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  حواله ورکړل  ټول نور راپورونه چې دلته خوندیتوب دغه راپور او په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د 
انټرنیټ پاڼه د الس رسي وړ دي:  الندېشوې، د یوناما پر 

reports-civilians-of-sions.org/protectionhttp://unama.unmis   

 

دفاع وزارت پر ودانۍ د یوه برید په پایله کې، یو هلک د  د طالبانو له خوا  پر لومړۍ نېټه،    جوالیکال د    ۲۰۱۹د  
نور ملکي وګړي ټپي شول. چاودنې دغه راز شا و خوا کورونو،  ۱۴۴او  ووژل شولنه او شپږ ملکي ناری

، چې ټولګي یې زیانمن ل. په سیمه کې شپږ ښوونځي اغیزمن شوواړاوههم زیان  نځیو تهاو ښوو کاروبارونو
 . لویجاړ شویې او ښوونیز توکي  لشو

 انځور: هارون سباون/ای ایم ای 
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دغه راپور د تری کال په اوږدو کې په افغان جګړه کې د ملکي وګړو غمجن 
و ته د ملکي تلفاتو د  حالت مستند کوي او د جګړې د ټولو ښکیلو خواو

کال   ۲۰۰۹ې په  له کوم وخت راهیسي چ  راکمولو په تړاو سپارښتنې کوي.
سیستماتیک ډول د ملکي تلفاتو مستند کول پیل کړي، له کې یوناما په 

او تر اوږدې اوس ، څخه زیات ولسي وګړي ټپي او وژل شوي ۱۰۰۰۰۰
ین او مودې را وروسته، د دې وخت را رسیدیل چې دغه بشري ناور

د ملکي وګړو د وژلو او ټپي کولو  تراژیدي ته د پای ټکی کېښودل شي.
ر د جګړې پای ته رسول دي. په داسې حال د درولو لپاره تر ټولو غوره ال

کې چې د ولسي وګړو مرګ ژوبله د ریکارډ لوړو کچو ته رسیدلې، تر بل 
 د هر وخت اوس د دې اړتیا ده، چې موږ خپلې ټولې هڅې د سولې

، چې له ړې له ټولو خواوو دا غوښتنه کومګزه د جو لپاره وکاروو. ستلرا
 " رسره کړي.هر فرصت څخه په ګټنې سره دغه کار ت

 ، تدامچي یاماموتو

 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی

 ۲۰۲۰فربوري  /افغانستان، کابل  

 

د ه ملکي وګړو په ضد ال اوس هم د بې ګناخلک په افغانستان کې "
تاوتریخوايل تر ټولو سخت شکلونه تجربه کوي. د کال دریېمه ربعه د 

 وړ شمری د ل جګړې له امله د ریکارډ تر کچې د ملکي تلفاتو ېوال وسله
  له کورنۍ او ټولنې  وګړيد تاوتریخوايل له امله بې شمریه شاهده وه. 

. زه د ښځو او څخه ځوریږيجسمي، رواني، ټولنیز او اقتصادي زیان 
او  د تاوتریخوايلشوم.  سخت نارامهماشومانو د نا متناسب کړاو له امله 

د هغو کسانو لپاره چې په  ، ته رسولپای  معنا دار ډول  پهګړې دوران ج
افغانستان کې اوسیږي د بخښنې، مننې، عدالت، ښېرازۍ او د سولې 

 "چانس لپاره یوه رېښتینې هیله رامنځ ته کیدای شي.

 چلیت،ل بمیش

  ۲۰۲۰فربوري  /وا نیج  /د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عايل کمیشرنه 



 

 ه
 

ې په اړه د افغانستان کلنی راپور: په وسله واله شخړه کې د 
 ۲۰۱۹ملکي وګړو د  ساتنی

 

 ماموریت

کال راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه   ۲۰۱۹جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې د  واله په وسله
جنوري له لومړۍ نېټې څخه د کال د  ۲۰۱۹پالوي )یوناما( د بشري حقونو د څانګې له خوا چمتو شوی او د 

 نېټې پورې موده رانغاړي.  ۳۱سمرب تر د

( پریکړه لیک الندې ۲۰۱۹)  ۲۴۸۹پور د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر  راد یوناما د بشري حقونو څانګې دغه  
کي وګړو وضعیت وڅاري، د هغوي د ساتنې لپاره هڅې چي د ملد تمدید په تعقیب "د یوناما د ماموریت 

ي قانون او نورو هغو نړیوالو میثاقونو چې د افغانستان د اساساو کړي، احتساب ته وده ورکړي، ]...[  همغږي
انستان یې غړیتوب لري، په ځانګړي ډول له خپلو حقونو د ښځو د بشپړ برخمن کیدو په تړاو، د بنسټیزو افغ

 ړی. ک چمتو" ازادي ګانو او بشري حقونو د احکامو په بشپړ تطبیق کې مرسته کړي

نې د وسله والې جګړې وضعیت په تېره بیا د ملکي تلفاتو د روا ( پریکړه لیک۲۰۱۹) ۲۴۸۹د امنیت شورا 
 څارنې او امنیت شورا ته د هغې د راپور ورکونې اهمیت په رسمیت پیژني. 

هغو پېښو  جګړې د اغیز د راکمولو په موخه یو لړ کړنې ترسره کړي لکه: د والې یوناما پر ملکي وګړو د وسله
رامنځ ته شوې وي؛ د وسله والې جګړې له امله د خپلواکه او بې پرې څارنه چې ملکي مرګ ژوبله په کې 

 پالنې او بشري حقونو د نړیوالود بشراغیزمن شویو ملکي وګړو د ساتنې د پیاوړي کولو لپاره مدافعه کول؛ 
ډول د ژوند او جسمي خوندیتوب حقونو  انګړيپه ځ قوانینو او د افغانستان د اساسي قانون او نورو قوانینو

د ودې لپاره د نوښتونو رامنځ ته د مراعات کولو د جګړې د ټولو ښکیلو خواوو تر منځ  ته د درناوي په ګډون،
 کول. 
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 ولوژي میتود 
ې ثابتې میتودولوژي په سې، یوناما د یوکال راهی ۲۰۰۹د 

او  ېشنن دتمایالتو د  په کالکال کارونې سره کومې چې 
په سیستماتیک ډول هغه کړې،  زمینه برابره ېراپور ورکوون

چې په افغانستان کې د جګړې ملکي تلفات مستند کوي 
کال راهیسې، کلني   ۲۰۱۲ښکیلو خواوو ته منسوب شوي. د 

رو ملتونو د عايل کمیشرن ونو لپاره د ملګورونه د بشري حقراپ
ي وګړو د یوناما د ملکله دفرت سره یو ځای په ګډه خرپیږي. 

چارې د بشري حقونو او د بشرپالنې نړیوالو  خوندیتوبد 
او د ښو مشقونو او د بشري حقونو  باندې والړې  قوانینو 

سال مشورو او  دلپاره د ملګرو ملتونو د عايل کمیشرن د دفرت 
 دي.  رښوونو پر بنسټال 

 سرغړونهد ملکي تلفاتو شتون په دې مانا نه دی چې ګواکې  
د تلفاتو لوړې شمریې ښایي د   خو  بیا همرامنځ ته شوی، 

 ېزیان نمونې منعکس  اوښتي  تاوتریخوايل څرګندوي وي یا د
 کړي. 

 تاییدونه او د ثبوت معیار

لپاره، په اړه د خپلو راپورونو  خوندیتوبد ملکي وګړو د 
ملکي  1د شوي ملکي تلفات شاملوي.یوناما یوازې تایی
د چې ، کیږيهغه مهال ثبت  حیث" په يتلفات د "تایید شو

دا په  یوناما له خوا د کتل شويو معلوماتو د بشپړتیا پر بنسټ
چې څرګند او قانع کوونکي شواهد شتون  ،ډاګه شوې وي

ر معیا  د دغهلري چې ملکي وګړي وژل شوي یا ژوبل شوي.  و
 هدرې مختلف او خپلواک د پوره کولو لپاره یوناما لږ تر لږه 

روغتیایي سرچینو ته اړتیا لري لکه قرباني، شاهدان، 
، ځايي چارواکي، په جګړه کې د ښکېلو غاړو کارکوونکي

قومي مشر او یا نورې سرچېنې. چریې چې له خوا تایید، 

ي شاهدانو شونې وي، معلومات د قربانیانو یا د پېښو د عین
او د پېښي د ځای د حقیقت موندنې د هڅو له لومړنیو 

ي. د حقیقت موندنې دغه ډول سرچینو څخه تر السه کیږ
چارې د امنیتي محدودیتونو له امله چې الس رسی اغیزمن 

یو لړ پر په داسې شرایطو کې یوناما  کوي، تل شونې نه وي.
تر د باوري شبکو له الرې چې تخنیکونو اتکا کوي چې 
نې او معلومات کاروي معلومات شوني بریده پراخې سرچی

راغونډ کړي، چې ټول یې د اعتبار او باور په موخه ارزول 
کیږي. په دغو تخنیکونو کې د پېښو په صحنو کې د راغونډ 

لکه د ویډیوګانو، انځورونو او غږیزو  شویو ډیجټايل شواهدو
زونو څخه رکم روغتیایيارزونه؛ له روغتونونو او ریکارډونو 

لیدنې؛ د ملګرو ملتونو د امنیت او خوندیتوب د څانګې 
معلومات، د نا دولتي ادارو م الس سرچینو ید دوراپورونه؛ 

او د درېیم لوري له خوا راغونډ شوي معلومات؛ او پخپله د 
یلې خواوې شامل دي. یوناما په فعال ډول د جګړې ښک

از د نژادي، ر په لحاظ له بېالبېلو سرچینو او دغه رډجن
شویو ډلو سره   محروماو په ټولنه کې له  لږکیو  قومي  مذهبي او  

کوم مشورې کوي، څو د نظرونو تنوع ډاډمن کړي او د 
چریې چې . ګواښ راکم کړي یا پلوۍ  ځانګړې طرفدارۍ

ملکي تلفاتو د معلوماتو د کمیت یا کیفیت په اړه یوناما د 
په پام کې نه  حیثهغه د تایید شویو په  نو، نه وي  ډاډمنه

 لنیسي. نا تایید شوې پېښې په دغه راپور کې نه دي شام
 شوي. 
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 تعاملد جګړې له ښکیلو خواوو سره 

پېښو معلومات د جګړې له ښکیلو خواوو   یوناما د تایید شویو
ډاډمن کړي  ه وایلسره شریکوي څو په راپور ورکونه کې کر

ملیاتو د اغیز په او له هغوي سره پر ملکي وګړو د هغوي د ع
ي شي هغوي وکوالدرک کولو کې مرسته وکړي، څو ښایي 

هغه زیان ته رسیدګي وکړي چې دوي المل شوي او د ملکي 
که چریې کوم عملي کړي.  بریې لپاره تداوګړو د غوره ساتن

لوری د هغو پېښو په اړه چې ملکي تلفات په کې رامنځ ته 
ولري چې  شوي او دوي په کې ښکیل وي داسې معلومات

لوری د اړوند د حقایقو په رامنځ ته کولو کې مرسته وکړي، 
دغه ډول معلوماتو شریکولو ته هڅول کیږي. یوناما د ملکي 

خپلو تاییدونو کې ټول شته معلومات د اعتبار او   اړه  تلفاتو په
 باور په موخه ارزوي. 

 خوندیتوبد سرچینو 

، یوناما د معلوماتو د ملکي تلفاتو د پېښو د مستند کولو پر مهال
هر ډول ممکنه غچ   له  ېسرچینې  لپاره زیانمنیدونکد ورکولو  
په خوندي   ته پاملرنه کوي، لکه  څخه خوندي ساتلواخیستنې  

ټولنیزو نورمونو سره  رایجځایونو کې ناستې ترسره کول، له 
سم له ښځو سره مرکې ترسره کول، او په هغو ځایونو کې چې 

کوي د حقیقت موندنې د چارو  سرچینې له ګواښ سره مخ
 تنظیمول یا درول. ابی

 

ې د حقیقت موندنې  میسیون سره د فراه والیت په بکوا ولسوالۍ ک ې د ټولنې له  د یوناما د بشري حقونو د ټیم غړي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک ک په ماموریت ک
ې ک  زونو د وي، چې د غړو د هغو ملکي تلفاتو په اړه مرک و د پروسس پر ادعا شویو مرک ې د نظامي بریدونو په  ۲۰۱۹امریکا د متحده ایاالتو له خوا د نشه یي توک ال په جون ک ک
ې رامنځ ته شوي. انځور: یوناما  پایله ک



 

3 
 

ې په اړه د افغانستان کلنی راپور: په وسله واله شخړه کې د 
 ۲۰۱۹ملکي وګړو د  ساتنی

 

 د مسوولیت منسوبونه

ې خواوې ښکیلې دي، یوناما څرنګه چې په جګړه کې ګڼ
هره شونې هڅه ترسره کوي چې تر شوني بریده د هرې 
ځانګړې ملکي مرګ ژوبلې لپاره مسووله خوا په څرګند ډول 

ه د مل ننګونو له عملیاتي چاپرییال سردغه کار  په ګوته کړي.  
ښایي تل شونی نه وي. د بیلګې په توګه، لومړنۍ له امله 

ي چې په څرګند ډول مسوولې سرچینې ښایي د دې وړ نه و
نظامي  د مختلفو خواوې په ګوته کړي یا په هره قضیه کې

ښایي توپری وکړي یا د وسله والو ډلو د غړو ترمنځ  فعالینو یا
لیت نه ووپیښې مست چېرې چې هیڅ لوری د لحا ې یوداس

یوناما د هرې ملکي مرګ ژوبلې مسوولیت یا . وي منلی
ضد عناصرو، په ګډه دواړو دولت پلوه ځواکونو یا دولت 

د   څری یوه لوري ته منسوبوي.په  لوري"    نامشخصډلو، یا د "
عناصرو تر منځ د  ضد دولت پلوه ځواکونو او د دولت

 يملک  و کې چېپه کوم  ځمکنیو نښتو پر مهال په هغو قضیو کې 
دغه ، یوناما نه شي  مرګ ژوبله یوه لوري ته منسوب کېدای

"دولت پلوه  په دې ډولډول مسوولیت په ګډه دواړو ډلو ته 
چریې   .او  منسوبوي  ځواکونو او دولت ضد عناصرو"  ثبتوي

پاتې شونو چاودیدونکو توکو د چې مړینې له جګړې څخه 
یا  ه ډول یوې خوااو په پرېکند وي له امله رامنځ ته شوي

ه ل دغه توکي خواوو ته نه شي منسوب کیدای یا ښایي
پخوانیو جګړو څخه پاتې شوي وي، دغه ډول قضیې د "نا 

 . کيږيډلبندي  ته منسوبمعلوم مرتکب" 

 يانو د ملکي وضعیت معلومول د قربان

په ځینو پېښو کې، د راپور شویو قربانیانو ملکي وضعیت په  
په ګوته کیدای یا هم النجمن وي. یوناما پریکنده ډول نه شي  

څوک چې د وسله والو  تعریفوي ، هغهي داسې ملکي وګړ
ځواکونو یا د تنظیم شویو وسله والو ډلو غړي نه وي. یوناما 
هغه تلفات نه مستند کوي چریې چې ملکي وګړو د مرګ 

 کړی  کې ګډون جګړو ژوبلې پر مهال په مستقیم ډول په 
خوندي شویو افرادو تلفات هغو  ونو څخه د  نه له برید  او،  وي

نړیوال قانون الندې ملکیان  دبشرپالنې  دمستند کوي څوک 
نه ګڼل کیږي، لکه له جګړې څخه لویديل افراد یا د وسله 

یوناما د جنګ   2کارمندان.  او مذهبي  روغتیاييوالو ځواکونو  
عمر په پام که نه نیسي، نارینه یا خو ملکي وګړي دي  وکول
م جنګیايل. له بلي خوا دغه ډول ادعاوې د هر مرګ یا ه

ژوبلې په تړاو د موجوده حقایقو پر بنسټ ارزول او مستند 
کیږي. چریې چې بسیا معلومات د الس رسي وړ نه وي، 

 نه کې نه شاملیږي. یي راپور ورکوَئدغه ډول تلفات په احصا

یوناما ادعا نه کوي چې په دغه راپور کې وړاندې شوې 
 بشپړې دي او دا مني چې په عملیاتي چاپرییال کې  ېيئاحصا

د محدودیتونو په پام کې نیولو سره کیداي شي د ملکي وګړو 
 مرګ ژوبله په بشپړ ډول نه وي راپور شوې.

 

د جګړې له ښکیلو خواوو سره د ملکي تلفاتو په شمریو 
 کې توپریونه

یوناما د دې یادونه کوي چې د دغې ادارې د ملکي تلفاتو 
مری ښایي له هغو سره توپری ولري کومې چې د جګړې د ش

چي د ې یوناما موندل خواوو له خوا راغونډې شوي. ښکیلو
ګړې ښکیلې خواوې د یوناما د موندنو په پرتله په ثابت ج

ډول د هغو ملکي تلفاتو په اړه چې د دوي د عملیاتو په پایله 

  ويهغه تعریف تطبیق لپاره  شخصیوناما د ملکي 

ې نړیوال قانون منعکسوي. 
پالن  ې د بشر د کوم چ 

 شخص د تعریف په لکي د م  ګړې ښکیلې خواوېج

ي شننه کې له یوناما رسه  
 
 لري.   د نظر اختالفحقوق
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کې رامنځ ته شوي کم راپور ورکوي. د جګړې ښکیلې  
وې د معلوماتو د راغونډولو په خپلو میتودولوژي ګانو او خوا

د تعریف په حقوقي شننه   په خورا مهم ډول د ملکي شخص
 لري. له یوناما سره توپری کې  

کوم چې د  ويیوناما د ملکي شخص هغه تعریف تطبیق
بشرپالنې نړیوال قانون منعکسوي. ملکي اشخاص د هغو په 

د ښکیلو خواوو د  څری تعریف شوي، څوک چې د جګړې
وسله والې جګړې   داخليوسله والو ځواکونو غړي نه وي. د  

کې، په دې کې د دولتي وسله والو ځواکونو غړي   صورتپه  
و وسله او دغه راز د جګړې د غری دولتي خواوو د تنظیم شوی

په وسله والو ډلو غړي،  منظمد  3والو ډلو غړي شامل دي.
 څانګې پرنظامي  الې یاوسله وو د نادولتي ډل منحصر ډول

، چریې چې افراد نا دولتي ډلو ته بل ډول اطالق کیږيغړو 
نو هغوي د فعالیتونه یا د مالتړ نور شکلونه وړاندې کوي، 

د بشرپالنې تر نړیوال   4وسله والو ډلو غړي نه ګڼل کیږي.  منظم
 د مستقیم ګډون د نظریې په اړه د  کې  جګړوقانون الندې په  

، پر بنسټ ي الرښوونوالې کمیټې د تفسریسره صلیب د نړیو
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمری  یې چې په تعقیب

میکانیزمونه او څارندوی ماموریتونه هم رامنځ ته شوي، "په 
 پریکندهانفرادي غړیتوب لپاره د وسله والو ډلو کې  منظم

کې  جګړویوې ډلې لپاره په  دمعیار دا دی، چې یو شخص 
ده لپاره یوه دوامداره دند مستقیم ګډون د هغه/هغې 

هغه کسان چې له وسله والې مخالفې ډلې سره  5اشغالوي".
 منظمخو په  - په سیاسي، مايل یا بل ډول - مرسته کوي

وسله واله ډله کې کوم دوامدار جګړه ییز فعالیت نه لري، د 
بشرپالنې تر نړیوال قانون الندې د وسله والې ډلې غړي نه 

. د ملکیانو په څری، هغوي له بریدونو خوندي دي، ګڼل کیږي
کې په مستقیم ډول ګډون نه  جګړوتر هغې چې هغوي په 

  6.یوي کړ

وې د هغه څه په جګړې ښکیلې خوایوناما مونديل چي د 
پرتله چې د بشرپالنې په نړیوال قانون کې منعکس شوي په 
دواړو پالیسي او عمل کې د "ملکي شخص" خورا کوچنی 

کاروي، چې له امله یې د وګړو پراخه برخه د هدف  تعریف
ګرځونې سره مخ شوي. یوناما په دوامدار ډول د هغه تعریف 

 څرګنده هله خوا کارول شوي اندېښن 7په اړه چې د طالبانو
و او همدارنګه له دولت پلوه ځواکونو سره د خپل ېکړ

 8.يې په ډاګه کړپرمهال په زیاته کچه ورته اندېښنتعامالتو 
پالنې د نړیوال قانون له معیارونو سره په تعریفونو کې  د بشر

دغه توپریونه په عام ډول د ملکي وګړو لپاره خوندي شوی 
په منفي ډول اغیزمن کوي، او دغه راز د یوناما له چاپرییال 

خوا د مستند شویو  په پرتله د جګړې د ښکیلو خواوو له خوا 
 . راپور المل ګرځي دکم شمری  دد راپور شویو ملکي تلفاتو  

 

د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره  
 همکاري

یوناما د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون په 
ځانګړي ډول د ځانګړو څیړنو له ټیم سره د پېښو په اړه د 
حقیقت موندنو د چارو په ترسره کولو او د عمومي جریانونو 

وخت غږي او همکاري ترسره کوي.  او نمونو په شننه کې هم
یوناما  دپه ځانګړي ډول د لوړې کچې پېښو په اړه نا وخت 

ځ ګډ ترمن د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیوناو 
د او کال کې، یوناما  ۲۰۱۹ماموریتونه ترسره کیږي. په 

د طالبانو تر افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون 
و ګډ ماموریت ترسره کړ، څو د ولکې الندې سیمه کې ی

ه پایله کې لو نظامي ځواکونو له خوا د هوایي بریدونو پنړیوا
د رامنځ ته شویو ملکي تلفاتو په اړه د حقیقت موندنې چارې 

    9ترسره کړي.
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 د راپور لنډیز
کال   ۲۰۱۹وسله والې جګړې ال اوس هم په افغانستان کې په  

، چې یل جاري ساتلکې ملکي وګړو ته د دروند زیان اړو
څخه زیات  ۱۰۰۰۰یوناما د پرلپسې شپږو کلونو لپاره هر کال له 

کال کې له کوم وخت راهیسې  ۲۰۰۹ملکي تلفات ثبتوي. په 
چې يوناما په سیستماتیک ډول د ملکي تلفاتو ثبتول پیل 

څخه زیات ملکي تلفات مستند  ۱۰۰۰۰۰کړي، دغې ادارې له 
څخه   ۶۵۰۰۰ل شوي او له  څخه زیات وژ  ۳۵۰۰۰کړي، چې له  

د جګړې اغیز د  سره سره ېله دزیات نور یې ټپي شوي. 
افرادو، کورنیو او ټولنو فیزیکي، رواني، ټولنیزې او اقتصادي 
ښریازۍ ته د اوښتي پراخ او دوامدار زیان په پام کې نیولو 

 سره، له شمریو هاخوا ترییږي. 

ت    تلفا ملکي ۱۰۳۹۲یوناما د وسله والې جګړې له امله 
کال په  ۲۰۱۸ټپیان( مستند کړي، چې د  ۶۹۸۹مړه او  ۳۴۰۳)

کال راهیسې د ملکي  ۲۰۱۳سلنه کموایل ښيي او د  ۵پرتله 
د عراق او شام اسالمي دولت  10تلفاتو تر ټولو کمه کچه ده.

مښت، په خراسان والیت ډلې له امله اوښتي تلفاتو کې ک -

شوی. په وسله واله ملکي تلفاتو کې د عمومي کموايل المل 
په ځانګړي ډول د طالبانو او جګړه کې د نورو ښکېلو ډلو 

 نړیوال امنیتي ځواکونو له خوا ملکي تلفات زیات شوي . 

د کال په اوږدو کې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د 
د پرمختګونو او متحده ایاالتو ترمنځ د مذاکراتو پرمهال 

لو کې د پام وړ تغیری او تبدیل شاتګونو سره سم، په تاوتریخوا
د کال لومړۍ نیمه یي د نړیوالو نظامي  رامنځ ته شوي.

