
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  افغانستان
  شپإ مياشتني راپور كال 2011د 

 په وسله واله جكگؤه كيگ د ملكي وكگؤو ساتنه

  د افغانستان لپاره د ملكگرو ملتونو مرستندويه پالوي

  كابل، افغانستان
 2011 جوالي

UNAMA 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: UN Cartographic Centre, NY 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ار
د ك

و 
ون
ملت

و 
گر
ملك

 د 
ذ:
اخ
م

رك
ويا
،ني

ز 
رك
ك م

راف
كگ
تو

 

شه
 نق
ان
ست
غان
 اف
 د



 

  

 
 

  افغانستان
  شپإ مياشتني راپور كال 2011د 

 په وسله واله جكگؤه كيگ د ملكي وكگؤو ساتنه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
                              
 

 
 

 د افغانستان لپاره د ملكگرو ملتونو مرستندويه پالوي
 
 

 
 
 

 
  كابل، افغانستان

 2011 جوالي



 

  



 

  

  / واكماموريت
  

دغه شپإ مياشتني راپور چيگ په افغانستان كيگ د ملكگرو ملتونو د مرستندويه پالوي (يوناما) د بشري حقونو  خگانكگي له خوا په وسله 
د جنورة د لومؤة ورحگيگ خگخه د جون تر ديرشميگ نيتگيگ  2011كي كسانو د ساتنيگ په اؤه برابر شوي د واله جكگؤه كيگ د مل

  پوريگ  موده رانغاؤي.
  

) پريكؤيگ په 2011( 1974دغه راپور د يوناما د ھغه صالحيت له مخيگ تيار شوي چيگ د ملكگرو ملتونو د امنيت د شورا له خوا د 
و د ملكي كسانو وضعيت  وخگاري ، د دوي د ساتنيگ په موخه ھخگيگ ھمغإيگ كؤي، حساب وركوونه خگ ؛ اساس ورته وركؤيگ شو

تقويه كؤي، او د بنيادي ازاديو او بشري حقونو په بشپؤ أول تطبيق كيگ مرسته وكؤي چيگ د افغانستان اساسي قانون او د نؤيوالو 
ؤي أول د شگحگو  د دوي  له تگولو بشري حقونو خگخه د برخمن كيدلو په تؤونونو  برخه چي افغانستان  يي غؤيتوب لري ، په حگانكگ

  اؤه ھخگيگ وكؤي. 
  

كمول دي لكه: په خپلواك او بيگ پلوه أول د راكوي چيگ ھدف ييگ په ملكي وكگؤو د جكگؤيگ د اغيزو  تر سره يوناما يو لؤ فعاليتونه
د وسله واله نشگتو خگخه د اغيزمنو ملكي كسانو د كگرحگي،  المل داسيگ حادثو خگارنه چيگ د ملكي خلكو د وژنيگ يا ژوبليگ

ساتنيگ په اؤه دفاعي فعاليتونه او نور نوشگتونه چيگ په نشگتو كيگ شگكيليگ خواويگ د بشرپالنيگ او بشري حقونو د نؤيوالو 
   قوانينو، د افغاسنتان د اساسي قانون او نورو قوانينو له احكامو سره مطابقت ته رابولي.

  
  



 

  

  په  راپور كيگ كارول شوي لغتونه
  

ويشتونكي مھمات چيگ  د نإدي ھوايي مالتؤ په موخه الوتكيگ او نإدي ھوايي كومك چورلكي  بريد او  له الوتكيگ خگخه ھوايي بريد:
   جنكگي الوتكيگ يا أرون يي تر سره كوي.  ھغه بريدونه شامل  دي  چيگ بيگ پيلوتگه

  يسافغان سرحدي پول اي بي پي:
  افغان سيمه ييز پوليس  اي ايل پي:
  افغان ملي اردو اي اين اي:

  افغان ملي كمكي پوليس (اربكي) اي اين اي پي:
  افغان ملي پوليس اي اين پي: 

  
افغان ملي امنيتي حگواكونه، يوه اصطالح چيگ افغان سرحدي پوليس، ملي اردو، ملي پوليس او د ملي امنيت اداره په  اي اين ايس ايف:

  يگ شامليإي.ك
  

  د افغان عامه ساتنيگ پروكگرام :3اي پي 
  د افغان د سوليگ او بيا يوحگاي كيدنيگ پروكگراماي پي آر پي: 

  : آي اي أي ئپه حگان پوريگ تؤلي تعبيه شوي چاويدونكي توكي؛ وكگور بي بي آي اي أي:
  د جنكگ د زيانونو ارزونه  بيگ أي اي:

  
  ه أله بندي شي:شگايي په دوه كگوني توكگ تلفات:

  
: ھغه تلفات دي چيگ په مستقيم أول د وسله واليگ جكگؤيگ له امله راپيدا كيإي. لكه داسيگ تلفات چيگ د نظامي عملياتو په مستقيم •

 پلوه حگواكونو له خوا اجراء كيإي (افغان او نؤيوال نظامي حگواكونه) لكه د حگان  دولتترخگ كيگ رامنحگ ته كيإي چيگ د 
ضد عمليات. دغه راز په ديگ كيگ ھغه  ترھكگري مليات، ھوايي بريدونه، د نيولو او تالشة عمليات،  دياغيتوب ضد  يا  ع ژغورلو 

نشگه شويگ وژنيگ، تعبيه شوي چاوديدونكي توكي او يا له په  لكهله امله تلفات ھم شامليإي چيگ د دولت ضد عناصرو  فعاليتونو 
 رامنحگته كيإي.  كيگ په پايله مه شگكلتيامستقيد  حكومت پلوه حگواكونو سره 

ھغه تلفات چيگ په غير مستقيم أول له وسله واليگ جكگؤيگ خگخه راپيدا كيإي لكه د جنكگيگ پاتيگ شويو توكو له  نور تلفات: •
كيگ پيشگإي او  چاودنيگ، په محبسونو كيگ مؤينه، د ناكافي طبي شرايطو د نشتوالي له امله مؤينيگ چيگ د نظامي عملياتو په ترخگ

ھم  مؤينه  شوي وي او يا موجود نه وي. په ديگ تلفاتو كيگ ھغه مخنيوي په داسيگ حگايونو كيگ چيگ طبي پاملرنيگ ته الس رسي
چيگ د أزو د تبادليگ  ھغه مركگ ژوبله چيگ د مركگانيو پيشگو مسووليت په  پوره اطمينان سره نه شي په كگوته كيداي لكهده  شامل

 كيگ رامنحگ ته كيإي.په پايله 
  

كلونو خگخه  18يوه شخص په حيث تعريف شوي چيگ عمر ييگ له  اسيله مخيگ ماشوم د كنوينسيون د ماشوم د حقونو د ماشومان:
كي تصويب كؤي ، چي د ھغي له مخي د  2003د دي تر خگنكگ د روم اعالميه د افغانستان دولت په   كلن ھم ماشوم دي).  17كم وي (

خگخه كم عمره ماشومان په  دولتي عسكري ليكو  كي او يا غير دولتي ألو  كي شاملول ا و كگمارل ، چي په فعال أول په كلونو  15
   ) . vii) (ت) (2مادي (  8) او  xxvi) (ب)(2مادي ( 8جنكگ كي برخه واخلي جنكگي جرم كگنگل كيإي د 

  
يگ "ملكي كسان" ھغه افراد دي چيگ په جنكگ كيگ شامل نه وي (د د بشرپالنيگ د نؤيوال قانون له مخملكي/ خوندي جنكگيالي :

نظامي/مليشيگ قوتونه نه وي) يا په جنكگ كيگ د يويگ خوا په منظمو وسله والو ألو كيگ غؤيتوب ونه لري يا ھغه كسان دي دي چيگ 
وب تضمين له السه وركؤي كه چيريگ غؤي نه وي. ملكي كسان كيداي شي چيگ د بريدونو په وؤانديگ د خونديت 1د (عمومي پاخگون)

وي (ژوبل  hors de combatدوي په نشگتو كي  كيگ په مستقيم أول برخه واخلي. د ملكي كسانو په خگير، يو جنكگي فرد چيگ 
شوي، ناروغ، د ويجاؤ شوي كشگتي عمله ، توقيف شوي يا اوھم  تسليميدونكي) يا ھغه خگوك چيگ د وسله والو قوتونو په طبي يا 

  مذھبي پرسونل پوريگ اؤه ولري، ھم دبريد خگخه د خونديتوب حق لري.
  

  امنيتي مرستندويه حگواكونو قوماندان. نؤيوال په افغانستان كيگ د ايساف: - سي او ايم
  

ه ته اشاره كوي. پ حگواك د ساتني  پيشگو د، چي يگ پيشگيگ (عكس العمل  شگودلو ) كارولو د زيات حگواك  يگ:پيشگاي او ايف 
ديگ كيگ داسيگ حاالت شامل دي چيگ كله ملكي كسان نظامي قطارونو ته د نإديگ كيدو يا له ھغو خگخه د مخكيگ كيدو په وخت 

  كيگ د نظامي پرسونل اخطارونو ته پام و نه كؤي او يا د تالشة په پوستو كيگ الرشگوونو ته توجه و نه كؤي. 
  

  د بشر پالنيگ نؤيوال قانون اي ايچ ايل:
  يداخلي بيگ حگايه شوي وكگؤ ي پي:آي أ

                                                 
عمومي پاخگون ته د ژنيو په دريم تؤون كيگ اشاره شويگ "د يويگ ازاديگ خاوريگ اوسيدونكي، چيگ د دشگمن په نإديگ كيدو سره په يو   1

ولري چيگ په منظمو نظامي واحدونو  ناخگاپي أول وسليگ ته الس  كوي  چيگ د تيري كوونكو مخنيوي وكؤي، بيگ له ديگ چيگ دديگ لپاره وخت
  )) ماده.1( 4كيگ تنظيم شي، په ديگ شرط چيگ خپليگ وسليگ په شگكاره وكگرحگوي او د جنكگ قانون او دودونه مراعات كؤي." (



 

  

  د سره صليب نؤيوال كميتگه  آي سي آر سي:
  

تعبيه شوي چاوديدونكي وسيله. يو بم چيگ د دوديزيگ نظامي طريقيگ په خالف په نورو طريقو جوؤيإي او كارول كيإي. آي اي أي: 
شي لكه په حگان پوريگ تؤليگ تعبيه شوي نوموؤيگ چاوديدونكيگ وسيله كيداي شي د حگانمركگي بم په شكل كيگ استعمال 

چاويدونكي توكي (بي بي آي اي أي)، دغه راز له ليريگ خگخه كنترول شوي تعبيه شوي چاوديدونكيگ وسيليگ (ار سي آي اي أي)، په 
وسيليگ ھم  موتگر كيگ حگاي په حگاي شوي او تعبيه شوي چاوديدونكي توكي (وي بي آي اي أي) او د فشار په ذريعه چاوديدونكيگ

  په ديگ أله كيگ راحگي. 
  

د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ  په  .ھغه پيشگيگ دي چيگ په وسله والو جكگؤو كيگ ملكي كسانو ته تلفات اؤوي حادثيگ:
  راپورونو كيگ ھغه تلفات نه دي شامل چيگ د جنايي پيشگو په پايله كيگ پيشگيإي.

  
نو كيگ تگول بھرني عسكر شامليإي چيگ د ايساف او په افغانستان كيگ د امريكا د په ديگ حگواكونؤيوال نظامي حگواكونه: 

ايساف) تر امر النديگ كار كوي.  - حگواكونو (د ازادة د پايشگت د عملياتو په شمول) يوه برخه وي او د ايساف د قوماندان (سي او ايم
چيگ د ايساف د قوماندان تر امر النديگ نه دي، لكه حگينيگ دغه اصطالح دغه راز په ھغو حگواكونو بانديگ ھم د تطبيق وؤ ده، 

  حگانكگؤيگ حگواكونه.
  

مختلف أولونه په كيگ شامليإي. د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ  په أيتابيس كيگ د  يا تگپي كيدنو د جسماني سختو ژوبلو :يگژوبل
  پيشگيگ په ژوبلو كيگ نه دي شامليگ. جسماني ژوبليگ درجه نه ده شامله. د اروايي تگكان يا دماغي جؤك 

  .حركت د ازبكستان اسالمي آي ايم يو:
  

كولو  يادهفصل له مخيگ د سوليگ د پ VIIپه افغانستان كيگ امنيتي سوله ساتي حگواكونه. ايساف د ملكگرو ملتونو د منشور د  ايساف:
كال په اكگست   2003. د  ياو صالحيت حگاي په حگاي شوي دماموريت يا دنده لري. ايساف د ملكگرو ملتونو د امنيت د شورا په امر 

كيگ د ملكگرو ملتونو او د افغانستان د حكومت په غوشگتنه د ناتگو سازمان د ايساف مشرتابه په غاؤه واخيسته. د ايساف قواويگ اوس 
كي په شپإو سيمه ييزو برخو ھيوادونو خگخه راغلي او  48) تنه سرتيري لري، چيگ له 132،457( پوري 2011جون ، 6د مھال

د نوومبر خگخه د ايساف قوماندان په افغانستان كيگ د امريكايي حگواكونو  2008. د ي ييگ په كابل كيگ د  مركز ، چي شوي تنظيم 
په اؤه ) شميره پريكؤه ليك د ايساف  2010( 1943د امنيت د شورا  قوماندان ھم دي، كه خگه ھم د مراتبو سلسله بيگله پاتيگ شويگ.

  مياشتو لپاره د ايساف ماموريت غحگوي.  12نتگيگ پوريگ د نورو  31د اكتوبر تر  2011مخكيني پريكؤه ليكونه تصديق كوي او د 
  

  د كورنيو چارو وزارت ايم او آي:
  . ريدي. ايساف وكگود شمالي اتالنتيك د تؤون سازمان. د ناتگو د سازمان غؤي ھيوادونه د ايساف اساسي مرستندويه ھيوادونه  ناتگو:

  د ملي امنيت رياست. د افغانستان د دولتي استخباراتو اداره اين أي ايس:
  نادولتي سازمان/اداره.اين جي او: 

  

دولت ضد عناصر. په ديگ أله كيگ تگول ھغه اشخاص او أليگ راحگي  :ايز) جي نا دولتي وسله واليگ أليگ/دولت ضد عناصر (اي
و نؤيوالو نظامي حگواكونو په ضد په وسله واله جكگؤه كيگ ھمدا اوس شگكيل دي. په ديگ عناصرو كيگ ا دولت چيگ د افغانستان د

ھغه كسان راحگي چيگ د طالبانو په نامه پيژندل شوي او دغه راز اشخاص او أليگ چيگ بيال بيل ھدفونه لري او تر مختلفو نومونو 
، د اسالمي جھاد اتحاد، لشكر طيبه حركت لقاعده متحدين لكه د ازبكستان اسالمي النديگ راحگي لكه د حقاني شبكه، حزب اسالمي او د ا

  او جيش محمد.
   

  پلوه حگواكونه دولت
ضد عملياتو كيگ برخه د بغاوت  د حگواكونه چي  نظامي نيمه  تگول حگواكونه چيگ په تگولو نظامي او  حگواكونه: دولتيافغان  •

ت تر ولكيگ او اداريگ النديگ دي. په ديگ حگواكونو كيگ افغان ملي دولتوكگه د افغانستان د اخلي او په مستقيمه يا غير مستقيمه 
 شامل دي.  ھم نور حگواكونه په شمول  اردو، افغان ملي پوليس، افغان سرحدي پوليس، اين أي ايس

  او نور دولتي اركگانونه.نؤيوال نظامي حگواكونه ( نؤيوال نظامي حگواكونه)   •
  

  .ئله ليريگ خگخه كنترول كيدونكيگ تعبيه شويگ چاوديدونكيگ وسيله، آي اي أي وكگوراي أي: آر سي آي 
  

  بريد تعبيه شويگ چاوديدونكيگ وسيله يپه نقليه وسيله كيگ د حگان مركگ ايس وي بي آي اي أي:
  

  كؤنالره  معياري عملياتي  ايس او پي:
  عملياتي حگواكونه حگانكگؤي ايس او ايف:

  
اي" په افغانستان كيگ د فعالو امريكايي حگواكونو د قومانديگ او كنترول  -يا "يو ايس فور تان كيگ امريكايي حگواكونه:افغانسپه 

اي د جنرال أيويأ پتگريوس تر قومانديگ النديگ دي، چيگ د ناتگو/ ايساف عمومي قوماندان ھم دي. دديگ  - يو ايس فوردي . مركز 
يو ايس د  د  ازادة دپايشگت په عملياتو كيگ شامل و  يي  عسكر  ي چي اكتوبر خگخه په كار لويدلله  2008تنظيم په اساس، چيگ د 

  .او توپير سره لري ياي تر عملياتي كنترول النديگ راغلي دي. د ايساف او او اي ايف د قومانديگ تسلسل يو له بله بيگل د- فور 
  

  امنيت خگانكگهد ملكگرو ملتونو د خونديتوب او  يو اين أي ايس ايس:
  



 

  

  په افغانستان كيگ د ملكگرو ملتونو مرستندويه پالوي يوناما:
  د كأوالو لپاره د ملكگرو ملتونو عالي كميشنرييو اين ايچ سي آر: 

  
    آي اي أي ئپه نقليه وسيله  كيگ تعبيه شويگ چاوديدونكيگ وسيله ؛ وكگور وي بيگ اي اي أي:

  فھرست 
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   ميتودولوژي
  

ي كسانو د تلفاتو راپورونه په ديگ ذريعه كره كوي چيگ د امكان په صورت كيگ د تلفاتو په  سيمه كيگ خگيؤنيگ كوي، د يوناما د ملك
امكان تر حده پوريگ له أيرو منابعو سره مشوريگ كوي او  دمعلوماتو بيال بيل أولونه  راغونأوي چيگ د اعتبار او رشگتينتوب له 

يگ په خگيؤنه او تحليل كيگ، يوناما زياته ھخگه كوي چيگ د امكان تر حده پوريگ له مختلفو مخيگ ارزول شوي وي. د ھريگ پيشگ
منابعو خگخه راتگول شوي معلومات او نظريات كره او كنترول كؤي. په ديگ لؤ كيگ د عيني شاھدانو او په مستقيم أول د زيان من 

او  نؤيوال  نظامي حگواكونو په كگأون) محلي كلي/د ولسوالة او واليت  شويو كسانو بيانونو ،نظامي برخه والو (د افغانستان د حكومت
چارواكو، مذھبي او د تگولنيگ د مشرانو او ھغه معلومات شامل دي چيگ په مستقيم أول د ساحيگ له كتنيگ خگخه او د پيشگيگ له 

غتونونو او روغتيايي اسانتياوو خگخه كتنه، حگاي خگخه الس ته راغلي اجناس/مدارك او شواھد او د ھغوي فزيكي ازمايشگت، له رو
ويأيوكگانيگ او تصويرونه، د ملكگرو ملتونو د امنيت او مصوونيت د خگانكگيگ او د ديگ سازمان د نورو ادارو راپورونه، د دويم 

  لومات په كيگ شامليإي. الس د  سرچينو بيانونه، د خبري رسينو راپورنه او له نا دولتي موسسو او دريم كگؤي له خوا راتگول شوي مع
  

چيريگ چيگ امكان وي، تحقيقات د قربانيانو او/ يا د حادثيگ د عيني شاھدانو په مستقيم شھادت او د پيشگيگ د حگاي په پلتگنو والؤ 
ات وي. په حگينو وختونو كيگ، خاصتا په داسيگ وخت كيگ چيگ د امنيتي ستونز و له امله الس رسي محدود وي، او دغه أول تحقيق

ممكن نه وي. په داسيگ وختونو كيگ يوناما يو لؤ تخنيكونه كاروي چيگ له  معتبرو شبكو خگخه معلومات تر السه كؤي او خگومره 
  چيگ ممكنه وي له أيرو منابعو خگخه معلومات تر السه كوي او د اعتبار اوباور له مخيگ ييگ كره كوي. 

  
اؤه له معلوماتو  د كره والي خگخه أاأمنه  نه وي، د ھغيگ په اؤه راپور نه وركوي.  په كوم حگاي كيگ چيگ يوناما د يويگ پيشگيگ په

په حگينو قضيو كيگ تحقيقات شگايي خگو اونة وخت ونيسي، مخكيگ له ھغه چيگ نتيجيگ ته ورسيإو. د ديگ مانا دا ده چيگ د ملكي 
ت را رسيإي او په تحليل كيگ  ورخگخه استفاده كيإي . په كوم تلفاتو په اؤه نتيجيگ شگايي چيگ بيا نويگ شي حگكه چيگ نوي معلوما

حگاي كيگ چيگ معلومات شگه خگركگند نه وي، نتيجه كگيري نه كيإي خگو چيگ نور اعتباري او قناعت بخشگونكي شواھد الس ته 
  ليإي. نه وي راغلي او له ديگ خگخه پرته قضيه تؤل كيإي او د احصايوي  راپور كيگ د ھغيگ خبر نه شامي

  
په حگينو وختونو كيگ په راپور كيگ د قربانيانو ملكي  ھويت (موقف) په بشپؤ أول نه شي ثابتيدالي او يا د اختالف وؤ تگكي وي، په 
داسيگ قضيو كيگ، يوناما د بشرپالنيگ د نؤيوال قانون معيارونه په پام كيگ  نيسي او داسيگ نه كگنگي چيگ د جنكگ لپاره د عمر په 

ابر نارينه ملكي او كه جنكگي افراد دي. بلكه دا أول ادعاءكگانيگ په پيشگيگ پوريگ د اؤوندو حقايقو پر بنياد ثابتوي. كه لحاظ بر
چيريگ د يوه يا خگو قربانيانو موقف خگركگند نه وي، دغه أول مركگانة پيشگيگ د ملكي كسانو د تلفاتو په عمومي شمير كيگ نه 

  كگنگل كيإي. 
  

كيگ يو اليكترونكي ديتابيس پرانيستي  2009نشگته كيگ د ملكي تلفاتو د ساتنيگ په اؤه د راپورنو او تحليل لپاره يوناما په په وسله واله 
دي. أيتابيس داسيگ طرح شوي دي چيگ د معلوماتو سيستماتيكه اغيزمنه او ھم شكله تگولونه او تحليل اسانه كوي، چيگ د جنس او عمر 

ل ھم په كيگ شامل دي. په عملياتي أكگر كيگ د ستونزو له امله لكه د كگأو نظامي علمياتو خگرنكگوالي، او د په لحاظ د معلوماتو ويش
لومؤنيو  سرچينو  ناتواني چيگ په أيرو قضيو كيگ نه شي كوالي د بيال بيلو نظامي برخه والو/ دولت ضد وسلوالو په منحگ كيگ توپير 

پيشگيگ مسووليت نه وي منلي، يوناما د يويگ خاصيگ پيشگيگ مسووليت نه خو دولت  وكؤي او كله چيگ ھيخگ يوه خوا د يويگ
  پلوه او نه دولت ضد حگواكونو ته نه منسوبوي . 

  
يوناما د ديگ ادعا نه كوي چيگ په ديگ راپور كيگ شته احصاييگ ديگ بشپؤيگ وي، شگايي يوناما په عملياتي چاپيريال كيگ د 

  2امله د ملكي تلفاتو راپور پوره نه وي وركؤي.ستونزو او محدوديتونو له 
  

  په نشگته كيگ د شگكيلو خواوو قانوني مسووليتونه
  

يوناما په ديگ باور ده چيگ په افغانستان كيگ وسله واله جكگؤه د افغانستان د دولت، چيگ د بين المللي نظامي حگواكونو مالتؤ ورسره 
"دولت پلوه" حگواكونه بلل شوي دي) او د أيرو غير دولتي وسله والو ألو ترمنحگ (په دي (په ديگ راپور كيگ او په افغانستان كيگ 

  ديگ راپور او په افغانستان كيگ د دولت ضد عناصر كگنگل شوي) داخلي وسله واله جكگؤه ده. 
  

گيزيگ او د قومانديگ بيال په نا دولتي وسله والو ألو كيگ ھغه منظميگ وسله واليگ أليگ شامليگ دي چيگ بيال بيليگ سابقيگ، انك
بيل جوؤشگتونه لري، لكه طالبان، د حقاني شبكه، حزب اسالمي او نور. په وسله واله نشگته كيگ تگوليگ شگكيليگ خواويگ (افغان 

چيگ  وسله وال حگواكونه، نؤيوال نظامي حگواكونه، او نا دولتي وسله واليگ أليگ) د نؤيوال قانون له مخيگ شگكاره مسووليتونه لري
  ملكي كسان وساتي. 

  
)i(  د بشرپالنيگ د نؤيوال قانون له مخيگ مسووليت  

                                                 
، دغه راپور د نيتگي پوريگ د يوناما دفتر  عارضي أول تؤلي و 19د اپريل له لومؤة د جون تر  2011خگرنكگه چيگ په مزار شريف كيگ د  2

   كال له مارچ خگخه تر جون پوريگ د شمالي زون په اؤه معلومات نه لري. 2011
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كال د ژنيو د خگلور تؤونو مشتركه دريمه ماده حد اقل  1949كال د خگلورو تؤونونو يو غؤي ھيواد دي. د  1949افغانستان د ژنيو د 

  ه داخلي وسله واله نشگته كيگ مراعات كؤي. معيارونه تگاكي چيگ دولتي او غير دولتي وسله واليگ أليگ ييگ بايد پ
  

د ژنيو د اضافي دويم پروتوكول غؤي ھيواد ھم دي، چيگ په وسله واله جكگؤه كيگ  دملكي كسانو د  3كال 1997دغه راز، افغانستان د 
د ملكي كسانو د بقاء ساتنيگ مساله حل كوي. پروتوكول د ملكي كسانو په وؤانديگ او د ھغو اجناسو په ضد حمليگ منع كوي، چيگ 

لپاره ضروري كگنگل كيإي، دغه راز، اضافي دويم پرتوكول تگول ھغه عملونه او تھديدونه منع كوي، چيگ اصلي ھدف ييگ د ملكي 
كسانو په منحگ كيگ د ويري او أار خپرول وي، د افغانستان حكومت او  نؤيوال  نظامي حگواكونه، چيگ دولتونه ييگ د ژنيو د اضافي 

  پروتوكول غؤي ھيوادونه دي، د دغه پروتوكول د احكامو په مراعات كولو مكلف دي.  دويم
  
برخه كگرحگيدليگ او تر تگولو  4كال د ژنيو د خگلورو تؤونو او د اضافي پروتوكولونو خگو اوصول د بين المللي عرفي قانون 1949د 

واكونو او غير دولتي وسله واليگ أليگ ييگ د داخلي وسله زيات اؤونده اصول چيگ افغان نظامي حگواكونه ،  نؤيوال نظامي حگ
  واليگ نشگتيگ د شگكيلو خواوو په خگير بايد مراعات كؤي دا دي: 

 
"[شگكيليگ خواويگ] بايد په ھر  5ملكي وكگؤي په عمومي أول او ملكي انفرادي اشخاص بايد تر بريد النديگ رانه شي.تشخيص:  

  6فرادو او د ملكي او نظامي ھدفونو ترمنحگ توپير وكؤي."وخت كيگ د ملكي خلكو او جنكگي ا
كسانو د وژنيگ، ژوبليگ، د ديگ دواؤو سبب وكگرحگي او شگايي د  يتناسب: "ھغه بريد چيگ كيداي شي په تصادفي أول د ملك 

 7ھغو مشخصو او مستقيمو نظامي برياوو په پرتله أيريگ زياتيگ وي چيگ له بريد خگخه ييگ تمه كيإي."
په نظامي عملياتو كيگ  8"ملكي كسان بايد په عموم أول د نشگتيگ له خطرونو خگخه په امن كيگ وساتل شي."ه بريد كيگ احتياط: پ 

بايد ديگ ته پاملرنه وشي چيگ ملكي خلك تلف نه شي او ملكي شيانوته زيان ونه رسيإي. او په پوره أول احتياط وشي په پرلپسيگ أول 
سانو د تصادفي تلف كيدلو، ملكي شيانو ته د زيان رسيدلو او د ملكي وكگؤو د ژوبل كيدلو خگخه مخنيوي وي چيگ "ھدف ييگ د ملكي ك

 9راتگيتگه شي."ته  يگاندازاو په ھره پيشگه كيگ د دغو بريدونو اندازه حد اقل 
  

لكه په افغانستان كيگ نؤيوال سوله  تگول ھيوادونه چيگ اوس مھال په افغانستان كيگ له نؤيوالو نظامي حگواكونو سره مرسته كوي،
ساتي حگواكونه (ايساف) د امريكا حگانكگؤيگ قواويگ، د ازادة د پايشگت د عملياتو غؤي حگواكونه يا ھغه حگانكگؤي حگواكونه 

ل ھغه كال د تؤونونو غؤي ھيوادونه دي. تگو 1949چيگ د قومانديگ د دغو جوؤشگتونو له حدودو خگخه بھر فعاليت كوي د ژنيو د 
اضافي لومؤي او دويم بروتوكول غؤي نه دي ،خو د دي سره د ھغو   1977ھيوادونه چي افغانستان ته يي نظامي حگواكونه  استولي د 

  اصولو په مراعت كولو مكلف چي د نؤيوال عرفي قانون برخه ده. 
  
