار+زې Kوپکې او سپکې ماش�ن$نې شاملي دياو
٢٦٧

 

SOPs  :ملونه.طرزالع يعمل�ات ري مع�ا 

                                                           
قانونه سپکې وسلې،  ره ، ناپخپل وخت او اعتباري تو�ه د ناقانونه کوچن�و او سپکو وسلو د تشخ�ص او kرک معلومولو لپاره د دولتونو د Dواکمنولو لپاره ن�+واله مقر    ٢٦٧

 :A/CONF, available atنٻEه د مل$رو ملتونو د امن�ت شورا له خوا تصو+ب شوې،  ۸کال د ډسمبر په  ۲۰۰۵د 
http://www.un.org/events/smallarams2006/pdf/international_instrument.pdf. 
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، د مخه سنجول شوي او قصدي ډول د دولت او يا د دولت کارکونکو چې د قانون په ېهغه وژنې دي چې په ارادهدفي وژنې: 

چوکاټ کې دنده لري( او يا په وسله واله شخ�ه کې د منظمې وسله والې ډلې) له خوا د يو په نGه شوي شخص پر ضد وژونکي 

 .او نظارت الندي نه وي ولکې و د فزيکيDواک وکاروي، او هغه شخص د مرتکبين
٢٦٨

د هدفي وژنو په کـت$ورې کې د وژنو �Dنې  

ب په توق�ف کې پاتې مرتک  لپاره دد کم وخت د وژل ک�دو په وخت   شاملي دي چ�رې چې قربانې شخصهم  هغه قض�ــې 

 . لکه کې نه وي فز+کي وب په چ�رې چې قربانې شخص د مرتک چې دا د هدفي وژنو د تعر+ف په ضد دی   شوی،

UNDSS  :ان$هk د مل$رو ملتونو د مصوونيت او امنيت.  

UNAMA  :په افغانستان کې د مل$رو ملتونو مرستندويه پالوی.   

UNHCR  : والو لپاره د مل$رو ملتونو عالي کمشنريPد ک. 

 USSOF  :واکونهD و عملياتو�   .د امر+کې متحده اياالتو د Dان$

UXO  : مهماتنا چاودي. 

جن$ي جرمونه د بشر پالنې د ن�+وال قانون د م�ثاق او عرفي قانون kخه جدی سرغ�ونې دي . د جرمونو د : مونهن$ي جر ج

 ) له مخې جن$ي جرايماساسنامهن�ىوالې محکمې د منشور ( +ا د روم 
٢٦٩
د ژن�و د کنوانس�ون ددرٻ�م مشترک بند kخه   عبارت دي 

د مع�وبولو، بې رحمانه  kخه سرغ�ونه، او په Dان$�ى ډول د وژلو Kول ډولونه،  جدي سرغ�ونه ، د شخص او د هغه د ژوند حق

��لو سلوک، +رغمل کول او د قانوني محکمې  �K ى ډول تحق�ر او�سلوک او شکنجه، د شخص په  وقار حرمت تجاوز،په Dان$

ک جز او منل شوی وي د  داسd محکمې پرته چې Kول عدلي تضم�نونه له Dان سره ولري او په عمومي ډول هغه تضم�ن چې ال+نف

 د مخک�نb  پر+ک�ې پرته د  سزا�انو صدور او +ا  د اعدامونو سزا�انو پلي کول د دې جرمونو  په ډله کې راDي

 

                                                           
�ونه کوي،د وسله والې شخ�ې په استثنا+ــd حالتونو کې، ک�دای شي حقوقي ب�ه ولري خو په که kه هم چې په ز+اترو حاالتو کې چې هدفي وژنې د ژوند د حق kخه سرغ ٢٦٨

مه ناسته، د ۱۴نو د شورا دې شرط چې د ن�+وال بشر دوستانه قانون د اړوندو مقرراتو او بشری حقونو درناوي شوي وي. د مل$رو ملتونو د عمومي اسامبلې، د بشري حقو
 Philip Alston. Addendum, ‘Studyنونd +ا په خپل سر او نا قانونه اعدامونو په هکله د Dان$�ي راپور ورکونکd راپور ته مراجعه وک�ئ، اجنPاء درٻ�مه ماده،د غ�ر قا

on Targeted Killings’. A/HRC/14/24/Add.6. 10 May 2010 
غ�ر ن�+واله وسله واله شخ�ه کې د پلي کٻدو وړ دى، د هغه له مخې د ن�+وال بشر ماده، ن�+وال عرفي قانون چې په ن�+واله او  ۸د جرمونو د ن�+والې محکمي منشور،  ٢٦٩