ځواکونو له خوا د هوایي بریدونو او د افغان ځواکونو په 
ځانګړي ډول د ملي امنیت د ریاست د ځانګړو ځواکونو له 

کمپاین سره مل وه. دغو خوا د چاڼیزو عملیاتو له پراخ 
په پرتله   11یي کې د دولت ضد عناصرو  عملیاتو د کال په نیمه
ته منسوب شوي په زیات شمری ملکي 12دولت پلوه ځواکونو

چې یوناما تر  ویو داسې تمایل  دا وژنه کې مرسته کړې، 
د دغه تمایل په تعقیب د  13کال پخوا نه و مستند کړی. ۲۰۱۹

کال راهیسې  ۲۰۰۹کال درېیمه ربع تاوتریخجنه ربع وه او د 
تو ثبتول پیل سیستماتیک ډول د ملکي تلفاچې یوناما په 

کړي او د بلې هرې ربع په پرتله په دې کې یې د ملکي تلفاتو 
دغه زیاتوایل زیاتره د دولت  14تر ټولو لوړ شمری ثبت کړی.
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ګړي ډول د طالبانو له خوا د تعبیه شویو ضد عناصرو په ځان
 چاودیدونکو توکو د انتحاري او غری انتحاري بریدونو او د

ټاکنو اړوند تاوتریخوايل له امله په ملکي تلفاتو کې د یوه 
د کال په څلورمه ربع  چټک زیاتوايل له امله رامنځ ته شوی.

کې د ورته مودې په پرتله   15کال  ۲۰۱۸کې د ملکي تلفاتو په  
کال د هوایي بریدونو او چاڼیزو  ۲۰۱۹کمښت سره سره، 

دونکو توکو له عملیاتو او د غری انتحاري تعبیه شویو چاودی
شمری په درلودو سره  امله د ملکي تلفاتو د ریکارډ کچې لوړ

 کال راهیسې بې سارې وه. ۲۰۱۵پای ته ورسید چې د 

کال کې، دولت ضد عناصر بیا هم د زیاتو ملکي  ۲۰۱۹په 
کال کې دواړو انتحاري   ۲۰۱۹سلنه( المل شوي. په    ۶۲تلفاتو )

تعبیه شویو چاودیدونکو او غری انتحاري بریدونو کې د دوي د  
توکو کارونې په خورا لوړه کچه دوام درلود؛ په دواړو ډولونو 

غو توکو کارونه د انتحاري او غری انتحاري بریدونو کې د د 
ملکي تلفاتو مخکښ المل پاتې شوی، چې د ټولو تلفاتو د 

سلنې المل شوی. یوناما د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو   ۴۲
ملکي  ۴۳۳۶نتحاري بریدونو له امله د انتحاري او غری ا

 ۲۰۱۸ټپیان( مستند کړي، چې د  ۳۴۵۱مړه او  ۸۸۵تلفات )
ندې کوي. له دې سره سره، کال په پرتله شپږ سلنه کموایل وړا

د طالبانو د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو دواړو تکتیکونو ته 
په مشخص ډول منسوب شوي ملکي تلفات هغو لوړو کچو 

تر دې دمه یوناما یوازې په یوه کال کې ثبت   ته رسیديل، چې
 کړی

کال کې دولت ضد عناصرو له خوا د تعبیه شویو  ۲۰۱۹په 
ونه، د ډله ییزو بریدونو په ګډون، د چاودیدونکو توکو برید

ټپیان( المل شوي،  ۱۷۰۰مړه او  ۳۷۸ملکي تلفاتو ) ۲۰۷۸
سلنه کموايل په ډاګه کوي. که  ۲۶کال په پرتله  ۲۰۱۸چې د 

 -م د اسالمي دولت څه هم دغه کموایل د عراق او شا
خراسان والیت ډلې له خوا په دغو بریدونو کې د پام وړ 

کې د  ۲۰۱۹له بلې خوا په  16نځ ته شوی.کموايل له امله رام
طالبانو له خوا ځانمرګي بریدونه د ډله ییزو بریدونو په ګډون، 

لویو د پام وړ زیات شوي، څرنګه چې د هغوي له خوا په 

ي بریدونه   ۲۰۱۹په  
کې د طالبانو له خوا ځانمرک 

و بریدونو په ګډون، د پام وړ زیات  د ډله یب  

 شوي

تاکتیکونود   
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موټرو کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو توکو )"ټرک بم"( 
   17بریدونه تر سره شوي.

کال کې د دواړو طالبانو او د عراق او شام د  ۲۰۱۹یوناما په 
خراسان والیت ډلې له خوا د تعبیه شویو  -اسالمي دولت 

چاودیدونکو توکو د غری انتحاري بریدونو له امله په ملکي 
زیاتوایل مستند کړی. د دغو وسیلو بریدونه  تلفاتو کې ناڅاپه

، ټپیان( المل شوي ۱۷۵۱مړه او  ۵۰۷ملکي تلفاتو ) ۲۲۵۸د 
وړاندې کوي. خو   سلنه زیاتوایل  ۲۴کال په پرتله    ۲۰۱۸چې د  

خراسان والیت ډلې   -ال اوس هم طالبان د اسالمي دولت  
 په پرتله د غری انتحاري تعبیه شویو چاودیدونکو توکو له امله

د درې برابره زیاتو ملکي تلفاتو المل شوي. طالبان د تعبیه 
اینونو په څری کار شويو فشاري ماینونه چې د پرسونل ضد م

کوي ، د دې کارونې ته ادامه ورکړې چې د زیات اندیښنې 
وړ ده . یوناما داسې پېښې مستندې کړي په کومو کې چې د 

ځې د یوه طالبانو له خوا دغه ځای پر ځای شوې وسیلې یوا
ماشوم د وزن برابر فشار سره چاودیدلې دي. یوناما یو ځل 

شوي فشاري چاودیدونکي  بیا پر طالبانو غږ کوي چې تعبیه
بې توپریه دي،   توکي چې د قرباني په وسیله فعالیږي او اصالً

کارونه یې په سمالسي ډول ودروي او خپلې هغه پخوانۍ 
به د پرسونل ضد   ژمنې رعایت کړي چې په خپلو عملیاتو کې

 ماینونه نه کاروي. 

کال کې ځمکنۍ نښتې، په ځانګړي ډول د دولت  ۲۰۱۹په 
ونو او د دولت ضد عناصرو ترمنځ د ملکي تلفاتو پلوه ځواک

کال راهیسې  ۲۰۱۳دویم مخکښ المل پاتې شوی. یوناما د 
د ځمکنیو نښتو له امله د ملکي تلفاتو تر ټولو ټیټ شمری 

 ۳۱کال د جنوري د لومړۍ او د ډسمرب تر    ۲۰۱۹مستند کړی. د  
ملکي  ۳۰۵۷نېټې پورې، په افغانستان کې ځمکنیو نښتو 

کال په   ۲۰۱۸ټپیان( اړويل، چې د    ۲۲۹۴مړه او    ۷۶۳)  تلفات
سلنه کموایل او د دوامدار عمومي کموايل دریم کال   ۱۰پرتله  

په ډاګه کوي. د ځمکنیو نښتو له امله په ملکي تلفاتو کې 
کموایل په بنسټیز ډول د مستقیمو ډزو له امله په ملکي عمومي  

ته شوی، او د غری سلنه کموايل له امله رامنځ    ۳۷تلفاتو کې د  
مستقیمو ډزو له امله په ملکي تلفاتو کې د شپږ سلنه زیاتوايل 
له امله په جزئي ډول بریته لوړ شوی. د تریو کلونو په خالف 

تو له امله د زیاتو چریې چې دولت ضد عناصر د ځمکنیو نښ
کال کې، دولت پلوه  ۲۰۱۹ملکي تلفاتو المل شوي، په 
ارونې سره د ملکي تلفاتو د ځواکونه د ورته تکتیک په ک

نږدې عنی شمری المل شوی دی، په ځانګړي ډول د افغان 
ملي امنیتي ځواکونو له خوا د غری مستقیمو ډزو له امله په 

ته شوی. د ځمکنیو نښتو  ملکي تلفاتو کې لږ زیاتوايل را منځ  
له امله ملکي تلفات د دولت پلوه ځواکونو له خوا د عمومي 

 ۱۱په پرتله د دولت ضد عناصرو له خوا  سلنه زیاتوايل ۲۵
 سلنه راکم شوي. 

د ځانګړې اندېښنې وړ ده، چې دولت ضد عناصرو د 
انتحاري او غری انتحاري تعبیه شویو چاودیدونکو توکو په 

تکتیکونو په کارونې سره په عمدي ډول د ګډون د مختلفو 
کال  ۲۰۱۹یوناما په  18ولسي وګړو په نښه کول جاري ساتلي.

، کوم چې په یمستند کړ  سلنه کموایل  ۳۱په پرتله    ۲۰۱۸کې د  
اساسي ډول د ولسي وګړو په وړاندې د عراق او شام د 

خراسان والیت ډلې له خوا د ډله ییزو  -اسالمي دولت 
ن د ځانمرګو بریدونو له امله په ملکي تلفاتو بریدونو په ګډو

ړو په وړاندې . د ولسي وګیکې د پام وړ کموایل رامنځ ته شو
د هغو عمدي بریدونو له امله ملکي تلفات چې یوازې 
طالبانو ته منسوب شوي، شپږ سلنه راکم شوي، په داسې حال 
کې چې هغه بریدونه چې د عراق او شام د اسالمي دولت 

سلنه راکم  ۴۸والیت ډلې ته منسوب شوي خراسان  -
د   شوي. د عمومي کموايل سره سره، یوناما په ځانګړي ډول

هغو عمدي بریدونو له امله په ملکي تلفاتو کې د زیاتوايل په 
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اړه چې قاضیان او څارنواالن، روغتیایي کارکوونکي او 
مرستندویه کارمندان په نښه کوي او د عراق او شام د اسالمي 

خراسان والیت ډلې له خوا د شیعه مذهبو  -دولت 
د مسلمانانو په وړاندې چې ډیری یې هزاره توکمه دي 

دوامدارو بریدونو په اړه اندېښمنه ده. په دغو بریدونو کې د 
 -نېټه د کال تر ټولو خونړۍ پېښه هم شامله ده  ۱۷اګست پر 

خراسان والیت ډلې   -برید د عراق او شام د اسالمي دولت  
ا د زیاترو شیعه مذهبه مسلمانو ګډونوالو د واده پر له خو

مرګي برید و، په مراسمو د فرقه ییزې انګیزې لرونکی ځان
ولسي وګړي  ۹۱کوم کې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 

نور ټپي شول. یوناما همدارنګه د بشري  ۱۴۳ووژل شول او 
حقونو پر مدافعینو او مرستندویه کارمندانو څوک چې د 

تګ او بشري حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي، د پرمخ
نېټه   ۸لکه د مۍ په    طالبانو له خوا د بریدونو په اړه قهریدلې،

په کابل ښار کې د کاونټر پارټ انټرنیشل پر موسسې برید، د 
کوم له امله چې د پاملرنې نړیواله موسسه هم اغیزمنه شوه، 

افغانستان د  او د سپتمرب په میاشت کې په غور والیت کې د
بشري حقونو له خپلواک کمیسیون څخه د بشري حقونو د 

 تونه او وژنه شامل دي.مدافع عبد الصمد امریي تښ

کال کې د پارلماني ټاکنو پرمهال د ملکيانو او ملکي   ۲۰۱۸په  
شیانو په وړاندې د بریدونو د هېښوونکي جریان په تعقیب، 

و په مخکې موده کال کې تر ولسمشریزو ټاکن ۲۰۱۹یوناما په 
و پر مهال د رایه اچوونکو، د کمپاین د کارمندانو، کې او ټاکن

نوماندانو او نورو اشخاصو په وړاندې چې په ټاکنیزه پروسه 
کې ښکیل وو، بریدونه مستند کړي، چې زیاتره یې د طالبانو 

کې د   له خوا ترسره شوي. د ټاکنو پر ورځ په ګڼ میشتو سیمو
ګډون ولسي اخې کارونې د ماشومانو په  غری مستقیمو وسلو پر

وګړي په خپلو کورونو کې په نښه کړي، په داسې حال کې چې 
په انتخاباتي مرکزونو کې یا هغوي ته څېرمه تعبیه شوي 

چاویدونکي توکي رایه اچوونکي له سرت ګواښ سره مخ کړي 
غه بریدونه چې وو. یوناما یو ځل بیا د دې یادونه کوي چې ه

ښه کوي، د بشرپالنې ملکیان یا ملکي شیان په ن  په عمدي ډول
له نړیوال قانون څخه جدي سرغړونې ګڼل کیږي کوم چې 

 ښایي جنګي جرمونه وشمریل شي. 

یوناما د دولت ضد عناصرو له خوا نهه داسې پېښې مستند 
کړي، چې د هغوي د موازي عديل جوړښتونو د پريکړو د 

، په ظالمانه، غری ه پلمه د اعدامونو په ګډونعملي کولو پ
او له سپکاوي ډکو سزاګانو الس پورې کول شامل انساني 

دي. یوناما پر دې ټینګار کوي چې دغه ډول سزاګانې له 
بشري حقونو څخه سرغړونه او تېری ګڼل کیږي، او د 
اعدامونو په څری سختې سزاګانې د بشرپالنې له نړیوال قانون 

ي جنګي ړونې ګڼل کیږي کومې چې ښايڅخه جدي سرغ
 جرمونه وشمریل شي. 

 ۳۴۵مړه او    ۷۰۰ملکي تلفات )  ۱۰۴۵کال کې، یوناما    ۲۰۱۹په  
ټپیان( مستند کړي، چې د دولت پلوه ځواکونو له هوایي 
بریدونو څخه په ملکي تلفاتو کې په ټولیزه توګه لږ څه زیاتوایل 

ډاګه کوي، چې  او د دوامدار زیاتوايل پنځم پرلپسې کال په
  19ې المل شوي.اتو کې د ریکارډ د لوړې کچپه ملکي تلف

سلنه  ۱۰کال کې د ټولو ملکي تلفاتو  ۲۰۱۹هوایي بریدونه په 
سلنه( یې د نړیوالو نظامي ځواکونو  ۷۲اړويل، چې زیاتره )

له خوا رامنځ ته شوي. سره له دې چې افغان هوایي ځواک 
یو هوایي بریدونو د ترسره کال د ډسمرب راهیسې د شپن  ۲۰۱۸د  
وم سره چې هغوي ته د ولو ظرفیت ترالسه کړی، له کک

منسوب شویو ملکي تلفاتو د زیاتیدو شونتیا هم مل وه. یوناما 
هغوي ته په دغه ډول منسوب شویو تلفاتو کې کموایل مستند 

 20کړي.
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یوناما په ځانګړي ډول په افغانستان کې د متحده ایاالتو 
غو (( له خوا په عمدي ډول د هUSFOR-Aځواکونو 

یسي ګانو په اړه اندېښمنه ده، څوک اشخاصو په نښه کولو پال
په شخړو کې ښکیل وو او نه یې په چې نه په مستقیم ډول 

کومه وسله واله ډله کې دوامداره جګړه ییزې کړنې ترسره 
کولې، لکه د هغو اشخاصو په نښه کول چا چې ښایي له 

والیت   خراسان  -طالبانو یا د عراق او شام د اسالمي دولت  
یوناما یو ځل بیا د دې یادونه  21ډلې سره مايل مرسته کوله.

کسان چې له وسله والې مخالفې ډلې سره مرسته کوي، هغه 
خو په منظم وسله واله   -په سیاسي، مايل یا بل ډول    -کوي  

ډله کې کوم دوامدار جګړه ییز فعالیت نه لري، د بشرپالنې تر 
  22ڼل کیږي.لې غړي نه ګوسله والې ډ  نړیوال قانون الندې د

ې د ملکیانو په څری، هغوي له بریدونو خوندي دي، تر هغ 
  23چې هغوي په جګړو کې په مستقیم ډول ګډون نه وي کړي.

که چریې دغه افراد د جنایي کړنو په ترسره کولو کې ښکیل 
وي، پر وړاندې یې تر ټولو مناسب غربګون د قانون انفاذ 

 دی، نه نظامي اقدام. 

یت د ریاست د ځانګړو ځواکونو، د خوست ملي امن  یوناما د
په پکتیکا کې د "شاهنی  ژغورنې د ځواک، او دغه راز

ځواکونو" په نامه د دولت پلوه وسله والې ډلې، کومې ته چې 
کې پیل   ۲۰۱۹په لومړي ځل یوناما د ملکي تلفاتو منسوبول په  

 کړي، له خوا د چاڼیزو عملیاتو )"شپنیو چاپو"( پر مهال د
قوې د کارونې له امله ملکیانو ته د لوړې کچې زیان ثبتول 

ناما د ملکي وګړو د عمدي وژنو یو شمری اتلي. یوجاري س
داسې پېښې مستندې کړي، کومې چې د دغو چاڼیزو عملیاتو 
 پرمهال له کومې محکمې پرته پر اعدامونو/وژنو تمامې شوي. 

وسله ښځې او ماشومان ال اوس هم په نامتناسب ډول له 
 ۳۴۵تلفات ) ۱۲۰۲والې جګړې څخه کړیږي. یوناما د ښځو 

کال په پرتله  ۲۰۱۸ټپیان( مستند کړي، چې د  ۸۵۷مړې او 

څلور سلنه زیاتوایل په ډاګه کوي. د تعبیه شویو چاودیدونکو 
توکو د انتحاري او غری انتحاري ګډو بریدونو د کارونې له 

ه زیات شوي کوم امله د ښځو په تلفاتو کې هغه کموايل بریت
شوي.   چې د هوایي بریدونو او ځمکنیو نښتو له امله رامنځ ته

ټپیان(  ۲۲۷۵مړه او  ۸۷۴تلفات ) ۳۱۴۹یوناما د ماشومانو 
کال په پرتله درې سلنه زیاتوایل په  ۲۰۱۸مستند کړي، چې د 

سلنه او   ۱۲ډاګه کوي. د ښځو تلفات د عمومي ملکي تلفاتو  
 سلنه جوړوي.  ۳۰ماشومان د ټولو تلفاتو 

نو ماشومان ال اوس هم د طالبانو، افغان ملي امنیتي ځواکو
او دولت پلوه وسله والو ډلو له خوا استخدام او کارول کیږي. 
په داسې حال کې چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو له خوا 
د افغان ملي پولیسو د استخدام په مرکزونو کې د ماشومانو د 

له الرې د ماشومانو د رسمي خوندیتوب واحدونو د کار 
د ماشومانو   استخدام د مخنیوي په برخه کې پرمختګ شوی،

کارونه، په ځانګړي ډول په چیک پوستونو کې د افغان سیمه 
ییزو پولیسو له خوا، ال اوس هم یوه ستونزه ګڼل کیږي، چې 
په دې کې د جنسي موخو لپاره د هلکانو کارول هم شامل 

او کارونې زیاتره له خوا د ګمارنې  که څه هم د یوناما 24دي.
ب شوي. یوناما د دې تصدیق شوې قضیې طالبانو ته منسو

یادونه کوي چې د طالبانو ملکي تلفاتو د مخنیوي او سمع 
کال کې د طالبانو د قوماندانانو له  ۲۰۱۹شکایاتو کمیسیون په 

خوا د ماشومانو د ګمارنې په برخه کې ځینې مثبت ګامونه 
او یوناما د دغه کار د مخنیوي لپاره د هغوي د پورته کړي، 

 تونکې ده. ال زیات اقداماتو غوښ

)پر هلکانو د   25بچه بازۍد جزا په تعدیل شوي قانون کې د  

یوناما له هوایي بریدونو څخه په ملک تلفاتو کې د 

ې   یزیاتوایل پنځم پرلپسې کال مستند کړ دوامدار   چ 

ې ملکي تلفاتد ریک  . يرامنځ ته شو   پکې   ارډ لوړې کچ 
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جنسي تریي او استثمار یو ډول( د جرم ګڼلو سره سره، یوناما 
ال اوس هم د دغه ډول جرمونو د ارتکاب راپورونه ترالسه 

واکونو له خوا افغان ملي امنیتي ځ کوي، چې زیاتره یې د

ترسره شوي. یوناما د بچه بازۍ یوازې د یوې قضیې په اړه 
کال په فربوري کې د جزا د تعدیل   ۲۰۱۸معلومات لري چې د  

 ډول تر عديل شوي قانون د اړوندو احکامو سره سم په بریايل
د چوپتیا، شرم او د قرباني د ګرم   26تعقیب الندې نیول شوې.

 کوي.  تور د احتساب هڅې د پام وړ ننګونو سره مخګڼلو کل

په افغانستان کې پر ښوونځیو، روغتونونو، ښوونکو،  
روغتیایي کارمندانو د بریدونو او دغه راز د تهدیدونو او 
ګواښونو له امله، د ټولو خلکو په تېره بیا د ماشومانو دا وړتیا 
چې زده کړو ته د الس رسي حق د پوهنې او جسمي او 

له خپلو  واني روغتیا د ترالسه کیدو وړ تر ټولو لوړ معیارر
کال  ۲۰۱۹په بشري حقونو څخه برخمن شي، زیانمنه شوې. 

کې، د ولسمشریزو ټاکنو پرمهال د ښوونځیو او روغتونو په 
وړاندې بریدونه ترسره شوي کله چې هغه د انتخاباتي 

ې د مرکزونو په څری کارول کیدل. یوناما د کال په اوږدو ک
ناسبو او بې توپریه طالبانو له خوا د ترسره شویو لوړ شمری نا مت

بریدونو په اړه اندېښمنه ده، کومو چې ښوونځي، روغتونونه 
زیانمن کړي او په داخل کې یې زده کوونکي او ناروغان 

 متضرر کړي.

یوناما دغه راز د دولت پلوه ځواکونو له خوا په دغو مرکزونو 
له امله د روغتیایي خدمتونو وړاندې  کې د چاڼیزو عملیاتو

 27ده. کارمندانو باندې د اغیز په اړه اندېښمنه   روغتیایيکول او 

 د ملکي تلفاتو منسوبونه 

دولت ضد عناصرو  -سلنه  ۶۲-یوناما زیاتره ملکي تلفات 
سلنه یې د  ۱۲سلنه یې طالبانو،  ۴۷ته منسوب کړي، چې 

الیت ډلې او خراسان و -عراق او شام د اسالمي دولت 
صرو ته منسوب درې سلنه نورو نا معلومو دولت ضد عنا

 شوي. 

سلنه ملکي تلفاتو   ۲۸کال کې دولت پلوه ځواکونو د    ۲۰۱۹په  
ملي امنیتي ځواکونو له خوا، سلنه د افغان  ۱۶ -المل وو 

تقریباً اته سلنه له نړیوالو نظامي ځواکونو له خوا، تقریبًا دوه 
ه والو ډلو له خوا او د درې سلنې کم سلنه د دولت پلوه وسل

 28له نا معلومو یا ګڼو دولت پلوه ځواکونو له خوا اوښتي.

د دولت ضد عناصرو او دولت پلوه ځواکونو ترمنځ د 
نښتو پر مهال د ډزو تبادله چې کوم مشخص لوري ځمکنیو 

ته نه شي منسوب کیدای، د اووه سلنه ملکي تلفاتو المل 
اکونو ته د پولې په اوږدو کې شوي. پاکستان نظامي ځو

منسوب شوي پېښې تر یوې سلنې د کمو ملکي تلفات المل 
د ملکي تلفاتو پاتې دوه سلنه په عمده ډول له  29شوي.

پاتې شونو چاودیدونکو توکو له امله  جګړې څخه د هغو
 رامنځ ته شوي، چې کومې مشخص لورې ته منسوب کیدای

 نه شوای. 

 دولت ضد عناصر

مړه او  ۱۶۶۸ملکي تلفات ) ۶۴۴۷ې، یوناما ل ک کا ۲۰۱۹په 
ټپيان( دولت ضد عناصرو ته منسوب کړي، کوم چې  ۴۷۷۹

د کال  30کال په پرتله اته سلنه کموایل په ډاګه کوي. ۲۰۱۸د 
ې د طالبانو او د عراق او  په لومړیو شپږو میاشتو ک

م  -شام د اسالمي دولت  خراسان والیت ډلې تر ک
ضد عناصرو ته منسوب  فعالیت وروسته، دولت

ې لوړ  ال په درېیمه ربعه ک شوي ملکي تلفات د ک

دولت ضد  -سلنه  ۶۲-یوناما زیاتره ملکي تلفات 

ې  ې   ۴۷عنارصو ته منسوب کړي، چ  سلنه یي

ې د عراق او شام د اسالمي  ۱۲طالبانو،  سلنه یي

او درې سلنه نورو نا  خراسان والیت ډیلې  -دولت 

 معلومو دولت ضد عنارصو ته منسوب شوي. 
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 امله. له  شوي، په تېره بیا د طالبانو د بریدونو

 ۳۶۰۳مړه او  ۱۳۰۱تلفات ) ملکي ۴۹۰۴یوناما طالبانو ته 
سلنه  ۲۱کال په پرتله  ۲۰۱۸ټپیان( منسوب کړي، کوم چې د 

سلنه  ۴۷تو زیاتوایل په ډاګه کوي او د ټولو ملکي تلفا
خراسان   -یوناما د عراق او شام د اسالمي دولت    31جوړوي.