)iiد بشري حقونو د نؤيوال قانون النديگ مسووليتونه (  
  

انون ھم د وسله واليگ نشگتيگ او ھم د سوليگ په وخت كيگ د تطبيق وؤ كگنگل كيإي. لكه خگنكگه چيگ د د  بشري حقونو نؤيوال ق
عدالت نؤيواليگ محكميگ وييلي دي: "ھغه ساتنه چيگ د بشري حقونو د تؤونونو  له امله رامنحگ ته شوي  د وسله واليگ جكگؤيگ په 

نؤيوال قانون د بشري پالنيگ د نؤيوال قانون سره يو حگاي (نافذ قانون چيگ په  د بشري حقونو 10حالت كيگ نه  بيگ اعتباره كيإي ."
  يوه خاصه مساله بانديگ حاكميت لري) د وسله واليگ نشگتيگ په وخت كيگ د تطبيق وؤ دي. 

  
ل تؤون شامل دي او چيگ په ھغو كيگ د مدني او سياسي حقونو نؤيوا 11افغانستان د بشري حقونو خگو نؤيوال تؤونونه السليك كؤي دي،

د افغانستان دولت په ديگ مكلف كوي چيگ د دولت د حاكميت په ساحه كيگ تگولو اوسيدونكو اشخاصو  او ددوي د بنستگيزو بشري 
  حقونو ساتنه وكؤي. 

                                                 
  نافذ شو.  24كال دويم اضافي پروتوكول تصويب كؤ چيگ د ھمديگ كال د أسمر په  1977د  7د نوومبر په  2009افغانستان د  3
چيگ وييل شوي د ژنيو د خگلورو تؤونونو او لومؤي اضافي پروتوكول خگو  دغه مسله د نؤيوال سره صليب د كميتگيگ له خوا ھم تاييد شويگ 4

ؤيوال سره قاعديگ د بين المللي عرفي قانون په خگير منل شوي او د دغو اصولو أيري په  نؤيواله او داخلي وسله واله نشگتو كيگ مراعات كيإي. (د ن
 -كگامبريج -پي/آي سي آر سي-ھينكارتگس او لوييز دوسوالد بيك (سي يو -ماري  صليب كميتگه، د بشرپالنيگ نؤيوال عرفي قانون، ايأيتگ: جان

2005  
  ) ماده. 2( 13اضافي دويم پروتوكول،  5
) ماده چيريگ 2( 52) ماده چيريگ چيگ ملكي كسان   بايد د بريد ھدف ونه وكگرحگي او 2( 51 ئماده. وكگور 48اضافي لومؤي پروتوكول  6

  ازيگ په نظامي ھدفونو پوريگ محدود پاتيگ شي." چيگ "بريدونه بايد يو
  ماده. 57په بريدونو كيگ د احتياط په اؤه ئ ) (ب) وكگور5ماده ( 51اضافي لومؤي پروتوكول  7
  ) 1ماده ( 13دويم اضفاي پروتوكول  8
  ii(الف)  2) او 1ماده ( 57لومؤي اضافي پروتوكول  9

 106 -105، پراكگراف 178، مخ 2004د جوؤولو قانوني پايلي، مشورتي نظريه. آي سي جي راپورنه په نيول شوي فلسطيني خاوره كيگ د ديوال  10
د بشر پالنيگ د بين المللي قانون په اؤه ونياويگ په: ذروي وسلو د تھديد يا د كارولو د مشروعيت په اؤه، مشورتي نظريه، د اي سي جي ئ وكگور

  . 25، پراكگراف 240، مخ 1996راپورونه 
؛ د 1983اپريل  24د مدني  او سياسي حقونو نؤيوال تؤون په  افغانستان د بشري حقونو د بين المللي الندنيو تؤونو او معاھدو يو غؤي ھيواد دي: 11

؛ د 1983اكگست  5؛ د نژادي تبعيض د تگولو شكلونو د له منحگه وؤلو بين امللي تؤون،  1983اپريل  24اقتصادي اجتماعي او كلتوري حقونو تؤون 
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قونو دنؤيوالو به افغانستان كيگ نا دولتي فعالين، د غير دولتي وسله والو ألو په كگأون نه شي كوالي چيگ په رسمي أول د بشري ح

تؤونونو غؤي شي او په رسمي أول دوي د دغو تؤونونو له مخيگ مسووليت نه لري، ھغه حدود چيگ له مخيگ ييگ نا دولتي فعالين د 
خو سره له  12بشري حقونو د نؤيوال قانون نؤيوال قانون  په وؤانديگ ژمن پاتيگ كيداي شي په  نؤيوال قانون  كيگ الينحل پاتي شوي ،

په زياتيدونكي أول منل شويگ چيگ په كوم حگاي كيگ چيگ غير دولتي فعالين، لكه طالبان په عملي أول كنترول لري، دوي  ديگ ھم
  13بايد په ھغه منطقه كيگ د افرادو د بنستگيزو بشري حقونو احترام او ساتنه وكؤي.

  
ليك كيگ تگينكگار كؤي دي، د تگولو دولتونو لپاره  پريكؤه 1325لكه خگنكگه چيگ د ملكگرو ملتونو د امنيت شورا د دغيگ شورا په 

أيره اؤينه ده چيگ د بشري حقونو د نؤيوال قانون او د بشرپالنيگ د نؤيوال قانون اؤوند حكمونه په شگحگو او نجونو بانديگ تطبيق كؤي 
والي د پيشگو په وؤانديگ  خوندي وي او  د وسله واليگ نشگتيگ په وخت كيگ د شگحگو او نجونو لپاره د جنسيت پر بنياد د تاوتريخ

.14  
  
)iii( د بين المللي جنايي قانون په وؤانديگ مسووليتونه  
  

كيگ د بين المللي جنايي محكميگ د روم اساسنامه السليك او له ھغيگ سره يو حگاي شو. له ديگ امله افغانستان  2003افغانستان په 
ه تحقيق وكؤي، لكه جنكگي جرمونه، د بشريت ضد جرمونه او نسل وژنه د خپلو لومؤني مسووليت لري چيگ د نؤيوالو جرمونو په اؤ

محاكمو په صالحيت كيگ ھغه په عدلي أول تعقيب كؤي. كه افغانستان و نه غواؤي او يا ونه شي كوالي چيگ دغه كار وكؤي، بين 
  المللي جنايي محكمه كوالي شي په افغانستان كيگ خپل صالحيتونه عملي كؤي.

  
دولتونه چيگ نظامي حگواكونه ييگ په افغانستان كيگ د بين المللي نظامي حگواكونو په ليكه كيگ شامل دي او د افغانستان د ھغه 

شخؤيگ يوه خوا ده او د بين المللي جنايي محكميگ اساسنامه ييگ السليك كؤيگ ده،  مسووليت لري چيگ ھغه جرمونه تحقيق او تعقيب 
قضاوت په ساحه كيگ وي او د دوي اتباع په افغانستان كيگ  ددغو جرمونو په ارتكاب تورن وي، د بين كؤي چيگ د جنايي محكميگ د 

) (اي) (آي) ماده د ملكي كسانو د ساتنيگ په اؤه حكم كوي چيگ "په قصدي أول په عام ولس 2( 8المللي جنايي محكميگ د اساسناميگ 
په شخؤو كيگ شامل نه وي په مخامخ أول بريد كول"  په داخلي وسله والو نشگتو بانديگ يا په انفرادي اشخاصو، چيگ په مستقيم أول 

  كيگ جنكگي جرم كگنگل كيإي. 
  

IVد ملي قوانينو په وؤانديگ مسووليتونه .  
  

 دولت ضد عناصر كيداي شي چيگ د افغانستان د جنايي قوانينو له مخيگ په شخؤو كيگ د برخيگ اخيستنيگ له امله تر تعقيب النديگ
ونيول شي، په ديگ سربيره د افغانستان د حكومت د نظامي حگواكونو غؤي او د نؤيوال نظامي حگواكونو غؤي د دوي د خپلو دولتونو د 

  ملي قوانينو د نقض له امله د پوشگتنيگ او حساب وركولو  وؤ دي. 

                                                                                                                                                  
؛ د شكنجيگ او نورو توھينوونكو او غير انساني جزا او چلند د 1983مارچ  5شگحگو په وؤانديگ د تبعيض د تگولو شكلونو د له منحگه وؤلو تؤون، 

و د فحاشة او د ؛ او دماشومانو د حقونو ، دماشومانو د پلورلو، د ماشومان1994اپريل،  27؛ د ماشوم د حقونو تؤون، 1987جون  26منع كولو تؤون، 
؛ او په وسله واله جكگؤه كگيگ د ماشوم كگأون په باب د تؤون اختياري 2002اكتوبر كال  19پورنوكگرافة د منع   دكنوانسيونو اختياري بروتوكول، 

  تصويب شوي دي. منبع : 24كال د سپتمبر په  2003پروتوكول  چيگ د 
 http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html  

: اندريو كگلپھام، د غير دولتي فعالينو د بشري حقونو مسووليتونه ئد بشرپالنيگ د بين المللي قانون د تطبيق لپاره د زياتو معلومات لپاره وكگور 12
  ). 2006(اكسفورد، د اكسفور د پوھنتون چاپ 

مارچ  31، 2011كيگ د حساب وركونيگ په اؤه د عمومي منشي د كارپوھانو د پالوي راپور  د ملكگرو ملتونو عمومي سر منشي، په سريالنكا 13
د ليبيا په عربي جمھوريت كيگ د بشرپالنيگ د بين المللي قانون د نقض په اؤه د خگيؤنو د بين المللي كميسيون د ئ . دغه راز وكگور188پراكگراف 

  . 2011جون  A/HRC/17/44 1تحقيقاتو راپور 
14  S/RES/1325; See also S/RES/1820  
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  ملكيان / ژغورل شوي جنكگي افراد 
  

چيگ د بشرپالنيگ د نؤيوال قانون معيارونه خگركگندوي. د بشرپالنيگ د نؤيوال قانون له  يوناما د ملكي كسانو لپاره ھغه تعريف كاروي
مخيگ "ملكي" كسان ھغه خگوك دي چيگ جنكگي اشخاص نه وي. (د نظامي/ نيمه نظامي حگواكونو غؤي) يا د منظمو وسله والو ألو 

  وي. برخه نه  15غؤي چيگ د شخؤيگ يوه خوا او ھغه كسان چيگ د عمومي قيام
  

  يو ملكي شخص كوالي شي چيگ خپل موقف له السه وركؤي كه چيريگ  دا په وسلواله نشگتو  كيگ مستقيمه برخه واخلي.
د بشرپالنيگ نؤيوال قانون په شخؤه كيگ له شگكيلو خواو خگخه غوشگتنه كوي چيگ د نظامي عملياتو په ترخگ كيگ تل د ملكي  

وكؤي. ھغه كسان چيگ په شخؤه كيگ برخه نه اخلي يا له ديگ وروسته  په كيگ  برخه  نه كسانو او جنكگي افرادو ترمنحگ تشخيص 
اخلي تضمين شوي دي او بايد بريد ور بانديگ ونه شي. لكه د ملكي كسانو په خگير، ھغه جنكگي افراد چيگ (ژوبل شوي، ناروغه  ، 

غه كسان چيگ د وسله والو حگواكونو د روغتيايي يا مذھبي ويجاؤه شوي كشگتي عمله، توقيف شوي يا تسليميدونكي كسان وي) يا ھ
  پرسونل برخه وي د بشرپالنيگ د نؤيوال قانون النديگ له بريدونو خگخه خوندي دي. 

  
د افغانستان په شرايطو كيگ دغه راپور د خلكو د بيال بيلو كتكگوريو په وؤانديگ بريدونه مستند كوي چيگ په جكگؤو كيگ شگكيليگ 

نه دي لكه د عامه خدمتونو كارمندان، شگوونكي، د روغتيايي كلنيكونو كارمندان، په عامه خدمتونو كيگ شامل كسان، سياسي خواوويگ 
مشران او ددفترونو خاوندان، د نا دولتي  موسسو كارمندان او د ملكي پوليسو پرسونل چيگ د جنكگي افرادو په خگير وظيفي نه تر سره 

  16پر ضد عملياتو  كيگ برخه نه اخلي.كوي  او  دولت ضد عناصرو 
  

يوناما په ديگ باور ده چيگ "ملكي" اصطالح په افغانستان كيگ په جكگؤه كيگ د شگكيلو خواوو  له لوري  په بيال بيل أول تعبيريإي او 
اتو  ثبتول او د شمير تر يوه حده پوريگ دغه حقيقت ھغه توپيرونه توضيح كوي چيگ د جكگؤيگ د شگكيلو  خواوو  له لوري د ملكي تلف

  په اؤه ييگ راپور وركول كيإي. 
  

يوناما د ديگ يادونه كوي چيگ حكومت ضد عناصر حگينيگ داسيگ كسان چيگ په قانوني أول د "ملكي" اشخاصو په جمله كيگ 
كال په  2010لبان د راحگي تر بريد النديگ راولي. دغه عمل د بشرپالنيگ  نؤيوال قانون  سره مغايرت كي دي. د مثال په أول طا

كؤنالر كيگ دولتي كارمندان، قرارداديان، أريوران، ژباؤونكي او نور په داسيگ لست كيگ شامل كگنگي چيگ بايد ووژل يا ونيول 
كال د پسرلي بريدونه ييگ خگركگندول په دغه لست كيگ د افغاني كابينيگ وزيران د  2011طالبانو په ھغه بيانيه كيگ چيگ د  17شي.
  18ان او د سوليگ د شورا غؤي ھم شامل كؤي دي.پارلم

  
په قصدي أول د دغو ملكي كسانو په نشگه كول او وژل د بشرپالنيگ د   نؤيوال قانون نه سرغؤونه ده. د بشرپالنيگ د  نؤيوال قانون  له 

، خو كه دوي په مستقيم أول په مخيگ يوازيگ نظامي ھدفونه د بريد لپاره مشروع ھدفونه دي. ملكي كسان مشروع نظامي ھدفونه نه دي
  جكگؤه كيگ برخه اخلي. 

  

                                                 
نايلز ميلخگر، "د بشرپالنيگ ئ: وكگورئ. مادي  لومؤي پاراكگراف د لومؤي پروتوكول   د ژنيو د كنوانسونونو لومؤي پراكگراف مقايسه كؤ 50د  15

  ا جوالي.   ،2009د بين المللي قانون النديگ په دشگمنيو كيگ د مستقيمي برخيگ اخيستنيگ په اؤه الرشگوونيگ."  
ليس، يوناما ھغه پوليس افسران جنكگي افراد كگنگي چيگ په مستقيم أول په نشگتو كيگ برخه اخلي. په ديگ كيگ د افغانستان ملي پوليس، محلي پو 16

په خالف وي.  سرحدي پوليس شامل دي چيگ په معمول أول د ياغيانو ضد فعاليتونو كيگ برخه اخلي، خو كه داسيگ شواھد پيدا شي چيگ د ھغيگ
  ژني. يوناما د افغانستان ترافيك پوليسو او نور پوليس افسران، چيگ يوازيگ د ملكي پوليس وظيفيگ اجراء كوي د جنكگي افرادو په توكگه  نه پي

 11برخه د بنديانو په اؤه، . دويمه 2010، 30د افغانستان اسالمي امارت "اليحه" د افغانستان د اسالمي امارت د مجاھدينو لپاره د چلند اصول) مة  17
ة جوؤوي، پراكگراف. د ھغو قرارداديانو لپاره چيگ كفارو ته تيگل، توشگيگ يا نور مواد رسوي، او د كفارو او د دوي د مزدوريگ اداريگ لپاره ودان

ه ونيول شي، د مركگ سزا ورته اور د نظامي امنيتي كمپنيو لوؤ او تگيتگ رتبه كارمندان، ژباؤونكي، او أريوران چيگ دشگمن ته اجناس رسوي ك
د  يدلي كيإي كه چيريگ قاضي د دوي د شگكاره فعاليت په اؤه ثبوت ولري. په يوه واليت كيگ چيگ قاضي نه  وي مقرر شوي، ھلته د مركگ په سزا

چيگ د دشگمن لپاره په ساختماني كارونو  محكوميدلو او يا  دمجرم كگنگل كيدلو د فيصليگ واك له والي سره دي. خگلورمه برخه: د ھغو كسانو په اؤه
فقره: كه چيريگ تاييد شي چيگ ھغه قرارداديان يا انحصار كوونكي چيگ د كفارو او مزدورو  25كيگ يا د موادو په رسولو كيگ لكگيا وي. 

وي او ھغوي ووژنگي، يا كه چيريگ سازمانونو لپاره مركزونه جوؤوي يا تيگل ور رسوي چيگ ھغوي مجھز كؤي، مجاھدين بايد د دوي منابع وسوحگ
په دوي ونيول شي او قاضي ته شواھد په الس ورشي چيگ دوي په رشگتيا په دغو فعاليتونو كيگ شامل وو، ھغوي ته د مركگ سزا اوريدل كيإي. كه 

يگ تاييد شي چيگ قرارداديان  فقره: كله چ 26ھغه واليت كيگ قاضي نه وي مقرر شوي،د مركگ او شواھدو مساليگ والي ته سپارليگ كيإي، او 
  ددشگمن لپاره كاركگر او نوري مرستيگ برابروي، دوي به ووژل شي. 

فقره: د عملياتو په  2 -2010، 30د افغانستان اسالمي امارت: "د پسرلنيو عملياتو په اؤه د افغانستان د اسالمي امارت د رھبرة شورا وينا" اپريل  18
لومؤني ھدف بايد په بھرنيو يرغلكگرو، د دوي د جاسوسي شبكو په غؤو، په نورو جاسوسانو، د كابل د مزدوريگ  ترخگ كيگ د مجاھدينو د بريدونو

او اداريگ لوؤ رتبه مامورينو، په ملكي او نظامي برخو كيگ، د كابينيگ غؤي، د پارلمان غؤي، د بھرنيو او محلي كمپينو مشران چيگ د دشگمن 
و دريمه فقره: خگرنكگه چيگ د امريكا د جاسوسي  ادارو غؤي، د مزوردي اداريگ رسمي كارمندان او د افغانستان د قرارداديانو لپاره كار كوي، ا

ره الر خلكو او د جھاد دشگمنانو  خپل حگانونه په اصطالح د سوليگ د جركگيگ تر شا پتگ كؤي دي او زيار باسي چيگ د امريكا د اشغال د دوام لپا
په نوم، د مذھبي او قومي مشرانو په نوم دغه فعاليتونه كوي، او غواؤي چيگ مجاھدين د اشغالكگرو په وؤانديگ له جھاد خگخه ھواره كؤي، او د جھاد 

ي. د منع كؤي او افغان مجاھد ولس د امريكا غالمي او تسليمي ته تشويق كوي،  نو له امله د شورا غؤي د مجاھدينو د بريدونو ھدف كگرحگيداي ش
  رخگ كيگ دوي د خپل نقش له مخيگ دوي د دشگمن په ليكو كيگ شميرل كيإي.  عملياتو په ت
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د يوناما د  غوشگتني پر اساس  ايساف د ملكي كسانو تعريف داسي كؤي دي: "د ملكي كسانو او جنكگي افرادو ترمنحگ د ناتو/ايساف 
ميتودونه چيگ ايساف ييگ د واحدونه د جنكگ د قانون تگول د تطبيق وؤ حكمونه مراعات كوي. ھغه مشخص طرز العملونه او خاص 

   19مشروعو ھدفونو د تشخيص كولو لپاره كاروي په داسيگ يوه كچه طبقه بندي شوي چيگ په عام أول د ھغو خپرول مجاز نه دي."
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .2011، 27له ايساف سره د بريشگناليكونو تبادله، جون  19
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 لنأيز
زده كؤيگ لپاره  ديني عالم خگخه د قرآن كريم د هد يو يما دوه وريرزما لور او ز"سھار و او زه په كور كي وم چي دا پيشگه وشوه. 

مدرسيگ ته روانيگ ويگ. كله چي ھغوي له كوره ووتليگ، ما ليدل چيگ د ھغوي په السونو كيگ قرآن كريم و. ھغوي په واقعيت كيگ  
خوشحاله  نجونيگ  ويگ او تل به يي ما ته ويل چي كله دوي لوي شي نو غواؤي چي أاكتگرانيگ شي چيگ د خلكو او د خپل مور او 

وكؤي. د تعبيه شوي ماين  له چاودنيگ خگخه وروسته زه خبر شوم چي زما لور او دواؤه وريري تگپي شوي دي. مونإ پالر خدمت 
ھغوي روغتون ته يووؤليگ خو زما د يويگ وريريگ تگپونه أير جدي وو او په حق ورسيدله. نورو دوو ماشومانو به زما خگخه د 

غه شگه ده او كور كيگ ده، خو حقيقت دا دي چي ھغه نوره د ھغوي سره نشته او دوي ھغيگ په ھكله پوشگتل او ما به ورته ويل چي ھ
بيا  سره لوبيگ  نه شي كوالي او نه ھم بيا يو حگاي  شگوونحگي ته تالي شي. دا ماشومان د جكگؤيگ د ھيخگ پلو سره تؤلي نه وو، 

  له دوي خگخه د دوي د راتلونكي اميدونه او ژوند واخيست."  دوي د خپليگ راتلونكيگ په ھكله اميدونه لرل، خو ديگ بيھوده جكگؤيگ
 12او  10مه يويگ چاودنه كيگ د خپليگ لور او وريرو (چي  15كال د مارچ په  2011د خوست واليت خگخه يو قومي مشر چي د 

   20 كاله عمرونه يي وو) مركگ او تگپي  كيدل بيا نوي.
اليگ جكگؤيگ د ملكي وكگؤو په ژوند زياتيگ غمجنيگ اغيزيگ پريگ ايشگيي  اود كال لومؤنة شپإ مياشتو  كي  وسله و 2011د 

ملكي وكگؤولپاره يو تت انحگور خگركگندوي. لكه خگنكگه چي جكگؤه په سويل او سويل ختيحگو  د ددوديزي جكگؤيگ  سيمو كي 
ي وكگؤي د خونديتوب د ال تگيتگيگ كچيگ سره سخته شويگ ده  او په شمال او لويديحگ كي نورو ولسواليو ته ھم غحگيدليگ ده، ملك

مخ شوي دي. په عين حال كيگ،نا دولتي  وسلواله ألو يا د حكومت ضد عناصرو د مركگوني نتيجو درلودلو سره خپلو تكتيكونو ته تغير 
ه كيگ تعبيه شوي وركؤ. د دولت ضد عناصرو په زياتيدونكيگ توكگه د ناقانونه جنكگي وسيلو او الرو خگخه استفاده كوي چي پ

چاوديدونكو توكو، په حگانكگؤي توكگه ھغه چي د قرباني سره د تماس په پايله كي چوي او د حگمكنيو ماينونو غونديگ عمل كوي، بي 
  له تفكيكه په ھر چا، چي كله وربانديگ قدم كيشگودل شي او يا كومه نقليه واسطه پريگ وخيژي نو بيا انفجار كوي، په موخه ييزه توكگه
 د لوؤ پوؤو ملكيانو  مخامخ په نشگه كول او وژنيگ او د روغتونونو په أول له تيري خگخه  په خوندي حگايونو بانديگ بريدونه شامليإي.

دا تكتيكونه د افغانانو د ژوند اساسي حق، او د نؤيوالو بشردوستانه قوانينو د اھدافو د تفكيك، او نسبيت او احتياط د اصولو خگخه  21
په ديگ  - دولتي ضد عناصر، افغان امنيتي حگواكونه او نؤيوال وسله وال حگواكونه  - ه ده ، چي د جكگؤيگ تگوليگ خواويگ سرغؤون

 پر وخت د ملكي وكگؤو د مركگ ژوبليگ په حد اقل كچه كي ساتلو ته بشپؤه پاملرنه وكؤي .   مكلفوي چي د جكگؤي
د  ملكي  يگ، چيؤه كيگ يوحگل بيا د شگكيلو خواو خگخه په كلكه غوشگتنه كوپه نيمايي كي يوناما د افغانستان په جكگ 2011د 

  .  يوكگؤو د ساتنيگ لپاره ال أير او تگول الزم تدابير ونيس
 15كال د ھمدغه موديگ په پرتله   2010د ملكي وكگؤو مؤينيگ ثبتيگ كؤي چي د  1462كال په لومؤة نيمايي كيگ يوناما  2011د 

كال كيگ د ملكي تلفاتو د زياتيدو المل كگرحگيدلي، د تعبيه  2011چي په   . ھغه اساسي بدلونونه اوجريان22ركگندويسلنه زياتوالي خگ
شوو چاوديدونكو توكو زيات او پراخه استعمال، زيات پيچلي حگان وژونكي بريدونه، د انفرادي وژنو پراخه كمپاين، د جبھه يي جكگؤو 

   23 گ د ملكي وكگؤو د تلفاتو زياتيدل (په حگانكگؤي توكگه د آپاچي ھيليكوپترونو له الريگ) دي.زياتيدل، او په ھوايي بريدونو كي
كال په پرتله  2010سلنه د دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي ( د  80كال په لومؤة نيمايي كيگ د  ملكي تلفاتو  2011په تگوله كي د 

سلنه تگيتگوالي شگيي) او شپإ 9كال په پرتله  2010اكونو ته منسوبيإي (د سلنه دولت پلوه حگو 14سلنه لوؤوالي خگركگندوي) ، 28
  سلنه نامعلومو  خواوو ته منسوب شوي.