ى  ۱۵۶دوستانه قانون kخه جدي سرغ�ونې جن$ي جرا+م شم�رل ک�mي. د ه�وادونو اجراات د ن�+وال عرفى قانون نورمونه تشک�لوي. 
ٓ
مه قاعده د جن$ي جرا+مو تعريف. ا

ر سى، ن�+وال عرفى بشر دوستانه قان
ٓ
دغه مرجع   .{ICRC Study} (CU P/ICRC, Cambridge 2005)ب�ک،  -جلد، ج�ن مارى ه�نکرتز او لويز ډوزوال۱Pون، سى ا

 ، دغه مرجع هم و�ورئ: د ن�+والو جرمونو د محکمې د روم اساسنامه/ منشور، Additional Protocol II, article 13(2) :و�ورئ 
Article 8 (2) (c) (i) of the Elements of Crime, Rome Statute of the International Criminal Court واله وسله+�. جن$ي جرمونه عبارت دي له؛ په غ�رې ن
کال kلورو کنوانس�ونونو درٻ�م عمومي بند،او  ۱۹۴۹واله شخ�ه کې پلي ک�دونکو جن$ي قوان�نو او د عرفونو kخه سرغ�ونې ته ويل ک�mي چې لوم�ى مبنى يــې د ژن�و د 

هاګ کنوانسىون چې په وسله واله ج$�ه کې د کلتوري م�راث د خوندي ساتنې په اړه دى، د  ۱۹۵۴الحاقي پروتوکول، د  ۱۹۹۹ضم دوٻيم پروتوکول، د  ۱۹۷۷د ورسره 
او پخوانb +و�وسالويا لپاره د مل$رو ملتونو او نGلول شوى پرسونل د مصؤن�ت کنوانس�ون، د ن�+والې محکمې د روانPا  ۱۹۹۴د ماشوم د حقونو کنوانس�ون، د  ۱۹۸۹

هغې منابع د بشر پالنې د منشور، او د سر+ل�ون لپاره د Dان$�ې محکمې منشور). د جرمونو د ن�ىوالې محکمي د روم منشور/ اساسنامې الندې جن$ي جراىم و�ورئ، او د 
 نه. ن�ىوال قانون موازنه، اىى سى ار سى د ن�ىوال بشر دوستانه قانون لپاره مشاورتى خدمتو
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  لوم�ۍ ضم�مه: د طالبانو له خوا ادعا شوي بر+دونه: د هدف د نمونې پر اساس تجز+ه

 شوي بر+دونه ترسرهاو دولت پلوه ډلو په وړاندې د افغان امن�تي Dواکونو،ن�+والو نظامي Dواکونو 

 ۶۴           افغان ملي پول�س

 ۲۶           افغان س�مه +�ز

  ۱۰           افغان ملي امن�تي

 ۹           د ملي امن�ت ر+است

  ۸           افغان ملي اردو

 ۵          ن�+وال پوDي Dواکونه

 ۶          افغان سرحدې پول�س

 ۴         /دولت پلوه وسله والې ډلېاربکي

د پوځ په وړاندې KولEال بر+دونه د کومو په پا+له کې چې ملکي تلفات را من� ته شوي او په و+ب پا¡ه او Kو+Eر Kولن�زه شبکه باندې 

 ۱۳۲           د طالبانو ادعاوې

 شوي بر+دونه ترسرهد ملکي کسانو او ملکي هدفونو په وړاندې 

 ۴۰            ېنورې ملکي موخ

 ۳۶          ملکي حکومتي اداره 

  ۱۸         قاض�ان،kارنواالن او قضا+ــd کارکونکي

 ۳           قرارداد+ان/کار�ران

 ۶           قومd مشران

 D          ۱ا+ونه او عبادت کونکي

APRP - رام� ۱       د افغانستان د سولې او ب�ا يوDاي کٻدنې پرو

 ۱            معارف

 ۱           مل$ري ملتونه

ملکي کسانو د  او د  پکې هدف �رDول شوي وو  د طالبانو له خوا ادعاء شوي KولEال بر+دونه چې  ملکي کسان +ا ملکي Dا+ونه