ټپیان(  ۹۱۴مړه او  ۳۰۹ملکي تلفات ) ۱۲۲۳والیت ډلې ته 
سلنه کموایل په  ۴۴کال په پرتله  ۲۰۱۸منسوب کړي، چې د 

یوناما  32سلنه جوړوي. ۱۲ډاګه کوي او د ټولو ملکي تلفاتو 
دولت  هلوم( نامع ټپيان ۲۶۲مړه او  ۵۸ملکي تلفات ) ۳۲۰

 ضد عناصرو ته منسوب کړي. 

کال کې د تعبیه شویو غری  ۲۰۱۹کال په خالف، په  ۲۰۱۸د 
دونکو توکو له امله ملکي تلفات د ځانمرګو انتحاري چاودی

بریدونو په پایله کې له رامنځ ته شویو ملکي تلفاتو څخه زیات 
شوي، او د دولت ضد عناصرو له خوا د ملکي تلفاتو د کال 
مخکښ المل ګڼل کیده. غری انتحاري تعبیه شوي 

 ۱۷۵۱مړه او    ۵۰۷ملکي تلفاتو )  ۲۲۵۸چاودیدونکي توکي د  

سلنه زیاتوایل   ۲۴کال په پرتله    ۲۰۱۸ټپیان( المل شوي، چې د  
په ډاګه کوي. ځانمرګي بریدونه دولت ضد عناصرو ته د 
منسوب شویو ملکي تلفاتو دویم مخکښ المل و، چې د 

ټپیان( المل شوي. دا   ۱۷۰۰مړه او    ۳۷۸)  تلفاتوملکي    ۲۰۷۸
ې په کوي، چ په ګوتهسلنه کموایل  ۲۶کال په پرتله  ۲۰۱۸د 

خراسان  -اسالمي دولت  عمده دول د عراق او شام د
سلنه  ۷۶منسوب شویو ملکي تلفاتو کې د  تهوالیت ډلې 

کموايل له امله رامنځ ته شوي، په داسې حال کې چې د 
سلنه  ۱۳۳رګو بریدونو له امله ملکي تلفات طالبانو د ځانم

لوړ شوي. یوناما د ځمکنیو نښتو له امله دولت ضد عناصرو 
سلنه کموایل مستند  ۱۱ته په منسوب شویو ملکي تلفاتو کې 

ټپیان( یې  ۹۶۸مړه او  ۲۶۱ملکي تلفات ) ۱۲۲۹کړی، چې 
 اړويل. 

 دولت پلوه ځواکونه

ملکي  ۲۹۳۳شوي یوناما دولت پلوه ځواکونو ته منسوب 
کال   ۲۰۱۸د    داټپیان( مستند کړي.    ۱۴۶۰مړه او    ۱۴۷۳تلفات )
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 ۲۰۰۹او د  سلنه زیاتوایل ښیې ۱۳په پرتله په ملکي تلفاتو کې 
کال راهیسې، له کوم وخت راهیسې چې يوناما په 

، دولت پلوه يسیستماتیک ډول د ملکي تلفاتو ثبتول پیل کړ
ر ټولو لوړه کچه په ډاګه ځواکونو ته منسوب د ملکي تلفاتو ت

ه کې په دتاً د ځمکنیو نښتو په زمینکوي. دغه زیاتوایل عم
ملکي تلفاتو کې د زیاتوايل او دغه راز د هوایي بریدونو له 
امله په ملکي تلفاتو کې د لږ څه عمومي زیاتوايل له امله 

پاتې   هکچ  هرامنځ ته شوی، کوم چې د ریکارډ تر حده په لوړ
ملکي تلفات د کال   ځواکونو ته منسوب شويوو. دولت پلوه  

اتوايل ښودیل چې په سلنه زی ۳۳ربعو کې  ېپه لومړیو در
کال د ورته مودې په  ۲۰۱۸تعقیب یې په څلورمه ربع کې د 

سلنه کموايل رامنځ ته شوی. دولت پلوه ځواکونو  ۳۹پرتله 
 ۴۳ته منسوب شوي زیاتره ملکي تلفات د ځمکنیو نښتو )

 ۱۲سلنه( او چاڼیزو عملیاتو ) ۳۶بریدونو )سلنه(، هوایي 
سلنه( پرمهال رامنځ ته شوي. هوایي بریدونه دولت پلوه  
ځواکونو ته د منسوب شویو ملکي مړینو مخکښ المل ګڼل 
کیده، چې هغوي ته د منسوب شویو مړینو نږدې نیمه یې هغه 

 جوړوي. 

 ۱۶۸۲کال کې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته  ۲۰۱۹یوناما په 
ټپیان( منسوب کړي، چې د  ۱۰۰۲مړه او  ۶۸۰ملکي تلفات )

یوناما  33کال په پرتله لږ څه زیاتوایل په ډاګه کوي. ۲۰۱۸
مړه او  ۵۵۹ملکي تلفات ) ۷۸۶نړیوالو نظامي ځواکونو ته 

سلنه  ۱۸کال په پرتله  ۲۰۱۸ټپیان( منسوب کړي، چې د  ۲۲۷
والو ډلو له  زیاتوایل په ډاګه کوي. یوناما د دولت پلوه وسله

ټپیان( مستند کړي،  ۸۲مړه او  ۱۰۲ملکي تلفات ) ۱۸۴خوا 
کال په پرتله دوه سلنه زیاتوایل په ډاګه کوي،  ۲۰۱۸چې د 

د شمری په کال کې د ملکي تلفاتو  ۲۰۱۷چې ال اوس هم په 
 پرتله د پام وړ دوه برابره زیات دی. 

ي ملک ۱۲۶۰دولت پلوه ځواکونه د ځمکنیو نښتو پرمهال د 
 ۲۰۱۸ټپیان( المل شوي، چې د  ۸۹۷مړه او  ۳۶۳فاتو )تل

سلنه زیاتوايل په ډاګه کوي، او دوامدار دوه   ۲۵کال په پرتله 
امله   کلن کموايل بریته معکوسوي. یوناما د هوایي بریدونو له

د   34ټپیان( مستند کړي.  ۳۴۵مړه او    ۷۰۰ملکي تلفات )  ۱۰۴۵
ټپیان(  ۲۰۹او  مړه ۵۴۶ملکي تلفات ) ۷۵۵دغو له جملې، 

مړه او  ۱۱۳ملکي تلفات ) ۲۳۱یې نړیوالو نظامي ځواکونو، 
ملکي تلفات  ۵۹ټپیان( افغان هوایي ځواک او پاتې  ۱۱۸

دولت پلوه ځواکونو ته  هټپیان( یې نامعلوم ۱۸مړه او  ۴۱)
مړه   ۲۷۸ملکي تلفاتو )  ۳۶۰منسوب شوي. چاڼیز عملیات د  

نیت د یې د ملي ام  چې درې برخې  شويټپیان( المل    ۸۲او  
ریاست د ځانګړو ځواکونو، شاهنی ځواکونو او د خوست 
ژغورنې د ځواک له خوا رامنځ ته شوي، چې له ټولو سره 

   35الینو له خوا مالتړ کیږي.یې د نړیوالو فع 

 سپارښتنې

یوناما په شخړه کې ښکیلو خوواو ته الندې سپارښتنی  کوي 
په مخنیوي او د څو د ملکیانو د ساتنې، د ملکي تلفاتو 

بشرپالنې نړیوال قانون او د بشري حقونو تر نړیوال قانون 
نو په ادا کولو کې د هغوی د هڅو الندې د خپلو مکلفیتو

 وکړي:مالتړ 

 :ټول دولت ضد عناصر

د تعبیه شويو چاودیدونکو توکو د ټولو ډولونو د بې   •
ډول په ګڼ  ځانګړيتوپریه او بې تناسبه کارونه په 

 .ودروئکې  میشتو سیمو

په ګڼ میشتو سیمو کې د )هاوانونو، راکټونو او السي  •
 .ودروئبمونو( غری مستقیم کارونه 

ل کې دولت پلوه ځواکونو ته منسوب کا ۲۰۱۹په 

سلنه  ۱۳کال په پرتله   ۲۰۱۸شوی ملکي تلفات د 

ې عم ي زیات شو  ې و چ 
ۍ نښن  ې ځمکن   ې. ده المل یي
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په سمالسي ډول، د دولت د ملکي ادارې غړو، د  •
بشري حقونو مدافعینو، قاضیانو، خربیاالنو، 
څارنواالنو د ښوونځیو ښوونکو، لومړني مرسته 

ن د رسوونکو او د مرستندویه کارکوونکو په ګډو
 .ودروئملکیانو عمدي په نښه کول 

د روغتیایي خدماتو د ودانیو، د پولیو د  •
پایرنانو په ګډون د روغتیایي واکسیناتورانو او کم

کارمندانو په وړاندې ټول بریدونه او ګواښونه 
: د ښوونځیو د پوهنیزو کارکوونکو پر ضد ودروئ

چې د نظامي  کړئاو ډاډمن  ودروئټول بریدونه 
نې ته د ماشومانو له امله ښوونې او روزعملیاتو 

 السرسي له خنډ سره نه مخ کيږي.

د بې رحمانه، غری په سمالسې توګه پر اشخاصو  •
انساني، له سپکاوي ډک چلند او سزاګانو وضع کول 

 .ودروئ

 طالبان

چې ټولې الرښوونې او حکمونه  کړئډاډ تر السه  •
 د بشرپالنې له نړیوال قانون سره مطابقت لري، په

، او د تناسب له توبریځانګړی ډول د احتیاط، 
اصلونو سره، او ټولو هغو کسانو سره دې محاسبه 

چې بې توپریه بریدونه تر سره کوي او یا داسې وکړي  
بریدونه تر سره کوي چې په عمدي ډول ملکي کسان 
یا ملکي شیان په نښه کوي. د ملکي شخص لپاره 

ړیوال قانون چې د بشرپالنې له ن  وکاروئهغه تعریف  
مطابقت کې وي؛ د طالبانو د مشرتابه هغه سره په 

لکي کڼ  چې د ملکیانو او د م پلی کړئاعالمیې 
میشتو سیمو پرضد بریدونه منع کوي؛ هغه الرښوونې 

چې د طالبانو غړو ته امر کوي چې له ملکي   کړئپلې  
تلفاتو مخنیوی او له هغو ډډه وکړي؛ او د ملکي وګړو 

 د طالبانو پالیسي خرپه کړي.د ساتنې په اړه 

په سمالسي ډول د هغو تعبیه شويو چاودیدونکو  •
 تماس سرهکوم چې د قرباني له    ودروئتوکو کارونې  

فعاله کېږي لکه فشاري تعبیه شوي چاودیدونکي 
ماینونه کوم چې د پرسونل ضد ماین په څری کار کوي، 
او هغه پخوانې ژمنې چې د پرسونل ضد ماینونو د 

 .کړئد منع کولو په اړه یې کړي، رعایت کارولو 

د هغو الرښوونو د پلې کولو لپاره اقدامات غښتلی  •
چې د ماشومانو ګمارنه او استخدام منع کوي  کړئ

او له هغو قوماندانانو سره احتساب یقیني کړي 
 څوک چې ماشومان ګماري او کاروي.

قوماندانانو ته د افغانستان د بشري حقونو د  •
ن او د بشري حقونو نورو مدافعینو خپلواک کمیسیو

لو وګړو د حقونو لپاره کار چې په افغانستان کې د ټو
د خوندي وضعیت په اړه سمالسي او کوي، 

، څو هغوی وکوالی شي ورکړئروښانې الرښوونې  
 خپل کار پرته له کوم خنډ او زیان سر ته ورسوي.

د رسنیو پر ضد ټول هغه ګواښونه او بریدونه او هر  •
چې د مطبوعاتو او د بیان ازادي  ودروئ بل عمل

 اغیزمنه کوي.

ګډون، د  له نظامي کمیسیون سره د خپلو اړیکو په •
ملکي تلفاتو د مخنیوي او د سمع شکایاتو د 

او د بشرپالنې نړیوال  کړئکمیسیون کار پیاوړی 
قانون په اړه خپلو جنګیالیو ته د روزنې د برابرولو په 

ه د ملکي تلفاتو پر شمول د پيښو د څیړنو سربری
 .کړئمخنیوي خپل تمرکز زیات 
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 ټول دولت پلوه ځواکونه:

د مؤثریت د ارزونې او د بهرته کیدو لپاره د سپارښتنو  •
د رامنځته کولو په موخه د ژوند طریقو د ارزونو په 
ګډون، د هدف د تثبیتولو په طرزالعملونو او د 

خیزه احتیاطی تدبریونو په برخه کې پروخت او هر اړ
، په ځانګړی ډول د هوایي کړئبیاکتنه تر سره 

زمینه کې عملیاتو وروسته عملیاتو د تر سره کولو په 
د ملکي تلفاتو د تورونو په صورت کې بیاکتنې او 

، څو د زیان پراخ ډولونه په ګوته کړئڅیړنې پیاوړي  
 .کړئاو عملیاتی کړنې بهرته او احتساب یقیني 

د څیړنې شفافیت زیات  د ملکي تلفاتو په پیښو کې •
او پایلې له ملکي قربانیانو او د هغوي له کورنیو    ئکړ

زیان   اوښتيچې د    ئ؛ دا یقیني کړئسره شریکي کړ
په مقابل کې د خسارې کايف، اغیزمن او ګړندي 

. او د اغیزمن شویو خلکو د باور یجربان برابر شو
بیا جوړولو لپاره د خسارې د جربان اضايف غری مايل 

 .ئه پام کې ونیسنه لکه بخښنه غوښتنه هم پډولو

 افغان دولت 

د خوست د ژغورنې ځواک او د شاهنی د ځواکونو  •
په ګډون، زر تر زره ټولې ناقانونه وسله واله ډلې او 

، یا یې غړي په ئملیشې منحل او بې وسلې کړ
رسمي ډول په افغان ملي امنیتي ځواکونو کې د چاڼ 

. د ئه ځای پر ځای کړتر یوه پیاوړې کړندود وروست
ملي امنیت د ریاست د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو 

، کوم چې د ئپه تړاو شفافیت او احتساب زیات کړ
حکومت د رسمي قوماندې له سلسله مراتبو څخه 
بهر ښکاري او باید د نړیوالو ځواکونو سره همغږي 
شي؛ او د دوي له خوا له محکمې پرته اعدامونو په 

ولې ترسره ونو د نړیوال قانون ټګډون د بشري حق

شوې سرغړونې او د بشرپالنې له نړیوال قانون څخه 
د تریي ټول تورونه د احتساب د یقیني کولو په موخه 

 .وڅیړئ

په ګڼ میشتو سیمو کې د )هاوانونو، راکټونو او السي  •
بمونو( او نورو چاویدیدونکو توکو چې پراخه سیمه 

؛ د جنګي ئودرو اغیزمنه کوي، غری مستقیم کارونه
و د کارونې په تړاو د تاکتیکي الرښوونو، د الوتک

جګړې د اصولو او نورو طرز العملونو طرحه کول او 
 . ئبهرته کول جاري وسات

د ساتنې او امنیت د اوسنیو اقداماتو د تقویه کولو، د  •
مخنیوونکو میکانیزمونو غښتلي کولو او د متضرر 

اړیکو د یقیني شویو ټولنو سره د غوره همغږۍ او 
ه ګډون، د مذهبي مشرانو او دغه راز له فرقه کولو پ

ییزو انګیزه لرونکو بریدونو څخه د شیعه مذهبه لږکیو 
 .ئد ساتنې لپاره هڅې زیاتې کړ

د تعبیه شویو چاودیدنکو توکو د استحصال په ګډون،  •
د دغو توکو د له منځه وړلو لپاره د مؤثرو عملیاتو د 

تي ځواکونو کې د افغان ملي امنی  ترسره کولو په برخه
ظرفیت تقویه کول جاري وساتي، او دا یقیني کړي 
چې دولت د دې لپاره ټولې اړینې سرچینې ځانګړې 
کوي څو د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو په ضد د 

 .ئملي سرتاتیژي بشپړ تطبیق یقیني کړ

 ئد عمر د معلومولو او چاڼ طرز العملونه تقویه کړ •
ومانو د ساتنې د کې د ماشملي پولیسو  او په افغان

څو په امنیتي  ئواحدونو چارې ال پسې پراخې کړ
چې د  ئپوستو کې فعاله او ګټوره څارنه ځای کړ

افغان ملي امنیتي ځواکونو د غړو له خوا په جګړه 
ییزو او نا جګړه ییزو نقشونو کې د ماشومانو د 
کارونې د پیښو مخنیوی وکړي؛ د جزا په تعدیل 
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اړوند احکام تنفیذ او د ې کود کې د بچه بازۍ شو
ماشومانو په وړاندې د جنسي تاوتریخوايل د جرمونو 

 .ئلپاره احتساب یقیني کړ

 نړیوال نظامي ځواکونه 

 په افغانستان کې د متحده ایاالتو ځواکونهفلا( 

د ملکي تلفاتو د راکمولو ټیم ته کايف سرچینې  •
چې د څو دوی د دې جوګه کړي  ئځانګړې کړ

و په اړه ال ژورې او پر وخت ملکي تلفاتو د پیښ
ارزونې تر سره کړي او د خپل ټیم دندې پراخه کړي 
څو د هغوي لپاره د زده شویو درسونو په پلې کولو 

 کې د برخه اخیستو زمینه برابره شي.

د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره، په تریه بیا د هغو  •
یمه کې تر برید بریدونو په زمینه کې چې په سهوایي  

و افغان او/یا نړیوالو نظامي ځواکونو الندې د راغل
د مالتړ لپاره ترسره کیږي او یا په بله هره زمینه کې  
پر ودانیو د ترسره کیدونکو بریدونو لپاره موجوده 

او  ئتاکتیکي پروتوکولونه په بشپړ ډول بیا وګور
 .ئغښتلي کړ

ملکي   اڼیزو عملیاتو په پایله کې دد هوایي او چ •
ته د زیان د پراخو ډولونو د تلفاتو تر تورونو وروس

معلومولو د شفافیت د یقیني کولو، د عملیاتي کړنو 
بهرته کولو، احتساب ته د ودې ورکولو او له زیان د 
اغیزمن شویو وګړو لپاره د خسارې د مناسبو، اغیزمن 

یني کولو په موخه او چټکو جربانونو د برابرولو د یق
اري وروسته بیا کتنې او څیړنې ج تر عملیاتو

له افغان همکارانو سره د ملکي تلفاتو د   وساتي.
کوم چې د ګډو  ئپېښو د بیاکتنې هڅې غښتلې کړ

عملیاتو په پایله کې رامنځ ته شوي؛ د افغان ملي 

امنیتي ځواکونو لپاره د جګړې د زیان د ارزونو په 
؛ او ئه روزنه او مرسته برابره کړترسره کولو کې زیات

په هغو پېښو کې چې ملکي تلفات رامنځ ته شوي له 
اغیزمن شویو ټولنو سره د هغوي د افغان شریکانو له 

 الرې ګډون او ښکیلتیا زیاته کړي.

د هغو وګړو په نښه کولو پالیسي ګانو بیاکتنه، څوک  •
کې ګډون کوي،  وښمنۍچې نه په مستقیم ډول په د

ړه ییز فعالیت کومې وسله والې ډلې لپاره جګاو نه د  
و نوموړې پالیسې ګانې د بشرپالني تر سره کوي، څ

 له نړیوال قانون سره په سمون کې شي.

  

 ب( غوڅ مالتړ ماموریت

افغان ملي امنیتي ځواکونو ته په پالیسي عملیاتي او  •
تاکتیکي کچو د دوامدارو روزنو، سرچینو او اړوند 

یوي له الرې د ملکي تلفاتو د مخنمالتړ د برابرولو 
ې د افغان دولت مالتړ د ملي پالیسي په تطبیق ک

جاري وساتي، په ځانګړي ډول له غری مستقیمو 
وسلو کارولو، چاودیدونکو وسلو چې پراخه سیمه 
اغیزمنه کوي او همدارنګه له جنګي الوتکو څخه 
ملکي وګړو ته د زیان اوښتلو د مخنیوي لپاره مخه 

 .ئتدابری ترسره کړنیوونکي 
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هغه سیاسي او امنیتي  .۱
ډاینامیکونه چې د ملکي 

   وياغیزمن   خوندیتوبوګړو  
سي ولکال کې په افغانستان کې وسله والې جګړې  ۲۰۱۹په 

و ته د درانه زیان نپه ځانګړي ډول ښځو او ماشوما ،وګړو 
اړول جاري ساتلي. د کلونو روانه جګړه د پراخې داخلي 

د کونډو له ونکو ټپونو،  بېځایه کیدنې، د ژوند بدلوونکو دردو
ي بې ثباتۍ، د هغو اقتصادخوا د سرپرستو کورنیو لپاره د 

کسانو لپاره چې د مکررو ضایعاتو زیان یې ګاللي د زیاتو 
بنسټیزو خدمتونو ته د الس رسي د رواني روغتیا اړتیاوو، او 

 نشتون المل شوي. 

کې د  36په داسې حال کې چې د کال په لومړیو اتو میاشتو
کې د امریکا د متحده ایاالتو او طالبانو ترمنځ په دوحه  قطر

په ورته ډول د یوې هوکړې ته د رسیدو هڅې زیاتې شوي، 
د  جګړې په ډګر کې تاوتریخوایل هم زیات شوی. د طالبانو

د  شرایطومشرانو  په نښه کولو او "د سیاسي حل لپاره د 
ا متحده د سرتاتیژۍ د یوې برخې په څری، د امریک  37برابرولو"

کمپاین ترسره کړ چې د  یوړایاالتو د هوایي بریدونو یو پیا
کال په لومړۍ او دویمه ربعه کې دولت پلوه ځواکونو ته د 

په معکوس ډول، د کال منسوب شوي ملکي تلفات لوړ شول.  
په ځانګړي ډول د ځانمرګو بریدونو په لومړۍ نیمه یي کې 

خراسان   -  مي دولتله امله طالبانو او د عراق او شام د اسال
ویو ملکي تلفاتو کې له یوه ښکاره والیت ډلې ته په منسوب ش

د دولت ضد عناصرو له خوا په ترسره شویو کموايل سره، 
. دغه فکټورونه د کال بریدونو کې یو څرګند کموایل موجود و

په نیمه یي کې د دولت ضد عناصرو په پرتله دولت پلوه 

لوړ شمری المل شول،   و دړیني مد منسوب شو ملک  ځواکونو ته
ې تر دې مخکې د یوناما له خوا نه و یو داسې جریان چ

 مستند شوی. 