د دولت ضد عناصرو له خوا حگايي پر حگاي شوي چاوديدونكي توكو اود حگان وژونكو  بريدونو تكتيك د تگولو ملكي تلفاتو سم  نيمايي  
كال د ھمدغيگ   2010دي. د تعبيه شوو چاوديدونكو توكو له امله د ملكي خلكو مؤينه د  سلنه) د مركگ ژوبليگ المل شوي 49(

كال په لومؤي نيمايي كيگ  يواحگيني تر تگولو أير وژونكي المل  2011سلنه لوؤوالي په كگوته كوي ،چي  دا د  17موديگ په پرتله 
ؤينيگ المل شوي چي دا په افغانستان كي د ملكي وكگؤو د ملكي خلكو د م 444دي. حگايي پر حگايي شوي چاوديدونكي توكي د 

  سلنه تشكيلوي. 38سلنه او دولت ضد عناصرو ته د منسوبو تلفاتو  30مؤينيگ 
                                                 

مه نيتگه د خوست  15مه نيتگه د جكگؤيگ  د زيانمن شويو د پالر/تره سره د يوناما مركه چي  د مارچ د مياشتي په  15كال د مارچ په  1011د  20
 يت په نادرشاه كوتگ ولسوالي كي يوه چاودنه وشوه چي يوه د شگوونحگي زده كوونكيگ په كي ووژل شوه او دوه نجونيگ تگپيانيگ شويگ. وال
د مه: د ماينونو د منع  18د سپتمبر مياشتي  1997دپرسونل  ضد  ماينونو د استعمال، زيرمه كولو، انتقال او له منحگه وؤلو په اؤه كنوانسيون، د  21

ي. افغانستان د تؤون پر اساس د پرسونل ضد ماينونو استعمال، توليد، انتقال او د قرباني سره د تماس په پايله كي چاوديدونكو ماينونو ذخيره كول منع د
تفكيك نه شي كيدالي.  ديگ تؤون غؤيتوب لري. دھغو ماينونو په استعمال كي چي د فشار له امله انفجار كوي، د نظامي او ملكي اھدافو تر منحگ په كي

وانين او د "ھره أله چي له ديگ أول ماينونو خگخه استفاده كوي، د منع شوو وسلو او منع شوو جنكگي وسيلو د استعمال له كبله نؤيوال بشر دوستانه ق
ت او ذخيره كولو بنديز اعالن كؤ. د كي د پرسونل ضد حگمكني ماينونو په توليد ، تجار 1998افغانستان قوانين تر پشگو النديگ كوي". طالبانو په 

فوتگ نوتگ ( لمن ليك   47نيتگيگ اعالميي تر خگنكگ د راپور  6كال د اكتوبر د  1998حگمكنيو ماينونو  په اؤوند د طالبانو د اسالمي امارت 
 ئ.وكگور

ملكي تلفاتو له جمليگ  3،606چي  د تگول تگال    د تگپي كيدنيگ پيشگي  ثبت كؤي دي  2،144كال په لومؤيو شپإو مياشتو كي   2011يوناما د  22
 سلنه لوؤوالي په نشگه كوي . 10كال د لومؤيو شپإو مياشتو په پرتله   2010تگپيان دي) ، چيگ د ا شميره د  2،144د مؤيني او  1،462خگخه ( 

ر ا پد يگ خوا چي  د لومؤي حگل   2003اساس  د  ) د برخيگ له خوا  ددرج شوو معلوماتو پرUNDSSد ملكگرو ملتونو د مصونيت او امنيت ( 23
تر تگولو زياتيگ د نا امنة  پيشگي راپور   پيشگو په ثبت  سره  11،826كال لومؤي نيمايي كي   2011لپاره أيري د نا امنة پيشگيگ ثبت شوي دي ، د 

پيشگي رامنحگ ته شوي  5،095په ھمديگ موده كي  كال 2009پيشگيگ او  او د   8242كال  په  ھمديگ موده كيگ  2010شوي دي  ، چي د د 
سلنه تشكيلوي، چيگ نإديگ له دريو خگخه دوه برخيگ كيإي. خو بيا ھم د پيشگو د مياشتيني  64دي . سويلي او سويل ختيزيگ سيميگ د ديگ پيشگو 

ي نيسي. جبھه يي جكگؤيگ او د چاودنو تر سره كول د سلنيگ په زياتوالي په لرلو سره تر تگولو لوؤ حگا 35زياتوالي له مخيگ   لوديحگه سيمه د 
  كال په جون كي د بل ھر وخت په پرتله د نا امنة تر تگولوأيريگ  پيشگيگ ثبت كؤي دي 2011) د UNDSSسلنه تشكيلوي. ( 71پيشگو 
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د يوناما له نظره تگول ھغه چاوديدونكي توكي  چيگ د قرباني د تماس سره چوي په حقيقت كي حگمكني ماينونه دي ،حگكه چيگ د  
سيگ دي چي د پرسونل ضد حگمكنيو ماينونوپه خگير عمل وكؤي او ھم ديگ وسيلو ته ورته خاصيت لري. ھغيگ شكل او جوؤشگت دا

د دولت ضد عناصرو له خوا  د فشار سره چاوديدونكي توكي داسي عيار يإي ، چيگ  د قدم كيشگودلو سره او كه يا نقليه واسطه 
ري، انفجار وكؤي. د فشار له امله چاوديدونكي وسيلو خگخه أير ي كيلو كگرام وزن ول 100خگخه تر   10وربانديگ  وخيژي چي د 

كيلو كگرامه چاوديدونكو موادو خگخه جوؤ وي چيگ د يو معياري،  د تگانك ضد ماين دوه برابره مواد دي، خو بيا ھم د   20ييگ د
وؤشگت له امله چيگ د تگانك د ويجاؤولو پرسونل ضد وزن سره  په تماس كيگ انفجار كوي. د فشار سره چاوديدونكو توكو د شكل او ج

وؤتيا لري خو د يو دروند پرسونل ضد حگمكني ماين په موخه كارول كيإي. ھغه ملكي وكگؤي چيگ په ديگ چاوديدونكو توكو پخپله 
ليدل كيإي. د دولت تيريإي او يا نقليه واسطه چلوي د خپل حگان خگخه د دفاع توان نه لري او د ژوندي پاتيگ كيدلو أير كم امكان ييگ 

ضد عناصرو له خوا په افغانستان كي كاريدونكي چاوديدونكي توكي نإديگ دوه په دريمه برخه داسيگ شكل او جوؤشگت لري چيگ د 
  .  24فشار په پايله كيگ انفجار كوي

تگول تگال ملكي تلفاتو  ملكي خلك وژل شوي دي چي د 276كال په لومؤة نيمايي كيگ د حگان وژونكو بريدونو په حملو كي  2011د 
سلنه منسوب تلفات) تشكيلوي. سره له ديگ چيگ د حگان مركگو بريدونو شمير د تير كال د  24سلنه (  دولت ضد عناصرو ته  19

ھمديگ دوريگ سره تقريباْ برابر دي، خو د ملكي وكگؤو د مؤينيگ شميره د حگان مركگو بريدونو په پايله كي له بل ھر تكتيك خگخه 
سلنه زياتوالي شگيي. حگان وژونكي بريدونه په  52تگولو زيات لوؤ والي خگركگندوي، چيگ د تير كال د ھمديگ موديگ په پرتلهتر 

ديگ كال كيگ أير پيچلي وو او اكثره وخت په كيگ له خگو تنو بريد كوونكو خگخه په حيرانونكو بريدونو كيگ كار اخيستل شوي چي 
  گ وژل شوي دي.زيات شميرملكي افغانان په كي

انفرادي وژنو د تير كال په شان په لوؤه كچه دوام پيدا كؤي چي په ديگ بريدونو كيگ د واليتي شورا غؤي، د پوليسو قوماندانان، د 
بيرته خپلو ي سوليگ شورا غؤي، قومي مشران او ھغه جنكگيالي چيگ د جنكگ جبھه ييگ پريشگيگ او د ديگ ھخگه كيگ دي چ

په  190كال د جنورة او جون تر منحگ مھال كي  2011اي شي، په ديگ وژنو كيگ په نشگه كؤاي شوي  دي. د تگولنو سره يو حگ
په نشگه شويگ د  181كال په  ھمديگ موده كيگ  2010دي، په داسي حال كيگ چيگ د  ينشگه شويگ د وژنو پيشگيگ ثبت كؤ

  وژنو پيشگيگ ثبت شوي ويگ. 
                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د آيساف له خوا تر سره كيإي او د دولت پلوه حگواكونو له لوري ھوايي بريدونه د ملكي تلفاتو  25په افغانستان كي تگول ھوايي بريدونه
د ملكي كسانو مؤينه د ھوايي بريدونو په پايله كي رامنحگ ته شويگ ده او دا شميره  79په لومؤة نيمايي كيگ  2011عمده المل دي.  د 

سلنه لوؤوالي خگركگندوي. د ملكي خلكو په مركگ ژوبله كي زياتوالي د آپاچي ھيليكوپترونو  14كال د لومؤة نيمايي په پرتله  2010د  
سلنه د آپاچي ھيليكوپترونو ھوايي  33كال د ملكي وكگؤو د ھوايي بريدونو په پايله كي د مؤينيگ   2010بريدونو پوريگ تؤاو لري. د 

كال په لومؤي  نيمايي كي د آپاچي ھيليكوپترونو ھوايي  2011د ). 57مؤيني خگخه  171گ وه (د تگول تگالبريدونو ته منسوب شوي
  26 يي د ھوايي بريد په پايله كيگ دي ).  44تلفاتو  خگخه   79سلنه تشكيلوي ( د تگولتگال   56بريدونو ته منسوب تلفات 

كال په لومؤيو شپإو مياشتو كيگ په  2011لكي وكگؤو مركگ ژوبله ھم د د حگمكنيو جكگؤو او وسله والو نشگتو په نتيجه كي د م
تگپيان شوي وو، چي د ملكي خلكو  354ملكي وكگؤي   مؤه  او  304خگركگند أول زياته شويگ ده. د حگمكنة جكگؤيگ په پايله كيگ 

كال  په پرتله اته سلنه لوؤوالي  2010سلنه لوؤوالي راغلي، خو په مجموع كيگ په  ملكي مركگ ژوبله كيگ د  36په مؤينه كي 
خگركگندوي چي د حگمكنيو نشگتو په مھال رامنحگ ته شوي دي. يوناما د حگمكنة جكگؤيگ په پايله كيگ د دولت ضد عناصرو ته د 

                                                 
مياشتو كيگ د ايساف او افغان  12په تيرو مه نيتگه د ايساف د ماينونو ضد خگانكگيگ سره مركه  وكؤه.  10كال د جوالي په  2011يونا ما د  24

په اؤه تخنيكي معلومات راتگول   شول چي  13،000چاوديدونكي توكي له منحگه يوؤل شول ، چي له دي  جمليگ  20،000امنيتي حگواكونو له خوا 
سلنه ييگ د  69له ديگيگجمليگ خگخه  سلنه يي د فشار د تختيگ چوؤشگت  لري ،  90سلنه جوؤوي. د چاوديدونكو توكو  65د تگولو پاك شويو 

 .   ئلمن ليك /پا ورقي وكگور  48قرباني سره د تماس  په پايله كي انفجار كوي..  
ھوايي بريدونو كي ھغه تگول بريدونه شامليإي چي د نظامي الوتكو خگخه په كيگ د بمونو/كگوليو غورحگول اجراء كيإي چي په كيگ تگوليگ  25

  ه او بي پيلوتگه الوتكيگ  راحگي. الوتكيگ، ھليكوپترون
مه د آيساف د ملكي تلفاتو د خگارنيگ خگانكگيگ سره يوه ليدنه كي يوناما ته معلومات وركؤل شول چي آيساف په ديگ  25كال د جون په  2011د  26

  آپاچي ھيليكوپترونو خگخه كار اخلي. AH-64راپور كيگ شگودل شوو د نإديگ ھوايي بريدونو كي له 
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نه د شگكيلو خواو ملكي  وكگؤو مؤي 50سلنه د  ملكي وكگؤو مؤينه  ، او  د  66ملكي  كسانو مؤينه ،  او دولت پلوه حگواكونو ته    188
  د أزو په تبادله كي مستند  كؤيگ ده. 

د لومؤي نيمايي په پرتله يو إل خگه  تگيتوالي  2010د شپيگ له خوا د تالشة عمليات د دوه سلنيگ ملكي تلفاتو المل شوي، چي د 
تگپي كيدنيگ پيشگي ثبت كؤي  14او د  ملكي خلكو مؤينيگ 30خگركگندوي. يوناما د شپيگ د مھال  د تالشة  د عملياتو په پايله كيگ د 

سره له ديگ، د افغان ولس تر منحگ د ديگ أول عملياتو پر وؤانديگ كركه او نا خوشگي زياته شويگ ده . كله كله د شپيگ د  27 دي.
ژوبله تمام تالشة  دعملياتو خگخه وروسته له تاو تريخوالي خگخه أك الريونونه ھم تر سره شوي دي  چي د ملكي وكگؤو په مركگ 

د پوليسو له لخوا  كگولة ووروليگ شويگ او په پايله  الريون كونكوشوي دي ، لكه په ننكگرھار، كندھار او د تالقانو په  شگار كيگ په 
  كيگ ييگ ملكي تلفات رامنحگ ته شول. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

چيگ د افغانانو په ورحگني ژوند كيگ  تاوتريخوالي نور ھم كال په لومؤة نيمايي كي د ملكي تلفاتو زياتيدل دا خگركگندوي،  2011د 
د ھيواد په مختلفو برخو كيگ د جوالي په مياشت كيگ له نؤيوالو امنيتي حگواكونو خگخه افغان ملي امنيتي  28مخ پر أيريدو دي.

ولت ضد عناصر په ھخگه كيگ دي او حگواكونو ته د امنيت د مسؤوليت د ليإد پر مھال، تاو تريخوالي مخ په زياتيدو دي حگكه چي د د
غواؤي چيگ دا وشگيي چيگ كگونديگ افغان امنيتي حگواكونه د ديگ قابليت نه لري چي په يواحگيگ حگان امنيت وساتي. د د يگ 

پر په نيمايي كيگ د مخ  2011سره مختلفيگ وسله واليگ أليگ ھخگه كوي چي د سوليگ او بيا پخالينيگ پروسه زيا نمنه كؤي چيگ د 
زياتيدونكي تاوتريخوالي خگپو او وينيگ تويونيگ   په پايله كيگ د كگنگ شمير ملكي وكگؤو د مركگ ژوبليگ المل شو اوپه روانه 

  وسلواله شخؤه كيگ د ديگ تر مخه ييگ ساري نه ليدل كيإي. 
كيگ نوي حگايونه په نشگه كؤي دي. كال په لومؤة نيمايي  2011د دي سره چي د دولت ضد عناصرو په تكتيك كي بدلون ليدل شوي د 

قانون د اصولو له مخيگ خوندي پالنيگ يوناما لومؤي حگل پر دوه روغتونونو د بريدونو كره پيشگيگ ثبت كؤي دي  كوم چيگ د بشر 
بريد ترسره يي په كابل كيگ په نظامي روغتون  21حگايونه دي. طالبانو د ھغه حگان وژونكي بريد مسؤليت ادعاء وكؤه چيگ  د مئ په 

نور ييگ  تگپيان كؤل. يوناما پر روغتون دويم بريد ھغه وخت درج كؤ كله  23كؤ او په پايله كيگ د طب پوھنحگة شپإ محصلين مؤه او 
توكو  وچاوديدونك ويو حگان وژونكي بريد كونكي د لوكگر واليت په ازره ولسوالة كيگ په ملكي روغتون كيگ خپل 25چيگ  د جون په 

 43ماشومان وو او  13تنه ووژل ، د مؤو د جمليگ خگخه د واكسين لپاره كتار كي والؤ  20ر وركؤ، چيگ   په پايله كيگ ييگ ته انفجا
  نور ييگ تگپيان كؤل چي كگنگ شمير ييگ شگحگيگ او ماشومان وو. 

انديشگنه راوتگوكيده. د مئ د مياشتيگ په  په  نيمايي كيگ په وسله واله نشگته كيگ د ماشومانو استعمال او جلبول ھم يوه ستره 2011د  
كلن حگان وژونكي، چي يوناما تر ديگ دمه تر تگولو كم عمره بريد كوونكي ثبت كؤي، بريد تر  12لومؤة نيتگه د پكتيكا واليت كيگ يوه 

د شگحگينه  بريد كونكو په تنه تگپيان شول. ھمدا شان يوناما د بريد پر مھال  12سره كؤ چي دريگ ملكي وكگؤي په كي ووژل شول او 
شمول د شگحگينه حگان وژونكي پيشگيگ ثبتيگ كؤي دي. د جون د مياشتيگ په خگلورمه نيتگه طالبانو د ھغه بريد د مسؤليت ادعا 

                                                 
نيويارك تگايمز د  ،د شپيگ له خوا عمليات؛ د طالبانو مخنيوي خو افغانانو لپاره ملكي مركگ ژوبله ئ: كگال كارلوتگا ليكل شويگ مقاله وكگور د 27

ھده د شپيگ  دعملياتو راپور وركؤل شوي . يوناما مشا 300د ناتگو او افغان چارواكو ته په منحگني  أول په يويگ مياشت كيگ . 2011، 8جوالي 
د شفافيت كؤيگ ده  چيگ  د شپي له خوا دعملياتو په ھكله كره او دقيق ارقام الس ته راوؤل ستونزمن كار دي او عمده المل يي د عملياتو په ھكله  

حگيگ او  يا  په كگأه نشتوالي دي ، په پراخه كچه دا عمليات د آيساف، ملي اردو، نؤيوالو او ملي حگانكگؤيو حگواكونو او سرحدي پوليسو له خوا په يوا
ساف د شميرو سره  تر سره كيإي. يوناما د ايساف خگخه أير حگل د شپيگ د عملياتو د ارقامو او اوشگتي ملكي تلفاتو  په اؤه غوشگتنه كؤيگ ده ، خو آي

الس رسي ته په پام سره، شگايي  يوناما د د محرم والي له امله د معلوماتو د وركؤيگ خگخه أأه كؤيگ ده . د كاري چاپيريال او معلوماتو ته د محدود 
 شپييگ له خوا د عملياتو د ارقامو او  د ديگ  په پايله كيگ د ملكي  تلفاتو بشپؤ راپورونه لري.

گولو د ملكي  تلفاتو په درلودلو سره تر ت 368را  پديگ خوا له كومه وخته چي  يوناما د ملكي وكگؤو تلفات ثبت كؤي دي د مئ مياشت   2007د  28
ملكي تلفاتو  350كال د اكگست مياشت  2010تلفاتو سره دويمه راحگي .  د د يگ ترمخه د  360زياته مركگونيگ مياشت  وه او ورپسي جون  د

 درلودلو سره لومؤة حگايي نيولي و چيگ د تگاكنو خگخه وؤانديگ په افغانستان كي د تاو ترخوالي أك وخت كگنگل كيده.
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وكؤله، كله چي يويگ شل كلنيگ حگان وژونكيگ بريد كوونكيگ د كونؤ واليت د مروريگ په ولسوالة كي پر يوه امريكايي كاروان 
مه نيتگه د اروزكگان واليت په چارچينو ولسوالة كي يوه اته كلنه نجلة ھغه مھال مؤه شوه چي د حگان  26تر سره كؤ. د جون په  بريد

وژونكي بريد كوونكي په توكگه ورخگخه كار واخيستل شو. د دولت ضد عناصرو ديگ ماشومي نجلة ته د چاوديدونكو توكو يوه بسته 
او كله چي د پوليسو يوه موتگر ته ورنإديگ شوه، نو د ريموتگ كنتگرول په ذريعه ورته انفجار وركؤل  وركؤه چي حگان سره يي يوسي

  شو چي په كيگ يواحگيگ ھمدا ماشومه ووژل شوه او بل ھيچا ته تاوان و نه رسيده. 
ر كؤي دي. د بيلكگيگ په توكگه د يوناما د طالبانو ھغه تكتيكونه  ثبت كؤي دي چي ملكي خلك ييگ د زور دالريگ په خپل مالتؤ مجبو

چاوديدونكو توكو حگايي پر حگايي كول، په نشگه شويگ وژنيگ، او د ملكي كسانو پر وؤانديگ نور عمدي بريدونو له أار سره سره ، 
په ديگ بانديگ طالبانو د تھديد ھغه تكتيكونه لكه د شب نامو خپرول، شفايي كگواشگ، اختطاف او ناقانونه پوستو ايجادول چي تگولنيگ 

مجبوره كؤي چي د دوي سره مرسته وكؤي ، ادامه وركؤيگ ده. د مئ په مياشت كيگ د دولت سره د تؤاو په كگمان ملكي وكگؤو ته د 
كگواشگ ترخگنكگ په لوكگر، نورستان، كونؤ، ننكگرھار ،سرپل او غور واليتونو كي،  د اختطاف ،په تكگ راتكگ بنديز او د شب 

  پورونه وركؤل شوي دي  چي  ملكي وكگؤو ته  كگواشگونه شوي چيگ له خپلو دندو الس واخلي.نامو استولو را
كال  لومؤة نيمايي پر  2011يوناما مشاھده كؤيگ ده چيگ د طالبانو لخوا د ملكي وكگؤو د تلفاتو كمشگت كيگ د پرمختكگ په ھكله د 

قانون سره سم پالنيگ ريگ شوي  دي  خو سره له ديگ ھم د نؤيوال بشر مھال، د اپريل او مئ په مياشت كيگ  په وار وار اعالميي خپ
. طالبانو ملكي وكگؤي 29تگاكلي ھدف په سمه  توكگه نه دي په  نشگه شوي چي په ريشگتينيگ توكگه د ملكي وكگؤو تلفات را كم كؤي

رته له تفكيكه يي د ھغه وسلو خگخه كاراخستلي په مستقيم أول خپل ھدف كگرزولي دي  او د ھغوي  وژلو ته يي ادامه وركؤيگ ده  او پ
چي بيلكگه يي د فشار په نتيجه كي چاوديدونكو توكو استعمال دي. طالبانو د ملكي  وكگؤوعمدي او په نشگه شويو وژنو ته ادامه 

ر په نتيجه كي وركؤيگ ده ، او د دولت ضد عناصرو په لويه كچه كگنگ شمير بي تفكيكه وسلوخگخه په حگانكگؤيگ توكگه د فشا
چاوديدونكو توكي  استعمال كؤي  دي. دغه چاوديدونكيگ وسيليگ د پرسونل ضد ماين ورته عمل كوي چيگ د نظامي او ملكي ھدف 

د فشار په نتيجه كيگ چاوديدونكي  يگھغه أله چ هترمنحگ توپير نه شي كوالي چيگ له ديگ امله غير قانوني وسلي كگنگل كيإي. ھر
نؤيوال قانون او د افغاستان د قانون خگخه سره بشرپالنيگ د او وسيلو خگخه كار اخلي د  او د جنكگي ممنوعه وسلو ي توكي استعمالو

  غؤونه كوي.
پر مھال طالبانو د پرسونل ضد ماينونو استعمال منع اعالن كؤ او د اعالميي په صادرولو سره ييگ د غندنيگ تر خگنكگ  د  1998د  

.  نو د طالبانو د ھر فرد له خوا د فشار سره چاوديدونكو وسيلو استعمال د  30مي او غير انساني عمل وكگنگلو ديگ كارول  يو غير اسال
طالبانو د حگمكني ماين د بنديز د اعالميي خگخه سرغؤونه ده. يوناما د طالبانو خگخه غوشگتنه كوي چي  په علني توكگه ديگ د ديگ 

  يگ د طالبانو له خوا د ديگ  نور كارول  سمالسي بند  شي.وسلو په استعمال خپل تعھد تكرار كؤي چ
نيتگه تگاكل شوي،  20كال د جوالي د مياشتيگ  په  2011د نؤيوالو حگواكونو خگخه افغان حگواكونو ته د امنيت د مسؤوليت انتقال د 

مو كيگ پيل شوي دي. يوناما د افغان محلي چي د ديگ ترمخه په رسمي توكگه افغان سيمه ييزو پوليسو پروكگرام د ھيواد په يو شمير سي
پورونه الس ته راوؤي دي. يوناما محلي پوليسو اپوليسو د پروكگرام په ھكله د حكومتي چارواكو او د تگولنو مشرانو  د مختلفو نظريو ر

ه برخه كيگ ھم حگينيگ كيگ د خلكو په جذب او د ھغوي د ھويت د تصديق، دھغوي د اجراآتو خگخه د نظارت ،كنترول او قومانديگ پ
كال د جون په مياشت كيگ  د لغمان په  واليت كيگ  سيمه ييزو دولتي  2011انديشگنيگ او كتنيگ لري. د بيلكگيگ په توكگه، د 

چارواكو، د ولسوالة د شورا غؤو او نورو د تگولنيگ وكگؤو داسيگ راپور وركؤي چي دا پروسه يواحگيگ د ولسواليو په كچه  د 
د پخوانيو جھاديانو په وسلوبيا سمبالول كگنگلي دي چيگ د "و په كنتگرول كيگ ده او د محلي پوليسو جذب ييگ په اتفاق سره زورواكان

حگينو خلكو دا پروسه د كلي په كچه د دولت  د مخالفينو د نفوذ خگخه د " حكومت او نؤيواليگ تگولنيگ له خوا بيگ وسليگ شوي وو.
كگنگلي په داسي حال كيگ چيگ حگينو نورو د قوماندان ساالرة، له قدرت خگخه ناوؤه استفاديگ او د  مخنيوي لپاره يو موزون قدم

  جرمونو د زياتيدلو د زيات امكان په سبب خپليگ انديشگنيگ شريكيگ كؤي دي. 
يس سيميگ ته د طالبانو د بيا د ھلمند واليت په مارجه ولسوالة كيگ د تگولنيگ مشرانو يوناما ته په أاكگه  كؤيگ ده چي سيمه ييز پول

راستنيدو خگخه مخنيوي كوي خوبيا ھم ھغوي وويل چيگ  داد د وخته وؤانديگ دي چيگ ايا سيمه ييز پوليس د ديگ وؤتيا لري چي اوإد 
  مھاله ثبات به تگينكگ كؤاي شي. 

خه كيگ كار كوي د محلي پوليسو خگخه د كورنيو چارو وزارت سره يوحگاي، ھغه نؤيوال حگواكونه چي د سيمه ييزو پوليسو په بر
ديگ په جدي توكگه نظارت او مراقبت وكؤي. د ديگ لپاره چيگ دا پروكگرام د ملكي وكگؤو خوندي ساتنه أاأمنه كؤي، ديگ ته اؤتيا 

                                                 
او  د افغانستان د اسالمي  امارت، په كندھار كي  2011اپريل  30ي امارت ( د رھبرة شورا د سپرلي موسم د عملياتو د پيل اعالميه د افغانستان اسالم 29

چي ملكي وكگؤو د تلفاتو پر مھال طالبانو له خوا د  ئد دي سره د راپورھغه برخيگ ته مراجعه وكؤ. 2011مئ  10ساعته عمليات ،، بشپؤ راپور  48
  يو  په اؤوند ده. اعالم

  ميگ نيتگيگ اعالميه: 6، د اكتوبر د 1998د افغانستان د اسالمي امارت د حگمكني ماينونو په ھكله د  30
او  په ديگ   په نؤيواله كچه د (افغانستان د اسالمي امارت) د حگمكني ماينونو په توليد ، تجارت ، ذخيره كولو او استعمال د بشپؤ بنديز غوشگته كوي: 1
په ملي كچه د افغانستان  اسالمي امارت د حگمكنيو ماينونو په توليد ، تجارت ، ذخيره كولو او  -2ؤوند په فعاله توكگه بشپؤيگ ھمكارة ته چمتو دي . ا

د ھر أول ماينونو د نه استعمال بانديگ بشپؤ بنديز اعالنوي ، او د افغانستان  اسالمي امارت  د افغانستان زيانمن شوي ولس او نؤيواليگ تگولنييگ سره 
د افغانستان  اسالمي امارت د تگولو وسله والو مخالفينو ألو خگخه غوشگتنه كوي چي د ماينونود استعمال ، توليد ، تجارت او . 3استعمال  ژمنه كوي . 

ھغه خگوك چيگ په افغانستان كيگ  حگمكني . 4ذخيره كولو خگخه ديگ أ أه وكؤي او نورديگ د كؤيدولو او زيانمن شويو افغانانو د زيان المل نه شي. 
د افغانستان  اسالمي امارت د اوتاوا د . 5ماينونه د ذاتيگ ، سياسي او نور اختالفونو له امله استعمالوي ، د اسالمي قانون په رنگا كيگ به مجازات كيإي. 

ؤي چي تر اوسه ييگ  دا تؤون نه دي امضاء كؤي ،چيگ د تؤون  امضا ء  كونكوغؤو خگخه مننه كوي ، او په كلكه د ھغو  ھيوادونو خگخه غوا
  حگمكني  ماينونو توليد ، تجارت ، ذخيره كول او  استعمال سم السي  بند كؤي  او د اوتاوا تؤون ته درناوي وكؤي. 