 ۱۰۷           تلفاتو المل شوي

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ۲۳۹    د طالبانو له خوا KولEال ادعاء شوي بر+دونه په کومو کې چې ملکي تلفات را من� ته شوي
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 فهرست او منسوبولو تصد+ق او د دغه اتهامونو  د   وېادعا اتهام   طالبانو لخوا د "جن$ي جرمونو" دوٻ�مه ضم�مه: د

  منسوبونه  پا+لې وناما مستند کوللد +  KولEال
د طالبانو د ب�انونو د   ۱۰۹

نشر کٻدو kخه وړاندې 
 ۶۳د +وناما له خوا 

 قض�ــې مستندې شوي.

قض�و کې د ملکي تلفاتو ورته  ۱۷په 
 شم�رې موجودې وې

د وژل شوی او Kپـې شو+و کسانو تر 
په درلودلو  تناسبمن� د مختلف 

قض�و کې د ملکي تلفاتو  ۲سره،په 
 رته شم�رې موجودې وې.و 
 

 دولت پلوه Dواکونه ۱۲
د دولت پلوه Dواکونو او دولت ضد 

 ۳عناصرو تر من� د ډزو په تبادله کې 
 ۳دولت ضد عناصرو ته 

 �دای نشي معلوم ح�ث�ت د +وې پيGې

قض�و کې د ملکي تلفاتو E�Kې  ۱۶په 
 شم�رې موجودې وې.

 ۸دولت پلوه Dواکونو ته 
او دولت ضد  د دولت پلوه Dواکونو

 ۴عناصرو تر من� د ډزو په تبادله کې 
  ۳دولت ضد عناصرو ته 

 �دای  نشي. معلوم ح�ث�ت  د +وې پيGې
قض�و کې د ملکې تلفاتو   ۱۴په 

 شم�رې لوړی وي.
 دولت پلوه Dواکونو ته۱۰ 

د دولت پلوه Dواکونو او دولت ضد 
 ۳عناصرو تر من� د ډزو په تبادله کې 

  ۱ه دولت ضد عناصرو ت
 د +وې پيGې معلومول نه شي کٻدای

 قض�و د شخ�ې سره ت�او نه درلود ۲
 قض�و تلفات ملک�ان نه و. ۱۲د 

د طالبانو د ب�انونو د 
نشر کٻدو kخه وروسته 

 ۲۴د +وناما له خوا 
 قض�ــې مستندې شوي.

قض�و کې د ملکي تلفاتو ورته  ۱۰په 
 شم�رې موجودې وې.
و+و کسانو تر من� د د وژل شو+و او Kپـي ش

 ۲مختلف تناسب په درلودلو سره په 
قض�و کې د ملکي تلفاتو ورته شم�رې 

 موجودې وې.

 ۶دولت پلوه Dواکونو ته 
د دولت پلوه Dواکونو او دولت ضد 

 ۳عناصرو تر من� د ډزو په تبادله کې 
  ۲دولت ضد عناصرو ته 

�دای معلوم ح�ث�ت  د +وې پيGې
  نشي 

ملکي تلفاتو کمې قض�و کې د  ۳په 
 شم�رې موجودې وې.

 ۲دولت پلوه Dواکونو ته 
د دولت پلوه Dواکونو او دولت ضد 

  ۱عناصرو تر من� د ډزو په تبادله کې 
قض�و کې د ملکي تلفاتو لوړې  ۱په 

 شم�رې موجودې وې.
 ۱دولت پلوه Dواکونو ته 

 قض�و د شخ�ې سره ت�او نه درلود. ۲
 ن نه و او +ا +ــې ه�� تلفات نه درلودل.پ�Gو تلفات ملک�ا ۶د 

 قض�و تصد+ق نه شي کٻدای  ۲۲د +وناما له خوا د 
 