 پسريل  د  نېټه طالبانو د الفتح په نامه خپل کلنیو    ۱۲د اپریل پر  
پیل اعالن کړ، په کومو کې چې یې د بهرني اشغال   وعملیات

 .پر جوړولو" تمرکز کړی و نظامپای ته رسولو او د "اسالمي 
د راپورونو له مخې تر دغه اعالن وروسته په ټول هیواد کې د 

کال په ورته   ۲۰۱۸په عام ډول د    امنیتي پېښو شمری زیات شو،
په پرتله، د کال  ېموده کې د مستند شویو ملکي تلفاتو د کچ

په دویمه ربعه کې د بریدونو شمری او د طالبانو د عملیاتو په 
  38ات کم وو.فپایله کې رامنځ ته شوي ملکي تل

په درېیمه ربعه کې امنیتي وضعیت خورا تاوتریخجن د کال 
او بې ثباته و په داسې حال کې چې په دوحه کې خربو اترو 
پرمختګ کړی و او د ولسمشریز ټاکنو لپاره کمپاینونه پیل 

نېټه، د قطر په دوحه ښار کې د  ۸-۷شوي وو. د جوالی پر 
چې د افغان دولت، و،  سولې بنی االفغاني کنفرانس ترسره ش

مخالفو سیاستوالو، د مدني ټولنې او طالبانو غړو په کې په 
و. ښځو هم په دغه وخپل شخصي ظرفیت ګډون کړی 

و، خو د طالبانو له خوا نه. د دغو وکنفرانس کې ګډون کړی  
چې   خربو په پایله کې یو دوه مخیز پریکړه لیک رامنځ ته شو

وايل د کمولو، د تاوتریخخواوو یې د جګړې پر ټولو ښکیلو 
پر عامه ودانیو د بریدونو نه ترسره کولو، د ملکي تلفاتو "صفر 
ته" راکښته کولو، ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو او ملکي 

  39.غږ کاوه د درناوي میشتو سیمو ته

په دوحه کې د ورکړل شویو بیانیو سره په څرګند مخالفت 
یات کړل، ل عملیات زیاشت کې خپکې، طالبانو په جوالی م

چې د ډله ییزو بریدونو او په سرتو الریو کې د ځای پر ځای 
بریدونو د بیا الس پورې  پرچاودیدونکو توکو )"ټرک بم"( 

، یکال کې لیدل شو ۲۰۱۸څرنګه چې په لکه کولو په ګډون 
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دا په یو شمری د لوړې کچې ځانمرګي بریدونه ترسره کړل. 
ملکي  پرته وړاندوینې مې خالف یاتدغې میاشت کې د 

په ورته وخت کې د امریکا متحده .  رامنځ ته شول تلفات
ایاالتو او افغان ځواکونو د طالبانو او د عراق او شام د 

خراسان والیت ډلې پر ضد په لوړه کچه   -  اسالمي حکومت
هوایي بریدونه او چاڼیز عملیات جاري ساتلي. د سپتمرب پر 

د امریکا د متحده خالینې لپاره ، د افغانستان د سولې او پ۲
ایاالتو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد اعالن کړه چې د 
 طالبانو او د امریکا د متحده ایاالتو د مذاکراتو ټیم په اصولو

کې یوې هوکړې ته رسیديل چې د متحده ایاالتو د حکومت 
، ولسمشر ټرمپ له ۷په تایید پورې مشروط ده. د سپتمرب پر 

، چې المل یې د طالبانو له خوا خربې لغوه کړېطالبانو سره  
نېټې برید و چې له امله یې یو  ۵په کابل کې د سپتمرب د 

 40ووژل شو.امریکایي سرتریی 

و وروسته ولسمشریزې ټاکنې د سپتمرب پر تر یو شمری ځنډون
راهیسې دا څلورمې ولسمشریزې  ۲۰۰۴ترسره شوې، له  ۲۸

ر ورځې په مخکې اونیو طالبانو د رایې اچونې تټاکنې وې. 
او ولسي ولو نیت په ډاګه کړ، و ورځو کې د ټاکنو د ګډوډا

وګړو ته یې ګواښ کاوه چې په ټاکنو کې ګډون و نه کړي او 
له بریدونو څخه متضرر شي. په داسې حال کې  یا به د دوي

چې د ټاکنو پر ورځ د سرتو تلفاتو پېښې نه وې ریکارډ شوې، 
یخوایل د سلګونو ملکي تلفاتو المل خو د ټاکنو اړوند تاوتر

ت یې د غری مستقیمو وسلو لکه و، چې له نیمه یي زیا
راکیټونو، هاوانونو او السي بمونو د پراخې کارونې له امله 

 41.و امنځ ته شوير

ېیمه ربعه د بلې هرې ربعې په پرتله له کوم ل درکا ۲۰۱۹د 
ل کال کې سیستماتیک ډو  ۲۰۰۹وخت راهیسې چې یوناما په  

مستند کول پیل کړي د ملکي تلفاتو د تر ټولو  ملکي تلفات
چې په عمده ډول لوړ شمری په ثبتونې سره پای ته ورسیده، 

ي او غری انتحاري بریدونو له امله د انتحارد طالبانو له خوا 
په ملکي تلفاتو کې د پام وړ زیاتوايل له امله رامنځ ته شوي. 

 اسالمي دولتو شام د د کال په څلورمه ربعه کې د عراق ا
خراسان والیت ډلې جنګیالیو د پام وړ تسلیم کیدو او د  -

نومرب په اوږدو کې په سلګونو بیځایه کیدنې له امله چې د 
چنی ولسوالۍ کې پیل شوه، تاوتریخوایل اننګرهار والیت په 

ځ خربې د طالبانو او امریکا د متحده ایاالتو ترمن  42راکم شو.
ل شوې، کومې چې د دواړو لورو کې پی دسمرباترې بېرته په 

له خوا د تاوتریخوايل په کمولو تمامې شوې، چې د افغانانو 
تاوتریخوايل راکمولو یوه هیله رامنځ ته کوي، کوم لپاره د 

 چې ښایي د بنی االفغاني خربو اترو او اوربند المل شي. 
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. پر ملکي وګړو د وسله ۲
 والې جګړې اغیز

 واله جګړه  فلا. ښځې او وسله
او د طالبانو پر قوماندان یې  م"زما د تره زوی زه وتښتول

وپلورلم، پرته د دې واقعیت په پام کې نیولو سره چې زه یوه 
واده شوې ښځه او له لومړي مېړه څخه د څلورو میاشتو 

ماشوم پیدا شو، د  یامیندواره وم. پر کومه ورځ چې زما لومړ
و امر وکړ ځکه چې هغه یې لطالبانو قوماندان د ماشوم د وژ

دغه تر اسالمي شریعت الندې د منلو وړ نه و.  -پالر نه و
 ی ماشوم زما په مخ کې شکنجه شو. ما هیڅ مرسته نه شوه کوال

د خپل  او تر زیږون وروسته هیڅ د خوځیدو نه وم. ما یوازې
ماشوم د درد ژړا اوریده کله چې یې هغوي السونه مات کړل  

وه کړه. دوي فکر وکړ چې زما لور مړه شوې  ااو غاړه یې پرې ت
لور له دغه سخت او جسد یې زما مخې ته پرېښود. زما کوچنۍ  

زه د جسمي عذاب څخه ژوندۍ پاتې شوه خو بله ورځ ومړه. 
طالبانو د قوماندان تر ولکې الندې پاتې شوم او د هغه د ټولې 

د په څری وم او    وینځېکورنۍ له خوا شکنجه کیدم. زه د یوې  
نه به مې کول. زما روغتیا خرابه شوه او کله چې کور ټول کارو

چې هلته ژوند  مد کټ شوم، زه یې د پالر کور ته ولیږدول
ښه شوم. کله چې پر دې  سوکه سوکه بریته چېوکړم، چریې 

پوهه شوم چې زما مور او پالر د دې چمتوایل نیوه چې ما 
ان وژنې هڅه بېرته د طالبانو قوماندان ته واستوي، ما د ځ

مرغه زه وژغورل شوم او پر وخت روغتون او د ه وکړه. له نیک
ښځو امن خونې ته ولیږدول شوم. زه پر دې پوهیږم که چریې 

زما مور او پالر به ما بېرته د طالبانو  بېرته کور ته الړه شم
 " قوماندان ته واستوي.

اني کلنه قرب ۳۱په بادغیس والیت کې د طالبانو د تښتونې یوه  --
 ښځه

د جګړې دروند زیان ګايل. د جنوري له هم ښځې ال اوس 
 ۳۴۵تلفات ) ۱۲۰۲پورې، یوناما د ښځو  ۳۱تر  دسمربد  ۱

کال په پرتله  ۲۰۱۸مستند کړي، چې د  ټپیان( ۸۵۷مړې او 
څلور سلنه زیاتوایل په ډاګه کوي. دولت ضد عناصر د ښځو 

شوي، مل  ال   (ي شوېټپ  ۵۱۰او    وژل شوې  ۱۴۸تلفاتو )  ۶۵۸د  
سلنه جوړوي؛ دولت پلوه  ۵۵چې د ښځو د ټولو تلفاتو 

ټپي  ۲۶۱او  وژل شوې ۱۷۲تلفاتو ) ۴۳۳ښځو د د  هځواکون
سلنه  ۳۶المل شوي، چې د ښځو د ټولو تلفاتو  (شوې

د ځمکنیو نښتو پر مهال د ډزو تبادله چې د وړاندې کوي. 
جګړې کوم مشخص لوري ته نه شي منسوب کیدای د ښځو 

  43المل شوي. (ټپي شوې ۸۱او  وژل شوې ۱۹تلفاتو ) ۱۰۰د 

د ډله ییزو بریدونو په ګډون د ځانمرګو بریدونو له امله د ښځو 
 په الس جوړ سلنه زیاتوایل او دغه راز  ۲۴په تلفاتو کې 

سلنه زیاتوایل د  ۴۸چاودیدونکو غری انتحاري توکو له امله 
 ۹نیو نښتو )سلنه( او ځمک ۱۴) په پایله کېهوایي بریدونو 

 . کموایل په نسبت زیات دیسلنه( 

ما د بشري حقونو د سرغړونو څلور داسې قضیې مستند یونا
کړي په کومو کې چې طالبانو د خپل عديل سیستم سره سم 
د زنا یا د "غری اخالقي" کړنو په تور د ښځو په ضد سزاګاني 
جاري کړي. له دغو قضیو په دریو  کې ښځې په دورو وهل 

 په یوه  کې ښځه له کور څخه د تېښتې په تور اعدام  شوي او
 شوې. 

په کومه قضیه کې چې د طالبانو له خوا یوه ښځه اعدام شوې، 
نېټه د فاریاب والیت په  ۲۲کال د نومرب پر  ۲۰۱۹پېښه د 

کوهستان ولسوالۍ کې رامنځ ته شوې. یوه شپه مخکې، هغه 
رکز کې له له یوه سړي سره د کوهستان ولسوالۍ په اداري م

ه، چریې چې هغې دولتي چارواکو سره د لیدو لپاره تللې و
غوښتل چې د خپل مېړه له خوا چا چې دویېمه ښځه کړې 

د طالبانو وه، له کور څخه د ایستلو لپاره عدالت تر السه کړي.  
غړو ښځه او سړی کله چې پر الر وو دواړه ونیول او بریته یې 

له خوا یې د طالبانو له خپل ځای ته ستانه کړل، او د شپې 
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خوا د تش په نامه ولسوال په کور کې وساتل. د ښځې د پالر 
په امر او خوښه، څوک چې پخپله هم د طالبانو غړی و، 

دورې   ۴۰طالبانو ښځه اعدام کړه او د تېښتې په تور یې سړی  
 ووهاه. 

ښځې همدارنګه د جګړې د پراخو اغیزو له امله په نامتناسب 
نسټیزو حقونو څخه چې له یو شمری بږي، کوم ډول متاثره کی

ازادي،  ګرځیدود هغوي برخمن کیدل اغیزمن کوي، لکه د 
 پوهنې ته الس رسی، روغتیا او عدالت. د کورنۍ د نارینه

غړو له السه ورکول ښځې له تبعیض، بې وزلۍ او 
تاوتریخوايل سره مخ کوي، څرنګه چې په افغانستان کې 

منیت لپاره یښت او د کورنۍ د ادي پااقتصا -نارینه د ټولنیز
ښځینه قربانیان په ځانګړي ډول د ساتنې او خورا مهم دي. 

مرستې اړتیاوې لري چې له جګړې، اجباري بېځایه کیدنې، 
دانه له السه ورکولو او بنسټیزو خدمتونو ته د محدود ند ژو

  44الس رسي څخه  راوالړیږي.

ګړې اړوند جنسي یوناما ال اوس هم د ښځو په وړاندې د ج
ساتلي. پر قربانیانو د  تند کول جاریتاوتریخوايل د قضیو مس

نکی دی، په ځانګړي ډول د محافظه ودغه کار اغیز ویجاړو
کارو ټولنیزو نورمونو له امله. له جسمي او رواني پایلو پرته، 
قربانیان زیاتره وخت د کورنۍ او ټولنې د غړو له خوا له پیغور 

خ وي. د دغو فکټورونو له امله، د دې شونتیا او نه مننې سره م
 شته چې د ښځو په وړاندې د جنسي تاوتریخوايل قضیې په

جدي ډول کم راپور شي او د مرتکبینو لپاره معافیت یو نورم 
 پاتې شي. 

یوناما یو ځل بیا د دې یادونه کوي چې د افغان حکومت 
اړه د  لپاره دا خورا اړینه ده چې د ښځو، سولې او امنیت په

پریکړه لیک په اړه د  ۱۳۲۵ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 
 او تطبیق کړي. عمل ملي پالن په بشپړ ډول تمویل 

 

 

 د ښځو د تلفاتو مخکښ الملونه

ۍ نښتو  ۵۲۴( ۴۴٪)  له املهد ځمکن 

ي او په الس جوړ چاودیدونکو توکو له امله ۲۲۹( ۱۹٪)
 د ځانمرک 

 پرته نور په الس جوړ چاودیدونکو توکو له امله د ځانمرګو  ۲۰۳( ۱۷٪)

 د هوایي بریدونو له امله  ۱۳۵( ۱۱٪)



 

20 
 

ې په اړه د افغانستان کلنی راپور: په وسله واله شخړه کې د 
 ۲۰۱۹ملکي وګړو د  ساتنی

 

 ب. ماشومان او وسله واله جګړه 

د جګړې څخه د پاتې شونو چاودیدونکو توکو له امله د 
شویو چاودیدونکو توکو او هوایي  تعبیهوژنې او ژوبلې، د 
د ښکیلو خواوو له خوا د جګړې او مالتړ بریدونو؛ د جګړې  

ګمارنې او کارونې؛ او د بچه بازۍ، د جنسي  موخه په 
استثمار او تاوتریخوايل په ګډون، ماشومان د روانې جګړې 

دواړه  دولت پلوه له امله له سخت زیان سره مخ دي. 
ځواکونه او دولت ضد عناصر د ماشومانو په ضد د جدي 

له جګړه کې د ماشومانو په اړه د له واپه وسسرغړونو له امله 
لست عمومي منشي د کلني راپور په ضمیمه کې  ونو  ملګرو ملت

  45شوي.

سلنه  ۳۰کال کې د ټولو ملکي تلفاتو  ۲۰۱۹ماشومان په 
په ډاګه کوي.   زیاتوایلپه پرتله دوه سلنه    ۲۰۱۸جوړوي، چې د  

یوناما د ترمنځ،  ۳۱د  دسمرباو  ۱کال د جنوري د  ۲۰۱۹د 

مستند  ټپیان( ۲۲۷۵مړه او  ۸۷۴تلفات ) ۳۱۴۹ماشومانو 
کال په پرتله درې سلنه زیاتوایل په ډاګه  ۲۰۱۸کړي، چې د 

سلنه او هلکان  ۲۹کوي. نجونې د ماشومانو د ټولو تلفاتو 
  46سلنه جوړوي. ۷۱یې 

ایل د دولت ضد ماشومانو په تلفاتو کې دغه زیاتو ګراف 
 تعبیه شویو غری انتحاريانتحاري او عناصرو له خوا د 

چاودیدونکو توکو د زیاتې کارونې له امله دی، کوم چې د 
هوایي بریدونو له امله د ماشومانو په تلفاتو کې کموایل بریته 

تلفاتو  ۱۵۳۵پوره کوي. دولت ضد عناصر د ماشومانو د 
وړاندې کوي،   سلنه زیاتوایل  ۱۴چې    ټپیان(  ۱۲۱۴مړه او    ۳۲۱)

ونه د حال کې دولت پلوه ځواک المل شوي، په داسې
المل شوي،   ټپیان(  ۶۲۴مړه او    ۴۰۸تلفاتو )  ۱۰۳۲ماشومانو د  

په اندیښنې سره یوناما چې دوه سلنه کموایل په ډاګه کوي. 
په کونړ، زابل او خوست والیتونو کې  مشاهده کوي چې 

، د متر ل ي برید خراسان والیت ډلې له خوا د واده پر مراسمو تر  - د عراق او شام د اسالمي دولت ۱۷کال د اګست پر  ۲۰۱۹ر ختو مخکې
ځانمرک 

ونو ماتم کوي. په دغه برید کې ټولټال سته، د کابل په څنډو کې د قربانیانو ویوه ورځ ور ووژل  يملکي وګړ ۹۱خپلوان د خښ شویو مړو پر قبر
ي. انځور: ان ې د ملکي تلفاتو د کال تر ټولو خونړۍ پېښه ګڼل کب  ږ ي ویلریو کډشول، چ   

 ن 
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 ۳۹د ماشومانو د    منسوب شویونظامي ځواکونو ته    يپاکستان
 ۲۰۱۸نه کوي، چې د  یادو ټپیان( ۳۱او  شویووژل تلفاتو )اته 

 47کوي. په ګوتهکال په پرتله له دوه برابرو څخه زیات شمری 
ماشومان ال اوس هم له جګړې څخه د پاتې شونو 
چاودیدونکو توکو او ځمکنیو ماینونو له امله د تلفاتو زیاتره 

 ۴۰۳سلنه( جوړوي، چې له امله یې د ماشومانو  ۷۸برخه )
کال   ۲۰۱۸رامنځ ته شوي. دا د    ټپیان(  ۲۹۰مړه او    ۱۱۳تلفات )

 په پرتله پنځه سلنه کموایل وړاندې کوي. 

نو د تلفاتو مخکښ المل ال اوس هم د دولت ضد د ماشوما
عناصرو او دولت پلوه ځواکونو ترمنځ ځمکنۍ نښتې ګڼل 

سلنه تلفاتو المل شوي.  ۳۹کیږي، کوم چې د ماشومانو د 
 ۹۴۳مړه او  ۲۷۰تلفات ) ۱۲۱۳نو ځمکنیو نښتو د ماشوما

ورته شمری  نږدېکال په څری  ۲۰۱۸اړويل، کوم چې د  ټپیان(
د دغو تلفاتو سرته برخه د غری مستقیمو وسلو . وړاندې کوي

د کارونې له امله رامنځ ته شوي. د دولت ضد عناصرو له خوا 
چاودیدونکي توکي د ماشومانو د   يتعبیه شوغری انتحاري  د  

 ۱۴۷تلفات ) ۵۷۵م المل وي، چې د ماشومانو تلفاتو دوی
 کال په پرتله ۲۰۱۸یې اړويل، کوم چې د  ټپیان( ۴۲۸مړه او 

 سلنه زیاتوایل په ډاګه کوي.  ۱۱

کال کې د ډله ییزو بریدونو په ګډون د ځانمرګو   ۲۰۱۹یوناما په  
او  وژل شوي ۶۱تلفات ) ۴۶۰بریدونو له امله د ماشومانو 

سلنه  ۶۷کال په پرتله  ۲۰۱۸ ړي، چې دمستند ک ټپیان( ۳۹۹
 ۳۵۲یوناما د ماشومانو دغه ډول زیاتوایل په ډاګه کوي. 

طالبانو ته منسوب کړي،   ټپیان(  ۳۳۲او    وژل شوي  ۲۰تلفات )
سلنه زیاتوایل ښي. یوناما د  ۳۲۴کال په پرتله  ۲۰۱۸چې د 

د عراق  ټپیان( ۵۲مړه او  ۴۰تلفات ) ۹۲ماشومانو دغه ډول 
خراسان والیت ډلې ته منسوب  - د اسالمي دولتاو شام 

 ي.یسلنه کموایل ښ ۳۹کال په پرتله  ۲۰۱۸کړي، چې د 

یوناما د هوایي بریدونو له امله د ماشومانو د تلفاتو د وامدارو 
 ۲۰۱۸لوړو کچو په اړه اندېښمنه ده. په داسې حال کې چې په  

 ۲۰۱۹  په  په پرتله  ېکچ  ېکال کې د مستند شویو د ریکارډ  لوړ
تاکتیک له امله د ماشومانو تلفات راکم کال کې د دغه 

ۍ نښتو له امله  ۱۲۱۳( ۳۹٪)  د ځمکن 

 د ځان مرګو غب  په الس جوړ شوي چاودیدونکي توکي  ۵۷۵( ۱۸٪)

 د ځانمګرګو چاودیدونکو توکو له امله  ۴۶۰( ۱۵٪)

ې شوي چاودیدونکي توکي  ۴۰۳( ۱۳٪)
 د جګړې نه پای 

 د هوایي بریدونو له امله  ۳۴۱( ۱۱٪)

 د ماشومانو د تلفاتو مخکښ الملونه
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وي، خو بیا هم یوناما د دې یادونه کوي چې په تېره یوه ش
کال کې د هوایي بریدونو له امله د ماشومانو   ۲۰۱۹لسیزه کې په  

د دولت پلوه ځواکونو   48.شوید تلفاتو دویم لوړ شمری ثبت  
وژل  ۲۱۱تلفاتو ) ۳۴۱له خوا هوایي بریدونه د ماشومانو د 

 ۳۱کال په پرتله    ۲۰۱۸المل شوي، چې د    ټپیان(  ۱۳۰او    شوي
کال کې د هوایي بریدونو   ۲۰۱۹سلنه کموایل په ډاګه کوي. په  

له امله د ماشومانو د تلفاتو له دوه پر درې څخه زیاته برخه 
سلنه یې افغان  ۲۷یوالو نظامي ځواکونو، نړ سلنه(۶۹) یې

یې نا معلومو دولت پلوه ځواکونو   نور  هوایي ځواک او پاتې
 ته منسوب شوي. 

ي چې تایید کړیوناما دغه راز د ماشومانو د تښتونې نهه پېښې  
یې طالبانو، یو یې   تنه، اووه  تښتول شوي ووپه کې    هلکان  ۱۴

وسله والې ډلې ته افغان ملي پولیسو او یو یې دولت پلوه 
د کونړ والیت  ۲۸د مثال په ډول، د مارچ پر منسوب شوي. 

ۍ کې، طالبانو د قربانیانو له کورنۍ سره د په مروره ولسوال
سره یو کس کلن  ۱۸ځمکې پر سر د شخړې له امله، له یوه 

 دوهتر  هلکانکلن( وتښتول.  ۱۷او  ۱۶) هلکانځای دوه 
نېټه د  ۱۲اونیو د زیاتې مودې لپاره بندي وو او د اپریل پر 

د ته راخوشې شول. تر منځګړیتوب وروس وقومي مشران
پور ولسوالۍ کې، یوې ډلې ه  د کونړ والیت په وټ  ۲۳اکتوبر پر  

 ۱۴طالبانو د څلورو ماشومانو په ګډون چې عمرونه یې اته او  
له چې کور ته ملکي وګړي هغه مهال وتښتول ک ۱۰کلونه وو 

 پر الر وو. دوي په سیمه کې د عراق او شام د اسالمي دولت
ماشومان بریته   ره په مالتړ تورن وو.خراسان والیت ډلې س  -

پر هماغې ورځ را خوشې شول، په داسې حال کې لویان د 
 دغه راپور تر لیکلو پورې له هغوي سره بندیان وو. 

 

 

ملي حقوقي چوکاټ   اړه دپه    خوندیتوب د ماشومانو د  
 پرمختګونه

 ۳۶۲نېټه، ولسمشر غني د یوه تقنیني فرمان ) ۵د مارچ پر 
 49قانون توشیح کړ. ساتنېرې د ماشومانو د شمریه( له ال

نوموړی قانون ماشوم د یوه داسې شخص په څری معريف کوي 
 ۲۰۱۴کلنۍ عمر نه وي "بشپړ" کړی. قانون د  ۱۸چا چې د 

کوم  برخه جوړولهباق الر نقشه" کال یو لومړیتوب د "انط
کال د عمل پالن د بشپړ تطبیق لپاره تدابری په  ۲۰۱۱د چې 

په ډاګه کوي، څو په افغان ملي امنیتي ځواکونو   تفصیل سره
مارنه او کارونه پای ته ورسوي. په قانون کې کې د ماشومانو ګ

کال د جزا له تعدیل  ۲۰۱۸داسې احکام شامل دي چې د 
بچه بازي او د ماشومانو ګمارنه او کارونه منع قانون سره سم 

جاري  تعاملکوي. یوناما په فعال ډول له حکومت سره 
 ډاډمن کړي.  شاملولد دغه ډول احکامو  اتلی څوس

یو ملي   ساتنېنوموړي قانون همدارنګه د ماشومانو د 
د ولسمشر دویم  یې کړی چې مشري را منځ تهکمیسیون 

مرستیال له خوا کیږي او دنده ورسپارل شوې چې د ماشومانو 
یې وکړي، د ماشومانو د قانون د  ساتنهحقونه وڅاري او 

د  په دې اړه ، اوارزونه وکړيو ا څارنه احکامو تطبیق
وزارتونو او اړوندو دولتي او نا دولتي ادارو ترمنځ همغږي 

، تر نوموړي کمیسیون الندې نېټه  ۲۲ډاډمنه کړي. د اکتوبر پر  
ې د لومړي ځل لپاره ملي تخنیکي کمېټې تاسیس شوې یو

قانون د تطبیق لپاره د  ساتنېد ماشومانو د  چېسره وکتل، 
، رامنځ ته کړيکانیزم ملي پالن طرح او د څار یو میعمل 

 څو د قانون مناسب تطبیق ډاډمن کړي. 