  امضاء او مھر : د اسالم خادم اميرالمؤمنين ؛ (مجاھد ) مال محمد عمراخوند . 
  طالبانو دا اعالميه لغوه كؤيگ وي. داسي كوم سند وجود نه لري چي

     http://www.the-monitor.org/index.php/publications/display?url=lm/1999/afghanistan دزياتو معلوماتو لپاره:
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ديگ چتگك  ليدل كيإي چي قومانده او كنترول كيگ شگه والي ته وده وركؤي او د ناوؤه چلند او جرمونو كيگ د شگكيلتيا پر مھال
  اجراات تر سره شي.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

نيتگه په دريگ واليتونو او او  20كال د جوالي د مياشتيگ په  2011كه خگه ھم افغاني حگواكونو ته د امنيت مسؤوليت انتقال د  
 2010له والو حگواكونو ال په خگلور شگارونو كيگ په رسمي توكگه پيل كيإي، د ھيواد په حگينو جكگؤه حگپلو سيمو كيگ نؤيوالو وس

كيگ  له نظامي بيسونو او لريگ پرتو پوستو خگخه په وتلو پيل كؤي(د بيلكگيگ په توكگه د كنؤ دواليت حگينيگ ولسوالة). يوناما د 
  ديگ سيموخگخه د نؤيوالو حگواكونود وتلو وروسته  د بشري حقونو د ساتنيگ په اؤوند جدي انديشگنيگ درج كؤي دي .

كال په لومؤة نيمايي كيگ يوناما د ياغيانو پر وؤانديگ د پاكستاني پوحگ له خوا په ھغه آزادو قبايلي سيمو د عملياتو له امله  2011د 
چيگ دغه سيميگ د كنؤ او ننكگرھار د واليتونو سره  كگأه پوله  لري، د ملكي تلفاتو پيشگيگ ثبتيگ كؤي دي. دا عمليات د  ملكي 

او د سلكگونو خلكود بيگ حگايه كيدلو المل كگرحگيدلي دي. د كنؤ واليت چارواكو دا تائيد كؤه چيگ د جون د  وكگؤو د مركگ ژوبليگ
ميزائيل له پاكستان خگخه افغانستان ته ويشتل شوي دي  چي شيكگل، سركانگو،  289نيتگيگ تر منحگ مھال كيگ  15-30مياشتيگ د 

تنه يي تگپي كؤي دي. د ننكگرھار  16تنه ييگ وژلي دي ( اته ماشومان دي) او  14او  ناؤة، دانكگام او اسمار ولسواليو كيگ پريوتي
واليت د كگوشتيگ ولسوالة چارواكو ھم د ديگ راپور وركؤي چي په وروستيو مياشتو كيگ داسيگ د كگوليو وريدل ھلته ھم روان وو 

دي. د سرحد د كنتگرول په برخه كيگ د امنيتي حگواكونو خلكو د بيحگايه كيدلو سبب كگرحگيدلي  2000چي د ولسوالة مركزته  د 
ناتواني د دولت مخالف وسلوالو د فعاليت لپاره زمينه پراخوي ،او د دولت ضد عناصرو پر ضد عمليات  تل ملكي وكگؤو ته د تاوان 

  رسولو پايليگ لري.
ه د ملكي وكگؤو لپاره د امنيت خرابوالي د ديگ المل كال د لومؤيو شپإو مياشتو په ترخگ كيگ د جكگؤو د شدت موندلو په وج 2011د 

كگرحگيدلي دي چيگ ملكي وكگؤي د خپليگ ساتنيگ او پناه لپاره أير كم حگايونه پيدا كؤاي شي. د ملكي وكگؤو د بيطرفة وضعيت يا 
راكگير دي". ملكي وكگؤي حالت په زياتيدونكي توكگه د تھديد سره مخ دي حگكه چي دوي "د جكگؤيگ د دوو اؤخونو په منحگ كيگ 

د دواؤو اؤخونو د مختلفو او متضادو غوشگتنو او الزاماتو سره مخامخ دي چي په نتيجه كيگ ملكي خلك صرف نظر له د يگ چيگ 
 خگوك د چا طرف نيسي، د تھديد او تاو تريخوالي سره مخ كيإي. لكه د ھلمند واليت د مارجيگ ولسوالة يو اوسيدونكي  يوناما ته داسيگ

  وويل:
"طالبان ھر كور ته چي وغواؤي په زوره ورحگي. وروسته بيا له ھغه كور خگخه أزيگ كوي او بيا آيساف او ملي اردو پر ھغه كور 
أزيگ كوي. خو كه زه طالبانو ته ووايم چي زما كور ته ديگ نه راحگي، نو طالبان به ما ووژني. نو حگواب به خگه وي؟ يا به آيساف ما 

   31 م طالبان. خلك په ديگ أول ژوند نه شي كوالي."وژني او يا ھ
په تگوليزه توكگه د ملكي وكگؤو مركگ ژوبله، صرف نظر له ديگ چي خگوك ييگ مسؤول دي، د كورنيو او تگولنو پر ژوند غمجن 

ملكي وكگؤو تلفات را او تل پاتي اثر غورحگوي. ملكي وكگؤي به ھغه وخت  كگتگونكي وي چيگ په افغانستان كيگ  په بشپؤه توكگه د 
خگخه  په كلكه غواؤي چيگ ال زياته ھخگه وكؤي چيگ د ملكي وكگؤو بيطرف والي ته  ووكم شي. يوناما په جكگؤه كيگ د شگكيلو خوا

احترام وكؤي، د ملكي وكگؤو ساتنيگ ته زيات پام وكؤي او د خپلو قانوني مكلفيتونو سره حگان برابر كؤي  خگو چيگ ملكي تلفات او 
  لكي تگولنو ته زيان اؤول راتگيتگ كؤي.م

                                                 
  مه د مارجي خگخه بي حگايه شوو وكگؤو سره د يوناما مركه. 23آكگست په كال د  2010د  31

ملكي وكگؤو وژل  368: يوناما د جون پر يوولسمه نيتگه په مطبوعاتي اعالميه كيگ ويلي وو چيگ د مئ د مياشتيگ په جريان كي 1لومؤي ضميمه 
يوه اعالميه  12شوي وه. د ھغيگ په حگواب كيگ طالبانو د جون په  سلنه د حكومت ضد عناصرو ته منسوب كؤاي 80ثبت كؤي چي د ديگ تلفاتو 

ساب خپره كؤه چي د تلفاتو د ارقامو سره ييگ خپل مخالفت شگودلي و او د پيشگو يو لست ييگ وركؤي و چيگ كگونديگ يوناما ھغه پيشگيگ نه دي ح
خوا په حگوابي اعالميه كيگ ياديگ شويگ ويگ، و ارزاوه او د جون كؤي. يوناما د ھغو  خگخه د ھريگ يويگ پيشگيگ وضعيت چيگ د طالبانو له 

  د مياشتيگ په شلمه نيتگه ييگ دطالبانو د  پيشگو لست ته  حگواب واستاوه ،چي يوناما د ھريگ يويگ  پيشگيگ پلتگنه تر سره كؤيگ وه. 
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  سپارشگتنيگ 
كال په خپل كلني راپور كيگ  2010يوناما او د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون د ملكي وكگؤو د مركگ ژوبليگ په ھكله د 

يلو خواوو دا حگينيگ اساسي سپارشگتنيگ كؤي دي  چيگ د ملكي وكگؤو ساتنيگ ته وده وركؤي. په جكگؤيگ كيگ شگك
 سپارشگتنيگ په بشپؤ أول نه دي عملي كؤي. يوناما پر ھغو سپارشگتنو بيا تأكيد كوي او په النديگ توكگه نور تگكي پريگ زياتوي:

  

  ضد عناصرو ته دولتد 
ي وكگؤو د مركگ تفكيك او احتياط د اصولو په شمول  نؤيوالو بشر دوستانه قوانينوته درناوي او د متابعت له الريگ د ملك تناسبد  •

  ژوبليگ مخنيوي وكؤي.

 قانون په رنگا كيگ تعبير كؤي. پالنيگ) لفظ  مفھوم د نؤيوال بشريد (ملك •

سمالسي ديگ د ملكي وكگؤو په نشگه كول او وژل بند كؤي چي دوي د نؤيوالو قوانينو له مخيگ له ھر أول بريد خگخه خوندي    •
 الرشگودنيگ ديگ بيرته لغوه كؤي چيگ د ملكي وكگؤو وژلو ته جواز وركوي.كگنگل كيإي او ھمدا شان ھغه تگول اوامر او 

 سمالسي ديگ  پر روغتونونو  بريدونه بند كؤي. •

د فشار په واسطه فعاليدونكو چاوديدونكو توكو استعمال ديگ سمالسي بند كؤي او خپل پلويان ديگ د ھغوي له استعمال خگخه منع كؤي، او  •
د طالبانو د حگمكنيو ماينونو په  1998أول نا قانونه وسلو د نه استعمال ژمنه وكؤي. په علني أول ديگ طالبان د  په علني توكگه ديگ د ديگ

 استعمال د بنديز اعالميه  يو حگل بيا اعالن كؤي او تگولو پلويانو ته  ديگ د ھغيگ د تنفيذ ھدايت وكؤي.

پر ملكي وكگؤو بريدونه منع كوي، او د حكومت ضد عناصرو ھغه داسيگ طرزالعملونه او ھدايات ديگ نافذ او عملي كؤي چيگ  •
 غؤو سره ديگ احتساب وكؤي چي ملكي وكگؤي وژني يايي  تگپي كوي.

 .برخه واخلي  كيگ شريكولو اترو او معلوماتو خبرو د ھكله په تلفاتو يملك د يگد سره يوناما د •
 

 د افغانستان حكومت ته
  شي چيگ د ملكي تلفاتو پيشگو راپور ته د حگواب ويلو او د پلتگنو واك ولري. مسلكي دولتي كميتگه ديگ جوؤهيوه  •

د آيساف د ملكي وكگؤو د تلفاتو د تعقيب خگانكگيگ په أول ديگ د ملكي وكگؤو د تلفاتو د تعقيب كميتگه جوؤه كؤي  خگو  وكؤاي  •
ي، له تيرو كؤنو خگخه درس واخلي، او د ملكي وكگؤو شي چيگ د افغان امنيتي حگواكونو له خوا د ملكي تلفاتو تعقيبول أاأمن كؤ

 ساتنيگ،  د تاوان جبران، او حساب وركولو ته وده وركؤي.

د نؤيوالو وسله والو حگواكونو سره ديگ داسيگ تدابير طرح او پلي كؤي چيگ د ھغو ملكي وكگؤو د وژل كيدلو مخنيوي وكؤي  •
 چيگ د وژلو زيات خطر ييگ شته.

منيتي حگواكونو ته ديگ ( ملي پوليس او اردو ) د نؤيوال بشردوستانه قانون او بشري حقونو په ھكله الزمه روزنه د افغانستان  ا   •
 وركؤل شي او دا روزنه ديگ د افغانستان د ملي حگواكونو د تربيت او روزنيگ  د الزميگ برخيگ په توكگه شامله شي.

ان امنيتي حگواكونه ديگ  په حگانكگؤيگ روزنه او وسايلو سنبال كؤي د د  كگنگيگ كگونگيگ د كنتگرول په برخه كيگ ديگ افغ •
 شمول د داسيگ بديلونو قانوني او معياري تطبيقول ديگ د مناسب تگريننكگ له الريگ أاأمن كؤي.  وژونكيگ قويگ د بديل په

  

  

  نؤيوالو وسله والو حگواكونو ته
ديگ تگول ممكن احتياطي تدابير ونيسي چيگ د ملكي وكگؤو د مركگ، تگپي  عملياتو د پالن كولو او تطبيق په جريان كيد نظامي  •

  كيدلو او يا د ملكي شيانو د تخريب امكان كم كؤي. سم السي او په بشپؤه توكگه ديگ نويگ الرشگوونيگ تطبيق كؤي.

رخه كيگ په سمه توكگه تربيه أاأمنه ديگ كؤي چيگ د ھليكوپترونو تگوله عمله د حگواك د استعمال د تكتيكي الرشگودونو په ب •
شويگ او په تگولو نإديگ جنكگي مأموريتونو كيگ دا تكتيكي ھدايات د ھليكوپترونو د عمليگ له خوا عملي كيإي. خگيؤنيگ  ديگ 

يگ چ وكؤي چيگ د آپاچي ھليكوپترونو په عملياتو كيگ د ملكي وكگؤو تلفات وليگ مخ پر زياتيدو دي او ھغه بدلونونه ديگ عملي كؤي
 د ملكي وكگؤو ساتنه او خوندي كول ال شگه كؤي.

مه نيتگه صادر شوي "د شپيگ له خوا د تالشة عملياتو تكيتيكي الرشگودنيگ" ته ديگ بيا كتنه وكؤي   23كال د جنوري په   2010د  •
ي دي. أاأمنه ديگ كؤي خگو أاأمنه كؤي چيگ د ديگ ھدايت د تگولو تگكو عملي كول په ھر عمليات كيگ اختياري نه بلكيگ  الزم
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چيگ د شپيگ د عملياتو په اؤه ھر نوي ھدايت د داسيگ عملياتو د ملكي تلفاتو د تداوم په سبب ال زيات محدوديتونه وضع كوي او د 
 .شپيگ له خوا عملياتو كيگ ديگ مشري د افغان امنيتي حگواكونو له خوا كيإي او وروستني  ھدف يي د عملياتو"افغاني خاوندتوب" دي

د ديگ أاأ ديگ وركؤي چيگ تگول حگواكونه د قوتونو د ساتنيگ تكتيك، تخنيك، او معياري طرزالعملونو كيگ پوره روزل شوي   •
دي. پوستيگ او د چتگك غبركگون حگواكونه ديگ د وژونكيگ وسيلو پر حگاي په نورو بديلو وسايلو سمبال كؤي. د ملكي خدماتو د 

انكگؤيگ توكگه د راأيو له الريگ پيل كؤي  خگو چيگ أاأمنه كؤي چيگ تگول ملكي افغانان د ابالغ يوه نويگ دوره ديگ په حگ
 چك پوستگونو او د قطارونو د طرزالعملونو خگخه با خبره اوسي. حگانكگؤو
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  د دولت ضد عناصر اودملكي كسانو ساتنه 

  

  عمومي كتنه
  

د جنورة  2011مياشتو كي خگركگند شو. د  6په لومؤيو  2011زياتوالي د د دولت ضد عناصرو له خوا د ملكي تلفاتو په شمير كيگ بل 
ملكي تلفات حكومت ضد عناصرو ته  2927نيگتيگ پوري تگول تگال  30د مياشتيگ د لومؤة نيگتگيگ خگخه د جون د مياشتيگ تر 

كال د ورته  2010. دا د كسان تگپيان شوي دي 1760ملكي كسان وژل شوي او پاتيگ 1167منسوب شوي چيگ په ترتيب سره 
كال د  2010سلنه زياتوالي شگييگ. د  21موديگ په پرتله دولت ضد عناصرو ته د منسوب شويو ملكي كسانو د وژنو او تگپي كيدو 

 سلنه زياتوالي راغلي 80سلنيگ ملكي تلفاتو په پرتله دولت ضد عناصرو ته د منسوب شويو ملكي تلفاتو په كچه كيگ  70ورته موديگ د 
دي. د دغه عمده المل د حگانمركگي بريدونو او حگمكنية جكگؤيگ له امله د ملكي تلفاتو په شمير كيگ د تلفاتو زياتوالي شگودل شوي او 

  د ديگ ترخگنكگ  په نشگه شوي وژنو دوامدره كمپاين او د تعبيه شويو چاوديدونكو توكو زياته كاروونه ھم شگودل شويگ ده. 
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  د ملكي تلفاتو په اؤه د طالبانو بيان 
  
مياشتو په ترخگ كيگ د ملكي تلفاتو په اؤه د طالبانو له خوا يو شمير بيانونه خپاره شوي. د دغو بيانونو بيا كتنه  6كال د لومؤيو  2011د 

حگي عملياتو پرمھال د احتياطي تدبيرونو، تخنيكونو، په حگانمركگي بريدونو كيگ د ملكي تلفاتو د كچيگ د راكمولو په خاطر او د پو
  وسلو او د ھدف د معلومولو له الريگ ديوه پرانيستي أيالوكگ شگكارونديي كوي. 

  
نيگتگيگ په يوه بيان كيگ د پسرلنيو عملياتو يا د بدر د عملياتو د پيل په اؤه وييل شوي ،  30كال د اپريل د مياشتيگ د  2011د طالبانو د

به د پوحگي ماھيت په موخو خپل بريدونه متمركز كؤي، له احتياطه به كار اخلي او د ملكي كسانو د ساتنيگ په مسله ييگ ھغوي 
  تگينكگار كؤي.

د يوه دقيق پوحگي پالن د جوؤولو له الريگ د پسرلنيو عملياتو پر مھال د ملكي كسانو د ساتنيگ او خونديتوب مسليگ ته دي جدي پام  
تگولو اثبات شويو پوحگي تخنيكونو په كارولو سره، عمليات به د يرغلكگرو د حگمكنيو او ھوايي حگواكونو په وؤانديگ، واؤول شي. د 

د خرپ او ترپ په بريدونو ، أله ييز يرغل، شگاري بريدونو، پرمختللي چاوديدونكو  توكو بريدونو، موثريگ أليگ او د جكگؤه مارو 
  32يدونو كيگ د پرمخ تللو وسلو په كارولو تمركز وكؤي.مجاھدينو له خوا د استشھادي  بر

  
ساعته وروسته طالبانو  48نيگتگيگ په اؤه په يوه خپور شوي بيان كيگ د كندھار د بريد خگخه  10كال د مة د مياشتيگ د  2011د 

لياتو پر مھال د مجاھدينو له وويل چيگ د ھغوي ھدفونه تگول پوحگي ماھيت لرونكي ھدفونه وو، ھغوي وويل، يادونه كيإي چيگ د عم
  33خوا يوازيگ دولتي تاسيسات تر ھدف النديگ نيول شوي او په ديگ توكگه ھيخگ ملكي ته زيان نه دي اوشگتي.

  
پاراكگراف د ملكي كسانو د ساتنيگ مسووليت د شخؤيگ  7نيگتگيگ د بيان  30يوناما يادونه كوي چيگ د طالبانو د اپريل د مياشتيگ د 

خواوو نه بلكه په ملكي وكگؤو اچوي. طالبانو ملكي كسانو ته وييلي چيگ د غونأو د جوؤيدو، كاروانونو او د دشگمنانو د په شگكيلو 
مركزونو په وؤانديگ د راتگوليدو خگخه د حگانونه لريگ وساتي ،چي په پابله كيي  به ھغوي د مجاھدينو له خوا د دشگمن په وؤانديگ 

يوناما به دي  تگينكگار كوي چيگ د ملكي كسانو ساتنه  په شخؤه كي د تگولو شگكيلو  34نه مخامخ كيإي.په عملياتو كيگ د زيان سره 
خواوو يو معلوم او روشگانه مسووليت دي. دا د ملكي كسانو مسوليت نه دي چيگ حگانونه د جكگؤي د اغيزو خگخه وژغوري بلكه دا د 

  حاصل كؤي چيگ د پوحگي عملياتو پرمھال ملكي كسانو ته زيان وا نه وؤي.  شخؤيگ د شگكيلو خواوو قانوني مسووليت دي خگو أاأ
  

كيگ   د ملكي كسانو د ساتنيگ  په ھكله د  د طالبانو دخگركگندونو تائيد كوي. د  ”د ضوابطو په اليحه“كال  2010يوناما ھم د طالبانو د 
لكي تلفاتو د مخنيوي په خاطر د يويگ اؤتيا يادونه كوي. د بيانيگ پاراكگراف د حگانمركگي بريدونو په ھكله د م 57بيلكگيگ په توكگه 

                                                 
 4سرلني عملياتو د پيل په اؤه د اسالمي امارت د رھبرة د شورا بيان، نيگتگه، د پ 30كال د اپريل د مياشتيگ  2011د افغانستان اسالمي امارت، د  32

  پاراكگراف.
نيگتگه. يوناما د كندھار د عملياتو چيگ  11كال د مة د مياشتيگ  2011ساعته عملياتو مكمل راپور، د  48د افغانستان اسالمي امارت، د كندھار  33

ملكي كسانو د تگپي كيدلو يادونه كوي.  د نورو سترو عملياتو په پرتله كوم  26د وژنيگ او نورو  ملكي كسانو 5رھبري ييگ د طالبانو له خوا كيده د 
دو تحليل چيگ د يوناما له خوا مستند شوي، په ديگ پيشگه كيگ د ملكي كسانو د تلفاتو شمير كم و. په بريدونو كيگ د طالبانو د ھدفونو د تگاكل كي

حگي او د قوماندي د كنترول تاسياست تر ھدف النديگ نيولي، كه خگه ھم چيگ د ترافيك  پوليسو د قوماندي شگييگ چيگ ھغوي په عمومي توكگه پو
  مركز تر بريد النديگ نيول شوي چيگ يوناما ييگ يو ملكي ھدف بولي. 

 7ه د اسالمي امارت د رھبرة د شورا بيان، نيگتگه، د پسرلني عملياتو د پيل په اؤ 30كال د اپريل د مياشتيگ  2011د افغانستان اسالمي امارت، د  34
خه حگانونه پاراكگراف: تگول افغانان بايد په پام كيگ ولري چيگ د غونأود جوؤيدو، كاروانونو او د دشگمنانو د مركزونو په وؤانديگ د راتگوليدو خگ

ال د زيان خگخه وژغول شي، يا د مجاھدينو د عملياتو په لريگ وساتي خگو د مجاھدينو له خوا د دشگمن به وؤانديگ د بريدونو د ترسره كولو پر مھ
  تعقيب په معمول أول شگايي دشمن د ھغوي خگخه غچ وا نه اخلي.
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د  35دغه برخه نه يوازيگ د مشروع پوحگي ھدفونو په نشگه كول نه محدودوي او شگايي د ملكي وكگؤو ھدفي وژنو ته اجازه وركؤي.
انو ژوند او مال د ساتنيگ او خونديتوب پاراكگراف د طالبانو مشران  او  غؤي ديگ ته اؤ باسي چيگ د ملكي كس 65ھمديگ اعالميي 

خگخه د أاأ په خاطر ممكنه اؤين كگامونه واخلي او د بيگ احتياطة په خاطر د حساب وركونيگ د چارو يادونه كوي ،خو په ديگ ھكله 
  بيا د كوم ميكانيزم يادونه نه ده شويگ. 

  
سته منعه كوي،لكه د تعبيه شويو چاوديدونكو توكو  چي د فشار  پاراكگراف د بيگ تشخيصه وسلو كگتگه اخ 65يوناما يادونه كوي چيگ 

په پايله كي چوي، كوم چيگ د بشرپالنيگ د نؤيوال قانون النديگ د ملكي كسانو د ساتنيگ او د بحث وؤ ضوابطو د اليحي غوشگتنيگ 
او پوحگي نقليه وسيليگ ترمنحگ توپير  تر پشگو النديگ كوي. دغه أول تعبيه شوي چاوديدونكي توكي په خپل ذات كيگ د ملكي موتگر

نه شي كوالي، دا أول وسليگ لكه حگمكني ماينونه بيگ تشخيصه وسليگ دي او د ھغوي كارول د بشرپالنيگ نؤيوال قانون تر پشگو 
  36النديگ كول دي.

غت شگه شوي،  خو يوناما د طالبانو په پاي كيگ، كه خگه ھم چيگ د ملكي تلفاتو د مخنيوي په اؤه د طالبانو په وينا كي  فصاحت او بال
له خوا د بشرپالنيگ نؤيوال قانون سره  سم  او موافق  يا د ھدف په نشگه كولو فعاليتونو  كي  د ملكي تلفاتو د كچيگ د كمولو په برخه 

چاوديدونكو توكو لكه د  كيگ كوم د پام وؤ شگه والي نه دي مستند كؤي. طالبانو د ملكي كسانو مستقيم ھدف كگرحگول او د تعبيه شويو
  بيگ تشخيصه او  فشار په پايله كي چاوديدونكو توكو كارولو ته دوام وركؤي. 

  
كال د مارچ په مياشت كيگ د افغانستان د علماو شورا يوه فتوا صادره كؤه چيگ د ايساف په ھوايي  2011د يادونيگ وؤ ده چيگ د 

  37كگو بريدونو كيگ د ملكي كسانو د وژنيگ غندنه كوي.بريدونو او د حكومت ضد عناصرو له خوا په حگانمر
  

  ملكي قرارداديان په نشگه كول 
  

طالبانو ھغه ملكي كاركوونكي  چيگ د افغان حكومت او دولت پلوه حگواكونو لپاره لوجيستيكي او تعميراتي خدمتونه وؤانديگ كوي، د 
مياشتو كيگ، طالبانو او نورو پوحگي ألو په مستقيم أول دغه  6په لومؤيو  2011كؤيگ دي. د  38مشروع ھدفونو په حيث حگانكگؤيگ

پيشگيگ ثبت كؤي دي چيگ په نتيجه كيگ ييگ د افغان تعميراتي  126ملكي كسان تر ھدف النديگ نيولي دي. يوناما تگول تگال 
مه 4د ضوابطو د اليحيگ  2010و د تنه نور ژوبل شويگ  دي. د طالبان 166تنه مؤه  او  127كاركوونكو او نورو ملكي قرارداديانو  

برخه په حگانكگؤيگ توكگه طالبانو ته د ھغو قرارداديانو د په نشگه كولو الرشگوونه كوي ،كوم چيگ دشگمن  ته خدمتونه وؤانديگ 
كولو  باندي  بيا  نيگتگيگ  اعالميه   په روشگانه تگكو د قرارداديانو  په نشگه 30په ديگ اؤوندد طالبانو د اپريل د مياشتيگ د  39كوي.

  40تاكيد كؤي دي.
  

يوناما يادونه كوي چيگ قرارداديان او نور كار كوونكي ملكي كسان ديگ او د بشرپالنيگ د نؤيوال قانون النديگ تر ھغو چيگ په شخؤو 
بيلو  الرو لكه د ھدفي  كيگ په مستقم أول برخه وا نه اخلي، تر ھدف النديگ نه شي نيول كيدالي. يوناما د قرارداديانو وژنيگ په بيال

                                                 
 57نيگتگه  30د مة د مياشتيگ  2010د افغانستان اسالمي امارت اليحه (د افغانستان د اسالمي امارت د مجاھدينو لپاره د ضوابطو اليحه)،  35

انمركگي بريد د ترسره كولو پر مھال بايد الندني خگلور تگكي په پام كيگ وساتل شي. لومؤي، د حگانمركگي بريد د ترسره كولو نه پاراكگراف. د حگ
وؤانديگ بايد د حگانمركگي بريد ترسره كوونكي په مناسب أول وروزل شي. دوم، حگانمركگي بريدونه بايد د لوؤيگ كچيگ او مھمو ھدفونو په 

شي. د اسالمي امت ميؤني  غؤي بايد د تگيتگيگ او بيگ ارزشگته ھدفونو په وؤانديگ و نه كارول شي. دريم، د حگانمركگي بريدونو  وؤانديگ ترسره
اته چيگ د د ترسره كولو پر مھال بايد د ملكي كسانو د تلفاتو د مخنيوي پخاطر له زيات پام خگخه كار واخيستل شي. خگلورم، د ھغو مجاھدينو پرته چ

له خوا خاص پروكگرام سپارل شوي وي او د نوموؤي له خوا ورته اجازه شويگ وي، تگول مجاھدين د حگانمركگي بريدونو د ترسره كولو لپاره  مشر
  د واليتي قوماندانانو اجازيگ او الرشگوونو ته اؤ دي 

پاراكگراف:  65نيگتگه،  30د مة د مياشتيگ  2010حه)، د افغانستان اسالمي امارت، اليحه (د اسالمي امارت د مجاھدينو لپاره د ضوابطو الي 36
كنه اؤين واليتي او د ولسواليو د كچيگ مشران،  سر كگروپان  او نور تگول مجاھدين د ملكيانو د ژوندانه او ساتنيگ خگخه د أاأ حاصلولو پخاطر مم

جرم او د كچيگ په نظر كيگ نيولو  سره عمل وشي، او د جرم  كگامونه پورته كؤي. د سرغؤونيگ په حالت كيگ به د ھغوي سره د پيشگيگ د شدت د
  د اندازيگ په ھكله به مجازات شي 

ماده په النديگ أول تصريح كوي. د علماوو شورا د  5په مارچ كيگ فتوا صادره كؤي.  2011د افغانستان د علماوو ملي شورا، د علماو شورا د  37
ھوايي بريدونو او د حكومت ضد عناصرو د حگانمركگو بريدونو پواسطه د ملكي كسانو، د شگحگو،  نؤيوالو پوحگي حگواكونو له خوا د وحشيانه

  ماشومانو او زؤو وكگؤو په شمول د بيگ رحمه او وحشيانه وژنو كلكه غندنه كوي. 
  ئ. د نور وضاحت لپاره الندني فوتگ نوتگ/ لمن ليك ته مراجعه وكؤ 38
حه (د افغانستان د اسالمي امارت د مجاھدينو لپاره د ضوابطو اليحه) خگلورمه برخه: د ھغو كسانو په اؤه خگوك د افغانستان اسالمي امارت: الي 39

پراكگراف، كله چيگ تصديق شي چيگ قرارداديان يا انحصاريان ،خگوك چيگ د كافرانو  25چيگ دشگمن ته تداركات او تعميراتي امكانات برابروي، 
ركزونه جوؤوي يا د ھغوي لپاره نفتي توكي يا نور سامان االت انتقالوي، نو بيا مجاھدين كوالي شي د ھغوي سرچينو ته اور او مزدرو سازمانونو لپاره م

واچوي او ھغوي ووژني، كه چيريگ ھغوي ونيول شي او قاضي په اثبات ورسوي چيگ دغه كسان په رشگتيا سره په دغو فعاليتونو كيگ شگكيل وي 
كه چيريگ په نوموؤي واليت كيگ قاضي په دنده نه وي تگاكل شوي نو بيا د قتل په تؤاو موضوع او  -كگ سزا وركؤل  شينو ھغوي ته بايد د مر

  شواھد بايد د واليت والي ته وسپارل شي 
پراكگراف: د  2ورا بيان، د اپريل د مياشتيگ د پسرلنيو عملياتو د پيل په تؤاو د اسالمي امارت د رھبري د ش 2011د افغانستان اسالمي امارت: د  40

كابل د عملياتو په ترخگ كيگ، د مجاھدينو لومؤي ھدف بايد د نؤيوالو اشغالكگرو حگواكونو، د ھغوي د جاسوسة  شبكو د غؤو او نورو جاساسونو، د 
نؤيوالو او داخلي شركتونو  مشران كگوأاكگي اداريگ د لوؤ رتبه كاركوونكو، پوحگي او ملكي كاركوونكو، د كابينيگ د غؤو، پارلمان د غؤو،د ھغو 

  خگوك چيگ دشگمن او قرارداديانو لپاره كاركوي، په نشگه كول وي
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وژنو، پيچلو بريدونو، تعبيه شويو چاوديدونكو توكو دكارولو او حگانمركگي بريدونو په شمول ثبت او مستند كؤي دي. د ھيواد په جنوبي 
  او جنوب ختيحگو سيمو كيگ په تعميراتي كاركوونكو بانديگ بريدونه خپل لوؤي كچي ته رسيدلي.

  
يگتگه د پكتيكا په واليت كيگ، د حكومت ضد عناصرو په يوه پيچلي  بريد كيگ د سؤك جوؤونيگ په ن 27د مارچ د مياشتيگ په  •

ملكي كسان ووژل  24يويگ كمپنة بانديگ د حگايي پر حگايي شويو چاوديدونكو توكو  أله يز بريد ترسره كؤ چيگ په نتيجه كيگ ييگ 
 تگپيان شول.  59شول او نور 

كتيكا كيگ ھغه مھال چيگ كله حكومت ضد عناصرو د سؤك جوؤونيگ په يوه كمپنة د موتگربم حگاني په پ 18د مة د مياشتيگ په  •
كسان تگپيان  13كسان ووژل شول او نور  36بريد ترسره كؤ چيگ په نتيجه كيگ ييگ د سؤك جوؤونيگ د شركت  SVBIEDمركگي  

 شول. د حقاني شبكيگ د ديگ پيشگيگ مسووليت منلي.

نيگتگه د كندھار واليت په پنجوايي ولسوالة كيگ، د يوه شخصي ساختماني شركت په الرة موتگر كيگ چيگ د  11ه د مة د مياشتة پ •
كسان ووژل او  12ھمديگ شركت كاركوونكي ييگ ليإدول ، تعبيه شويگ چاوديدونكيگ وسيله وچول شوه چيگ په نتيجه كيگ ييگ 

 كسان تگپيان شول.  28نور 

  ه كول او غولوونكي بريدونهد خوندي حگايونو په نشگ
  

د پوحگي روغتونونو په شمول ، روغتونونه د بشرپالنيگ د نؤيوال قانون النديگ خوندي حگايونه دي او بايد تر بريد النديگ و نه نيول 
ريد مسووليت نيگتگه، طالبانو په كابل كيگ د سردار محمد داود خان په روغتون بانديگ د يوه حگانمركگي ب 21د مة په  2011د  41شي.

كسان تگپيان شول. ھغه تگول سرتيري چيگ په روغتون  23طبي محصيلين ووژل شول او نور  6ادعا وكؤه چيگ په نتيجه كيگ ييگ 
كيگ تر درملنيگ النديگ وو د جكگؤيگ د أكگر خگخه د بانديگ شميرل كيإي او بايد تر بريد النديگ و نه نيول شي. ذبيح هللا مجاھد 

 25د جون د مياشتيگ په  42ھدف خارجي روزونكي او ھغه افغان أاكتگران وو چيگ د ھغوي سره ييگ كار كاوه. وويل چيگ د دوي
نيگتگه د لوكگر واليت د آزريگ په ولسوالة كيگ، يوه حگانمركگي بريد كوونكي ھغه موتگر چيگ په چاوديدونكو توكو بار وه د 

گ په نتيجه كيگ ملكي كسانو ته د شگحگو او ماشومانو په شمول زيات تلفات آزريگ مركزي روغتون ته ور د ننه كؤ. د ديگ چاودني
واوشگتل. كه خگه ھم افغان چارواكو او نورو سرچينو د ديگ پيشگيگ د تلفاتو په اؤه ضد او نقيض راپورونه وؤانديگ كؤي دي، په دي  

گيگ زياتره قربانيان طبي كاركوونكي، د طبي نور تگپيان شوي دي. دديگ پيش 25ملكي وكگؤي مؤه او  23پيشگه كيگ حد اقل 
پاملرنيگ غوشگتونكي كسان، يا ھغه كسان چيگ د خپلو كورنيو د غؤو ليدنيگ ته ورغلي وو. طبي روزونكي، أاكتگران او د طب 

  محصلين ملكي كسان شميرل كيإي او د بشرپالنيگ د نؤيوال قانون النديگ بايد تر بريد النديگ و نه نيول شي. 
  
نيگتگه په كندھار كيگ ھغه مھال يو امبوالنس په حگانمركگي بريد كيگ وكاروه چيگ كله ييگ د  7بانو د اپريل د مياشتيگ په طال

د نؤيوال قانون النديگ په ناسمه توكگه د خونديتوب په پلمه د دشگمن غولول، د بيلكگيگ په  43.پوليسو په روزنيز مركز بريد ترسره كؤ
سره كولو لپاره د امبوالنس كارول خگو دشگمن تگپي يا ووژني، خيانت شميرل كيإي او د بشرپالنيگ د نؤيوال توكگه د يوه بريد د تر

طالبانو په بريد كيگ د امبوالنس كارول منلي  44قانون النديگ منع دي. دغه بريد د سره صليب د نؤيواليگ كميتگيگ له خوا غندل شوي.
مياشتو كيگ د  6په لومؤيو  2011ونكي كيگ داسيگ عمل نه ترسره كوي. د ايساف مطابق د او ژمنه ييگ كؤيگ ده چيگ بيا به په راتل

MEDEVAC (طبي مرستو لپاره ليإدوني ) د بشرپالنيگ ول بريدونه أدا  شوي. بريدونه ترسره 15 يگدإن پر ضد د  طالبانو لخوا چورلكو
  له نؤيوال قانون خگخه سرغؤونه ده. 

  
نيگتگه  10دي حگايونه كگنگل كيإي بريدونه ترسره شوي دي. د بيلكگيگ په توكگه د جون د مياشتيگ په په جوماتونو كيگ چيگ خون

يوه  بريدكوونكي چيگ حگانمركگي واسكتگ ييگ اغوستي وه ، غوشگتل يي چيگ په كندز كيگ د جنرال داود د جنازيگ پر مھال 
ه مخنيوي وشو  او د ودانة خگخه د بانديگ ييگ حگان پوري جومات ته ننوحگي. بمي بريد كوونكي جومات ته د ننوتلو  خگخ

چاوديدونكي توكي وچول  چي د پيشگيگ په نتيجه كيگ كگنگو پوليسو ته چيگ په جكگؤه ييزو فعاليتونو كيگ شگكيل نه وو درنه 
  مركگ ژوبل واوشگته. 

  
  روزل او كارول د ماشومانو كگمارل، گهكتو بريد كوونكو پهد حگانمركگو 

  

                                                 
) فقره، د طبي 1ماده ( II 11د طبي واحدونو او ترانسپورتي وسايطو ته  دي درناوي وشي او بايد ھر وخت د بريدونو خگخه خوندي وساتل . اي پي  41

   واحدونو او ترانسپورتونو ساتنه.
   نيگتگه. 22، د مة د مياشتيگ 2011كسان وژل شوي،  6دي تگايمز آف انأيا، طالبانو د كابل په روغتون بمي بريد وكؤ،  42
  

  . 12اپريل  2011افريقايي نؤيوال مطبوعات، افغانستان:  د طالبانو د امبوالنس په بريد د خواشينة اظھار ،  43
  

  نيگتگه. 7، اپريل مياشت 2011د پوليسو په روزنيز انكگؤ په بريد كيگ د امبوالنس كارول،  د سره صليب نؤيواله كميتگه، افغانستان: 44
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اما په حگانمركگو بريدونو كيگ د ماشومانو د شگكيلتيا د پيشگو د مخ پر زياتيدونكي شمير په اؤه ژوره انديشگنه په أاكگه كوي. د يون
نيگتگه د طالبانو يوه بيان په جھادي عملياتو كيگ د تنكيو ماشومانو او ماشومانو د كارولو خگخه انكار  10د مة د مياشتيگ په  2011

حال كيگ چيگ يوناما نه شي كوالي د حگان وژنو بمي بريد كوونكو ماشومانو كارول د د دولت ضد كوميگ خاصيگ  په داسيگ 45وكؤ.
أليگ سره وتؤي، موإ يادونه كوو چيگ د ماشومانو  په ھكله د  طالبانو تعريف د نؤيوالو معيارونو سره موافقت نه لري. د ماشومانو د 

يون په ديگ استثناء چيگ كوم حگايي قانون په ماشومانو د تطبيق وؤ وي د ماشوم تعريف د يوه حقونو په اؤه د ملكگرو ملتونو كنوانس
د طالبانو  مطابق، ھغوي داسيگ ھلكان چيگ  46كلونو خگخه عمر تگيتگ ولري، تعريف كوي. 18داسيگ شخص په حيث، چيگ د 

 18ند تعريف شگايي په جكگؤه ييزو عملياتو كيگ د دا ناخگركگ 47إيريگ ييگ نه وي رسيدليگ په پوحگي عملياتو كيگ نه كاروي.
  كلونو خگخه د تگيتگو ھلكانو كارولو ته اجازه وركؤي. 

  
يوناما په طالبانو غإ كوي چيگ د نؤيوالو معيارونو سره سم د يوه ماشوم عمر لكه خگنكگه چيگ د ماشومانو د حقونو په اؤه د ملكگرو 

وپيژني او ھمدارنكگه ژمنه وكؤي چيگ په پوحگي عملياتو كيگ ھيخگوك چيگ عمرونه  ملتونو په كنوانسيون كيگ ييگ تعريف شوي
  كلونو خگخه تگيتگ وي و نه كاروي.  18ييگ د 

  
كلنيگ نجلة ته ھدايت  8نيگتگه د اروزكگان واليت د چارچينو په ولسوالة كيگ دولت ضد عناصرو يويگ  26د جون د مياشتيگ په  •

يوه بسته  د پوليسو يوه موتگر ته ورسوي. دولت ضد عناصرو د ليريگ واتگن خگخه د كنترول شويگ وكؤ چيگ د چاوديدونكو توكو 
 آليگ له الريگ چاودنه ترسره كؤه او نجلة ييگ ووژله. د پيشگيگ په حگاي كيگ نور تلفات نه وو. 

كوونكي، چي په افغانستان كيگ تر ديگ  كلن حگان وژونكي بريد 12د مة د مياشتيگ په لومؤة نيگتگه د پكتيكا په واليت كيگ يوه  •
 ييگ تگپيان كؤل.  12دمه تر تگولو تنكي راپور شوي ماشوم و ، حگان والوزاوه او دريگ ملكي كسان ييگ ووژل او نور 

 افغان امنيتي حگواكونو ھغه ماشومان چيگ كگمان كيده حگان وژونكي بريد كوونكي به وي زيات كسان توقيف كؤي دي، دا كيداي شي
  ھغه خگه روشگانه كؤي چيگ د داسيگ بريدونو د ترسره كولو لپاره زيات ماشومان، استخدام، روزل او كارول كيإي. 

  
كلونو ترمنحگ وو توقيف كؤي او د  14او  13ماشومان، چيگ عمرونه ييگ د  5نيگتگه، د ملي امنيت رياست  7د مة د مياشتيگ په  •

كيگ وييلي چيگ ھغوي د داسيگ بريدونو د ترسره كولو په خاطر د پاكستان په پيشگور كيگ ملي امنيت رياست ته ييگ په خپل اعتراف 
 روزنيگ تر السه كؤيگ دي. 

كلن ماشوم چيگ د حگان وژونكي بمي بريد كوونكي په خگير روزل شوي  17نيگتگه، د بغالن واليت چارواكو يو  30د مارچ په  •
كلن ماشوم د حگانمركگي بريد كونكي  په تور چيگ په  14يگتگه د ملي امنيت رياست يو ن 2وه، توقيف كؤ، او د اپريل د مياشتيگ په 

 اصل كيگ د بدخشان واليت اوسيدونكي وه، توقيف كؤ. 

نيگتگه، د نورستان واليت د پارون د ولسوالة د چاتراس د سيميگ يو دولس كلن ماشوم ھغه مھال ووژل شو  20د مة د مياشتيگ په  •
 روزنيگ پر مھال د ھغه واسكتگ په ناخگاپي توكگه وچول شو.چيگ د نوموؤي د 

  د دولت ضد عناصرو له خوا كارول شوي  تكتيكونه
  

تعبيه شوي چاوديدونكي توكي او د د فشار  په پايله  كي چاوديدونكو توكو كي  بيگ تشخيصه كارول د بريدونو لومؤي ميتود د ملكي تلفاتو 
وي. د حگانمركگو بريدونو خگخه راوالؤيگ شوي وژنيگ زياتيگ شويگ او دا د تعبيه شويو د يوه مخكشگه المل په حيث پاتيگ ش

٪ جوؤوي. د طالبانو له خوا د ملكي كسانو د ھدفي  49چاوديدوكو توكو سره يو حگاي د شخؤيگ په أكگر كيگ د ملكي تلفاتو تگول تگال 
په خپل حگاي پاتيگ شوي دي. د حكومت ضد عناصرو له خوا په  كال ته ورته 2010وژنو شمير كيگ كوم بدلون نه دي راغلي او د 

حگمكنيو بريدونو كيگ د ھاوان او د غير مستقيمو وسلو دأزو له امله چيگ موخه ييگ د نؤيوالو پوحگي حگواكونو او افغان امنيتي 
  حگواكونو په نشگه كول وو، تلفات رامنحگ ته شوي دي. 

  
  

                                                 
د تبصره، د افغانستان اسالمي امارت، د مجاھدينو په ليكو كيگ د ماشومانو د شتون د بيگ حگايه ادعا په ھكله د افغانستان د اسالمي امارت د ويان 45

  نيگتگه.  10، د مة 2011
   

كيگ السليك شوه، داسيگ اتگكل كوي چيگ په ملي پوحگي حگواكونو او يا نادولتي پوحگي  2003اسنامه چيگ د افغانستان له خوا په دروم اس 46
 8كلونو خگخه تگيتگو ماشومانو شاملول او كگمارل او  په شخؤو كيگ په فعال أول د ھغوي كارول يو جنكگي جرم دي (د  15حگواكونو يا ألو كيگ د 

  ئ).  ) ته مراجعه وكؤVII) (د) (2ماديگ ( 8) او د XXVIفقره) (ب) ( 2ماديگ (
د تبصره، د افغانستان اسالمي امارت، د مجاھدينو په ليكو كيگ د ماشومانو د شتون د بيگ حگايه ادعا په ھكله د افغانستان د اسالمي امارت د ويان 47

ماديگ يادونه كوي، حگوان (ھغه ھلكان چيگ إيره ييگ نه وي  29و د اليحيگ د نيگتگه. په تبصره كيگ طالبان د ھغوي د ضوابط 10، د مة 2011
   مركزونو او ليليو كيگ و اوسيإي.راغلي په قانوني توكگه نه شي كوالي  دمجاھدينو په پوحگي 
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  دونكو وسيلو بريدونهد تعبيه شويو چاودي
  

د تعبيه شويو چاوديدونكو توكو زياتره برخه د فشار يا تماس سره  چاوديدونكي پيشقاب أوله چاوديدونكي توكي  دي چيگ په ھيواد كيگ 
ملكي كسان وژني. دغه وسليگ په خپل ذات كيگ بيگ تشخيصه وسليگ دي چيگ نه شي كوالي د يوه ملكي او پوحگي ھدف ترمنحگ 

وكؤي ،نو له دي امله د ھغوي كارونيگ د بشرپالنيگ د نؤيوال قانون النديگ ناقانونه عمل دي. د بيلكگيگ په توكگه، يوه كوچني توپير 
نيگتگه په كندھار كيگ ھغه مھال له منحگه يوؤل  11سروس موتگر چيگ يوه كورنة ييگ يو زيارت ته انتقالوله د جوالي د مياشتيگ په 

 8سپاره كسان د  16) يا د فشار سره چاوديدونكي توكي بانديگ وخوت. په پايله كي په  موتگر كيگ تگول PPIEDشوه چيگ كله په (
  ماشومانو په كگأون  ووژل شو. 

  
يوناما په ديگ نظر ده چيگ د تماس  په پايله كي چاوديدونكي تعبيه شوي  توكي عمال حگمكني بمونه دي او د پرسونل ضد ماينونو په 

برخه  د قرباني د تماس په نتيجه كي د  2/3په افغانستان كيگ د تگولو كارول شويو تعبيه شويو چاوديدونكو توكو نإديگ حيث عمل كوي. 
) داسي جوؤشگت لري   چي ھغه PPIEDكارول دي. په افغانستان كيگ د فشار سره چاوديدونكي توكي (  48فشار سره چاوديدونكو توكو

لو كگرامو  وزن  برابر  خگوك قدم  كيإدي،  او يا نقليه واسطه وچلوي  انفجار كوي. په كي 100خگخه تر  10مھال وچوي كله د 
كيلو كگرامه چاوديدونكي توكي لري چيگ دا په خپل ذات كيگ د معياري تگانك ضد ماين د  20نإديگ  PPIEDافغانستان كيگ زياتره 

 PPIEDد پرسونل ضد ماين ماشه لري. دا په ديگ مانا دي چيگ ھر  چاوديدونكو توكو  تر اندازيگ دوه برابره زيات دي خو بيا ھم دوي
د پرسونل يو ستر حگمكني ماين دي چيگ د يوه تگانك د له منحگه وؤلو ظرفيت لري، ھغه ملكي كسان چيگ په دغو تعبيه شويو 

كو په وؤانديگ د بچ كيدو او ژوندي چاوديدونكو توكو پشگه كيإديگ او په دغو تعبيه شويو چاوديدوكو توكو وخيژي بيا ھغوي د دغو تو
  پاتيگ كيدو كوم توان نه لري.

  
كيگ طالبانو د پرسونل ضد حگمكني ماين په كارولو بنديز ولكگاوه او بيانونه ييگ خپاره كؤل او د ھغوي كارول ييگ يو غير  1998په 

شويو چاوديدونكو توكو  چي د فشار  سره چوي، د دي  د طالبانو د ھر غؤي له خوا خگخه د تعبيه  49اسالمي او غير انساني عمل وكگانگه.
  كارول د طالبانو له خوا د حگمكنيو ماينونو په ھكله د طالبانو د بنديز خگخه سرغؤونه ده. 

  
مياشتو كيگ د ملكي كسانو يوازيني ستريگ وژونكيگ وسيليگ ويگ، تگول  6كال په لومؤيو  2011تعبيه شوي چاوديدونكي توكي د 

سلنه او حكومت ضد عناصرو ته د منسوب شويو د  30لكي كسان ييگ وژلي او په افغانستان كيگ د تگولو ملكي تلفاتو م 444تگال 
                                                 

 1000جوالي. ايساف په افغانستان د ھغو  10، 2011د تعبيه شويو چاوديدونكو توكو په وؤانديگ ، په كابل كي د ايساف دفتر سره د يوناما مالقات،  48
تعبيه شويو چاوديدونكو توكو د ازموينيگ لؤة د انكگلستان د ھيواد د دفاع په انتفاعي مركز كيگ  400تعبيه شويو چاوديدونكو توكو له جمليگ خگخه د 

چيگ نوموؤي توكي د تماس په پايله كي  PPIEDشويو  پاي ته ورسوله خگو په افغانستان كيگ د ديگ چاوديدو نكي وزن اندازه ولكگوي چيگ د كارول
كيلو كگرامه  وزن  100كيلو كگرامه شودل شويگ وه خو حگينيگ نور  ازمايل شويگ وسيليگ بيا  10چوي. د دغو چاوديدونكو توكو زياتره اندازه 

ي شويو چاوديدونكو توكو د بريدونو له مخي تر دي چوي وچي په لوؤه درجه ھم جوؤيگ شوي. د ايساف مطابق په افغانستان كي  د حگايي پر حگاي
  مھاله په سر كي خگاي لري .

 
نيگتگه: لومؤي، په نؤيواله كچه، د  6د اكتوبر د مياشتيگ  1998د حگمكنيو ماينونو د ستونزيگ په اؤه د افغانستان د اسالمي امارت  اعالميه، د  49

نيگ، زيرمه كولو، سوداكگرة او توليد په ھكله د بشپؤ بنديز غإ كوي او په د يگ اؤه فعالي ھمكارة ته افغانستان اسالمي امارت د حگمكنيو ماينونو د كارو
ؤ بنديز اعالن چمتو دي. دوھم، په داخلي كچه، د افغانستان اسالمي امارت د حگمكنيو ماينونود توليد، سوداكگرة، ذخيره كولو او كارونيگ په موخه د بشپ

دلو خلكو او نؤيواليگ تگولنيگ ته ژمنه وركوي چيگ د افغانستان اسالمي امارت به ھيخگكله ھم حگمكني ماينونه و نه كاروي. كوي، او د افغانستان كؤي
أه وكؤي دريم، د افغانستان اسالمي امارت د تگولو مخالفو ألو خگخه غوشگتنه كوي چيگ دحگمكنو ماينونو د كارونيگ، سوداكگرة، ذخيره كولو خگخه أ

ستان كؤيدلو او زوريدولو خلكو ته نور زيان متوجه نه كؤي. خگلورم، ھغه خگوك چيگ په افغاسنتان د شخصي، سياسي او داسيگ نورو او د افغان
نو خگخه چا توپيرونو په موخه حگمكني ماينونه كاروي د اسالمي قانون مطابق به مجازات كيإي. پنحگم، د افغانستان اسالمي امارت د ھغو تگولو ھيوادو

 د اتاوا تؤون نه دي السليك كؤي په تگينكگه غوشگتنه كوي چيگ د حگمكني ماينونو توليد، كارول، سوداكگري او ذخيره كول ژر تر ژره ودروي چيگ
لپاره په اتو او د اتاوا د نؤيوا ل تؤون درناوي وكؤي. السليك او مھر: د اسالم خدمتكگار امير المؤمنين (مجاھد) مال محمد عمر اخند. د زياتو معلوم

  د حگمكنيو ماينونو او خوشه يي مھماتو نظارت ويب پانگه:ئ: النديگ پته اؤيكه تگينكگه كؤ
 http://www.the-monitor.org/index.php/publications/display?url=lm/1999/afghanistan.  
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ملكي كسانو ته تلفات اوشگتي، چي له دي  1254سلنه جوؤوي. د تعبيه شويو چاوديدونكو توكو له امله  38تگولو ملكي كسانو تلفاتو 
كال د ورته موديگ په پرتله دا د تگولو ملكي  2010تگپي كيدنيگ  پيشگي شامليگ دي. د  810پيشگي او  444جملي خگخه  د مؤيني 

٪ زياتوالي شگييگ  چيگ د تعبيه شويو چاوديدونكو توكو په نتيجه كيگ رامنحگ ته شويگ  21وژنو او تگپي كيدنو په شمير كيگ د 
  دي. 

  
كگنگيگ كگونگيگ سؤكونو د غاؤو شاوخوا او سوداكگريزيو ساحو لكه  تعبيه شوي چاوديدونكي توكي زياتره په داسيگ حگايونو لكه د

بازارونو كيگ چيريگ چيگ ممكن د ديگ تعبيه شويو چاوديدونكو توكو د حگاي پر حگاي كولو له امله ملكي كسانو ته احتمالي زيان 
ھم متاثره كوي، ملكي كسان تگپيان او وژني، د واوؤي، ايشگودل كيإي. دا نه يوازيگ د ملكي كسانو ژوند متاثره كوي بلكه ملكي معيشت 

كورنة د عايداتو د پيدا كولو سرچينه له منحگه وؤي، د تعبيه شويو چاوديدونكو توكو د ويريگ او أار له امله د خوحگشگت ازادي متاثره 
يگ د حكومت ضد عناصرو له كوي او په پاي كيگ سوداكگري، جايداد او سامانونه له منحگه وؤي. په داسيگ معلومو ملكي  سيمو ك

خوا د ديگ بيگ تشخيصه وسلو پراخه كارونه د ملكي او پوحگي ھدفونو ترمنحگ د توپير په ھكله يو أول د ارادي او تعھد نشتوالي  
  شگييگ. 

  
ووژل ملكي كسان ھغه مھال  12شگحگو په شمول  6ماشومانو او  5نيگتگه د بغالن په واليت كيگ د  16د جنوري د مياشتيگ په  •

 شول چيگ د ھغوي موتگر د پلخمري په ولسوالة كيگ د فشار په پايله چاوديدونكي حگايي پر حگايي شوي چاوديدونكو توكو  وخوت. 