پارلمان له الرې ، ورځو په دننه کې د    ۳۰د ولسمشر فرمان د  
له خوا غوښتنه  50قوانینو ستانلکه څرنګه چې یې د افغان

ال تر اوسه نه دي بریالۍ د قانون تصویبولو هڅې کیږي، 
ولسي جرګې د تقنیني فرمان په اړه  ،۹ پر دسمربشوي. د 
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، چې تمرکز یې د ماشوم پر حقوقي تعریف و. وکړېمباحثې 
اوه چې ماشوم باید د د فرمان د تصویب پلویانو استدالل ک

ماشومانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو له کنوانسیون سره 
کلنۍ کم عمر  ۱۸یعني هغه کس چې تر  - سم تعریف شي

ټینګار کاوه چې د ماشوم دغه بیا فینو ن مخالد قانو - ولري
تعریف له اسالمي شریعت سره په ټکر کې دي، کوم چې 

یفوي په چا کې چې د ماشوم د یوه داسې شخص په څری تعر
نه وي څرګندې شوي. د قانون مخالفینو د   نښانې  بلوغ نښې

او د پارلمان پاتې غړو فرمان تاالر پرېښود اعرتاض په توګه 
اب نه وروسته دا معلومه شوه چې د وکیالنو نص  تصویب کړ،

و پوره او له امله یې د قانون د تصویب رایه اچونه بې اعتباره 
 اعالن شوه. 

خواوو له خوا د ماشومانو  ښکېلولومړی: د جګړې د 
 ګمارنه او کارونه

ماشومان ال اوس هم د طالبانو، افغان ملي امنیتي ځواکونو 
کال   ۲۰۱۹و له خوا ګمارل کیږي. د  او دولت پلوه وسله والو ډل

حمایت په او  د جګړېدولت ضد عناصرو د په اوږدو کې، 
 خوا  ېله بلجارې ساتلې.    د ماشومانو کارونه او ګمارنه  موخه  

افغان ملي امنیتي ځواکونو د ماشومانو د ګمارنې په مخنیوي 
 کمکاو  جګړېکې د  د تاالشۍ  پوستوکې پرمختګ کړی، 

زو پولیسو او تر یوې ډیرې کمې سیمه یی د افغان موخهپه 
اندازې د افغان ملي پولیسو له خوا د ماشومانو کارونه اوس 

 هم یوه اندېښنه ګنل کیږي. 

تایید هلکانو ګمارنه او کارونه  ۶۴یوناما د کال کې،  ۲۰۱۹په 
ې، چې زیاتره یې د هیواد په شمايل سیمه کې رامنځ ته کړ

او کارونه طالبانو، ګمارنه  ماشومانو ۵۸شوې. دغې ادارې د 
درې یې افغان ملي پولیسو، یوه یې افغان سیمه ییزو پولیسو، 
یوه یې دولت پلوه وسله والو ډلو او یوه یې په ګډه افغان 
سیمه ییزو پولیسو او دولت پلوه وسله والو ډلو ته منسوب 

کړي. خو له دې سره سره، باور کیږي چې د حساسیتونو او 
ندېښنو په پام کې نیولو سره دغه یتوب د او د خوندماشومان

 ډول پېښې په پراخ ډول کم راپور کیږي. 

یوناما د طالبانو له خوا د چاودیدونکو توکو د ځای پر ځای 
کولو، د چاودیدونکو توکو د لیږد، د استخباراتي معلوماتو په 
راغونډولو کې د مرستې، د ځانمرګو بریدونو د ترسره کولو او 

لپاره د ماشومانو د ګمارنې او کارونې د ګډون  ښمنیو کېپه د
کال د اګست  ۲۰۱۹قضیې مستندې کړي. د مثال په ډول، د 

افغان ملي پولیسو یو  د ننګرهار په جالل اباد ښار کې،  ۲۲پر 
کلن هلک د افغان ملي امنیتي ځواکونو د شپږو غړو په  ۱۳

سره   معلوماتووژنه کې د الس لرلو په تور ونیوه. د سرچینو له  
دغه هلک د افغان ملي امنیتي ځواکونو په ځانګړي  سم،

ډول د ملي امنیت د ریاست د غړو په نښه کولو لپاره د طالبانو 
له خوا په ځانګړي ډول روزل شوی و او د تریو اوو میاشتو 
لپاره یې په ښار کې فعالیت کاوه. د هلک تر نیونې وروسته 

ادعا وکړه   کې د دې  کنفرانس  وايل او امنیې قوماندان په یوه
چې هلک پر وژنو اعرتاف کړی او هغه په کابل کې د افغان 
ملي پولیسو له تروریزم سره د مبارزې واحد ته د ال زیاتو 

د اصالح او  اطفالو څیړنو لپاره او په هماغې میاشت کې د
 ته لیږدول شوی. روزنې مرکز 

تو امخنیوي او سمع شکاییوناما د طالبانو د ملکي تلفاتو د 
کمیسیون له خوا د ځینو مثبتو ترسره شویو ګامونو او د 
ماشومانو د ګمارنې او کارونې د قضیو د څیړلو او رغنده 

کال په اګست  ۲۰۱۹ګامونو یادونه کوي. د مثال په ډول، د 
د فاریاب والیت په شریین تګاب ولسوالۍ کې  میاشت کې 

ولنې تر ي پالوي له خوا د ټنوموړي کمیسیون د یوه لوړ پوړ
هلکان خوشې شول چې د طالبانو   ۱۴روسته هغه  شکایتونو و

له خوا ګمارل او کارول شوي وو. پالوي دغه ماشومان بې 
وسلې کړل او هغوي بریته خپلو کورنیو ته وسپارل، او خپلو 
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قوماندانانو ته یې الرښوونه وکړه چې بیا دغه ډول کار ترسره 
راپور ، یوناما ته ي تر ستنیدو وروستهنه کړي. خو د پالو

یې بېرته طالبانو ته ستانه  ۱۲ورکړل شو چې له دغو هلکانو 
شول او دوه نور یې د خپلو کورنیو په مرسته ایران ته کډوال 
شول. یوناما دغه معلومات د ال زیاتې تعقیبونې لپاره د 

 طالبانو کمیسیون ته ولیږدول. 

د  د افغان ملي پولیسویوناما د افغان حکومت له خوا 
ونو کې د ماشومانو د ساتنې واحدونو، کوم استخدام په مرکز

والیتونو کې تاسیس شوي،  ۳۴کال کې په ټولو  ۲۰۱۸چې په 
د کار له الرې د ماشومانو د استخدام د مخنیوي په برخه کې 

سره سم، دغو   ود پرمختګ ستاینه کوي. د یونیسف له معلومات
رخواست کم عمرو د ۴۳۹د کې کال  ۲۰۱۹واحدونو په 

د یو ځای کیدو د افغان ملي پولیسو له لیکو سره ورکونکو 
 مخه نیولې. 

یتي حماپه جګړه ییزو او له دې سره سره یوناما ال اوس هم 
، ساتونکو، په پوستو کې د خوړو او څښاک د رول 

خدمتګارانو په ځانګړي ډول د افغان سیمه ییزو او افغان 
 مواردوسه کوي. په ځینو  پولیسو  کې د کارونې راپورونه تر ال 

شوي.   سره مخکې ماشومان همدارنګه د جنسي تاوتریخوايل  
کال په مئ میاشت کې د هیواد په  ۲۰۱۹د مثال په ډول، د 

کلن هلک چې تمانچه یې له ځان  ۱۳ سیمو کې یو شمايل
سره لیږدوله د پولیسو له خوا و نیول شو. هغه د پولیسو له خوا 

الندې ونیول   یږونوو تر پوښتنو ګرود یوې شپې لپاره توقیف ا
پر مهال، پولیسو ومونده چې هلک   یوږنوشو. د پوښتنو او ګرو

والو ډلو د  د افغان سیمه ییزو پولیسو او دولت پلوه وسله
راهیسې تښتول شوي او نیول شوي   ۲۰۱۵قوماندانانو له خوا د  

نوموړی  او په دغې موده کې د جنسي تریي ښکار شوی.
روزنې مرکز ته ولیږدول شو او د   اصالح او  د  اطفالوهلک د  

شو او   کال په جون کې له ټولو تورونو برئ الذمه اعالن  ۲۰۱۹

د ماشومانو  دونکي محکمې یې د حکومت له خوا اداره کی
د هغه د استولو حکم وکړ. د کار او ټولنیزو  مرکز ته د ساتنې

 تچارو والیتي ریاست د محکمې له دغه حکم سره مخالف
ادعا یې وکړه چې هلک په جنایي کړنو کې ښکیل و او  وکړ

او د هغه لیږد به په مرکز کې نور ماشومان له ګواښ سره مخ 
اصالح   د  اطفالوله امله هلک بریته د    تکړي. د دغه مخالف

روزنې مرکز ته ولیږدول شو. په دغې قضیه کې د ښکیلو  او
د ډلو الو افغان سیمه ییزو پولیسو او د دولت پلوه وسله و

قوماندانانو د نیولو حکم هم صادر شوی، خو د یوناما له 
 معلوماتو سره سم، هغوي ال تر اوسه نه دي نیول شوي. 

کال تر عمل پالن الندې   ۲۰۱۱یوناما پر دولت غږ کوي چې د  
د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د ګمارنې 

پړ ډول عملي ه بشنې پاو کارونې د پای ته رسولو خپلې ژم
چې لپاره کړې چې د هغو ماشومانو  مشاهدهکړي. یوناما 

هغه چې له پخوا له وسله والو ځواکونو یا ډلو سره مل وو، 
توقیف څخه ازاد شوي او هغه چې د عمر له امله د ګمارنې 
د پروسې پر مهال د پولیسو او وسله والو ځواکونو له خوا 

کايف   ته جواب ویلوه وو تاړتیاد چاڼ او په ګوته شوي، 
میکانیزمونه شتون نه لري. د مناسبې تعقیبونې پرته، دغه 

نکي وماشومان د بیا ګمارنې او کارونې په وړاندې زیانمنید
 پاتې کیږي. 

دغو موضوعاتو ته په رسیدګۍ کې د ننګونو په منلو سره، 
یوناما د نړیوالې ټولنې په مالتړ افغان دولت د داسې الرو 

، روغتیا،   ډول د مرستې  رواني  په  هڅوي چې  ته    ټولوچارو ل
پوهنې، حرفوي روزنې او د عاید رامنځ ته کوونکو 
پروګرامونو ته د ماشومانو الس رسی زیات کړي، او خپلو 
کورنیو او ټولنو سره د هغوي له بېرته یو ځای کیدنې سره 

دولت په افغان ملي  ،مرسته وکړي. سربریه پر دې يوناما 
ال زیاتو  اروماشومانو د ساتنې د واحدونو د چپولیسو کې د 
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پراخولو ته هڅوي، چې په پوستو کې فعاله څارنه شامله کړي، 
د جګړې د ښکیلو خواوو له خوا د ماشومانو د ګمارنې او 
کارونې په اړه د جزا د تعدیل شوي قانون احکام تنفیذ کړي، 

او جعلي پیژند پاڼې په ګوته کړي او د ټولو تورونو د چټکو 
د عديل تعقیب له الرې اشخاصو موثرو څیړنو او د شکمنو 

 د دغه ډول جرمونو لپاره احتساب ډاډمن کړي. 

دویم: د ماشومانو په وړاندې د جګړې اړوند جنسي 
 تاوتریخوایل

په افغانستان کې د وسله والې جګړې پر مهال د ماشومانو په 
کمه وړاندې جنسي تاوتریخوایل ال اوس هم یوه جدي خو په  

ي. د جګړې د ښکیلو  ګڼل کیږ هراپور شوې اندېښن چهک
خواوو له لوري هلکان او نجونې د جنسي تاوتریخوايل 
قربانیان او له ځورونې، جنسي تاوتریخوايل او تریي سره مخ 

 دي. 

هلکانو او پنځو نجونو په  ۱۳یوناما د د کال کې،  ۲۰۱۹په 
ي: چې پنځه تایید کړوړاندې د جنسي تاوتریخوايل اته پېښې  

یې د طالبانو له خوا، دوه یې د افغان ملي پولیسو او یوه یې 
د دواړو افغان سیمه ییزو پولیسو او دولت پلوه وسله والو ډلو 

که څه هم دغه شمریې د هغو سختیو له خوا ترسره شوي. 
چې قربانیان او شاهدان ورسره په راپور ورکولو او هغو 

یوناما ورسره د خورا سختو ننګونو په پام کې نیولو سره چې 
 حساسیتونو او د قربانیانو او شاهدانو د خوندیتوب د اندېښنو

کې مخ دي، د ستونزې اصلي   تاییدولوله امله د دغو قضیو په  
تیا کلتور" مل کچه نه منعکسوي. له دغو قضیو سره د "چوپ

شي کویل پر هغوي احساس له امله قربانیان نه  دی. د شرم د  
کړي؛  یان راپورونو له خلکو سره شریکد تحمیل شوي ز

زیاتره یې د دې له امله ګرم ګڼل کیږي چې په جنسي ډول 
ځورول شوي یا پرې تریی شوی، او زیاتره وختونه د ټولنې 

ورونو په اړه له خوا منزوي آن ګواښل شوي که چریې د ت
 معلومات خپاره شي. 

ا د یوناما ال اوس هم د افغان ملي امنیتي ځواکونو له خو
په ګډون د جنسي ځورونې او استثمار   51هلکانو د بچه بازۍ

راپورونه ترالسه کوي. د دغه ډول جرمونو لپاره د احتساب 
حساسیتونو، د قربانیانو د ساتنې اړتیا، فرهنګی  د نشتوايل، د  

پیغور او له ټولنې څخه د منزوي کیدو له امله د بچه بازۍ په 
کم   داوتریخوايل په اړه  ګډون د هلکانو په وړاندې د جنسي ت

یوناما  52ګڼل کیږي. هاو نه رسیدګي یوه اندېښن ړه راپور ورک
افغان دولت د جزا د تعدیل شوي قانون د هغو مادو په ګډون 

ینو او پالیسي ګانو بشپړ چې بچه بازي جرم ګڼي د اړوندو قوان
د دغې د دغه راز او د مرتکبینو احتساب ته هڅوي. تطبیق 

د مناسبو کمپاینونو له  ې د خلکو حساسولوپدیدې په وړاند
د بچه بازي د یوه ناوړه عمل په څری چې د جزا قانون الرې  

الندې د سزا وړ دی د درک او پوهاوي لپاره یوه چټکه اړتیا 
د قربانیانو او شاهدانو د همدارنګه دولت  . یوناما  لیدل کیږي

ې داس او دتطبیق وړ پالنونو په ګوته کولو ته د ساتنې لپاره 
چې د جنسي تاوتریخوايل د   هڅويتدابریو پلي کولو ته 
 زیاته کړي.  قبلونهقربانیانو لپاره ټولنیزه 

د ماشومانو دواړو هلکانو او نجونو په وړاندې جنسي تریی 
او د جنسي تاوتریخوايل نورې بڼې د بشري حقونو له نړیوال 
قانون څخه جدي سرغړونې دي او ښایي د بشرپالنې له 

 نړیوال  دماشومان  وال قانون څخه جدي تریی وګڼل شي.  نړی
الندې له ځانګړو حمایتونو څخه برخمن دي، د بشري   قانون

حقونو د ساتنې او ترویج لپاره د لومړني مسوولیت لرونکي 
او دغه راز   53هغوي د جنسي تریيپه څری، افغان دولت باید  
په ګډون د جسمي یا رواني  54شکنجې او ناوړه چلند

ره اقدامات ژغورنې لپاریخوايل له ټولو شکلونو څخه د تاوت
ترسره کړي. طالبان هم دغه راز تر خپلې ولکې الندې سیمو 
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کې د دې مکلیفت لري چې د قربانیانو د ساتنې لپاره ګامونه 
د پورته کړي او خپل هغه قوماندانان محاکمه کړي کړي چې  

 زیان المل شوي. 

  غیزج. پر پوهنې د وسله والې جګړې ا

دغه د جګړو د وختونو په ګډون ماشومان د پوهنې حق لري.  
نا امنۍ او دغه  روانېجګړې پر مهال د   والې حق د وسله

راز پر ښوونځیو، ښوونکو او زده کوونکو د مستقیمو بریدونو 
د ګواښونو او د نظامي موخو لپاره د ښوونځیو د کارونې له 

 له امله په ړېد وسله والې جګ. یوناما يمن شونامله زیا
په ځانګړي ډول اندیښمنه ده او  اغیز له املهد زیات پوهنې 

ه تاوتریخوايل او نا امنیو سره مخ کله چې ل نجونو په اړه د 
. يپه زیات احتمال له ښوونځیو څخه بهر ساتل کیږ  نو  کیږي

دا مهمه ده چې په افغانستان کې د ټولو ماشومانو لپاره 
ساتل وځای په څری خوندي ښوونځي د زده کړې د خوندي 

 شي. 

 ۷۰یوناما ترمنځ،  ۳۱ دسمرباو  ۱کال د جنوري د  ۲۰۱۹د 
کړي چې د هغو بریدونو په ګډون چې  یدتایداسې پېښې 

وي، نډول زیانم تصاديف ښوونځي په نښه کوي یا یې په 
د پوهنې د کارمندانو تښتول  ،پوهنې ته الس رسي اغیزمنوي

ندانو په ضد مرکزونو او کارمل او د ښوونیزو لووژل او ژوب
د هغو پېښو پرمهال چې پوهنه اغیزمنوي .  شامل دي  ګواښونه

په ټولیز ډول د پوهنې څلور کارمندان وژل شوي او څلور نور  
نور   ۲۹ژوبل شوي، دغه راز نهه زده کوونکي وژل شوي او 

پرسونل تښتول شوي. د دغو پېښو  ۵۲ټپي شوي. د پوهنې 
ه ختیځو او مرکزي سیمو کې )په هره زیاتره برخه د هیواد پ

پېښې( او په تعقیب یې په شمال ختیځو سیمو  ۱۸سیمه کې 
د پام کال په پرتله    ۲۰۱۸رامنځ ته شوي. دا د  پیښې(    ۱۲)کې  

داسې پېښې  ۱۹۲چریې چې یوناما وړ کموایل په ډاګه کوي 
 ۹۲،چې په دې کې  چې پوهنه یې اغیزمنوله ېمستند کړې و

د رایې اچونې د مرکزونو په  ښوونځي  هغه پېښې وي چې
 . وو شوي څری کارول

یوناما د طالبانو له خوا د بریدونو د هغه لوړ شمری په اړه 
اندېښمنه ده، چې د کال په اوږدو کې یې ماشومان او دغه راز 
ښوونیز مرکزونه او کارمندان په سخت ډول اغیزمن کړي. د 

د عملیاتو له امله د  کال په اوږدو کې، یوناما د طالبانو ۲۰۱۹
 ۲۰۱۹مثال په ډول، د  ښوونځیو زیانمنیدل مستند کړي. د ۲۴

طالبانو په کابل کې د دفاع پر لومړۍ نېټه،  جوالیکال د 
وزارت د لوژستیک او انجنریۍ پر قرارګاه ډله ییز برید ترسره 
کړ. د قرارګاه په دروازه کې د موټر بم تر چاودنې وروسته، 

او ښوونځي سخت  کاروبارونهنه، وکورکومې چې شاو خوا 
ارګاه ته ننوتل او ډزې یې پیل کړې. زیانمن کړل، بریدګر قر

 کالشنکوفوپر   دوه بریدګر چې ملکي جامې یې پر تن او
و چې په   ودانۍ پر سر مورچل نیویل ېسمبال وو د یوې نږد

و چریې چې شا و  یلومړي پوړ کې یې یو شخصي ښوونځ
په خپلو ټولګیو کې وو. د عملیاتو پر زده کوونکي  ۳۰۰خوا 

نور  ۱۴۴ملکي نارینه ووژل شول او  مهال، یو هلک او شپږ
ښځې(  ۱۵سړي او  ۱۰۱نجونې،  ۷هلکان،  ۲۱ملکي وګړي )

په ټولیز ډول، د . ور بریدګر هم ټپیان وڅلو او  ژوبل شول
لومړنۍ چاودنې له امله په سیمه کې شپږ ښوونځي اغیزمن 

ښوونیز توکي ویجاړ شول. که نمن شول او  ټولګي زیا  -  شول
چریې د چاودنې له امله په انګړ کې د ننه د تیلو ټانک اغیزمن 
شوی وای، زیان او تلفات ښایي تر دې ډیر لوړ او زیات 

 55ت ومانه.ی. طالبانو د دغه برید مسوولوای

دولت ضد عناصرو همدارنګه په عمدي او مستقیم ډول 
داسې  ۲۹. یوناما ن په نښه کړيه او کارمنداښوونیز مرکزون

په کومو کې چې دولت ضد عناصرو د  يمستند کړ 56پېښې
ښوونځیو د سوځولو، د ښوونکو د تښتولو، د ښوونیزو مرکزونو 

د پوهنې پر کارمندانو د اجباري تړلو او پر زده کوونکو او 
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مستقیمو بریدونو په ګډون ښوونځي یا د پوهنې پرسونل په 
کال په  ۲۰۱۹د د مثال په ډول،  57کړي.مستقیم ډول په نښه 

په پروان والیت کې طالبانو د دولت د هغې  جنوري کې
پریکړې په غربګون کې چې د ښوونکو د معاشاتو د تادیې 

ښوونکي وتښتول. دوه ورځې وروسته،   ۴۹وسیلې بدلې کړي  
د قومي مشرانو تر منځګړیتوب وروسته ښوونکي بېرته 

د مشخصو پریکړو  له خواخوشې شول. دغې پېښې د دولت  
ت ضد عناصرو له خوا د ښوونیزو د دولکې  نوپه غربګونو

د بریدونو او ګواښونه هغه مرکزونو او پرسونلو په وړاندې 
. يکال کې راڅرګند شو ۲۰۱۸جریان تعقیب کړ کوم چې په 

کال له جنوري تر اپریل پورې میاشتو  ۲۰۱۹یوناما دغه راز د 
نځیو په وړاندې په ځانګړي ډول په موده کې د نجونو د ښوو

کې عمدي بریدونه او ګواښونه مستند کړي. په فراه والیت 
یوناما د دې یادونه کوي چې آن که چریې پر پوهنې بریدونه 
په ځانګړي ډول نجونې یا د نجونو ښوونځي نه په نښه کوي، 
خو بیا هم هغوي په نا متناسب ډول له تاوتریخوايل څخه 

چې میندې او پلرونه ښوونځیو ته د   اغیزمنې کیږي، ځکه
 په خالف د خپلو لوڼو لیږدولو ته کم زړه ښه کوي.   خپلو زامنو

چریې  يتایید کړ 58داسې پېښې ۱۱کال کې، یوناما  ۲۰۱۹په 
چې د ملي امنیت د ریاست، افغان ملي پولیسو او نړیوالو 
نظامي ځواکونو په ګډون، دولت پلوه ځواکونو ښوونیزو 

 جوالیکال د    ۲۰۱۹یان اړویل. د مثال په ډول، د  مرکزونو ته ز
د ننګرهار والیت په شریزادو ولسوالۍ کې، د ملي  ۳۰پر 

ل و د امنیت صفر دوه قطعې چې هوایي مالتړ ورسره م
بلواګرۍ پر ضد شپني چاڼیز عملیات ترسره کړل. د عملیاتو 

قطعې ځواکونو یوه   ۲پر مهال، د ملي امنیت ریاست د صفر 
، هغوي له د دوو ساتونکو سرتګې وتړلې، هشي کړلېسه تال

لېسې د باندې یوړل او خوشې یې کړل. دولت پلوه ځواکونو 
ټولګي،   ۱۲چې    لپر ښوونځي څلور هوایي بریدونه ترسره کړ

، دیوالونه، تشنابونه، د اوبو ۍدفرت، د کتابونو زیرمې، حویل
څاه، عمومي دروازه او نوره شتمنۍ او ونې ویجاړې کړي. 

زده کوونکو  ۱۳۳۷نجونو په ګډون د  ۳۲۵غه ښوونځي د د
 لپاره ښوونه او روزنه برابروله. 