ملكي كسان ھه مھال تگپيان شول چيگ كله د  11نيگتگه د ننكگرھار واليت په جالل اباد شگار كيگ،  17د اپريل د مياشتيگ په  •
 گ تعبيه شوي چاوديدونكي توكي وكارول شول.موسيقة  په يوه دوكان كي

ماشومانو په شمول  4نيگتگه د غزني په مركز كيگ د يوه ماشوم په شمول دوه ملكي كسان ووژل شول او د  11د جون د مياشتيگ په  •
ونكي توكي كسان ھغه مھال تگپيان شول چيگ كله د آيس كريمو په يوه كراچة كيگ حگاي پر حگاي شوي تعبيه شوي چاوديد 7نور 

 وچول شول. 

  حگانمركگي او پيچلي بريدونه
  

كال د ورته  2010د دولت ضد عناصرو د كگنگيگ كگونگيگ په ساحو كيگ د حگانمركگو بريدونو ترسره كولو ته دوام وركؤي. د 
تله د حگانمركگي بريدونو سلنه زياتوالي راغلي چي د تير كال د ھمديگ موديگ په پر 52موديگ په پرتله  دملكي كسانو په تلفاتو كيگ 

سلنه او د ملكي كسانو د تگپي كيدو  19په شمير كيگ د پام وؤ زياتوالي راغلي دي. حگانمركگي بريدونه د تگولو ملكي كسانو د وژنيگ 
 555 د مؤيني او 276ملكي تلفات  اوشگتي ، چي له دي جملي  831سلنه جوؤوي. د حگانمركگي بريدونو په پايله كي  تگول تگال  26

كال د ورته موديگ په پرتله د حگانمركگي بريدونو له امله د ملكي كسانو د وژل كيدو او  2010د ژوبلي پيشگي رامنحگ ته شوي . دا د 
  سلنه زياتوالي په أاكگه كوي. 28تگپي كيدو 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه ھر بريد كيگ د تلفاتو شمير زيات شوي. دغه حگانمركگي بريدونو زور اخيستي، د بريدونو شمير په خپل حال پاتيگ شوي خو پ
بريدونه په خپل ذات كيگ أير حيرانوونكي دي او په پيچلو حگانمركگي بريدونو كيگ خگو تنو حگان وژنكو بريدكوونكو برخه اخيسته . 

شمير خلك حگانمركگي بريدونه چيگ ملكي اشخاص ييگ په نشگه كؤي دي عمدتأ په داسيگ حگايونو كيگ شوي دي چيگ زيات 
راتگول شوي وو، لكه ماركيتگونه، ساختماني كار حگايونه، حكومتي ودانة او روغتونونه چيگ ھيخگ مشخص نظامي ھدف ھلته نه ليدل 

  كيإي. 
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د كابل په شگار كيگ يوه پيچليگ حمله وشوه چيگ نھه حگانمركگي بريدونه د كابل په انتگر كانتگينينتگال ھوتگل  28د جون په  •
 تنه نور ييگ ژوبل كؤل. طالبانو د ديگ بريد مسولويت منلي دي.  19تنه ملكي كسان ييگ ووژل او  9وشول چي 

تنه محصلين ييگ ژوبل كؤل.  23په كابل كيگ په يوه روغتون بانديگ حگانمركگي بريد شپإ تنه ملكي كسان ووژل او  21د مة په  •
 بريد دي چيگ طالبانو په روغتون بانديگ ترسره كؤ. طالبانو  د دغه مسووليت  ادعا كؤي ده . دغه لومؤي مستند 

د كندز واليت د امام صاحب په ولسوالة كيگ يوه حگانمركگي بريد كوونكي د د ديگ واليت د احصايي په خگانكگه  21د فبروري په  •
 نور ييگ ژوبل كؤل.  41تنه ملكي كسان ييگ ووژل او  33كيگ په تن خپل واسكتگ وچاوه ،چي 

تنه ملكي  8د كابل شگار په فاينستگ مغاز ي ، د يويگ تعبيه شويگ چاوديدونكيگ وسيليگ په چاودونه كيگ   28د جنوري په  •
نور تگپيان شول چيگ شگحگيگ او ماشومان په كيگ شامل وو. په وژل شويو كسانو كيگ د افغانستان د بشري  15كسان ووژل شول او 

د بريد مسووليت  (HIG)كورنة شامله وه. دواؤو طالبانو او  د كگلبدين  اسالمي حزب  حقونو د خپلواك كميسيون يوه كميشنره او د ديگ
 ومانه او د بريد ھدف يي د شخصي نظامي كمپنة مشر وشگوده. 

ملكي كسان ووژل او  15د كندھار واليت د سپين بولدك په ولسوالي كيگ په يوه عمومي حمام كيگ حگانمركگي بريد  7جنورة په د  •
تنه نور ييگ ژوبل كؤل. طالبانو د بريد مسووليت منلي دي، او د سرحدي پوليسو د قوماندان د مرستيال د وژلو دعوه ييگ كؤيگ ده.  20

 ه حمام كيگ نه و او د سرحدي پوليسو بل افسر ييگ وژلي دي. خو د قوماندان مرستيال پ
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  په نشگه شويگ وژنيگ 
  

تنه ملكي كسانو تلفات  233په نشگه شويگ وژنيگ او د وژنو ھخگيگ د تير كال په شان  پر حگاي پاتي دي . په ديگ ترخگ كيگ 
 5ره د تير كال د ھمديگ موديگ سره په مقايسه كيگ تنه نور ييگ ژوبل شوي . دغه شمي 43تنه ييگ وژل شوي او  190ليدلي چيگ 

  تنه ملكي كسان وژلي وو.  181سلنه زياتوالي په أاكگه كوي، چيگ حكومت ضد عناصرو 
  

دولت ضد عناصرو په سيستماتيك أول د أارونيگ عمليات ترسره كؤي دي  او ھغه ملكي كسان ييگ په نشگه كؤي او وژلي دي چيگ 
يا نؤيوالو نظامي حگواكونو سره ييگ مرستيگ كوليگ. په ديگ نشگه شويو وژنو كيگ پوليس افسران چيگ  فكر ييگ كاوه له حكومت

په وظيفه كيگ نه وو، د سوليگ د شورا غؤي، قومي مشران، او ھغه كسان چيگ غوشگتل ييگ په افغان تگولنه كيگ بيا وركگأ شي 
وليس چارواكي، د واليتي شوراكگانو د غؤو په كگأون، د پوليسو  شامل وو، حكومت ضد عناصرو دغه راز لوؤ رتبه سياسي او پ

  افسران، واليان او نور سياسي شخصيتونه په نشگه كؤي او وژلي دي. 
  

يوناما د ھغو پخوانيو جنكگي افرادو زيانمنتوب يادوي چيگ د افغانستان د سوليگ او بيا يو حگاي كيدلو له پروكگرام سره يو حگاي شوي 
په أول، حكومت ضد عناصرو د مة په مياشت كيگ په شمال ختيحگو برخو كيگ اته تنه ھغه كسان ووژل، چيگ په وروستيو دي. د مثال 

  كيگ له دولت سره يو حگاي شوي وو.
په نشگه شويگ وژنيگ افغان تگولنه متاثره كوي او د بشري حقونو نقض كگنگل كيإي، چيگ د نشگه شويو كسانو له وژنيگ خگخه  

يگ اغيزيگ ھم لري. دغه وژنيگ د ژوند حق نقض كوي او ملكي كسان له ديگ خگخه منع كوي چيگ له بنستگيزو بشري پرته نور
حقونو خگخه برخمن شي، لكه د امنيت حق، د بيان د ازادي  حقونه، او د سياسي برخيگ اخيستنيگ حق ، د كا ركولو او زده كؤي حق. له 

تصادي او اجتماعي پايليگ لري او د پرمختكگ او حكومتدارة مخنيوي كوي او د انتقال د دغو حقونو خگخه محرومول جدي سياسي، اق
  دوريگ لپاره ستونزيگ پيدا كوي. 

  
د اروزكگان واليت د ترينكوتگ د ولسوالة د كگرم آب په كلي كيگ دولت ضد عناصرو دوه تنه ملكي كسان ووژل. وژل  8د جون په  •

 خپلوان وو.  شوي كسان د واليتي شورا د يوه غؤي

پيدا شو.  7د باميانو واليت د واليتي شورا مشر له كابل خگخه باميان ته په ال ركيگ اختطاف شو او مؤي ييگ د جون په  3د جون په  •
 طالبانو د ديگ پيشگيگ مسووليت منلي دي. 

ته نإديگ د پوراك په كلي كيگ  د پوراك د نجونو د ليسيگ سرشگوونكي د پل علم په شگار كيگ د لوكگر واليت مركز 22د مة په  •
 ووژل شو. طالبانو د دغيگ وژنيگ مسووليت نه دي منلي. 

د يو پخال شوي كگروپ پنحگه تنه، چيگ د كگروپ قوماندان ھم په كيگ شامل و په كندز واليت كيگ د قوماندان د يوه  8د مة په  •
سره يو حگاي شوي دي. دغه كسان تيار وو چيگ د افغان محلي ساتونكي له خوا ووژل شول چيگ ويل كيإي بيرته له دولت ضد وسلوالو 

 پوليس په ليكو كيگ تنظيم شي. 

د علي زئ قبيلي يو قومي مشر په موسي كال ولسوالة كيگ  ھغه وخت ووژل شو چيگ لشكركگاه ته راغلي و. د  23د اپريل په  •
 وكؤي.  راپور له مخيگ قرباني غوشگتل چيگ په ولسوالة كيگ د سوليگ لپاره كار

 د كندھار د پوليسو قوماندان د حگانمركگي بريد كوونكي له خوا چيگ د پوليسو ماموريت ته ننوتي و، ووژل شو.  16د اپريل په  •

حاجي غالم دستكگير د باركزيو د قوم مشر او د  ھلمند د واليت دناوه باركزة په ولسوالة  كيگ د تگولنيگ ( كلي) د  11د اپريل په  •
  سرو اباد كيگ د لمانحگه د اداء كولو په  مھال  ووژل شو. شورا غؤي په خ

  په  جنكگي سيمو كي د انتقال پروسه
  

په جوالي  2011حگواكونو ته په رسمي أول د  يد امنيتي مسووليتونو د مشرتوب ليإد د نؤيوالو نظامي حگواكونو خگخه و افغاني امنيت
روبي د ولسوالة پرته) او خگلورو شگارونو (مزار شريف، ھرات، مھتر الم او واليتونو (باميان، پنجشير، كابل (د س يوكيگ په در

پوستو خگخه د خپلو لري پرتو  لشكركگاه) كيگ پيل شو. د ھيواد په نورو برخو كيگ نؤيوالو امنيتي حگواكونو د نظامي قراركگاوو او 
كؤله  هي كيگ د كنؤ واليت د پيچ په ولسوالة كيگ دا مستندكاله په لومؤة نيماي 2011كيگ پيل كؤل. يوناما د  2010قطعاتو ويستل په 

كيگ د نؤيوالو حگواكونو د وتلو وروسته د دولت ضد عناصرو په زياته كچه پر ملكي وكگؤو فشار راوؤ او د  2010چيگ په 
ستان  دولت پر ضد مقاومت مالتؤ وكؤي او د افغان دولت ضد وسلوالو او كگواشگونو د الريگ ييگ ھغوي اؤباسل چيگ د  تاوتريخوالي 

  وكؤي او يا ھم ورسره اؤيكيگ و نه لري. 
  

چيگ طالبانو د پيچ په دره كيگ يو په نوم حكومت جوؤ كؤي او د افغانستان دولت د دغيگ سيميگ نور  ويليد تگولنيگ غؤو يوناما ته 
سرته ورسوي حگكه چيگ د بريدونو ويره لري او  كنتگرول نه لري. د ولسوالة چارواكي په ديگ نه توانيإي چيگ خپليگ دنديگواك او 
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دا چيگ نور ھلته د قانون د حاكميت اداريگ فعاليگ نه دي. د تگولنيگ مشرانو يوناما ته وويل چيگ افغاني پوليس او نظامي حگواكونه 
  دي.  محدود مركزونو  تر  زياتر ه د ولسواليو 

  
پوستيگ جوؤيگ  تالشي اپورونه راورسيدل چيگ طالبانو په آزادانه توكگه داسيگ د مة او جون په مياشتو كيگ يوناما ته دا ر 2011د 

كوي چيگ د افغانستان د دولت  مخنيوي دديگ خگخه  وخلك د لپاره اختطاف كوي او شوكوني  كؤي دي چيگ په ھغو كيگ ملكي كسان د
. د ولسوالة محكميگ د ون لري راپورونه شت ورونو په اؤهأارونو او حگ ،د غالكگانو  نور كگنگ شمير ا رنكگه په ھمداو  مالتؤ وكؤي، 

  و را په ديگ خوا دعوي كگانيگ او قضييگ په اسد اباد كيگ د استيناف محكميگ ته نه دي راجع كؤي. تخگو مياش
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  دولت پلوه حگواكونه او دملكي وكگؤو ژغورنه 
  
 ملكي تلفات دولت پلوه حگواكونو ته منسوب 345تگيگ پوريگ ني 30د جنورة د لومؤة نيگتگيگ خگخه د جون د مياشتيگ تر  2011د 

د  دا شميره د تگولو ملكي كسانو  50كسانو تگپي كيدنيگ شامل دي. 138ملكي كسانو مؤينيگ او د  207چيگ په ھغو كيگ د  شوي،
وي. د دولت پلوه حگواكونو سلنه كمشگت  جوت 11 ددولت پلوه حگواكونو له خوا  په پرتله د ھمدغيگ موديگ  2010د  مركگ ژوبلي 

 د لومؤة نيمايي په پرتله راتگيتگه شويگ ده.  2010سلنه د  13سلنه او تگپي كيدنو شميره  9له خوا د وژنو شميره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  د ايساف اعالمييگ
  

ييگ خپريگ كؤي. د مة د مياشتيگ كال په لومؤيو شپإو مياشتو كيگ دوه رسمي اعالم 2011د ايساف قوماندان د ملكي تلفاتو په اؤوند د 
نيگتگه جنرال پيتريوس تگولو ھغو دولتونو ته چيگ افغانستان كيگ حگواكونه لري يو ليك واستولو او په ھغه كيگ ييگ تريگ  12په 

وركؤل وغوشگتل چيگ د ملكي تلفاتو د راكمولو په موخه ديگ د حگواكونو د حگاي پر حگاي كولو خگخه تر مخه روزنه حگواكونه ته 
نيگتگه نوموؤي د ايساف تگولو غؤو ته په افغانستان كيگ يو ليك واستولو چيگ په ھغه كيگ ييگ د ملكي  15شي. د مة د مياشتيگ په 

. دغه سند چيگ "د ملكي تلفاتو په اؤه د ايساف د قوماندان الرشگود" نوميإي په ھغه كيگ هه اؤه حگانكگؤي الرشگودونه درلودلپتلفاتو 
دغه ليك كيگ په چيگ په افغانستان كيگ بايد ملكي تلفات حد اقل ته راتگيتگ شي. كؤي تگينكگار بيا  ريوس په ديگ اؤتيا جنرال پيت

  چيگ په ملكي تلفاتو پوريگ اؤه لري تعقيب كؤي.  سندونه دديگ يادونه شويگ ده چيگ ايساف بايد تاكتيكي الرشگودونه او نور ھغه 

                                                 
(د كگنگيگ كگونگيگ) د كنترول پر مھال د افغانستان د ملي  نوونويچيگ د الر يگپه ديگ كيگ د مؤينو او تگپي كيدنو ھغه شميريگ نه دي شامل 50

  ئ.پوليسو له خوا اوشگتي دي. ھغه برخه چيگ د "شپيگ د مھال د بريدونو" په اؤه ده وكگور
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  درلودونكودولتونو ته الندني وؤانديزونه وكؤل:  د ايساف قوماندان د حگواكونو
  
  په پوھيدنه كيگ مرسته كوي. خگركگندوي او  عسكر  دشگمنانه قصد پر ضد  چيگ د عسكرو  يا نقشه د وضعيگ سره سم تصويرونه •
 
نه وي. په داسيگ  موجود مشرتابه پر بنستگ د تاكتيكي حوصليگ او صبر روزنه چيگ دوست حگواكونو ته سمالسي كگواشگ يد دسپلين •

 حاالتو كيگ زموإ وسله وال بايد ديگ ته صبر وكؤي او د ديگ وخت ولري چيگ د اقدام خگخه تر مخه په شگه توكگه پر اوضاع پوه شي. 
 

 وژلو خگخه غوره دي.  له د نشگتيگ خگخه د وتلو طرزالعملونه، په ديگ پوھاوي سره چيگ كله ممكنه وي چيگ نيول •
 

   د تيارة نيولو روزنه.وسلو د كارولو د قابليت  الشگوول شوو در مخه له استخدام خگخه ت •
 

نو لپاره د الوتكو د مھارتونو، صالحيتونو په اؤه الرشگود او د نإديگ ناد كگأو ھوايي كنترو ل كوونكو او حگمكنيو حگواكونو قوماندا •
راوؤلو غوشگتنيگ، د نإديگ خگخه وسله وال بريد او  خگخه د ممكنه ھوايي ھر أول مالتؤ لپاره مثبت تشخيص د مراقبت او منحگته

  وسله وال استخبارات، د الوتكيگ په وسيله د خگارنيگ او كشف الرشگود. 
 
 close)او د نإديگ خگخه وسله وال بريد(close air support)په كگأه سره د ھدف د موندنيگ روزنه او د نإديگ ھوايي مالتؤ •

air attack)    چيگ په ھغه كيگ خگو موخيزه د ھوايي ليإد د پالتفورمونو كارونه چيگ ) ار   سايآي ( هالوتك رنيگخگا او وسله وال
 .ھم شامل دي كيگ بمبار كوونكيگ الوتكيگ  ھغي په
 

حگپنيگ د اروزنيگ په اؤه چيگ په كيگ د ملكي تلفاتو شميره اروزل كيإي د حگواكونو د حگاي پر حگاي د جنرال پيتريوس د جنكگ 
خگخه تر مخه د روزنيگ په اؤتيا تگينكگار درلود چيگ د ايساف سره په ديگ كيگ مرسته وشي چيگ د ملكي تلفاتو تورونه تاييد  كولو

او يا ھم رد شي او د ديگ الريگ د رسنيو راپورونو كيگ شگه والي راشي. يوناما د ايساف د غوشگتنو د تطبيق ھر كلي كوي چيگ په 
ارزونيگ د كره  نيول شي او د ملكي كسانو د ژغورنيگ چاره سمه شي. كه خگه ھم د جنكگ حگپنيگ ديگ اؤوند وقايوي تدابير و

عملياتو لپاره اؤينه بلل كيإي، خو د ديگ لپاره چيگ د ملكي تلفاتو پر خپل وخت او كره راپور باوري كؤاي شي، خگو مناسب  ياطالعات
  نو ژغورنه، تقويه شي.  تر السه، بدلونونه راشي، او د ملكيا درسونه  عبرتي 

  
وؤانديگ كؤه: "ايساف  توضيحات نو د رواني كتنيگ د حالت په اؤه و پوشگتل شو ايساف يوناما ته دا وكله چيگ د تاكتيكي الرشگود

خگو دا نه ) او طرز العملونو (معياري عملياتي طرز العملونه) بيا كتنه كوي وتاكتيكي الرشگودمثال په توكگه پخپلو تگولو پاليسيو (
باوري كؤاي شي چيگ ھغه تازه او د اعتبار وؤ دي. په ديگ بانديگ د ديگ لپاره كار روان دي چيگ ھغه بيا نشر شي كه ورته اؤتيا 

نيگتگه يو  7ايساف د ديگ راپور وركؤي دي چيگ ھغه د جوالي په  51وليدله شي نو دغه كار به په لومؤني فرصت كيگ ترسره شي."
  الرشگود نشر كؤي دي چيگ ھغه ال تر اوسه د يوناما سره نه دي شريك كؤاي شوي.  يبيا كتل شوي تاكتيك

  
الرشگود د بيا روانيگ او جاري كتنيگ ھر كلي كوي او ايساف ته د ديگ وؤانديز لري چيگ په بيؤه سره ھغه نوي  ييوناما د تاكتيك

د ملكيانو ساتنه او ژغورنه شگه او د ھر أول ملكي تلفاتو ه چتگكة سره تگول ھغه الرشگودونه پلي كؤي چيگ له مخيگ ييگ پكؤي او 
  لپاره چيگ د ايساف له خوا رامنحگته شويگ دي شفافيت او حساب وركوونه شگه والي ومومي.

 

                                                 
   .11كال د جون  2011ما سره  دايساف مكاتبه، د د ايميل له الريگ د يونا 51
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  د ملكي تلفاتو په اؤه خگيؤنيگ 
   

جوؤ كؤ چيگ ھغه  دملكي تلفاتو د تر نامه النديگ (JIAT) اركگان د پيشگيگ د ارزونيگ د كگأ تگيم  يكيگ ايساف يو تفتيش 2009په 
أله ده چيگ په چتگكة سره د غبركگون شگوولو قابليت كگأه  پيشگو ساحو ته ورحگي. دا د ايساف او د افغانستان د ملي امنيتي حگواكونو 

استازي شامل دي. په ديگ لري. د افغاسنتان د ملي امنيتي حگواكونو په برخه كيگ د افغانستان د ملي دفاع او د كورنيو چارو د وزارتونو 
توكگه دا يو ستر كگام دي چيگ د ملكي تلفاتو د پيشگو د خگيؤنيگ د شگه والي لپاره ترسره شوي دي، دغه أله لنأ مھاله او حگانكگؤيگ 

چيگ تفتيش ترسره كؤي. يوناما، ايساف او د  كيإيشويگ ده چيگ غؤي ييگ د خپلو دايمي دندو خگخه د ديگ كار لپاره كگمارل 
افغانستان ملي امنيتي حگواكونو ته د ديگ وؤانديز كوي چيگ ھغوي يو دايمي، مسلكي كگروپ جوؤ كؤي چيگ ھغه د تگول وخت لپاره 

 د ملكي تلفاتو د خگيؤنيگ دنده سرته ورسوي. 
  

 هچيگ تگوليگ ھغ په نوم ياديإي )سي سي تگي سي(كيگ د ملكي تلفاتو د معلومولو خگانكگه جوؤه كؤيگ ده چيگ د  2007ايساف په 
ورحگيگ فعاله وي  7ساعته او په اونة كيگ  24پيشگيگ تعقيب كؤي چيگ په كيگ ملكي تلفات ايساف ته منسوب شوي وي. دغه ھسته 

 او پيشگيگ د يو أيتگابيس له مخيگ تعقيبوي، د پيشگو د ارزونيگ د كگأ تگيم سره په خگيؤنو كيگ مرسته كوي او د ايساف د قومانديگ 
  . جنرال پيتريوس ته د ملكي تلفاتو په اؤه ھره ورحگ معلومات وركول كيإي. شريكوي ده شويگ تجربيگز سره 

  
ته  عامو خلكوتگيمونو د خگيؤنو پايليگ  پلتگونكي يوناما د ديگ يادونه كوي چيگ نه خو د ارزونيگ كگأ تگيم او نه ھم د ايساف 

د پايلو نشر شفافيت، حسا ب وركونيگ او د اغيزمن شوو ملكيانو او تگولنو سره د  پلتگنوخگركگنديگ كؤي. په چتگكة سره په عام أول د 
  . سازي  ته وده وركوي شگو اؤيكو لپاره زمينه

  
  د حكومت پلوه حگواكونو تكتيكونه

  
. مخ پر بره تللييا كمشگت پر حگاي   كال په پرتله أير ملكيان وژلي دي، چيگ په تير كال كيگ د تلفاتو نزول 2010ھوايي بريدونو د 

حگمكني عمليات چيگ په كيگ وسله واليگ نشگتيگ شامليگ دي د ملكيانو د وژنيگ المل كگرحگي. د حگواك زياته كارونه چيگ 
ايساف له خوا ترسره كيإي په جنوب كيگ ييگ انديشگنيگ زياتيگ كؤي دي او د ھيواد په كچه دغه انديشگنيگ د افغانستان د ملي د

، خو دديگ سره د تاوتريخوالي سره أكيگ كچه تگيتگه پاتي شوي    وملكي تلفات د شپي مھال د بريدونو په  پايله كي د .پوليسو له خوا دي
  زيان زياتوي او په شدت سره د افغانستان دوكگؤو له خوا كركه راپاروي.  يمظاھريگ رامنحگ ته كيإي، چيگ دا ملك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ھوايي بريدونه
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سلنه زياتيگ شوي دي، چيگ دا د ھغو ملكي مؤينو  14مؤينيگ  -په لومؤيو شپإو مياشتو كيگ د ھوايي بريدونو په پايله كيگ 2011د 
تلفاتو اساسي المل دي چيگ دولت پلوه حگواكونو  يسلنه جوؤوي چيگ د دولت پلوه حگواكونو له خوا دي او دا په تگوليز أول د ملك 38

سلنه د ھوايي بريدونو له كبله دي). كه خگه ھم ھغه تلفات چيگ د ھوايي بريدونو له كبله وو  5د تگولو ملكي وژنو له خوا ترسره كيإي (
ملكي  199پوريگ راتگيتگ شول خو دا جريان بيا وروسته معكوس شو. د ھوايي بريدونو له كبله  2010نه  2009په زياته پيمانه د 

 د 69كال كيگ ھغه  2010چيگ په  ،شامليگ وي  د تگپي كيدني  پيشگي   40نيگ او مؤي 79چيگ په كيگ  يرامنحگته شو تلفات
  وي. پيشگي ثبت شوي  تگپي كيدنيگ  49مؤينيگ او 
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او د (Close air  support)  د دوه أوله ھوايي بريدونو خگخه په افغانستان كيگ كار اخيستل كيإي، د نإديگ خگخه ھوايي مالتؤ 
ھغه ملكي تلفات چيگ د نإديگ خگخه د ھوايي مالتؤ له الريگ د نصب  52.( Close  combate attack)دنإديگ خگخه جنكگي بري

شوو وزر لرونكو الوتكو په ذريعه ترسره كيإي په تيرو دريو كلونو كيگ كم شوي دي خو بيا ھم نإديگ خگخه د ھوايي مالتؤ بريدونه 
كؤي دي  استعمال  وسليگ 2170ايساف د نإديگ ھوايي مالتؤ د الريگ  كال په لومؤيو شپإو مياشتو كيگ 2011زيات شوي دي. د 

سلنه زياتوالي په أاكگه كوي چيگ د ھمدغه كال كيگ د نإديگ ھوايي مالتؤ په پايله كيگ په لومؤيو  51كال په پرتله  2010چيگ د 
نإديگ ھوايي مالتؤ په پايله كيگ د  په لومؤيو شپإو مياشتو كيگ د 2011د  53وسليگ خوشيگ شويگ وي. 1440شپإو مياشتو كيگ 

تنه تگپيان شوي دي. كه خگه ھم د نإديگ  20تنه ملكي وكگؤي وژل شوي او  35ايساف د نصب شوو وزرو درلودونكو الوتكو د الريگ 
  خگخه ھوايي مالتؤ شگه شوي دي خو د تيروتنو لؤة دوام لري چيگ د ملكي افغانانو ژوند اخلي.

  
ييگ كوچنيان  6ملكيان ووژل شول چيگ  12د ھوايي بريد له امله د ھلمند په واليت كيگ  Harrier AV-8Bنيگتگه د  28د مة په  •

 تنه نور تگپيان شول.  8وو، او 
خگلور ماشومان ووژل او دوه ييگ تگپيان كؤل، په دغو تلفاتو كيگ چيگ د دولت ضد  ) B- (1نيگتگه يو 17د اپريل د مياشتيگ په  •

أنأ كلن و. دوه د دولت ضد عناصر ووژل شول. دغو ماشومانو د نإديگ  19له امله رامنحگته شول يو تن په كيگ  د بريد باندي عناصرو
 (حوض) خگخه د خپلو خگارويو لپاره اوبه راوؤليگ. 