یوناما د ولسمشریزو ټاکنو د رایې اچونې پر ورځ د ټاکنو 
تایید پېښې    ۲۱د تاوتریخوايل له امله ښوونځیو ته د زیان  اړون
ي، چې په عمده ډول د دولت ضد عناصرو له خوا د غری کړ

کارونې له امله رامنځ ته شوي. دولت د رایې مستقیمو وسلو د  
ښوونځيو د زده کوونکو لپاره اچونې پر ورځ په دولتي 

رخصتي اعالن کړه کوم کار چې پر هغو ښوونځیو چې د 
انتخاباتي مرکزونو په څری کارول شوي د مستقیمو بریدونو له 
امله د ماشومانو د متضرر کیدو ګواښ راکم کړ. خو بیا هم د 

او تصاديف بریدونو له امله د ښوونځیو ودانۍ مستقیمو 
من اغیز  یاغیزمنې شوې، چې پوهنې ته د ماشومانو الس رس

او زده کوونکو لپاره د یوې نا امنې فضا په رامنځ ته  کاوه
 . کولهکولو کې مرسته 

د بشرپالنې نړیوال قانون د وسله والې جګړې په حاالتو کې 
 59خوندي کوي.پوهنې ته د ماشومانو د الس رسي حق 

یوناما د جګړې له ټولو ښکیلو خواوو غوښتنه کوي چې زده  
ز ملکي وګړي او کوونکي، ښوونکي، ښوونځي او دغه را

، او د نظامي موخو لپاره د ښوونیزو ملکي شیان وژغوري
مرکزونو له کارونې الس په سر شي. یوناما افغان دولت د 

فیتونو یادونه بشري حقونو تر نړیوال قانون الندې د خپلو مکل
د ماشومانو حق ډاډمن کړي او افغان ملي   ته  کوي څو پوهنې

نځیو د پریکړه لیک د خوندي ښوو هاو امنیتي ځواکون
 رعایتولو ته هڅوي. 
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       د. پر روغتیا د وسله والې جګړې اغیز

خدمتونو له الس   روغتیاييجګړه ال اوس هم خلک بنسټیزو  
ري تر نومرب میاشت کال له جنو ۲۰۱۹رسي محروموي. د 

پېښو له امله د روغتیایي  پورې، د وسله والې جګړې اړوند
مرکزونو د اجبارې تړنې او ویجاړیدو په پایله کې د روغتیایي 

ساعتونه ضایع او  ۲۴۰۰۰خدمتونو د وړاندې کولو شاو خوا 
  60سه ورکړل شوي.روغتیایي سال مشورې له ال  ۴۱۰۰۰

رسونلو په وړاندې د مستقیمو یوناما د روغتیایي مرکزونو او پ
 اتفاقيدونو یا د بریدونو د ګواښونو او دغو مرکزونو ته د بری

کال  ۲۰۱۹کړي چې په  تاییدداسې پېښې  ۷۵زیان په ګډون، 
کال په پرتله چریې  ۲۰۱۸دا د کې یې روغتیا اغیزمنه کړې. 

 په ډاګهي، زیاتوايل تایید کړدغه ډول پېښې  ۶۵چې یوناما 
 ۳۴غتیايي پرسونل وژل شوي او رو ۱۳یز ډول کوي. په ټول

او دغه راز پنځه دیرش نور یې تښتول شوي.   نور ژوبل شوي

هغه یې دولت ضد عناصرو ته منسوب   ۵۷یوناما له دغو پېښو  
انو، دوه د عراق او شام د اسالمي یې طالب ۵۳کړي، چې 

خراسان والیت ډلې، او دوه یې نا معلومو دولت  -دولت 
دغه ډول پېښې  ۱۷. یوناما کړيه منسوب ضد عناصرو ت

او یوه په ګډه دولت پلوه ځواکونو  61دولت پلوه ځواکونو
 او دولت ضد عناصرو ته منسوب کړي. 

نو د نیونې او د یوناما د واکسیناتورانو د تښتونې، امبوالنسو
کلینیکونو د لوټلو او اجباري تړلو په ګډون د طالبانو له خوا 

و په اړه اندېښمنه ده کوم چې روغتیایي د هغو بریدونو او کړن
 ۲۰۱۸مرکزونه او خوندي شوي پرسونل په نښه کوي. یوناما د  

دغه ډول پېښې  ۵۳کال کې  ۲۰۱۹پېښو په پرتله په  ۳۱د  کال
هغه یې د هیواد په ختیځو برخو کې رامنځ   ۱۹مستند کړي، چې  

ت نېټه د ننګرهار والی  ۱۲ته شوي. د مثال په ډول، د نومرب پر  
په شریزادو ولسوالۍ کې، طالبانو چې له افغان ملي امنیتي 

، زده کوونکي د ننګره ۲۰۱۹د  ي ځواکوکال په مارچ کې
ې د افغان ملي امنین  ې فضا کې زده کړې کوي، کومه چ 

ی لیسې په ځاي کې په پرانیسن  ۍ پاپی 
نو او د ار والیت په ده باال ولسوالۍ کې د پخوانی

زادهخراسان والیت ډ - عراق او شام د اسالمي دولت  لې ترمنځ د درنو جګړو له امله پر یوې کنډواله بدله شوې. انځور: نور هللا شب 
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خراسان  - ځواکونو او د عراق او شام د اسالمي دولت
والیت ډلې سره تر جګړې وروسته درانه تلفات واوښتل او 

، په سیمه کې د ځایي خلکو پر مخ تې ته اړ شولطبي مرس
 د جوزجان والیت په آقچه ۲۸د اکتوبر پر وتاړه.  کلینیک

پر روغتون برید ولسوالۍ کې، طالب جنګیالیو د ولسوالۍ 
وکړ، و یې نیوه او تر هغې یې د نظامي موخو لپاره وکاروه، 
ترڅو چې افغان ملي امنیتي ځواکو بېرته سیمه تر خپلې 
ولکې الندې راوسته. د دغه برید له امله دوه ملکي وګړي 

زیان  و دوه نور ټپي شول. روغتون ته هم یو څهووژل شول ا
 واوښت. 

ټاکنو پر مهال روغتیایي مرکزونه همدارنګه د  ود ولسمشریز
، خو د ښوونځیو شولله امله اغیزمن    ټاکنو اړوند تاوتریخوايل

په پرتله په خورا کمې کچې. د رایې اچونې ځینې مرکزونه په 
، چې هغه یې کې ځای پر ځای شوي وو کلینیکونوروغتیایي 

مخ کړي وو. یوناما د ولسمشریزو د بریدونو له ګواښونو سره 
ي چې روغتیایي تایید کړر مهال درې داسې پېښې ټاکنو پ

 مرکزونه یې اغیزمن کړي. 

د ملي امنیت د ریاست د  -یوناما د دولت پلوه ځواکونو 
یو شمری داسې پېښې مستند  - ځانګړو ځواکونو په ګډون

ره ایي مرکزونو کې د ننه چاڼیز عملیات ترسپه روغتی  کړي چې
ونو په وړاندې کولو کوي، چې له امله یې د روغتیایي خدمت

کې ځنډ او ملکي تلفات رامنځ ته شوي. د مثال په ډول، د 
داد ولسوالۍ کې، رید وردګو والیت په دایم  ۹او    ۸پر    جوالی

د ملي امنیت د ریاست ځانګړو ځواکونو په یوه روغتیایي 
میټې له خوا کې چې د افغانستان لپاره د سویډن د ک  کلینیک

یات ترسره کړل. دغو ځواکونو د یې مالتړ کیده، چاڼیز عمل
په ډزو  یپالونکنیک له اصلې ودانۍ د باندې یو نارینه یکل

ټه په کوټه تالشي یې ترسره کړه. وواژه، ودانۍ ته ننوتل او کو
او د البراتوار  یساتونکد ملي امنیت ریاست دوه سړي، یو 

و نورو ته یې په داخل کې د یو تکنیشن د باندې وایستل ا
دقیقو وروسته د ډزو غږ  ۱۵ړ. له لسو تر پاتې کیدو امر وک

میټرو په واټن  ۲۰۰واوریدل شو چې له کلینیک څخه د نږدې 
تکنیشن او ساتونکي جسدونه وموندل شول  د البراتوار د

چې دواړه یې پر سر ویشتل شوي وو. یوناما په ټولیز ډول د 
، د راپورونو ۱۳ې. د جوالی پر  تایید کړ  دریو ملکي وګړو وژنه

له مخې د دغې پېښې په غربګون کې، طالبانو د میدان وردګو 
په والیت کې تر خپلې ولکې الندې په دریو مختلفو سیمو 

 کلینیکونه د نږدې یوې اوونۍ لپاره وتړل.  ۴۲کې 

کال په اپریل کې  ۲۰۱۹ده چې د دا د ځانګړې اندېښنې وړ 
میه خرپه کړه چې د روغتیا د نړیوالې ادارې طالبانو یوه اعال

فعالیتونه یې بندیز لګاوه، او په ډاګه کوله یې چې د  پر
واکسیناسیون د کمپاینونو پر مهال د نوموړې ادارې د 

دوي  62رمندانو له خوا "شکمن فعالیتونه" ترسره شوي.کا
وروستۍ اونۍ په اوږدو کې د پولیو پر فعالیتونو   د سپټمربد 

په مشروط ډول پای ته ورساوه. په ځانګړي ډول، له بندیز 
ت راهیسې واکسنی یوازې په روغتیایي مرکزونو کې  هغه وخ

ترسره کیږي او د کور په کور واکسنی پر کمپاین ال اوس هم 
نېټې پورې، په  ۳۱تر  دسمرببندیز پر ځای پاتې ده. د 

 ۲۳راپور ورکړل شوی چې    پیښو  ۲۸انستان کې د پولیو د  افغ
ي چریې چې واکسیناتوران ه یې له هغو سیمو راپور شوهغ 

ماشومانو ته په الس رسي کې له خنډونو سره مخ دي. د 
د پولیو واکسینو  کال په دوېیمه ربعه کې ۲۰۱۹بندیز له امله د 

کې د میاشت  سپټمربمحدود شمری فعالیتونه ترسره شول. په 
شول؛ خو بندیز تر خوشې کیدو وروسته څلور کمپاینونه ترسره  

وازې په بیا هم د الس رسي نه وړ سیمو کې واکسنی باید ی
د پولیو د شي. سربریه پر دې،  تر سره روغتیایي مرکزونو کې

بشپړوونکو واکسینو فعالیتونه لکه د ترانزیت له دایمي ټیمونو 
د حمایوي دیوال رامنځ سره د الس رسي په نه وړ سیمو کې 
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ول، د روغتیا د ګرځنډه ته کول، د ورځني معافیت پیاوړي ک
د واکسینو د کمپاینونو په  ټیمونو له الرې واکسینول، د شرې

څری له نورو فرصتونو ګټه پورته کول، د هیواد الس رسي نه 
 وړ سیمو کې ترسره شوي. 

خپل د بشرپالنې تر نړیوال قانون الندې، ناروغ او ټپي د 
د  وضعیت سره سم باید روغتیایي پاملرنه ترالسه کړي او

چې د ناوړه  جګړې ښکیلې خواوې د دې مکلفیت لري
چلند په وړاندې د هغوي د ژغورنې او ساتنې لپاره ټول 
ممکنه اقدامات ترسره کړي. سربریه پر دې، طبي پرسونل او 

ې مرکزونه )د امبوالنسونو په څری د نقلیه وسیلو په ګډون( چ
یل په ځانګړي ډول د ناروغو او ټپي وګړو په درملنه کې ښک

د بشري حقونو له نړیوال  63دي، له بریدونو خوندي دي.
په افغانستان کې خلک هم د فیزیکي او قانون سره سم، 

رواني روغتیا تر ټولو لوړ د ترالسه کیدو وړ معیار حق لري، 
 64ی.کوم چې د وسله والې جګړې پرمهال هم د تطبیق وړ د

 ه. له جګړې څخه پاتې شوني چاودیدونکي توکي 

نستان کې د روانې او پخوانیو جګړو څخه د په افغاهر کال 
پاتې شونو چاودیدونکو توکو له امله په سلګونو ملکي وګړي 

د دغو تلفاتو سرت شمری د ماین پاکۍ د موثرو زیانمن کیږي. 
 وړ دی.  مخنیويپروګرامونو له الرې په بشپړ ډول د 

ترمنځ، یوناما له  ۳۱ دسمرباو  ۱کال د جنوري د  ۲۰۱۹د 
 ۵۲۰ودیدونکو توکو له امله ګړې څخه د پاتې شونو چاج

مستند کړي، چې د  ټپیان( ۳۷۱مړه او  ۱۴۹ملکي تلفات )
کال په پرتله شپږ سلنه زیاتوایل په ډاګه کوي او دوه کلن    ۲۰۱۸

  65کموایل بریته معکوسوي.

ماشومان ال اوس هم له جګړې څخه د پاتې شونو 
ناسب ډول زیانمن کیږي، چاودیدونکو توکو له امله په نا مت

 ونډه لرونکیکوم چې د ماشومانو د معلولیت یو تر ټولو مهم  
تلفاتو  ۴۰۳ماشومان د کال کې،  ۲۰۱۹فکتور ګڼل کیږي. په 

ې شونو  ۲۰۱۹ه پ
کې له جګړې څخه د پای 

تلفاتملکي له امله  چاویدونکو توکو  

ې ۴٪)
 ( ښچ 

ي  ۹۷( ۱۹٪)   رسړ

 ماشومان ۴۰۳(  ۷۸٪)

) ټول وژل شوي 

 او ټپیان شوي(
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یې هلکان دي په درلودو  ۳۶۰چې  ټپیان( ۲۹۰مړه او  ۱۱۳)
له جګړې څخه د پاتې شونو چاودیدونکو توکو له امله سره،  

هغه ماشومان سلنه جوړوي.  ۷۸و ابک ملکي تلفاتو  د ټولو
چې له جګړې څخه د چاودیدونکو توکو له پېښو ژوندي 
پاتې دي د پښو یا سرتګو له السه ورکولو، نورو جدي ټپونو  

پاییدونکو منفی ما له امله د د ژوند پر کیفیت له  واو رواني تر
 . اغیزو کړیږي

یوناما ګڼ شمری داسې پېښې مستند کړي په کومو کې چې 
شومان له جګړې څخه پاتې شونو چاودیدونکو توکو سره ما

راغونډولو له امله زیانمن د وبو کولو یا د اوسپنې ټوټو د ل
د راکټ   کې  ز ښارپه کند  ۱۷پر    دسمربشوي. د مثال په ډول، د  

کله چې ماشومانو  ههغه مهال وچاودیدیوه ناچاوده سرګلوله 
امله اته  د دغې پېښې لهسره د سرک پر سر لوبې کولې. ور

ی کل هغهومان )یوه نجلۍ او اووه هلکان( ټپي شول. ماش
چې دغه پېښه رامنځ ته شوې د طالبانو تر ولکې چېرې 

و د ګواښ په اړه د الندې و. یوناما ماشومانو ته د ماینون
پوهنې او له جګړې څخه د پاتې شونو چاودیدونکو توکو په 

 ار کوي. اړه د هغوي د پوهاوي د لوړولو پر اهمیت ټینګ

کال کې له جګړې څخه د پاتې شونو چاودیدونکو  ۲۰۱۹په 
توکو له امله د ماشومانو نږدې دوه پر درې برخه تلفات د 

شوي، چې زیاتره ملکي وروستیو جګړو لورو ته منسوب 
تلفات یې په ګډه دولت پلوه ځواکونو او دولت ضد عناصرو 

و کورنیو ته منسوب شوي. یوناما یو ځل بیا هغو بېځایه شوی
کومې چې هغو سیمو ته بریته   ته د مخ سرت ګواښ یادونه کوي

که چریې له ستنیږي چریې چې درنې جګړې ترسره شوي. 
وکو د ارزونې، نښاني جګړې د پاتې شونو چاودیدونکو ت

کولو او پاکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه شي، د دغو توکو 
. د جګړې وميموله امله د ملکي وګړو مرګ ژوبله به دوام 

ښکیلې خواوې د دې مکلفیت لري چې له جګړې څخه 

او له منځه   کړي  پاتې شوني چاودیدونکي توکي نښاني، پاک
اغیزو څخه د ولسي وګړو یوسي او د دغو توکو د خطرونو او  

د ژغورنې لپاره ټول ممکنه احتیاطي تدابری ترسره کړي. د 
خلکو د   ماینونو د ګواښ په اړه د پوهاوي روانې هڅې د

د جګړې یوناما د دولت له خوا  ساتنې لپاره خورا مهمې دي.  
څخه د پاتې شونو چاودیدونکو توکو په تړاو د ځینو مشخصو 

د پنځم پرتوکول سره سم کوم چې دودیزو وسلو د کنوانسیون  
، د خپلو ژمنو مرعی االجراء شوی  ۹کال د فربوري پر    ۲۰۱۸د  

قداماتو هرکلی کوي. د د رعایت کولو لپاره د ترسره شویو ا
حکومت په د ننه کې "د پنځم ماین پاکۍ د همغږۍ ریاست د  

پروتوکول د تطبیق لپاره میکانیزم" د طرحې لپاره هڅې 
راپور تر لیکلو پورې، نوموړی میکانیزم  د دغهي. ورهربي ک

د افغان ملي امنیتي ځواکونو له خوا تصویب او د ملي امنیت 
کتل شو. یوناما د دې یادونه کوي شورا د دفرت له خوا بیا و

نړیوال نظامي ځواکونه د دې مرستې مسوولیت لري څو چې  
ډاډمن کړي چې دولت تر پنځم پروتوکول الندې خپل 

یت کوي او نړیواله ټولنه په هر ممکنه ډول د مکلفیتونه رعا
یوناما دغه راز له طالبانو هم  خپل مالتړ دوام ته هڅوي.

ر خپل یون روحیه وساتي او تښتنه کوي چې د کنوانسغو
کنرتول الندې سیمو کې د ماین پاکانو لپاره الس رسی 

 ډاډمن کړي. 
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 عناصر د دولت ضد .۳
 فلا. عمومي کتنه

تعبیه کال کې په افغانستان د  ۲۰۱۹دولت ضد عناصرو په 
چاودیدونکو توکو زیاتره په ګڼ میشتو ښاري مرکزونو  شویو

پالنې له نړیوال قانون څخه بشر  او دکې له بې توپریه کارونې  
په سرغړونه کې د ملکي وګړو د دوامداره عمدي هدف 

 کابو دوه پر درې برخې- سره د زیاترو ملکي تلفاتوګرځولو  
 په . د دولت ضد عناصرو تاوتریخوايلاړول جاري ساتلي -

ځانګړي ډول د کال په درېیمه ربعه کې کله چې په ځانګړي 
وتریخوايل لوړو کچو ته ورسید، د ډول د طالبانو له خوا تا

و سره مرسته ناامنۍ او بې باورۍ د چاپرییال له رامنځ ته کول
ترمنځ، یوناما   ۳۱د    دسمرباو    ۱کال د جنوري د    ۲۰۱۹کړې. د  

مړه   ۱۶۶۸فات )ملکي تل  ۶۴۴۷د دولت ضد عناصرو له خوا  
کال په پرتله په  ۲۰۱۸مستند کړي، چې د  ټپیان( ۴۷۷۹او 

د ډله ییزو   66و کې اته سلنه کموایل وړاندې کوي.ملکي تلفات
بریدونو او ځمکنیو نښتو په ګډون د ځانمرګو بریدونو له امله 
په ملکي تلفاتو کې کموايل په ځانګړي ډول د غری انتحاري 

 چاودیدونکو توکو له امله بریته لوړ شوي.  تعبیه شویو

ګړه ج  پهي تلفاتو کې مخ په ځوړ عمومي کلنی جریان  په ملک
 ۲۰۱۹رامنځ ته کوي. د    تغیری او تبدیلکې د کال په اوږدو کې  

کال په لومړۍ نیمه یي کې، د دولت ضد عناصرو له خوا 
په پرتله د پام وړ کم وو. خو له دې سره   ۲۰۱۸ملکي تلفات د  

سره، څرنګه چې د کال په درېیمه ربعه کې د طالبانو او د 
ترو دوام پرمختګ وکړ امریکا د متحده ایاالتو ترمنځ خربو ا

د  67اوتریخوایل هم زیات شو.د جګړې په ډګرونو کې ت
دولت ضد عناصرو له خوا نږدې نیمه یي ملکي تلفات د کال 

له لومړۍ، په درېیمه ربعه کې اړول شوي. دغه زیاتوایل 
کې دی   ښکاره مغایرتسره په  ربعو هغو  دویمې او څلورمې  

منسوب شویو  چریې چې یوناما دولت ضد عناصرو ته په

 د دولت ضد عنارصو له خوا د ربعې پر اساس را منځ ته شوی ملکي تلفاتکې  ۲۰۱۹په 

   ټپیان وژل شوي
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کال په  ۲۰۱۹د تند کړي وو. مستلفاتو کې د پام وړ کموايل 
درېیمه ربعه کې، یوناما د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړ شمری ثبت 
کړی له کوم وخت راهیسې یې چې په سیستماتیک ډول 
مستندونه پیل کړې. په تاوتریخوايل کې دغه د پام وړ زیاتوایل 

له امله رامنځ ته شوي، د زیاتوايل  فعالیتونو  د طالبانو له خوا د  

میشتو ملکي سیمو کې په بې توپریه ځانمرګو لکه په ګڼ 
 یل او دغه راز د ټاکنو اړوند تاوتریخوایل. ابریدونو کې زیاتو

کال کې، یوناما د دولت ضد عناصرو له خوا د رامنځ   ۲۰۱۹په  
سلنه د عراق او  ۱۹سلنه طالبانو،  ۷۶ته شویو ملکي تلفاتو 

 ټپیان( ۱۵۰۸مړه او  ۲۰۴) ۱۷۱۲ طالبانو یې په ښکاره مسوولیت منلی و پېښو له امله ملکي تلفات، چېد هغ

طالبانو ته د هغو منسوب شویو پېښو له امله ملکي تلفات، چې طالبانو 
 یې په ښکاره مسوولیت نه دی منلی

 ټپیان( ۲۰۹۵مړه او  ۱۰۹۷) ۳۱۹۲

 -داعش/د اسالمي دولت ډلېد هغو پېښو له امله ملکي تلفات، چې 
 الیت یې په ښکاره مسوولیت منلیخراسان و

 ټپیان( ۶۰۷مړه او  ۱۸۱) ۷۸۸

خراسان والیت ته د هغو منسوب شویو پېښو -داعش/د اسالمي دولت ډلې 
 له امله ملکي تلفات، چې دغې ډلې یې په ښکاره مسوولیت نه دی منلی 

 ټپیان( ۳۰۷مړه او  ۱۲۸) ۴۳۵

په ښکاره   دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي ملکي تلفات، چېرې چې
د کوم لوري له خوا مسوولیت نه وي منل شوی یا یوې مشخصې ډلې ته 

 منسوبونه ښونې نه وي. 

 ټپیان( ۲۶۲مړه او  ۵۸) ۳۲۰

 

 د دولت ضد عنارصو پر اساس ملکي تلفات

 طالبان
 ټول دولت ضد وسله وال عنارص

 د خراسان والیت  –د عراق او شام اسالمي دولت 

 د دولت ضد وسله وال عنارص  معلومهیا د نا  رنو
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خراسان والیت ډلې او پنځه سلنه  -دولت م د اسالمي شا
 68نا معلومو دولت ضد عناصرو ته منسوب کړي.

د دولت ضد عناصرو له خوا د په دوامداره ډول یوناما 
مختلفو تکتیکونو په کارونې سره د بې توپریه بریدونو له 

د ملکي تلفاتو لوړې کچې مستند کړي. په دغو ترسره کولو 
لکي شیانو ته څریمه د ځانمرګو او په سرتو تکتیکونو کې م

بریدونو ترسره کول؛ چاویدونکو توکو    تعبیه شویوالریو کې د  
، کوم چې زیاتره ډزې ېکې غری مستقیم په ګڼ میشتو سیمو

او د قرباني په وسیله وختونه بې توپری اغیزې لري؛ 
، ماینونهچاودیدونکو توکو فشاري    تعبیه شویوفعالیدونکي د  

 شویو ځمکنیو ماینونو په څری کار کوي.  د تعبیه کوم چې

  لومړی: طالبان

مړه او  ۱۳۰۱ملکي تلفات ) ۴۹۰۴کال کې، یوناما  ۲۰۱۹په 
مستند کړي چې د طالبانو له خوا د بریدونو په  ټپیان( ۳۶۰۳

کال په پرتله طالبانو ته د  ۲۰۱۸پایله کې رامنځ ته شوي. دا د 
سلنه زیاتوايل په ډاګه   ۲۱  منسوب شویو ملکي تلفاتو په شمری

د ځانمرګو بریدونو له  کوي. دا د ډله ییزو بریدونو په ګډون
سلنه زیاتوایل( په ملکي تلفاتو کې   ۱۳۳په پرتله    ۲۰۱۸امله )د  

چاودیدونکو   تعبیه شویود زیاتوايل او دغه راز د غری انتحاري  
 سلنه( په ملکي تلفاتو کې د زیاتوايل امله ۲۱توکو له امله )

سلنه(  ۱۹د ځمکنیو نښتو له امله ) چې رامنځ ته شوی، کوم
 ۲۰۱۹ي. یوناما په وتلفاتو کې کموایل بریته پوره ک په ملکي

کال کې د وسله والې جګړې له امله د رامنځ ته شویو ټولو  
 ۲۰۱۸سلنه طالبانو ته منسوب کړې. دا په  ۴۷ملکي تلفاتو 

 ۱۰تو په پرتله  سلنه منسوب شویو تلفا  ۳۷ته د    ډلې  کال دغې
 په ډاګه کوي. سلنه زیاتوايل 
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 69د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د یوه کارمند تښتونه او وژنه
نېټه، عبد الصمد امریي، په غور والیت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ریاست  ۳پر  سپټمربد 

دان وردګو والیت په جلریز ولسوالۍ کې وتښتول د بس له الرې سفر کاوه، د می  چې له کابل څخه یې غور والیت  سرپرست
چې  نو سره د هغه د راخوشې کولو پر خربو اترو بوخت وشو. د ښاغلي امریي له کورنۍ سره په همغږۍ کمیسیون له طالبا

ره سم نوموړی د شا له خوا څلور د هغه د وژنې خربونه خپاره شول. د یوناما له معلوماتو س ۵پر  سپټمربپه رسنیو کې د 
د دغه ملکي وګړو د ساتنې او سمع شکایت کمیسیون دغه قضیې څیړلې، چې پایلې یې    مرمۍ ویشتل شوی و. د طالبانو د

 راپور تر لیکنې پورې له خلکو سره نه دي شریکې شوي.

ې د هغو ولسي وګړو قصدي وژنه یوناما د ښاغلي امریي عمدي وژنه غندي او یو ځل بیا په کلکه د دې یادونه کوي چ
ي کوي د بشرپالنې د نړیوال قانون له خوا منع او ښایي جنګ څوک چې په مستقیم ډول په دښمنیو/شخړو کې ګډون نه

جرمونه وګڼل شي. سربریه پر دې، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کارمندان، د بشري حقونو د یوې 
 70ه څری چې د پاریس له اصولو سره سم فعالیت کوي، د بشري حقونو مدافعنی ګڼل کیږي.داخلي ادارې د کار کوونکو پ

 نه یوه زړه بګنونکې کړنې ده. په ورته ډول، له کومې محاکمې پرته د ښاغلي امریي وژ

د   یوناما یو ځل بیا د دې یادونه کوي، چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کارمندان، د بشري حقونو
افغانستان یوې داخلي ادارې په څری په ملي کچه د ټولو هغو د حقونو د ساتنې او ودې خورا مهمه دنده لري، څوک چې په  

ناما د طالبانو له مشرتابه څخه غوښتنه کوي چې خپلو قوماندانانو ته د افغانستان د بشري حقونو د کې ژوند کوي. یو
شوي وضعیت په اړه چټکې او څرګندې الرښوونې صادرې کړي، چې د  خپلواک کمیسیون غړو او کارمندانو د خوندي

و الس په سر شي، څو ډاډمن کړي چې نوموړی هغوي په ضد ژر تر ژره د تهدیدونو، ګواښنې او تاوتریخوايل له هر ډول کړن
 کمیسیون کویل شي په خوندي او خپلواک ډول خپلې چارې ترسره کویل شي.
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 يپه پیل کې، طالبانو پر دریو والیت  ربسپټمد اګست په پای او  
سرت یرغلیز  -کندز، پلخمري او فراه ښارونو-مرکزونو 

بریدونه ترسره کړل، کوم چې له متحده ایاالتو سره د مذاکراتو 
پر کندز ښار برید پر ولسي وګړو سره هم مهاله ترسره شول. 

پورې د  ۱۱تر  سپټمربد  ۳۱پراخ اغیز درلود چې د اګست له 
 ټپیان( ۷۹او  مړه ۲۰لکي تلفاتو )م ۹۹په موده کې د  جګړې

یې  ټپیان( ۴۲مړه او  ۱۳ملکي تلفات ) ۵۵المل شو، چې 
افغان  ټپیان( ۳۷ملکي تلفات )اووه مړه او  ۴۴طالبانو او 

ملي امنیتي ځواکونو ته منسوب شوي، چې زیاتره یې د 
 ځمکنیو نښتو له امله پېښ شوي. 

په وړاندې بریدونه او  د رسنیو او مخابراتي شبکو
 اښونه ګو

د کال په اوږدو کې د طالبانو له خوا پر رسنیو د بریدونو   یوناما
او ګواښونو له امله اندېښمنه ده، کوم چې په عام ډول د رسنیو 

، د ۲۵او بیان پر ازادۍ هېښوونکی اغیز درلود. د جون پر 
طالبانو نظامي کمیسیون یوه اعالمیه خرپه کړه چې په 

 71کاوه، ستان کې یې د رسنیو د هدف ګرځولو ګواښافغان
ې سره نچې د یوناما او په پراخه کچه د نړیوالې ټولنې له غند

کال کې، د طالبانو له خوا د یوه  ۲۰۱۹په  72مخ شوه.
چاودیدونکو توکو د برید  تعبیه شویوژورنالست تښتونه او د 

ه طالبانو ته منسوب ونله امله د یوه بل ژورنالست ژوبل
 73وي.ش

یوناما پر دې ټینګار کوي چې د بشرپالنې نړیوال قانون د 
ولسي وګړو په ضد بریدونه او داسې کړنې یا د تاوتریخوايل 

د  په هغو کېګواښونه چې موخه یې د خلکو ترمنځ چې د 
رسنیو کارمندان هم شامل دي، د ویرې او ډار خرپول وي په 

ړیوال ونو نڅرګند ډول منع کوي. سربریه پر دې، د بشري حق
د حقونو مالتړ کوي او ازادۍ او  د ژوندد ژورنالستانو قانون 

دغه راز په شفاهي یا لیکلې بڼه د رسنیو له الرې د معلوماتو 

او نظریو د لټون، تر السه کولو او تر خلکو د رسولو د ازادۍ 
 پر بنسټ د هغوي د کار مالتړ کوي. 

اوږدو کې پر په  ۲۰۱۹رسنیو ته پر ګواښونو سربریه، طالبانو د 
مخابراتي شبکو خپل فشار او تهدید زیات کړي څو د هغوي 

لکه د شپې له خوا د شبکو له غوښتنو سره سم عمل وکړي، 
بندول او د اوږدې مودې لپاره د مخابراتي شبکو د خدمتونو  
له ستونزو سره مخ کول، په ځانګړي ډول د ولسمشریزو ټاکنو 

سالم په مخابراتي شبکې  پرمهال. طالبانو په عمدي ډول د
پورې اړوند زیربناوې او افراد په نښه کړي، کومه چې یوه 

ډول د نورو شبکو خالف د  يدولتي شبکه ده او په عموم
  74.کول ردوي طالبانو له غوښتنو سره سم عمل

نېټه، طالبانو یوه اعالمیه خرپه کړه چې  ۲۶د اګست پر 
ي اهدافو په نوموړې شبکه او د هغې زیربناوې یې د نظام

او په ډاګه کوله یې چې د دغې شبکې کارمندان   ،څری پیژندل
د "استخباراتي ادارې" د پرسونلو په څری ګڼل کیږي، او له هر 

چې د سالم سیم کارت ونیول شي په وړاندې به یې   سره  چا
 ۲۳د  جوالیکال د  ۲۰۱۹د  75"قانوني اقدام" ترسره شي.

پېښې مستندې کړي چې د  او پاي تر منځ، یوناما اووه داسې
د دغې شبکې ګټه  سالم شبکې کارمندان، شتمني او دغه راز  

نېټه د ننګرهار  ۲۵یې په نښه کړي. د سپتمرب پر  ګډونوال
والیت په چرپهار ولسوالۍ کې طالب جنګیايل د سالم 
مخابراتي شبکې پایې ته ننوتل. د پایې ساتونکی یې وواهه 

دونکي توکي وتړل. افغان او وتاړه او په پایې پورې چاودی
ملي پولیسو مداخله وکړه، د پایې ساتونکي یې خوشې او 

  یې دې چې چاودیدونکي توکي وچوي، خنثی مخکې له
د ټاکنو او تر هغې په وروسته ورځ،  ۲۸د سپتمرب پر کړل. 

طالبانو د کندز والیت په ګڼ شمری ولسوالیو کې لږ تر لږه د 
 کړې. پایې زیانمنې  ۲۵مخابراتي شبکو 
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خراسان  -دولت دویم: د عراق او شام د اسالمي 
 والیت ډله

خراسان والیت ډله ال  -دولت د عراق او شام د اسالمي  
اوس هم د هیواد په ختیځو سیمو په ځانګړي ډول په ننګرهار 

پر محدودو سیمو کنرتول لري،   چې  او کونړ والیتونو کې، چریې
او شام د اسالمي یوناما همدارنګه د عراق فعالیت کوي. 

، 76خراسان والیت ډلې د بریدونو له امله په کابل -دولت 
غزني، هرات، لغمان او خوست والیتونو کې ملکي تلفات 

کال کې د لوړې   ۲۰۱۹مستند کړي. خو له دې سره سره دوي په  
د کولو کمه وړتیا ښودلې، کوم چې  کچې د بریدونو د ترسره

د ریکارډ تر لوړې کچې  کال په پرتله چریې چې یوناما ۲۰۱۸
ملکي د دوي ته په منسوب شویو کړې وي، شمریې مستند 

  77په راکمونه کې مرسته کړې.تلفاتو 

پورې، یوناما د عراق او شام د   ۳۱تر    دسمربد    ۱د جنوري له  
پېښې چې له  ۱۵۷ته خراسان والیت ډلې  -دولت اسالمي 
رامنځ  ټپیان( ۹۱۴مړه او  ۳۰۹ملکي تلفات ) ۱۲۲۳امله یې 

سلنه  ۴۴کال په پرتله  ۲۰۱۸ته شوي، منسوب کړي چې د 
کموایل وړاندې کوي. دغه کموایل په عمده ډول د ډله ییزو 
بریدونو په ګډون په ځانمرګو بریدونو او نورو هغو کې د 
کموايل له امله رامنځ ته شوی چې ولسي وګړي او ملکي ګڼ 

کال کې   ۲۰۱۸میشتې سیمې یې په نښه کولې. دغه بریدونه په  
کال کې دغې ډلې ته د منسوب  ۲۰۱۹سلنې په پرتله په  ۸۷د 

خو له دې سره  سلنه جوړوي. ۳۷شویو ټولو ملکي تلفاتو 
چاودیدونکو  تعبیه شویوسره دغه کموایل د غری انتحاري 

سلنه( له   ۷۴۲سلنه( او دغه راز د ځمکنیو نښتو )  ۱۸۳توکو )
اتو کې د پام وړ فلامله دغې ډلې ته په منسوب شویو ملکي ت

زیاتوايل له امله په جزئي ډول بریته پوره شوی، چې د دغې 
د عراق او  78.دیارندوي کډلې د بدلیدونکو تکتیکونو ښ

خراسان والیت ډلې ته منسوب  -دولت شام د اسالمي 
شوې امنیتي پېښې ورته نمونې منعکسوي لکه څرنګه چې 

تعبیه نو کې د تویملګرو ملتونو په کابل، کونړ او ننګرهار وال 
چاودیدونکو توکو د کشفونو او چاودنو او همدارنګه  شویو

د عراق او شام د  79د وسله والو نښتو لوړ شمری ثبتوي.
خراسان والیت ډلې له خوا بریدونه په  -دولت اسالمي 

سلنه جوړوي، چې د  ۱۲کال کې د ټولو ملکي تلفاتو  ۲۰۱۹
 اګه کوي. کال په پرتله اته سلنه کموایل په ډ ۲۰۱۸

 -دولت د نومرب په میاشت کې د عراق او شام د اسالمي 
خراسان والیت ډلې په سلګونو جنګیايل له افغان ملي امنیتي 

ړې، د نړیوالو نظامي ځواکونو له خوا د د جګځواکونو سره 
هوایي بریدونو او تر یوې کمې کچې له طالبانو سره د ځمکنیو 

ې د سهار شاوخوا "
ي کې  ۱۰:۳۰د چهار شبن 

ې وې؛ پر دې ورځ په ټولک  ي زده ک ۶۳بچر
 وونکي موجود وو. ما د ټولک 

ه چاودنه رامنځ  ي په کونج کې یوه سب 
ې ناڅاپه د ټولک  یــــح کول او پر تخته مې لیکنه کوله، چ 

په مخ کې یو څه تشر
ي شوې. زه په هوښ وم او ومې  ې ټن  ر

ې زور زه د مخکې کتار پر چوکیو ور وغورځولم او زما پس 
ته شوه. د چاودی 

ي تر دروازې 
ې د ټولک  ې تر هکړای شول چ  غه ځایه ورسیدم نور مې د تګ توان نه درلود. ځان ورسوم، خو کله چ 

ې د 
ې وین 

ي روغتون ته یوړم او زیای 
ې د غزی  ۍ لومړي پوړ ته کښته شم. زه یي

یو چا را رسه مرسته وکړه الندې د ودای 
ې مړ شوی وای انو ویل نږدې وه چ  ړ ې هوښه شوم. ډاکب  ې له امله روغتون ته پر الر یر

  ".بهیدی 

 
ې له یو نارینه زده کوونک څو -- ي د تعبیه شویو  ۲۰ک چ 

ي پوهنتون په یوه ټولک 
و نورو نارینه زده کوونکو رسه یو ځای د غزنی ښځینه او شب  ږ

ې د  ي شوی و؛ د عراق او شام د اسالمي دولت  ۸د اکتوبر پر  ۲۰۱۹چاودیدونکو توکو په برید کې چ  خراسان والیت ډلې د  -تررسه شو، ټن 

ې د یوې فردغه برید  ې درلودونک و. مسوولیت ومانه، چ  ی ې انګب  ی  قه یب 
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، چې دغه ولو ته تسلیم شافغان ځواکوننښتو د فشار له امله 
بهری د ننګرهار والیت په آچنی ولسوالۍ کې پیل شو. د نومرب 

ولسمشر غني ادعا وکړه چې امنیتي ځواکونو په ، ۱۹پر 
خراسان  -دولت انستان کې د عراق او شام د اسالمي افغ

نېټه، د  ۴پر  دسمربد  80محوه کړه.په بشپړ ډول والیت ډله 
ازي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي و متحده ایاالتو ځانګړي است

حده ایاالت/متحدینو او افغان امنیتي ځواکونو او چې "د مت
راق او شام د دغه راز د طالبانو د موثرو عملیاتو له امله "د ع 

خراسان والیت ډله سیمه او جنګیايل له  -دولت اسالمي 
د موجوده شواهدو پر بنسټ، د عراق او  81السه ورکوي.

خراسان والیت پر ډلې د طالبانو د  - لتدوشام د اسالمي 
فشار رامنځ ته کولو ریکارډ مختلط دی او د نړیوالو نظامي 

و ځواکونو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو له خوا د عملیات
 په پایله کې د رامنځ ته شوي هغه په پرتله د پام وړ کم دی. 

افراد چې د  ۱۵۰۰په لومړیو کې، شاو خوا  دسمربد  ۲۰۱۹د 
خراسان والیت ډلې سره  -دولت او شام د اسالمي  عراق

تړيل وو د هیواد په ختیځو سیمو کې تسلیم شول. د راپورونو 
له مخې د تسلیم شویو ترمنځ، نږدې نیمه یي هغه یې بهرني 

 اتباع وو. 

خراسان  -دولت افغان دولت د عراق او شام د اسالمي 
رنې او ر څاوالیت ډلې سره د تړاو په تور شکمن اشخاص ت

ډلې له دغي  د راپورونو له مخې  عديل تعقیب الندې نیويل.  
سره تړلې ښځې او ماشومان د هغوي خپلوانو ته سپارل شوي. 
د دغه ډول بهرني تابعیت لرونکو ښځو او ماشومانو په تړاو 
د هغوي په ګډون چې په افغانستان کې زیږیديل، د افغانستان 

ماشومان  ۱۴۰ې او ښځ ۸۰شاو خوا پالیسي نه ده څرګنده. 
چې انګېرنو له مخې بهرني اتباع دي، په کابل کې توقیف 

ته لیږدول شوي، چریې چې به هغوي ښایي خپلو  ونوځای
په داسې حال کې هیوادونو ته تر لیږدولو پورې پاتې شي. 

خراسان والیت ډله  -دولت  چې د عراق او شام د اسالمي  
نګرهار کې یې د پام یوه کمزوری ګواښ ګڼل کیږي او ختیځ ن

او  تللېه ډله په بشپړ ډول له منځه نه ده وړ شاتګ کړی، دغ 
، داسې اندېښنې هم ښودیلپه تری کې یې د پام وړ مقاومت 

موجودې دي چې نوموړې ډله ښایي په کونړ او کابل والیتونو 
 کې ځای پر ځای شوې وي. 

و پېښو ډولونه چې د زیات ب. د هغو تکتیکونو ا
 المل شويملکي زیان 

چاودیدونکي توکي )انتحاري او غری  تعبیهلومړی: 
 انتحاري(

د دولت ضد عناصرو له خوا په دواړو  کال کې ۲۰۱۹په 
 تعبیه شویوانتحاري او غری انتحاري بریدونو کې د 

چې دواړه دوام درلود،    ړو کچوچاودیدونکو توکو کارونې په لو
یدل، چې په ګډه د ملکي تلفاتو د کال مخکښ المل ګڼل ک

ته شوي. په  سلنه رامنځ ۴۲له امله یې د ټولو ملکي تلفاتو 
چاودیدونکو توکو د دواړو   تعبیه شویوکال کې، یوناما د    ۲۰۱۹

انتحاري او غری انتحاري بریدونو په پایله کې رامنځ ته شوي 
مستند  ټپیان( ۳۴۵۱مړه او  ۸۸۵ملکي تلفات ) ۴۳۳۶
کال په پرتله د  ۲۰۱۸په داسې حال کې چې دا د  82کړي.

 تعبیه شویوومي کموايل په ډاګه کوي، خو د  شپږ سلنې یو عم
چاودیدونکو توکو د دواړو ډولونو له امله په یوه واحد کال 
کې طالبانو ته د منسوب ثبت شويو ملکي تلفاتو شمری تر ټولو 

ملکي تلفات  ۳۰۸۳لوړو کچو ته رسیدیل، چې له امله یې 
 ۵۸کال په پرتله  ۲۰۱۸او د  ښتياو ټپیان( ۲۴۸۰مړه او  ۶۰۳)

ه خالف، د عراق او د طالبانو پ سلنه زیاتوايل په ډاګه کوي.
 تعبیه شویوخراسان والیت ډلې د  -دولت شام د اسالمي 

چاودیدونکو توکو د دواړو انتحاري او غری انتحاري بریدونو 
را منځ سلنه کم ملکي تلفات  ۵۴د ګډې کارونې په پایله کې 

 . ته شوي
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اسې حال کې چې د بشرپالنې تر نړیوال قانون الندې د د په
ونکو توکو ټول بریدونه نه دي منع، خو چاودید تعبیه شویو

چې په کوم ډول کارول کیږي زیاتره په برید کې د توپری، 
 83تناسب او احتیاطي تدابریو له اصولو سرغړونه کوي.

ځانمرګي بریدونه معموال د دې لپاره طرحه کیږي چې په 
په نښه کړي څو یې پر  ګڼې ګوڼېدي ډول د ملکي وګړو عم

یز زیات کړي، چې د زیاتې ټولنیزې هغوي له زیانه ډک اغ 
د که کله هم  ګډوډۍ او مهمو زیربناوو ته د زیان المل کیږي.  

بې  ، زیاتره یې  شي  وکارولمشروع نظامي اهدافو په وړاندې  
توکو ، لکه په زیاته کچه د چاودیدونکو لريتوپریه اغیزې 

؛ په ګڼ میشتو ملکي سیمو کارونه چې پراخه سیمه اغیزمنوي
کې تصاديف چاودنه، څرنګه چې دغه کار د تعبیه شویو یا 
"کور جوړ" چاودیدونکو توکو سره د تعامل په قضیو رامنځ 
ته شوی؛ او کله چې ځانمرګي بریدګر د یوه داسې تکتیک په 

د پام وړ  څری څو یو امنیتي کمربند مات کړي په داخل کې
ي ډول په ځان پورې تړيل هدف ته ځان ورسوي، په عمد

چاودیدونکي توکي نظامي هډو ته څریمه یا بهر چوي. پر 
دې سربریه، د چاودیدونکو توکو فشاري تختي چې د قرباني 

په وسیله فعالیږي، په طبیعي ډول بې توپریه دي او له همدې 
 امله کارونه یې هر وخت ناقانونه ګڼل کیږي. 

چاودیدونکو توکو دواړه بې توپریه او نا متناسب   تعبیه شویود  
بریدونه که انتحاري وي یا غری انتحاري، د بشرپالنې له نړیوال 
قانون څخه جدي سرغړونې دي او ښایي جنګي جرمونه 
وشمریل شي. یوناما پر دولت ضد عناصرو غږ کوي چې په 

تعبیه ، د  ګڼ میشتو ملکي سیمو کې د هغې د کارونې په ګډون
چاودیدونکو توکو بې توپریه او نا متناسبه کارونه، او ژر   وشوی

 فشاري ماینتر ژره د قرباني په وسیله د چاودیدونکو توکو د  
کارونه او په عمدي ډول د ولسي وګړو او ملکي شیانو په 

 نښه کول پای ته ورسوي. 

 

 

 

 

 

 

ې ته د 
ې د تیلو ټانک مچ  ې غږ مو واورید. هر څه تیاره شول "کله چ 

یدو په حال کې وو، د یوې زړه بګنونکې چاودی  تب 

ي مړې شوې وې. د دوي 
ې ال وخن 

ې زموږ درې یا څلور ښځینه همکارای  او د لوګیو بد بوي رامنځ ته شو. و مې لیدل چ 
ړ ډول ما ې پهکوپړۍ په بشب 

ې صحن 
ندل کیدې. د دغ  ر ۍ پب  ې په سخن  ې شوې وې، تر دې حده چ 

ې هوښه شوم،  ی  لیدو یر
ې کړې، د هللا شکر مې ادا کاوه، او دغه راز مې د  ې تب 

ې په هوښ راغلم په روغتون کې وم. ما هلته درې ورچ  کله چ 

ې په اړه فکر کاوه. زه د خپلو
ې توجیه کړی  کوچنیو ماشومانو په اړه فکر  ولسي وګړو په ضد د تروریستانو د دغه یر

ې زه وژل شوی وای، چ م، کوم. که چب  ا به د هغوي پالنه کوله؟ له هغوي رسه به څه پېښیدل؟ زه پر دې نه پوهب  ږ

وان دي؟ په پېښه کې زما  ، خو دوي د اسالمي آیډیالوژۍ د کوم مکتب پب  دولت ضد عنارص ځانونه مسلمانان بویلي
ي د ي شو. زه اوس هم تر طنر ې لپاره رس ټن 

ې د خپلې درملن  ي چ  ان را ته وایي ړ
ې الندې یم. ډاکب 

بهر )پاکستان یا رملن 

ې وس نه لرم."  هندوستان( ته الړ شه، خو زه یي
ې هدف ګرځولي و؛ په دغه برید کې  -- ي کارمندانو بس ني

ې د دولن  ي چ 
په کابل ښار کې د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو د برید یو قربانی

ي شول.  ۳۲و اووه کسان ووژل شول ا  نور ټن 
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 ځانمرګي بریدونه

زو خوا د ډله یی کال کې، د دولت ضد عناصرو له ۲۰۱۹په 
 ۳۷۸ملکي تلفات )  ۲۰۷۸بریدونو په ګډون ځانمرګو بریدونو  

سلنه  ۲۶کال په پرتله  ۲۰۱۸اړويل، چې د  ټپیان( ۱۷۰۰مړه او 
دغه کموايل په اصلي ډول د عراق او کموايل وړاندې کوي.  

خراسان والیت ډلې له خوا په  -دولت شام د اسالمي 
مله رامنځ ته  له اکموايل د عمده ځانمرګو بریدونو کې

کال کې  ۲۰۱۹له بلې خوا د طالبانو له خوا په  84شوی.
ځانمرګي بریدونه د پام وړ زیات شوي، لکه څرنګه چې د 

چاودیدونکو  تعبیه شویوهغوي له خوا په سرتو الریو کې د 
 توکو کارونه زیاته شوې. 

کال د ډله ییزو بریدونو په ګډون د ځانمرګو  ۲۰۱۹اما په یون
 ټپیان(  ۱۳۳۴مړه او    ۱۶۵ملکي تلفات )  ۱۴۹۹ونو له امله  برید

سلنه زیاتوایل په ډاګه   ۱۳۳رتله  پکال په    ۲۰۱۸مستند کړ، چې د  
کال کې  ۲۰۰۹له کوم وخت راهیسې چې یوناما په  85کوي.