 
إ تنه الوتكيگ چيگ د "قطعاتو د تماس" په پايله كيگ ييگ ھوايي بريد وكؤ شپ 16 -نيگتگه يويگ ايف 18د جنورة د مياشتيگ په  •

 ملكيان ييگ مؤه او يو تن ييگ تگپي كؤ. د مؤو خگخه دريگ ييگ ماشومان وو. 
 

كلونو كيگ ييگ زياتوالي  يوالوتكو له الريگ رامنحگته كيإي په تيرو در يھغه ملكي تلفات چيگ د نإديگ خگخه د ھوايي بريد يا خگرخ
په اوإدو كيگ  2009كيإي زياتره ملكي تلفات رامنحگته كوي. د  يگموندلي دي. اپاچي چورلكيگ چيگ په ھوايي بريدونو كيگ كارو ل

سلنه ملكيان دي چيگ په ھوايي بريد كيگ وژل شوي  7تنه د ايساف د چورلكو د ھوايي بريدونو له امله وژل شوي (چيگ دا  25تگول 
سلنه ده چيگ د ھوايي بريد  33ژنو تنه وژل شوي (چيگ دا د ملكي و 56كال كيگ د ايساف د چورلكو په وسيله  2010دي)؛ په تگول 

تنه ملكيان د ايساف د چورلكو د الريگ وژل شوي  44په لومؤيو شپإو مياشتو كيگ إل تر إله  2011د  54په پايله كيگ وژل شوي دي).
تنه ييگ  11خگخه  سلنه جوؤوي). إل تر إله د قربانيانو له أليگ 56تنه نور تگپيان (چيگ د ھوايي بريدونو له امله د ملكي وژنو  20او 

ماشومان وو چيگ په كشگت كيگ په كار بوخت وو. ايساف بايد پرته له حگنأه كگام پورته كؤي چيگ د نإديگ جكگؤيز بريد له امله د 
ملكي تلفاتو كچه راتگيتگه كؤي، په تيره بيا دا چيگ دا د تيرو دريو كلونو جريان دي او بايد چيگ د ايساف له خوا تشخيص او اصالح 

  ي. ش
  
ميزايل او د توپ كگولة  Hellfireنيگتگه د كنؤ واليت د خگوكة په ولسوالة كيگ يويگ اپاچي خگرخي الوتكيگ يو  14د مارچ په  •

وربانديگ دديگ كگومان وكؤ  چورلكهخؤوبول چيگ د اپاچي  يپه دوو ماشومانو و وروليگ او ھغوي ييگ ووژل. دغو ھلكانو خپل پتگ
  دونكي وسيله حگاي پر حگاي كوي. چيگ ھغه تعبيه شوي چاودي

 
د مارچ په لومؤة نيگتگه د كنؤ د واليت د مانگوكگي په ولسوالة كيگ يويگ اپاچي چورلكيگ كله چيگ د دولت ضد عناصر په نشگه  •

 لراتگولو تنه ماشومان ووژل او يو ييگ تگپي كؤ. دغو ماشومان د اور لركگي 9كؤل او وربانديگ ييگ بريد وكؤ نو په پايله كيگ ييگ 
 چيگ ووژل شول. 

 
كله چيگ د  شولنيگتگه د ھلمند د مارجيگ په ولسوالة كيگ يو تن ماشوم او يو د پاخه عمر سؤي ھغه وخت ووژل  6د فبرورة په  •

 ميزايل خوشيگ كؤ او د ھغوي كور ييگ تر بريد النديگ راوست.  Hellfire اپاچي چورلكيگ يو ھيل فاير 
 

ر اوسه دا نه ده معلومه چيگ په ملكي تلفاتو كيگ زياتوالي چيگ د چورلكيگ د كارونيگ سره رامنحگته شوي چيگ ت يادونه كوييوناما 
و په بريدونو كيگ زياتوالي دي او يا دا چيگ ستونزه په تاكتيكونو، تخنيكونو او طرز العملونو كيگ چورلك المل ييگ د خگرخي ، دي
 په عام أول ندي خپري شوي خو بل لوري ته دي  رامنحگ ته شوي گوزارونو له كبله. ايساف ھغه شميريگ چيگ د نإديگ جنكگي كي د

د نإديگ ھوايي مالتؤ له امله  په عام أو ل نشر شوي دي . دا ممكنه ده چيگ د چورلكيگ په ماموريتونو كيگ زياتوالي راغلي دي چيگ 

                                                 
چيگ د ايساف د ملكي تلفاتو د تعقيب د ھستيگ له خوا برابر  ييوناما د نإديگ خگخه د ھوايي مالتؤ او د نإديگ خگخه د جنكگي بريد تعريفونه كارو 52

ھغه ماموريت دي چيگ  ، اي–سي  -الوتكيگ او سيونكيگ ركيگ سي اي ايس، ھغه ماموريت دي چيگ د نصب شويگ وزر ل وشوي دي چيگ په ھغ
  د خگرخنده وزر درلودونكيگ الوتكيگ له خوا ترسره كيإي.

كال د ھوايي  2011 -2008ھوايي حگواكونو د برخيگ د قوماندان د  مشتركو د امريكا د متحده اياالتو د مركزي ھوايي چاريگ، خبري پانگه، د  53
   .2011، 4حگواك احصايي، جوالي 

نيگتگه د بريشگنا د الريگ مفاھمه  9د جوالي په  2011د ايساف د ملكي تلفاتو د معلومولو دفتر او د يوناما د بشري حقونو د خگانكگيگ ترمنحگ د  54
په  2011نورييگ د  14كال او  2010په  56تنه ملكيان وژل شوي او  25كيگ د نإديگ كگوزاريز بريد له امله  2009د ايساف د وينا له مخيگ په 

لپاره توپير شته او دا توپير د  2011لومؤة نيمايي كيگ وژل شوي دي. يوناما دا يادداشگت كؤيگ ده چيگ د ايساف او يوناما د ارقامو ترمنحگ د 
كگأ تگيم تعريف له مخيگ دي، او دا حگكه چيگ يوناما يو شمير داسيگ پيشگيگ ثبت كؤي چيگ ھغه ملكي تلفات وو خو ھغه د پيشگو د ارزونيگ د 

كيگ  2009كيگ د ھوايي بريدونو له كبله مستند كؤي دي او په  2010ملكي تلفات په  171له خوا په ملكي تلفاتو كيگ نه دي راغلي. يوناما تگولتگال 
  تنه. 359ييگ 
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سلنه زيات بمونه  51يگ خگخه د ھوايي مالتؤ په ماموريتونو كيگ دا د ملكي تلفاتو د زياتوالي المل دي، په داسيگ حال كيگ چيگ د نإد
كال د ھمدغيگ موديگ په پرتله غورحگول شوي دي خو بيا ھم ملكي تلفات ييگ كم كؤي دي. په ديگ توكگه په زياتو بمونو  2010د 

د إل ملكي تلفات ولري حگكه چيگ د كيگ حتمي نه ده چيگ  زياتو ملكي وكگؤو ته مركگ ژوبله واؤوي . په منطقي لحاظ چورلكه باي
ھغوي وسليگ د نصب شوو وزرونو درلودونكو الوتكو په پرتله كوچنة دي. چورلكه ھمدارنكگه د ديگ امكانات لري چيگ د ھدف د پاسه 

  د طياريگ په پرتله توقف وكؤي، چيگ په ديگ سره ھغه كوالي شي چيگ د ھدف د مثبت تشخيص زيات امكانات ولري. 
  

ربيره په حگينو حاالتو كيگ يوناما دا مستند كؤيگ ده چيگ د احتياطي تدابيرو د نشتوالي له كبله ملكي تلفات رامنحگته شوي د ديگ س
دي. په يوه پيشگه كيگ يويگ اپاچي چورلكيگ دوه تنه ماشومان د خگوكة په ولسوالي كيگ ووژل. دغو ماشومانو د شپيگ پر مھال خپلو 

گ د افغانستان د كگرمة د موسم په كگرمو ورحگو كيگ د اوبه خور اوبه بخار نه شي چيگ دا په افغانستان پتگيو ته اوبه وركوليگ چي
شگكاره ده دا كگومان كؤي دي چيگ دغه ماشومان تعبيه شويگ چاوديدونكيگ  ،كيگ يوه عامه تجربه ده. د اپاچي چورلكيگ عمليگ

يگ د چاپيريال واضح پوھاوي ته اؤتيا ده چيرته چيگ بايد بريد ترسره شي. د . اغيزمن احتياطي تدابيرو كحگاي پر حگاي كويوسيليگ 
  سيميگ د فرھنكگ سره بلدتيا او د حالت درك كوالي شو چيگ د ھلكانو د مؤينيگ خگخه مخنيوي وكؤي. 

  
اپاچي د زياتيگ  يوناما ايساف ته دديگ وؤانديز كوي چيگ سمالسي د ديگ خگيؤنه وكؤي چيگ وليگ ملكي كسان په زياته كچه د

كارونيگ سره وژل كيإي. دا الزمي ده چيگ د خگرخيو عمله د تاكتيكي الرشگودونو سره سمه وروزله شي او دا چيگ دغه پيلوتگان 
بايد ھغه عملي كؤي. او كه چيريگ داسيگ داليل وي چيگ ھغه د اپاچي حگانكگؤتياويگ چيگ زياتيگ ملكي وژنيگ رامنحگته كوي نو 

  او ضروري ده چيگ ايساف ييگ مخنيوي وكؤي. بيا دا مھمه 
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  د شپيگ پرمھال بريدونه
په لومؤيو شپإو مياشتو كيگ زياتوالي راغلي دي خو د ديگ  2011شمير كيگ د په په داسيگ حال كيگ چيگ د شپيگ د مھال بريدونو 

كه خگه ھم د شپيگ د چاپو له امله  55تگه شويگ ده.سلنه راتگي 15سره ھم د ملكي تلفاتو شميره د شپيگ د مھال د بريدونو په پايله كيگ 
 2011د ملكي تلفاتو په شميره كيگ كمشگت راغلي دي خو بيا ھم ھغه د كركيگ وؤ تاكتيكونو په توكگه د خلكو په پام كيگ دي. يوناما د 

تالشيو او  كورنود يگ مھال دتنو تگپي كيدنيگ ثبت كؤي دي چيگ د شپ 14تنو وژنيگ او د  30كال په لومؤيو شپإو مياشتو كيگ د 
ونو" د پرلپسيگ او بشپؤ تطبيق او طرز العملونو او دعملياتو پر مھال رامنحگته شوي دي. د "شپيگ د مھال د بريدونو تاكتيكي الرشگو

  په ديگ برخه كيگ د شفافيت او خگيؤنو د نشتوالي په اؤوند انديشگنيگ ال ھم پر حگاي پاتيگ دي. 
  

د تاكتيكي الرشگوونو" ھغه برخه چيگ د عامه خبرتيا لپاره وؤانديگ   نيتگي 23جنوري  كال 2010بريدونو د د "دشپيگ د مھال د 
شويگ ده دا اعالنوي چيگ "په ھر حگاي كيگ چيگ ممكنه وي افغانان بايد په مشرتابه كيگ وي .... د افغانستان ملي امنيتي حگواكونه 

ه او كور كيگ د داخليدو پر مھال وليدل شي او غإونه ييگ لومؤني غإونه وي چيگ بايد لومؤني حگواكونه وي چيگ په ھره محوط
   56واوريدل شي" او "تگوليگ تالشة بايد د ملتيا كوونكو افغان ملي امنيتي حگواكونو له خوا رھبري او بشپؤيگ شي."

  
د مھال د بريدونو تاكتيكي الرشگودونه نه دي يوناما د ديگ خگخه انديشگنه لري چيگ ايساف په بشپؤه توكگه او ھر وخت كيگ د شپيگ 

پلي كؤي. د عواقبو او پايلو مديريت (د اغيزمن شوو تگولنو سره مفاھمه) ھمدارنكگه بايد شگه والي ومومي او يوناما افغاني عناصرو او 
و بريدونو خگخه د شواھدو او يا ھم ايساف ته د ديگ وؤانديز كوي چيگ ژر تر ژره محلي تگولنيگ په بشپؤه توكگه د شپيگ د چاپو ا

  مداركو د جوتولو په شمول خبريگ كؤي. 
  
د شپيگ د  - وكگأ ه كلنيگ) په شدت سره د ھغ 18او  12نيگتگه يو نھه كلن ماشوم او د ھغه دوه خوينديگ ( 19 - 18د فبروري په  •

  كيگ ترسره شو. مھال د بريد له امله تگپيانيگ شوليگ چيگ د بغالن واليت د بغالن جديد په ولسوالي 
 

جلدك په ولسوالة كيگ دريگ ملكيان ووژل  ونيگتگه د زابل په واليت كيگ د شپيگ د مھال د بريد له امله د ترنك  26د فبرورة په  •
 شول. 

 
 ل. بازارك په ولسوالي كيگ خگلور ملكيان د شپيگ د چاپي پر مھال و وژل شو باركزئ ياوانيگتگه د ھلمند واليت د ن 15د فبرورة په  •
 نيگتگه د ھلمند په واليت كيگ د شپيگ د بريد پر مھال دوه ملكيان د موسي قلعه په ولسوالة كيگ ووژل شول.  5د فبرورة په  •
 

نيگتگه د تخار واليت د تخار په شگار كيگ  18خگخه أكيگ مظاھريگ وي. د مة په  تاو تريخوالي  بيا د  پايلي  د شپيگ د مھال د چاپو 
تنو ملكيانو اعتراض كوونكو كگأون درلود چيگ  1000پوليس د يويگ داسيگ مظاھريگ سره مخ شول چيگ په كيگ د افغانستان ملي 

ايله كيگ پد شپيگ د مھال د ھغه بريد غندنه ييگ كوله چيگ د امريكا د متحده اياالتو د حگانكگؤو حگواكونو له خوا ترسره شول او په 
ووژل شويگ. دغه الريون ھمدارنكگه د ھغو  ،غؤيگ ويگ حركت  زبكسان د اسالمي د ا شايد ييگ دوه وسله واليگ شگحگيگ چيگ

داخل شوو كسانو له خوا په غصه او قھر كيگ راوستل شو ل چيگ داسيگ كگونكگسيگ ييگ خپروليگ چيگ د امريكايي حگواكونو د 
پر دفتر بريد وكؤ نو ملي پوليسو د خبردارة وژلو تر مخه پر دغو شگحگو ييگ جنسي تيري كؤي. كله چيگ الريون كوونكو د ولسوال 

. كله چيگ د خبرداري د أزو وروسته الريون تيت نه شو نو ملي پوليسو په الريون كوونكو أزيگ وكؤيگ چيگ إل تر إله يگأزيگ وكؤ
حگواكونو په  نور ملكيان ييگ تگپيان كؤل. د ديگ وروسته الريون كوونكو نإديگ واقع شوي د الماني 79تنه ييگ ووژل او  14

  خگو چيگ ملي اردو را  رسيدله.  تر قراركگاه بريد وكؤ او تر ھغه تيت او خاموشه نه شو ل
  

د افغانستان ملي پوليس د الريون كوونكو د كگنگيگ كگونگيگ د كنترول لپاره نه دي روزل شوي او اؤوند تجھيزات نه لري. پرته له 
افغان ملي پوليس زياتره وخت اخطاريه أزو وروسته په الريون كوونكو بانديگ د  دغه أو ل روزنيگ او غير مركگونيگ الرو خگخه
تنه ملكيان ووژل شول او  25په لومؤيو شپإو مياشتو كيگ وشويگ إل تر إله  2011مرميو أزيگ كوي. په دريگ پيشگو كيگ چيگ د 

  ل عمليات ترسره كول. وكنتؤ تنه ھغه مھال تگپيان شول چيگ افغان ملي پوليسو د الريون كوونكو د 159نور 
  

يوناما د الريون كوونكو د كنتگرول پرمھال د كگنگ شمير ملكي تلفاتو له امله انديشگنه لري. كه خگه ھم دا د جكگؤيگ سره نيغ په نيغه 
د افغانستان د تؤل شوي ھغه تگولتگال ملكي تلفات نه دي چيگ په ديگ راپور كيگ راغلي دي، ھغه اؤتيا چيگ په بيؤني أول شته ھغه 

كچه  ژوبلي  مركگ  ملكي ه دولت لپاره او په تيره بيا د ملي پوليسو لپاره ده چيگ په سمه او مناسبه توكگه دغه مسله حل كؤي چيگ د ھغ
  زياتوالي سره د قوت د كارونيگ له امله رامنحگته كيإي. په را تگيتگه كؤي چيگ په نامناسب أول او 

  
او الريون، كگنگيگ كگونگيگ د كنتگرول د تجھيزاتو سره سمبال كؤاي شي او داسيگ  بلوابايد د    پوليس دا الزمي ده چيگ افغان ملي

  روزنه تر السه كؤي چيگ په مناسب أول په قانوني لحاظ د مركگوني او غير مركگوني روشونو او طريقو خگخه كار واخيستل شي. 
                                                 

زيات او په پراخه پيمانه د ايساف، د  د شپيگ د تالشيو د بريدونو په اؤه كره معلومات او ارقام د ديگ له امله ستونزمن دي چيگ دغه أول عمليات 55
يإي. د ال زياتو افغان ملي اردو، د ملي او نؤيوالو حگانكگؤو حگواكونو او د افغانستان د سرحدي پوليسو له خوا ھم په مستقل أول او ھم په كگأه ترسره ك

   ئ.وكگورلمن ليك   25معلومات لپاره 
گواك قراركگاه "ايساف په افغانستان كيگ د شپيگ د مھال د بريدونو په اؤه الرشگود خپروي" د مارچ د ايساف خبري پانگه، د نؤيوالو مرستندويه ح 56
4 ،2010  
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  حگمكنة جكگؤه او وسله واليگ نشگتيگ 

  
تنو ملكي وكگؤو مؤينيگ په  66يوناما د  57د دولت پلوه حگواكونو د حگمكنيو جكگؤو او نشگتو په پايله كيگ وژل كيإي.ملكي وكگؤي 

وسله والو نشگتو كيگ د غير مستقيمو أزو په پايله كيگ لكه د ھاوانونو د أزو په پايله كيگ چيگ د حگمكنيو حگواكونو د مالتؤ په موخه 
 تگپيان كيإي،  ،وب ختيحگ كيگ ترسره كيإي ثبت كؤي دي. حگمكنة وسله واله جكگؤه كيگ ملكيان وژل كيإي په تيره بيا په جنوب او جن

  په ديگ توكگه د ملكي وكگؤو د بيحگايه كيدنيگ المل كگرحگي.  كيإي  چي  شتمنة تخريبو په شمول كورون او د
  
ه ووژل شو او دوه نور ماشومان ييگ ھغه مھال تگپيان شول كله يوه مور او پالر د خگلورو ماشومانو سر 20د فبرورة د مياشتيگ په  •

ملي متري ھاوان د كگولة تر بريد النديگ راغي. نؤيوالو نظامي حگواكونو په يويگ أليگ بانديگ چيگ د دولت  120ييگ چيگ كور د 
حگايي په حگايي   يكيگ وسيلضد عناصرو سره ييگ تؤاو درلود أزيگ كوليگ چيگ داسيگ كگومان كيدلو چيگ دغه أله چاوديدون

كيگ ييگ د نؤيوالو  سيمهاو په ديگ توكگه  دغه كور تر بريد النديگ راغي. د دغيگ كورنة پالر يو امنيتي محافظ و چيگ په  كوي 
  امنيتي حگواكونو په قرار كگاه كيگ كار كولو. 

 
كله چيگ د ايساف شول ،يو حگوان تگپي مور او شول اونيگتگه يو پالر د خپليگ لور سره ھغه مھال ووژل  28د مارچ د مياشتيگ په  •

له خوا فير شويگ د ھاوان مرمة د ھغوي كور د ھلمند په واليت كيگ د دولت ضد عناصرو سره نشگتيگ پر مھال تر بريد النديگ 
 راوست.

 
كولو وروسته كورته پر الر و د نيگتگه د ھلمند په واليت كيگ يو بزكگر كله چيگ د خپليگ حگمكيگ د اوبه  27د مة د مياشتيگ په  •

په كگومان په أزو وويشت. بزكگر په ھغه سيمه كيگ چيگ د دولت ضد عناصرو له خوا  دولت ضد  وسلوال ايساف كگزميگ ھغه د
 كارول كيدله په خپله اوإه بيل درلود. 

  د قويگ زياته كارونه په كاروانونو او پوستو كيگ 
   

واكونه ال ھم افغان ملكي وكگؤي په پوستو كيگ او د كتارونو د تيريدو پر مھال وژني او تگپي كوي دولت پلوه حگ يلسيزيو  وروسته له 
ملكيان وژل شوي او  30كال په لومؤيو شپإو مياشتو كيگ تگولتگال  2011ييگ، كه خگه ھم به دغو شميرو كيگ كمشگت راغلي دي. د 

كال په ھمدغه موده  2010وي دي، چيگ زياتره ييگ په جنوب كيگ دي. د نور ييگ د قوي د زياتيگ كارونيگ  پر مھال تگپيان ش 14
 17تنو تگپي كيدنيگ د قويگ د زياتيگ كارونيگ  د پيشگو له امله ثبت كؤي دي چيگ دا  36ملكيانو مؤينيگ او د  36كيگ يوناما د 

  په پرتله جوتوي.  يگد ھمدغيگ مود 2010سلنه كمشگت د ملكي وكگؤو په مؤينه كيگ د 
  

يوناما ايساف ته د ديگ وؤانديز كوي چيگ د مركگوني وسلو خگخه ديگ د متبادل په توكگه كا رنه اخلي. د حگواك د زياتيگ كارونيگ 
كگنگه طرز العمل له مخيگ د ايساف لپاره د نقليه وسيلو د كنترول د نقطو تجھيزات او د كمربند  373لپاره د ايساف د معياري عملياتي 

دريدلو نشگيگ، اخطاريه نشگيگ، د سرعت موانع، د تگايرونوپريگ كوونكي، شعله وركوونكي، ترافيكي مخروطونه په برخو كيگ د 
  دي.   شامل 58ارن  او 

  
ايساف بايد د ديگ لپاره كگامونه پورته كؤي خگو دا باور ي كؤي چيگ تگوليگ كنترولي نقطيگ د غير مركگونيگ متبادلو وسيلو د 

  و دا چيگ حگواكونه بايد داسيگ و روزل شي چيگ په قانوني توكگه ھغه وكاروي. الريگ مجھزيگ شوي دي ا
  

و پروكگرام په يوناما ھمدارنكگه ايساف ته  دديگ وؤانديز كوي چيگ د عوامو د پوھاو ي لپاره يو حگل بيا د را ديو د الريگ داعالنون
غانان د كنترولي پوستيگ او د كتار د طرز العمل سره اشنا او چيگ په حگانكگؤي أول دا باوري كؤي چيگ تگول ملكي اف الره واچوي 

  بلد دي. 
  
د كندھا ر واليت د ميوند په ولسوالة كيگ د نؤيوالو  كوه  نيگتگه دوه سپرلة چيگ په يوه ملكي نقليه وسيله كيگ ييگ سفر  17د اپريل په  •

  گ د ھغوي موتگر د دريدلو د عالميگ سره تم نه شو. حگواكونو له خوا د كوچنيو وسلو په أزو ھغه مھال تگپيان شول كله چي
 

نيگتگه د كندھار واليت د ميوند په ولسوالي كيگ نؤيوالو امنيتي حگواكونو په أزو سره يو نارينه چيگ پر  29د اپريل د مياشتيگ په  •
 موتگر سايكل د كتار خوا ته نإديگ شو تگپي كؤ. 

 
ھغه  موتگر چلونكيت د قالت په ولسوالة كيگ نؤيوالو نظامي حگواكونو يو تن ملكي نيگتگه د زابل والي 7د مارچ د مياشتيگ په  •

  مھال په أزو سره ووژلو كله چيگ ھغه نظامي الرشگوونيگ مراعات نه كؤاي شويگ. 
 

                                                 
و له امله يوناما د "حگمكنة جكگؤيگ" او "وسله والو نشگتو" كتكگوري ملكي وژنيگ او تلفات چيگ د نيغ په نيغه او يا ھم د وسلو د غير مستقيمو  أز 57

كگنگي چيرته چيگ عاملين د تشخيص وؤ نه وي. متقابليگ أزيگ په غير منسوبه  ملكي مركگ ژوبله ونو له خوا ترسره كيإي چيگ د حگمكنيو حگواك
  كتگكگورة كيگ راحگي.

5860LTC Gilbert Overmaat “ اقدمات تر خبرو غوره دي: د حگواك زياته كارونه اوCIVCAS,‟ ISAF COIN  1، عامه احساس، جلد ،
  .http://www.isaf.nato.int/COIN-publication/feb10.pdf" په دغه ويب پانگه كيگ د الس رسي وؤ دي: 2010ي ، فبرور1شماره 
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أزيگ   نكيچلو رتگيو مو پهنيگتگه د ھلمند د واليت د لشكگركگاه په شگا ركيگ د افغان ملي اردو  29د مة د مياشتيگ په  2011د  •
د موتگر كنترول د السه وركؤ او په چتگكة سره د كارته الكگن د امنيتي پوستيگ خگخه تير شو،  چلونكيوكؤيگ چيگ د ديگ وروسته 

  أريور ومؤ او يو تن بل تگپي شو.
 

ملكي نارينه په أزو نيگتگه د اروزكگان واليت د ترينكوتگ په ولسوالة كيگ د افغانستان ملي پوليسو ھغه مھال يو  14د مارچ په  •
مراعات نه كؤل. ھمدغه شان ورته پيشگه د ھلمند واليت د لشكركگاه په  ) اشاريسيكگنالونه(تگپي كؤ كله چيگ د ملي پوليسو د دريدلو 

 وشوله كله چيگ افغان ملي پوليسو يو بل ملكي أرايور په أزو سره ووژلو. 15 - 14د جون په  2011شگار كيگ د 
  

په أزو  موتگر چلونكي  نيگتگه د غزني واليت د غزني په شگار كيگ نؤيوالو نظامي حگواكونو ھغه مھال يو  2په د مة د مياشتيگ  •
 سره تگپي كؤ كله چيگ ھغه د يو نظامي كتار الشگوونيگ تعقيب نه كؤاي شويگ.
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  لومؤة ضميمه
   

  د مة مياشت د افغانانو لپاره مركگونيگ مياشت
  

راھيسيگ مركگونيگ مياشت وه، د  2007د مة مياشت د افغان ملكي وكگؤو لپاره إل تر إله د  2011د  -11د مة  2011د  - كابل
 593ملكي وژنيگ او  368افغانستان لپاره د ملكگرو ملتونو مرستندويه پالوي دا خبره نن خگركگنده كؤه. يوناما د جكگؤيگ اؤوند 

  كؤي دي.   تگپي كيدنيگ د مة په مياشت كيگ ثبت
  
كال را په ديگ خوا د مة په مياشت كيگ (سإ كال)  2007وويل: "د  يكگنون د بشري حقونو د خگانكگة مشريگ جيورجيت كگ د يوناما 

  له ھغه وخته چيگ يوناما د ملكي تلفاتو مستند كول پيل كؤي دي زيات ملكي وكگؤي وژل شوي دي." 
  

 نور زياتوالي ومومي ، اليگ به د اوؤي د موسم د نشگتو له امله ال ھم"موإ په ديگ اؤه زياته انديشگنه لرو چيگ ملكي مصيبتونه او ناخو
چيگ دا په تاريخي لحاظ د ملكي تلفاتو زياتوالي رامنحگته كوي. د جكگؤيگ خواويگ بايد خپليگ ھليگ حگليگ د ديگ لپاره زياتيگ 

  كؤي چيگ اوس مھال ملكيان وژغوري." 
  

شوي دي) رامنحگ ته  سلنه د تگولو ھغو وژنو ده چيگ د مةپه مياشت كيگ 82ملكي وژنو (چيگ  301د دولت ضد عناصر د 
  مسوولت لري. 

  
  يگ . شو سلنه) دولت پلوه حگواكونو ته منسوب 12د مة په مياشت كيگ د ملكي وژنو  2011پنحگه خگلويشگت ملكي وژنيگ (د 

  
ته  لوري شويگ دي د جكگؤيگ ھيخگ  رامنحگ تهگ كال په مة كي 2011دوه ويشت وژنيگ او يا ھم د ملكي وژنو شپإ سلنه چيگ د 

  په پايله كيگ رامنحگته شويگ دي.  د تبادله  حگكه چيگ زياتره دغه وژنيگ د أزو ه نه د  منسوب
  

شوي چاوديدونكي توكي د أيرو ملكي افغانانو د وژنيگ او تگپي كيدنيگ ته دوام وركوي او د مة په مياشت كيگ ييگ د  حگايي پر حگايي
سلنه ملكي وژنيگ چيگ د دولت ضد عناصرو پوريگ تؤليگ دي).دغو  40تنه ييگ تگپيان كؤل ( 274تنو ژوند واخيست او  119

. د تعبيه شوو چاوديدونكو توكو زياته شميره په افغانستان تشكيل كؤي وه سلنه  41چاوديدونكو وسيلو د مة په مياشت كيگ د ملكي تلفاتو 
چيگ د خپل جوؤشگت له مخيگ بيگ توپيره دي. ھغه زياتره وختونه د سؤك تر غاؤي او يا ھم په  ي ديي وسيلفشار پيشقاب أوله كيگ د

مصروفو تجارتي سيمو كيگ ايشگودل كيإي چيگ د ملكي تلفاتو المل كگرحگي. د دولت ضد عناصرو له خوا په زياته كچه  ددغو وسلو 
  كارو ل د بشر دوستانه نؤيوال قانون خگخه سرغؤونه ده. 

  
  سلنه ملكي وژنيگ رامنحگ ته شويگ دي.  6د مة په مياشت كيگ د دولت پلوه حگواكونو له خوا په حگمكنيو جكگؤو كيگ 

  
 ملكي تلفات چيگ د حگمكنيو جكگؤو په پايله كيگ رامنحگته شوي دي د طالبانو د پسرلنيو بريدونو د پيل راھيسيگ زيات شوي دي. 

   گؤو د مؤيني المل شوي . ھوايي بريدونه د دري سلنه ملكي دوك
  

د جوالي په لومؤيو كيگ نشر ته سپارل كيإي  ، اوچيگ د ملكيانو د ژغورنيگ په اؤه دي ،چمتو كوي  يوناما خپل د كال د نيمايي راپور 
 ،شوي دي كال د لومؤيو شپإو مياشتو لپاره مستند 2011چيگ په دغه سند كيگ د ملكي تلفاتو د شميريگ او مسووليتونو تفصيالت د ،

په  كال راھيسيگ تر تگولو مركگونيگ مياشت وه، يوناما دغه موقته بيانيه 2007وؤانديگ كيإي. كه خگه ھم د سإ كال د مة مياشت د 
  نشروي چيگ په كيگ ھمدا اوس د ملكيانو د ژغورنيگ لپاره غإ پورته كوي.  دي اساس

  
  

  په اؤه د اسالمي امارت وينا د ملكي تلفاتو په اؤه د يوناما د يويگ اؤخيزيگ بيانييگ
  

  ، 2011جون  12يكشنه، 
  

د مة په مياشت كيگ  2011يلي دي چيگ ھغه ملكي تلفات چيگ د يد ملكگرو ملتونو سياسي خگانكگه يوناما پخپل راپور كيگ و
تنه ملكيان  368يگ رامنحگته شوي دي په تيرو خگلورو كلونو كيگ د پرتليگ وؤ نه دي. دغه راپور وايي چيگ په دغيگ مياشتيگ ك

شوي او  ته منسوب   ھغه تلفات دي چيگ د مجاھدينو ) 301سلنه  ( 82 د وژل شوو تنه نور تگپيان شوي دي، او 593وژل شوي او 
تنه) ييگ اشغالكگرانو او د دوي د الس پوخگي رژيم عملياتو ته منسوب دي، په داسيگ حال كيگ چيگ يوازيگ  45سلنه ( 12يوازيگ 

د سوله ساتو حگواكونو ھوايي بريدونو كيگ رامنحگ ته شوي دي. په پاي كيگ  تش په نوم غو تلفاتو ھغه تلفات دي چيگسلنه د د 3
  . واؤوي يوناما په مجاھدينو او د دوي پر مخالفو اؤخونو غإ كؤي دي چيگ د ملكي تلفاتو د مخنيوي لپاره الزمه توجه 

  
د ادعاوو سره سره ملكگري ملتونه يوه اؤخيزه پاليسي پلي كوي، او نه  پري توب دا د افسوس حگاي دي چيگ په تكراري أول د بيگ

په افغانستان كيگ د روانيگ جكگؤيگ د سياسي، فرھنكگي، اقتصادي، اخالقي او نظامي  يگيوازيگ دا د ملكي تلفاتو په برخه كيگ بلك
ته ادامه وركوي او دغه  يولي دي او د بده مرغه دغه كاراؤخو په اؤوند ھم ھغوي په تيرو لسو كلونو كيگ د استعماركگرانو اؤخ ن

النو او قوماندانو په خگير د ا. داسيگ جوتيإي چيگ د امريكايي جنربيلكگه ده د ديگ خگركگنده ،اعالميه چيگ د ملكي تلفاتو په اؤه ده
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ي شي، او په تيره بيا د وسله واليگ يوناما چارواكي د ديگ توا ن او صالحيت نه لري چيگ د افغانستا ن اوسني حالت تحليل كؤا
 ،جكگؤيگ ارزونه، او لكه د رھبري كوونكي امريكايي جنرال، جنرال پيتريوس په خگير چيگ ھغه د غازي اباد د خونؤة پيشگيگ په اؤه

قصدي أول تنه ملكيان چيگ زياتره ييگ ماشومان وو، ووژل شول پخپل غلط قضاوت كيگ وويل: "افغانانو په  70په كومه كيگ چيگ 
  خپل ماشومان ووژل او وسوحگول خگو دا جوته كؤي چيگ د امريكايي بمبارة له امله د ملكي تلفاتو شميره زياته وشگايي." 

  
د يوناما چارواكو دلته يو حگل بيا ھغه ؤنده بمباري ھيره كؤه چيگ اشغالكگرانو د نورستان واليت د دوآب په ولسوالي كيگ ترسره كؤه 

تنه ملكيان اغيزمن شول چيگ زياتره ييگ ملكيان په تيره بيا شگحگيگ او ماشومان وو، لكه چيگ عيني  300امله چيگ د ھغيگ له 
كتونكو او د واليت استازو د ديگ پخلي كؤي دي. د دواب د پيشگيگ سربيره د ھغو ملكي افغانانو شميره چيگ په مة كيگ اشغالكگرو له 

تگپي شوي دي د ھغه خگخه خگو برابره زيات دي چيگ د يوناما له خوا ييگ يادونه شويگ ده.  خوا د ھيواد په ھر كونج كيگ شھيدان او
موإ غواؤو چيگ په الندنيو كرشگو كيگ يو مثالي تصوير وؤانديگ كؤو چيگ ھغه به د يوناما او د كابل د اداريگ د بيگ بنياده، فرضي 

اركو او د حگانكگؤي حگاي د تفصيالتو، نيگتگيگ، وخت او نورو اؤوندو شوو شميرو سره يو شان نه وي بلكيگ ھغه به په مد وييلاو 
  معلوماتو پر بنستگ وي. 

  
د مة د مياشتيگ په لومؤة نيگتگه د لوكگر د واليت د بركي برك د ولسوالة د فاندي په سيمه كيگ دوه ماشومان د امريكايي پوحگيانو په 

يگ. د مة په دوھمه نيگتگه د بادغيس د واليت د سنكگ آتش د ولسوالة د زو كيگ شھيدان شول او دريگ شگحگيگ تگپيانيگ شوأ
نيگتگه د ھرات واليت د رباط  6عمرزو په كلي كيگ په يوه نظامي چاپه كيگ يو د كلي مشر شھيد او دوه نور توقيف شول. د مة په 

 پيروان او پلويان ييگ درلودل د خپل د ولسوالة يو مشھور مذھبي شخصيت (سيد حاجي كگل جان آغا) چيگ په زركگونو  يسنكگ
نيگتگه د ننكگرھار واليت د حصارك  14خگخه وويستل شو او وروسته شھيد كؤاي شو. د مة د مياشتيگ په  )صومعيگعبادت  حگاي (

پرمھال  نيگتگه د شپيگ 16ولسوالة د لجكگر كلي يو لس كلن ماشوم (بالل د اول كگل زوي) چيگ بيده و په أزو ووژل شو. د مة په 
نيگتگه د  16اشغالكگرو د كنؤ واليت د غازي اباد په ولسوالة كيگ يو ماشوم ووژلو او نور دريگ تنه ييگ تگپيان كؤل. بيا ھم د مة په 

غزني واليت د اندؤو د ولسوالة د عبد الرحيم په كلي كيگ پر ملكيانو بانديگ د بمونو كگوزار وشو چيگ په پايله كيگ ييگ دريگ تنه 
كيگ اشغالكگرو  ينيگتگه د ارزوكگان واليت د ترينكوتگ د لنكگر د سيميگ د سيدان په كل 18نور تگپيان شول. د مة په  5ن او شھيدا

نيگتگيگ د شپيگ  18تنه ييگ له حگان سره يوؤل او توقيف ييگ كؤل. د مة د  14تنه ملكيان ووژل په داسيگ حال كيگ چيگ نور  5
دريگ كلومتره د آھن دريگ په سيمه كيگ پنحگه تنه د شگحگو په شمول  خگخه د تالقانو د شگاركي  يتپر مھال اشغالكگرو د تخار وال

ووژل. د ديگ پيشگيگ په غبركگون كيگ محلي وكگؤو د احتجاج په أول الريون وكؤ چيگ د عوامو دغه مارش كيگ د دموكراسة د 
نيگتگه د ھلمند واليت د سنكگين د ولسوالة د سروان قلعه د  19مة په  . دكسانو ته مركگ ژوبله واوشگته  تنه ملكي 135پوحگ له خوا 

نيگتگه د ھلمند واليت د  20د مة د مياشتيگ په په الس دري ملكي كسان ووژل شول.  ميرو په كلي كيگ د اشغالكگرو حگواكونو 
نور  ييو تن مذھبي عالم او شيخ الحديث مولو سنكگين ولسوالة د لوؤه په سيمه كيگ د واده پر موتگرو أزيگ وكؤيگ چيگ په پايله كيگ

نيگتگه د باغيس واليت د دره بوم د ولسوالة د دلق سرخ په سيمه كيگ  20تنه ملكيان تگپيان شول. د مة د مياشتيگ په  6اغا شھيد او نور 
د ھلمند واليت د ديشو ولسوالة  اشغالكگرو دريگ ملكيان ووژل او دريگ نور ييگ توقيف كؤل. په ھمدغه نيگتگه په يوه چاپه كيگ چيگ

خوا ته نإديگ سيمه كيگ وشوه اشغالكگرو عسكرو حاجي دين محمد آقا توقيف په داسيگ حال كيگ چيگ د ھغه كوچنة لور ييگ په أزو 
تنه  300نيگتگه د نورستان واليت د دواب په ولسوالي كيگ د ھوايي بمبارة په پايله كيگ اشغالكگرو  25ووژله. د مة د مياشتيگ په 

نيگتگه د ھلمند  29تگپيان او و وژل چيگ دغه پيشگه  د افغانستان په كابل كيگ د نورستان د خلكو د استازو له خوا تصديق شوه. د مة په 
واليت د نوزاد ولسوالة د سالم بازار په سيمه كيگ دوه كورونه د ھوايي بريد له الريگ د بمونو تر كگوزا النديگ راغلل چيگ په كيگ 

نيگتگه د ميدان وردكگو واليت د اوناخي د سيميگ چيگ د  31تنه ماشومان او شگحگيگ ووژل شويگ او نور تگپيان شول. د مة په  14
 يد په ولسوالة كيگ ده د بادام په كلي كيگ د امريكايي حگواكونو د يو بريد په پايله كيگ يوه شگحگه ووژل شوه او يو نارينه تگپاسيد آب

ي افغانان توقيف كؤاي شول. په دغه چا په كيگ سربيره په دغو تلفاتو د خلكو شتمنة ته تاوان ورسيد او د عيني ملك 20شو او نور 
شاھدانو د وينا له مخيگ اوه موتگريگ، دريگ كورونه او د دغه حگاي يوه مدرسه په مكمل أول وسوحگول شول. د دغو پورتنيو مستندو 

سلنه تلفات اشغالكگرو او د دوي د الس پوخگي رژيم عملياتو ته منسوب كؤي دي او  12گ معلوماتو سره سره بيا ھم يوناما يوازي
  سوله ساتو حگواكونو ته منسوب كؤي دي.  تش په نوم سلنه تلفات ييگ  3يوازيگ 

  
كؤي دي چيگ چيگ  د افغانستان اسالمي امارت په وار وار ملكگرو ملتونو، د بشري حقونو مدافع سازمانونو او مخالف لوري ته وؤانديز

تلفاتو په اؤوند د خگيؤنو او زموإ سره يو حگاي د ھغوي د مخنيو ي لپاره پريكنده كگامونه پورته كؤي او عاملين ييگ تشخيص  يد ملك
او د ديگ پر حگاي چيگ په ديگ اؤوند يوازيگ خبريگ وكؤي عملي تدابير ونيسي خگو د ملكي تلفاتو كره شميريگ پيدا كؤي ،كؤي 

به د ھغوي په مخنيوي كيگ مرسته وكؤي. له بده مرغه د اسالمي امارت د مكرر دريحگ او وؤانديزونو باوجود ھيخگ سازمان  چيگ دا
او يا ھم د ھغه خگانكگو ھيخگ غبركگون نه دي شگودلي. د ديگ خگخه دا جوتيإي چيگ دلته يو خگه پتگ شته ، او دغه راپور او نو ر 

شوي دي د امريكا د متحده اياالتو د سفارت او د ھغوي د استخباراتي كؤيو له خوا تمويل شوي دي چيگ دا  چيگ د ملكي تلفاتو په اؤه نشر
يوزيگ يوه تبليغاتي او غير اخالقي پروژه ده چيگ له مخيگ ييگ افغانان او نؤيواله تگولنه تير باسي. خو ھغوي بايد په ديگ پوه وي 

و خگخه خبر دي، په تيره بيا د ھغو بيگ بنستگه تورونو خگخه چيگ د ملكي تلفاتو په چيگ افغان وكگؤي د اشغالكگرو د ناوؤه موخ
برخه كيگ په مجاھديونو لكگول كيإي، حگكه چيگ خلك په حگانكگؤي أول د "سوله ساتو" وسله والو حگواكونو د أول أول جنايتونو او 

  ده كؤي او دا نا ممكنه ده چيگ ھغوي تير باسل شي. كؤنو قربانيان دي او خلك كوالي شي چيگ ھر خگه پخپلو ستركگو مشاھ
  

په پاي كيگ دا ضروري ده چيگ يادونه وكؤو چيگ موإ د ھغو ملكي تلفاتو شميريگ او اؤوند تفصيالت تشخيص او وؤانديگ كؤي دي 
كگه وخت، او حگاي په چيگ د اشغالكگرو له خوا د مة په مياشت كيگ ترسره شوي دي، دا ارقام مستند كؤاي شوي دي او په كره تو

 80ثابته ديگ كؤي او نشر ته ديگ وسپاري، چيگ خگه، چيرته او خگنكگه د  ،أاكگه كوي، نو اوس ديگ يوناما دا لورينه وكؤي 
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سلنيگ خگخه زيات ملكي تلفات اوشگتي دي، دا دديگ لپاره چيگ دا خگركگنده شي چيگ ايا دوي رشگتيا وايي او كه ھم دخپلو تمويل 
  ه كگتگه پروپاكگنأ كوي. كوونكو پ

  
  د افغانستان اسالمي امارت 
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نيگتگيگ د اعالمييگ په غبركگون كيگ د اسالمي  11كال د جون د  2011د ملكي تلفاتو په اؤه د يوناما د 
  نيگتگيگ د اعالمييگ په اؤه د يوناما غبركگون 12د جون د  2011امارت د 

  
نيگتگيگ په بيانيه كيگ ورته اشاره شويگ  12ي امارت د جون د قضييگ چيگ د اسالم 15يوناما د ملكي تلفاتو 

 وه تر بيا غور النديگ ونيوليگ او په ديگ اؤوند الندني حگواب وؤانديگ كوي: 
  
پايله "د مة په لومؤة نيتگه د لوكگر د واليت د بركي برك د ولسوالة د فاندي په سيمه كيگ د امريكا د متحده اياالتو د نظاميانو د أزو په  )1

  كيگ دوه ماشومان شھيدان شوي او دريگ شگحگيگ تگپي شويگ دي." 
  . يالف. يوناما دغه پيشگه وخگيؤله چيگ د يوناما په اونيزه كيگ ييگ راپور خپور شو

او د كلنه او دوه ملكيان (مور  16 دريگيمه كلنه او 13 دوھمهكلنه، 8 يوه ب. ساحوي تحقيق كيگ دا په أاكگه شوه چيگ دريگ نجونيگ
  نجونو ورور) د ھاوان د الريگ تگپيان شول. 

  ج. د ملكي تلفاتو عاملين خگركگند نه دي. 
  
"د مة په دويمه نيگتگه د بادغيس  واليت د سنكگ آتش د عمرزو په كلي كيگ د يويگ نظامي چاپيگ په پايله كيگ يو د كلي مشر  )2

  شھيد او دوه نور توقيف كؤاي شول." 
  په اؤه بليگ كوميگ منبع راپور نه دي وركؤي. الف. د دغيگ پيشگيگ 

ب. ساحوي دفتر ونه كؤاي شو چيگ د پيشگيگ واقعيت د محل د ليريگ والي او ھلته د محدوديگ رسيدنيگ او د تگيليفون د پوشگشگ 
  . نه وكؤي ي له امله  خگيؤلد نشتوا

  
ساحه كيگ يو مشھور مذھبي شخص (سيد حاجي كگل جان آغا) نيگتگه د ھرات واليت د رباط سنكگي د ولسوالة په يوه  6"د مة په  )3

  خگخه اخيستل شواي او وروسته شھيد كؤاي شوي دي." صومعه  چيگ په زركگونو مريدان او پيروان لري د خپل
  الف. د دغيگ پيشگيگ په اؤه په ھغه ورحگ راپور نه دي وركؤل شوي او شگايي چيگ په بله ورحگ ييگ راپور وركؤل شوي وي. 

ب. محلي دولتي چارواكو راپور وركؤي دي چيگ دغه شخص د دولت پلوه حگواكونو له خوا وژل شوي دي، خو دا ييگ وييلي دي 
  چيگ دغه شخص د طالبانو سره اؤيكيگ درلودليگ. د وژل شوي شخص ملكي حيثيت خگركگند نه دي. 

  
كلن ماشوم (بالل د  10ولسوالة د ال جكگر په كلي كيگ يو  نيگتگه د شپيگ پر مھال د ننكگرھار واليت د حصارك د 14"د مة په  )4

  اول كگل زوي) چيگ بيده و په أزو وژل شوي." 
  الف. دغه راپور تصديق شوي او د يو ناما په اونيزه كيگ خپور شوي دي. 

  شو.  كلن ماشوم ووژل 15ب. ساحوي خگيؤنو كيگ جوته شويگ چيگ د نؤيوالو حگواكونو د شپيگ د چاپي پرمھال يو 
  
نيگتگه د شپيگ پر مھال اشغالكگرو  د كنؤ واليت د غازي اباد په ولسوالة كيگ يو ماشوم ووژلو او نور دريگ تنه ييگ  16"د مة په  )5

  تگپيان كؤل." 
  الف. د دغه راپور تاييد شوي دي او د يوناما په اونيزه كيگ خپور شوي دي. 

لو نظامي حگواكونو له خوا يو راكتگ كگوزار شوي دي چيگ يو ماشوم (نجلة) ييگ ب. ساحوي خگيؤنو دا خگركگنده كؤه چيگ د نؤيوا
  وژلي او نور دريگ ماشومان (نجونيگ) ييگ ژوبل كؤي  دي. 

  
نيگتگه د غزني د واليت د عبد الرحيم په كلي كيگ په ملكيانو بانديگ بمونه كگوزار شوي دي چيگ د  16"يو حگل بيا د مة په  )6

  د تگپي كيدو المل شوي دي."  5د دت او دريگ تنو د شھا
  تاييد شوي دي او د يوناما په اونيزه كيگ خپور شوي دي.  الف. د دغه راپو ر

شوي دي، دوه ماشومان د نؤيوالو نظامي  يب. د ساحوي خگيؤنو په پايله كيگ جوته شوه چيگ يو  نارينه وژل شوي او بل نارينه  تگپ
  عاملين خگركگند نه دي.  دي مركگ ژوبلي متقابلو أزو په نتيجه كيگ   تگپيان شوي دي. د حگواكونو او د دولت ضد عناصرو د

  
نيگتگه د ارزوكگان واليت د ترينكوتگ د لنكگر د سيميگ د سيدان په كلي كيگ د شپيگ د چاپي په پايله  18"د مة د مياشتيگ په  )7

  ان سره يوؤل او توقيف دي." تنه نور ييگ له حگ 14تنه ملكيان ووژل او  5كيگ اشغالكگرو 
  الف. د دغيگ پيشگيگ په ا ؤه ھيخگ منبع راپور نه درلود. 

  ب. ساحوي دفتر يوه خگيؤنه پيل كؤه چيگ روانه ده او تر ديگ مھاله ييگ د ملكي تلفاتو د راپور تاييد نه دي كؤي. 
  
وكگؤي  5ريگ كلومتره ليريگ د آھن دريگ په سيمه كيگ شپه اشغالكگرو  د تخار واليت د تالقان خگخه د 18"د مة د مياشتيگ په  )8

د شگحگو په شمول ووژل. د دغيگ پيشگيگ په غبركگون كيگ محلي وكگؤو احتجاجي الريون وكؤ چيگ  دعوامو دغه مارش كيگ د 
  تنه ملكيان مؤه او تگپيان كؤل."  135دموكراسة پوحگ 

  ده. الف. دغه پيشگه د يوناما په اونيزه كيگ راپور شويگ 
شگحگيگ ويگ  او د شپيگ د مھال د چاپيگ په نتيجه كيگ ووژل  ييگ ب. ساحوي خگيؤنو د خگلورو وژنو چيگ دوه نارينه او دوه

  تنه  نورتگپيان شوي دي.  79تنه وژل شوي او  14شول، تاييد كؤي دي او د مظاھرو پر مھال 
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لسوالة د سروان قلعه د سيميگ د ميرو په كلي كيگ د اشغالكگرو له خوا نيگتگه د ھلمند واليت د سنكگين و 19"د مة د مياشتيگ په  )9
  دريگ ملكيان وژل شوي دي." 

  الف. د دغيگ پيشگيگ په ا ؤه ھيخگ منبع راپور نه دي وركؤي.
  . ب. ساحوي دفتر يوه خگيؤنه پيل كؤيگ ده چيگ ال روانه ده چيگ تر ديگ مھاله ييگ د ملكي تلفاتو راپور نه دي تاييد كؤي

  
نيگتگه د شپيگ پر مھال د واده پر  20"اشغالكگرو د ھلمند واليت د سنكگين ولسوالة په لوؤه سيمه كيگ د مة د مياشتيگ په  )10

  ملكيان تگپيان شول."  6موتگرو بريد وكؤ چيگ دا د مشھور مذھبي عالم او شيخ الحديث مولوي نور آغا د شھادت المل شو او نور 
  گ منبع له خوا نه دي وركؤل شوي. الف. دغه راپور د ھيخ

  تاييد  كؤي. نه دي    ب. ساحوي دفتر يوه خگيؤنه پيل كؤيگ ده چيگ ھغه روانه ده او ال تر اوسه ييگ ملكي تلفات
  

نيگتگه د بادغيس واليت د دره بوم په ولسوالة كيگ اشغالكگرو په يوه چاپه كيگ دريگ ملكيان ووژل او  20"د مة د مياشتيگ په  )11
  دريگ نور ييگ توقيف كؤل." 

  الف. دغه راپور د ھيخگ بليگ منبع له خوا نه دي وركول شوي. 
ب. ساحوي دفتر و نه كؤاي شو چيگ د سيميگ د ليريگ والي او د تگيلفون د اسانتياوو د محدوديت له كبله دغه پيشگه و خگيؤي او 

  تصديق ييگ كؤي. 
  

و د ولسوالة د مركز په كگاونگد سيمه كيگ د اشغالكگرو عسكرو حاجي دين محمد اقا توقيف يشد"په ھمدغه نيگتگه د ھلمند واليت د  )12
  كؤ په داسيگ حال كيگ چيگ په أزو كيگ ييگ د ھغه كوچنة لور ووژله." 

  الف. دغه راپور د ھيخگ منبع له خوا نه دي وركؤل شوي. 
  ييگ د ملكي تلفاتو راپور نه دي تصديق كؤي.  ب. ساحوي دفتر خگيؤنه پيل كؤيگ ده چيگ روانه ده خو ال تر اوسه

  
تنه ملكيان تگپيان  300نيگتگه د نورستان واليت د دواب په ولسوالة كيگ د ھوايي بمبارة له كبله د اشغالكگرو له خوا  25"د مة په  )13

   او ووژل شول چيگ د دغيگ پيشگيگ تصديق په كابل كيگ د نورستان د خلكو استازو له خوا شوي دي."
  الف. د دغيگ پيشگيگ راپور وركؤل شوي او يوه برخه ييگ تاييد شويگ ده. 

ته ادامه وركوي دا مھال يوناما دا اعالنوي چيگ غالبا ملكي تلفات  پلتگنو ب. د تلفاتو ارقام أير  سره مختلف دي او ساحوي دفتر 
تنه ملكيان وژل  18برابره شويگ ده زياتره ممكن رقم دي (رامنحگته شوي دي او د ملكيانو ھغه شميره چيگ د واليتي چارواكو له خوا 

تنه تگپيان دي). دا امكان لري چيگ د ملكي تلفاتو شميره پورته وي خو  30شوي چيگ په كيگ شگحگيگ، ماشومان شامل دي او نوره 
  .يگكره كؤ هيوناما ال تر اوسه ھغه نه د

  
لسوالة كيگ د سالم بازار په سيمه كيگ دوه كورونه د بمونو تر بريد النديگ راغلل نيگتگه د ھلمند واليت د نوزاد په و 29"د مة په  )14

  ماشومانو او نجونو د مؤينيگ او د نورو د تگپي كيدو المل شول."  14چيگ د 
  الف. دغه راپور وركؤل شوي او تصديق شوي دي. 

شومان او دوه شگحگيگ شامليگ ويگ) او إل تر إله ما 6تنه ووژل شول (چيگ په كيگ  12كيگ وموندل شوه چيگ  پلتگنو ب. ساحوي
  نور كسان تگپيان شول (چيگ ھغو كيگ دوه ماشومان او يوه ميرمن وه).  8
  

نيگتگه د ميدان وردكگو واليت د سيد آباد ولسوالة د اوناخة د سيميگ د بادام په كلي كيگ د امريكايي  31"د مة د مياشتيگ په  )15
  تنه ملكي كسان توقيف كؤاي شول."  20پايله كيگ يوه ميرمن ووژل شوه او يو نارينه تگپي شو، نور پوحگيانو د يويگ چاپي په 

  الف. د دغيگ پيشگيگ راپور وركؤل شوي او تاييد شوي دي. 
  ب. ساحوي خگيؤنو كيگ دا جوته شوه چيگ يوه ميرمن وژل شويگ او يو نارينه ترجمان تگپي شوي دي. 

  
  

  نيگتگه ترتيب شو 19كال د جون په  2011وا د د يوناما له خ دا راپور