، دا د طالبانو له خوا لپیل کړ ولپه سیستماتیک ډول مستند
لفاتو تر ټولو  د دغه تکتیک له امله د رامنځ ته شویو ملکي ت

 لوړ ثبت شوی شمری دی. 

Civilian Casualties from Suicide IEDs 2014-2019 
 ۲۰۱۹ – ۲۰۱۴د ځانمرګو چاودیدونکو توکو له امله د ملکي وګړو تلفات 

 طالبان نور یا نامعلومه دولت ضد عناصر     
د عراق او شام   

 –اسالمي دولت 
 خراسان والیت

 



 

41 
 

ې په اړه د افغانستان کلنی راپور: په وسله واله شخړه کې د 
 ۲۰۱۹ملکي وګړو د  ساتنی

 

 ې توپریه ځانمرګی موټر بم برید چې له امله یو روغتون اغیزمن شوید زابل والیت په قالت ښار کې یو ب ۱۹کال د سپټمرب پر  ۲۰۱۹د 
]...[ تر یو څه وخت وروسته کله  بجې وې، د سهار تر لمانځه وروسته له جوماته راووتم چې د یوې سرتې چاودنې غږ مې واوریده.  ۵:۱۵"د سهار 

تې شویو شیشو له امله ټپي شوي. ما په کور کې د هغوي درملنه پیل کړه. چې کور ته ورسیدم، زما د کورنۍ شپږ غړي چې په کور کې پراته دي او ما
وروسته مې یو زنګ تر السه کړ چې له هغو   نفر راوړل شول چې د ماتو شویو شیشو له امله ټپي شوي وو. شیبه  ۱۰بیا ما ته د خپلو ګاونډیو شا و خوا 

 تې وو. زه هلته د لومړنیو مرستې له بستې سره یو ځای الړم."قربانیانو سره مرسته وکړم چې تر نړیدلې ودانۍ الندې بند پا

 د ځانمرګي برید د قربانیانو ډاکټر او خپلوان  --

د ځانمرګي برید په واسطه په نښه  منیت والیتي ریاست په موټر کې د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو د زابل والیت په قالت ښار کې طالبانو د ملي ا ۱۹د سپټمرب پر 
ملکي وګړي یې   ۲۸مانو په ګډون مرتۍ په واټن کې وچاودید. د دغې چاودنې اغیز خورا پراخ و، چې د لږ تر لږه دووه ماشو  ۲۰کړ، چې والیت روغتون څخه د 

نیان ناروغان او د هغوي د کورنیو غړي، ډاکټران، نرسان او د  ملکي وګړي یې ټپي کړل. زیاتره قربا ۱۳۰ښځو په ګډون  ۲۷نو او ماشوما ۳۳ووژل او د لږ تر لږه 
تیا  نور اړین طبي سامان االت ویجاړ شوي. روغتون باید د عامې روغ روغتیا پالنې نور کارمندان وو. د والیت روغتون ودانۍ سخته زیانمنه شوې، امبوالنسونه او 

 کارمندان هم شامل وو.    ۱۹نې ریاست ته نقل مکان شوی وای. د ټپیانو ترمنځ د روغتیا پال
خو دا یې هم منله چې "والیتي  طالبانو پر خپلې ټویټر پاڼه د پېښې مسوولیت پر غاړه واخیست او د ملي امنیت ریاست یې د خپل هدف په څير په ډاګه کاوه، 

امنیت د ریاست ودانۍ په یوه ملکي میشتې سیمه کې ځای   " په اعالمیه کې افغان دولت د دې لپاره ګرم ګڼل شوي چې د مليروغتون ته هم یو څه زیان اوښتی.
  86پر ځای شوې. 

، زده کوونکو  کړه او سیمې ته یې یو پالوي په روغتون کې له افرادو، ناروغانود طالبانو د ملکي تلفاتو د مخنیوي او سمع شکایاتو کمیسیون د دغې پېښې څیړنه و 
نور ټپي شوي وو. د راپورونو له   ۱۳۰ملکي وګړي وژل شوي و  ۱۷ه. د دوي له موندنو سره سم، په دغه برید کې او نورو سره د خربو اترو ترسره کولو لپاره واستو
 وی.  مخې د پېښې مرتکب پخپله په پېښه کې وژل ش 

ترسره کولو پرمهال د احتیاط او   لنې تر نړیوال قانون الندې د دې مکلفیت لري چې د برید د یوناما پر دې ټینګار کوي چې د جګړې ښکیلې خواوې د بشرپا 
مخنیوي په موخه د ټولو  تناسب اصولو ته درناوی وکړي. ولسي وګړو او ملکي شیانو ته د ملي امنیت د ریاست په څری د نظامي شیانو نږدیوایل باید د زیان د 

ول شوی وای. په هستوګنیزې سیمه کې د ملي امنیت د ریاست ودانۍ  ی د عملیاتو پالنولو او ترسره کولو پرمهال په پام کې نیممکنه احتیاطي تدابریو سره یو ځا 
  کوي.  یوناما یو ځل بیا د دې یادونه کوي چې د بشرپالنې   شتون دغه مکلفیتونه نه نفي کوي او نه هم یو داسې برید توجیه کویل شي چې دغو اصولو ته درناوی نه

ره ځانګړی مالتړ او ساتنه برابره شوې. بې توپریه او بې تناسبه بریدونه د بشرپالنې له نړیوال قانون جدي  تر نړیوال قانون الندې د طبي مرکزونو او ترانسپورت لپا
 سرغړونې دي او ښاي جنګي جرمونه وشمریل شي.  

ي. روغتون او ناروغان دواړو سخت است د طالبانو د برید په پایله کې امبوالنسونه ویجاړ شو د زابل والیت د قالت په ښار کې د ملي امنیت پر ری ۱۹پر د سپټمرب 
 زیانمن شوي. انځور: نثار احمد څپاند 
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له جملې ځانمرګو بریدونو    ۲۶له  د ډله ییزو بریدونو په ګډون،  
مسوولیت پر غاړه اخیستی، چې  وهغ  ۲۳د  طالبانو په ښکاره

منسوب شویو ملکي  ۱۴۹۹ه له د یوناما له خوا دغې ډلې ت
شوي. په تری کې، کله چې به هغو المل  ۱۴۳۷تلفاتو څخه د 

طالبانو د کومې پېښې مسوولیت ومانه، خو بیا به یې رامنځ ته 
 ۲۰۱۹، طالبانو د شوي ملکي تلفات ردول. په استثنایي ډول

نېټه د زابل والیت په قالت ښار کې د  ۱۹پر  سپټمربکال د 
چاودیدونکو  تعبیه شویوریاست په موټر کې د ملي امنیت پر 

توکو د ځانمرګي برید له امله پر رامنځه ته شويو تلفاتو د 
کمیسیون له   سمع شکایاتوهغوي د ملکي تلفاتو د مخنیوي او  

  خوا تر څیړنو وروسته، اعرتاف وکړ )الندې برخه وګورئ(.

 

د الس جوړ پرسونل ضد ماینونو په ګډون، غری انتحاري 
 شوي چاودیدونکي توکي هبیتع

 

چاویدونکو توکو د غری  تعبیه شویوکال کې د  ۲۰۱۹یوناما په 
انتحاري بریدونو له امله ولسي وګړو ته د زیان لوړې کچې 

یوناما له پورې،  ۳۱تر  دسمربد  ۱مستند کړي. د جنوري له 
 ۱۷۵۱مړه او  ۵۰۷ملکي تلفات ) ۲۲۵۸څخه دغو وسیلو 

سلنه زیاتوایل   ۲۴رتله  کال په پ  ۲۰۱۸د  مستند کړي، چې    ټپیان(
شوي چاودیدونکي توکي د   تعبیهپه ډاګه کوي. غری انتحاري  

سلنه برخه جوړوي، چې زیان یې د ډله  ۲۲ټولو ملکي تلفاتو 
نیو ییزو بریدونو په ګډون له ځانمرګو بریدونو اوړي او تر ځمک

 نښتو وروسته د ملکي تلفاتو دویم مخکښ المل ګڼل کیږي. 

خراسان   -دولت  و طالبانو او د عراق او شام د اسالمي  اړدو
شويو  تعبیهکال کې د غری انتحاري  ۲۰۱۹والیت ډلې په 

چاودیدونکو توکو کارونه زیاته کړې. د دغه تکتیک له امله 
د عراق او  سلنه او ۲۱طالبانو ته منسوب شوي ملکي تلفات 

خراسان والیت ډلې منسوب شوي  -دولت شام د اسالمي 
په عمومي ډول، ال اوس .  سلنه زیات شوي  ۱۸۳ملکي تلفات  

خراسان والیت   -دولت  هم طالبان د عراق او شام د اسالمي  
ډلې په پرتله د غری انتحاري تعبیه شویو چاودیدونکو توکو له 

مل شوي او د دغو امله د درې برابره زیاتو ملکي تلفاتو ال 
 زیان دي چې وسیلو څخه د ملکي تلفاتو دویم تر ټولو زیات

 تعبیه شویو د  87تر اوسه د دغې ډلې لپاره ثبت کړی. یوناما
کارونه په  وچاودیدونکو توکو د مقناطیسي او ریموټي بمون

کال په  ۲۰۱۸کال کې زیاته شوې، چې د  ۲۰۱۹ځانګړي په 
سلنې نورو ملکي تلفاتو   ۳۸سلنې او    ۴۸پرتله په ترتیب سره د  

 المل شوي. 

 

 

 

مه د شاه آغا  "موږ د خاکریز ولسوایلۍ اداري مرکز ته څب 

بجه وه موږ خپل  ۱:۰۰زیارت ته تلو. شا و خوا د ماسپښی   

ل ته په رسیدو وو. له باغ پل کلي څخه زما کلیوال په دوو 
مب  

کسان وو،  ۱۰۰موږ به شاوخوا نقلیه وسیلو کې سپاره وو. 

. پیسې موږ نه  یلي درلودې څو زیات ځانونه مو نه وو شمب 

ې او ماشومان وو. تر 
موټر کرایه کړو. زموږ رسه زیاتره ښچ 

ي[. د  دې وروسته بیا نو چاودنه رامنځ ته شوه. ]په ژړا کب  ږ

خپلو کورنیو د جسدونو غړي مو په هر ځای وموندل. بیا 

 ه الړ نشو."به هیڅکله دغه ځای ت

ز د کندهار والیت په خاکری ۱۵کال د جوالی پر  ۲۰۱۹د  --

ې د 
 تعبیه شویوولسوالۍ د طالبانو له خوا د فشاري تخن 

، په پېښه  ي
چاودیدونکو توکو یوه څلوېښت کلنه ښځینه قربانی

ې  ۴۰ملکي وګړي ووژل شول او  ۱۳کې 
ې ښځ 

ي شول؛ دغی نور ټن 

ې ما ې ټول ني ۍ پنځه غړي چ 
شومان وو، له السه د خپلې کورنی

 ورکړل. 
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  په الس جوړ ي، نککو نونو په څری کارد پرسونل ضد مای
 چاودیدونکو توکو فشاري ماینونه

چاودیدونکو توکو د  تعبیه شویوپه دوامدار ډول د یوناما 
له امله ملکي وګړو ته د اوښتي زیات زیان په  فشاري ماینونو

اړه اندېښنې راپورته کړي په مکرر ډول یې پر دولت ضد 
پاي ته رسولو پر  ر تر زره  عناصرو د دغه ډول وسلو د کارونې ز

غږ کړی. په داسې حال کې چې د دغو وسیلو له امله ملکي 
ته   تلفات مخ په کمیدو دي، خو د ماشومانو په ګډون ملکیانو

 یې ضرر ال اوس د پام وړ پر خپل حال پاتې دی. 

چاودیدونکو توکو د  تعبیه شویوکال کې یوناما د  ۲۰۱۹په 
 ۳۷۵ړه او م ۲۷۵کي تلفات )مل ۶۵۰له امله  فشاري ماینونو

سلنه  ۱۴کال په پرتله  ۲۰۱۸چې د  88مستند کړي، ټپیان(
سلنه یې  ۹۶کموایل په ډاګه کوي. د دغو تلفاتو له جملې 

مړه او   ۲۶۵ملکي تلفات )  ۶۲۱طالبانو ته منسوب شوي، چې  
 تپي( وړاندې کوي.  ۳۵۶

چاودیدونکو توکو فشاري تختي د قرباني په  شویوتعبیه د 
ص یله د فعالیدو خاصیت لرونکې دي او د یوه مشخوس

نظامي هدف په لور نه شي رهنمایي کیدای او د ملکي وګړو 
او جنګیالو ترمنځ توپری نه شي کویل. طالبانو په دې وروستیو 
کلونو کې په ډاګه کړې چې دوي د دغو وسلو په کارونه کې 

 طي تدابری په پام کې نیسي څو ملکيانو د زیان مخهاحتیا

، د رسړک پر غاړه ځای پر ځای ۲۸کال د سپتمبر پر  ۲۰۱۹"د 

ې سخت  ۱۳شوي چاودیدونکي توکي وچول او زما  کلن زوی یي

ي کړ. دغه چاودید ې ټن  مه چ  ونکي توکي یو لیسې ته څب 

ي مرکز په کې موقعیت درلود ځای پر ځای شوي وو 
انتخابای 

ې  ې زما زوي پرې او هغه مهال وچاودیدل کله چ   هغه خر چ 

ۍ یو 
ې وزله کوری  سپور و پر دغو توکو وخوت. موږ یوه خورا یر

او زما خاوند د کار کولو وړتیا نه لري. زما زوی پر خره کچاالن 

و. زه د هغه لپاره ډیره اندېښمنه یم او هیله لرم بار کړي و

ګو  ې د سب  . خدای مه کړه که چب  ي
ته ژر ښه شر ې هغه بب  چ 

ه ورکړي، زه به مړه شم. هغه زموږ د کلي په دید له الس 

ي زده کوونک دی."
ي کې د اتم ټولک 

 ښوونچ 

یزو ټاکنو پر مهال،  ۲۸کال د سپتمبر پر  ۲۰۱۹د  -- د ولسمشر

ې له امله د تعبیه شویو  ي خپلوان، چ 
ې د قربانی ر

چاودیدونکو د پېسی

ي شو.  ې یو هلک د بدخشان والیت په ارګو ولسوالۍ کې ټن   ني

کې د فشاري ماینونو له امله رامنځ  ۲۰۱۹په 

 ته شوي ملکي تلفات

ي  رسړ

 ماشومان

ې 
 ښچ 
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کول چې ونیسي، لکه د سرکونو بندول، خلکو ته خربداری ور
د مشخصو الرو څخه راشه درشه و نه کړي، او په دغو وسیلو 
کې په کمه کچه د چاودیدونکو توکو کارونه. خو له دې سره 

وسیله   سره بیا هم دا څرګنده ده، چې د دغو وسیلو د قرباني په
یاطي تدابری کايف نه د فعالیدو ماهیت له امله، هیڅ اندازه احت

ه کړي چې دغه وسیلې ملکي دي، څو د هغه زیان کچه راکم
 وګړي ورسره مخ کوي. 

کال د اکتوبر پر لومړۍ نېټه د بلخ  ۲۰۱۹د د مثال په ډول، 
 تعبیه شویوپر یوې رکشا د والیت په بلخ ولسوالۍ کې 

چې د طالبانو له کوم چاودیدونکو توکو فشاري ماین وچود 

کلن ملکي  ۵۰یو  ر ځای شوی و. د دې پېښې لهخوا ځای پ
و وژل شو او دو نور سړي ټپي شول، سره له دې چې   مامامال  

ي خلکو ته د دغه سرک د نه کارولو خرب ورکړی طالبانو ځای
نېټه، د غزني والیت په جغتو  ۱۳پر  دسمرب کال د ۲۰۱۹د و. 

چاودیدونکو توکو فشاري ماین  تعبیه شویوولسوالۍ کې د 
وی و له دایکندي څخه د طالبانو له خوا ځای پر ځای ش  چې

په دغې چاودنه کې مني بس وچاودید.  پر یوه  غزني ته پر الر  
لس ملکي وګړي )پنځه سړي، درې ښځې، یوه نجلۍ او یو 
هلک( ووژل شول او نهه نور )شپږ سړي، دوه هلکان او یوه 

 ښه په داسې حال کې رامنځ ته شوېنجلۍ( ټپي شول. دغه پې

ي شوی ماشوم نېټه د کندهار والیت په خاکریز ولسوالۍ کې د طالبانو له خوا د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو په یو ۱۵کال د جوالی پر  ۲۰۱۹د  ه برید کې ټن 

ي. دغه فشاري  ي په امبوالنس کې وړل کب  ږ
ې چاودنه کې قربانی

ې دوي یوه زیارت ته پر الر وو. په دغی ماین د دوي د موټر پر کاروان داسې مهال وچاودید کله چ 

ي شول. انځور: نعمان ۴۰ملکي وګړي ووژل شول او  ۱۳  نور ټن 
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نوموړی سړک د طالبانو   چې یو شمری سرچینې ادعا کوي چې
 له خوا بند شوی و. 

چاودیدونکو  تعبیه شویود د ملکي نقلیه وسیلو په وړاندې 
د یوناما اسناد ښیي سربریه، د چاودنو توکو فشاري ماینونو 

ونو نایپرسونل ضد م تعبیه شویوچې دغه وسلې همدارنګه د 
له مازې د یوه ماشوم د وزن  په څری هم کارول شوي چې آن

، د ۲۷د اکتوبر پر  ۲۰۱۹چوي. د مثال په ډول د  امله هم
تعبیه د هلک  فاریاب والیت په پشتون کوټ ولسوالۍ کې یو

چې د هغه چاودیدونکو توکو پر فشاري ماین وخوت  شویو
لونو ک ۱۵او  ۱۳او څلورو نورو هلکانو چې عمرونه یې د 

بل لس کلن د ژوبلې المل شو.  ترمنځ وو د مړینې او د یوه
دغه وسیله د طالبانو له خوا پر یوه عمومي سړک د ملي اردو 
یوې پوستې ته څریمه ځای پر ځای شوی و څو نظامي 

 پرسونل هدف وګرځوي. 

یوناما یو ځل بیا د دې یادونه کوي، چې د پرسونل ضد 
مخنیوي، زیرمه کولو او ليږد  او د هغوي ماینونو د کاروني د 

ندیز تړون"( تر له منځه وړلو د کنوانسیون )"د ماینونو د بد 
تصویب یو کال وروسته، مال عمر یوه اعالمیه خرپه کړه چې د 
ځمکنیو ماینونو کارونه یې غندله، د ملکي وګړو په وړاندې 

ه ونونکی ځواک پیژنده، او د هغوي پر کارویې د هغوي ویجاړ
کوله یې چې هر  یې د بشپړ بندیز غوښتنه کوله او په ډاګه

، سیاسي یا د بل کوم هدف څوک چې دغه ماینونو د شخصي
لپاره کاروي، له اسالمي شریعت سره به سم مجازات شي. 
دغه اعالمیې د ماینونو د بندیز له تړون سره خپل غښتلي مالتړ 

ودیدونکو چا تعبیه شویوپه ډاګه کړ. طالبان ال اوس هم د 
د پرسونل ضد ماینونو  توکو فشاري ماینونه کاروي کوم چې

اما له طالبانو غوښتنه کوي چې زر تر زره  په څری کار کوي. یون
د دغو وسیلو کارونه ودروي او خپلې هغه پخوانۍ ژمنې 
 رعایت کړي چې د هغوي د بندیز لپاره یې ترسره کړې وې. 

او  يملکي وګړ په عمدي ډول بریدونه چې هغهدویم: 
 ملکي شیان په نښه کوي

ختلفو تکتیکونو په کارونې سره د ناصرو د مدولت ضد ع
مشخصو افرادو له عمدي هدف ګرځونې نیولې د ډزو، 

سي او ریموټي بمونو، او تر ځانمرګو بریدونو پورې یمقناط
په نښه کوي په  ګڼه ګونې چې په پراخه کچه د ملکي وګړو

 کال کې پر ولسي وګړو عمدي بریدونه جاري ساتلي.  ۲۰۱۹

پورې، یوناما د  ۳۱تر  دسمربد  ۱ري له کال د جنو ۲۰۱۹د 
ملکي تلفات  ۲۸۳۲ملکي وګړو د عمدي په نښه کولو څخه 

کال په  ۲۰۱۸مستند کړي چې د  89ټپیان( ۲۰۱۵مړه او  ۸۱۷)
په عمده ډول   کموایلغه  دسلنه کموايل په ډاګه کوي.    ۳۱ه  لپرت

ډلې له   د خراسان والیت  -دولت  د عراق او شام د اسالمي  
غونډو ترمنځ د ډله ییزو بریدونو په ګډون د  يانو دد ملک خوا

يل په پایله اپه ملکي تلفاتو کې د کموځانمرګو بریدونو له امله 
هغه ځانمرګي بریدونه چې په عمدي  کې رامنځ ته شوي. 

 ۲۷۱ملکي تلفاتو ) ۱۰۳۲ډول یې ملکي وګړي په نښه کړي د 
 ۵۷تله کال په پر ۲۰۱۸المل شوي، چې د  ټپیان( ۷۶۱مړه او 

د ملکي وګړو له عمدي هدف ګرځونې له .  کموایل ښييسلنه  
ته منسوب شوي شپږ  90امله هغه ملکي تلفات چې طالبانو

اسې حال کې هغه چې د عراق او شام سلنه راکم شوي په د
د خراسان والیت ډلې ته منسوب شوي  -دولت د اسالمي 

 سلنه راکم شوي.  ۴۸

په ځانګړي ډول د قاضیانو له عمومي کموايل سره سره، یوناما  
او مرستندویه کارکوونکو  االنو، روغتیایي کارمندانواو څارنو

په وړاندې د عمدي هدف ګرځونې له بریدونو څخه په ملکي 
تلفاتو کې له زیاتوايل او دغه راز د شیعه مذهبه مسلمانانو په 

د وړاندې د دوامدارو بریدونو له امله اندېښمنه ده. 
مهال د رایه اچوونکو،   مخکې او د ټاکنو پرولسمشریزو ټاکنو  
و، نوماندانو او نورو هغو چې په انتخاباتي د کمپاین کارمندان
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پروسه کې ښکیل وو بریدونو د ګډوډیو هغه هیښوونکي 
کال کې د ولسي  ۲۰۱۸جاري ساتلي کوم چې په  جریانونه

 جرګې د ټاکنو پرمهال ثبت شوي. 

چې پر ملکي وګړو او  یوناما یو ځل بیا د دې یادونه کوي
نړیوال قانون څخه   مدي بریدونه د بشرپالنې لهملکي شیانو ع 

جدي سرغړونې ګڼل کیږي او ښایي جنګي جرمونه وشمریل 
شي. سربریه پر دې، کله چې دا د ملکي وګړو په وړاندې د 
پراخو یا سیستماتیکو بریدونو د یوې برخې په څری ترسره شي، 

پر ضد جرمونه تشکیل کړي.  دغه ډول کړنې ښایي د بشریت
د دین یا نورو پیژندل   هپه ځانګړي ډول، کله چې دغه بریدون

د تشخیص وړ ډلې په ضد لکه شیعه شویو دالیلو پر بنسټ 
و په وړاندې ترسره شي، دغه ډول بریدونه ښایي د مذهبه لږکي

  جرم وګڼل شي.  ظلم او ستم

د عمدي   د غړو په ضد  قوېکال کې د قضایي    ۲۰۱۹یوناما په  
ملکي   ۳۱  یې  پېښې مستند کړي، چې له امله  ۱۷ښه کوونې  په ن

 ۲۰۱۸رامنځ ته شوي، کوم چې په    ټپیان(  ۱۱مړه او    ۲۰تلفات )
کال د پنځو دغو ډول پېښو په پرتله زیاتوایل په ډاګه کوي، 

 ۷چې له امله یې پنځه مړینې رامنځ ته شوې وې. د نومرب پر 
د دریو  په ولسوالۍ کې هغ یت په محمد آنېټه، د لوګر وال 

قاضیانو او د پکتیا محکمې د سکرتریت د یوه کارمند په 
څلور غړي د طالب  ېه قوئیګډون د پکتیا والیت د قضا

جنګیالیو له خوا هغه مهال ووژل شول کله چې کابل ته په یوه 
نېټه، په نوموړې  ۵پر  سپټمربشخصي موټر کې پر الر و. د 

د په خپل کور کې یو بل کارمن پکتیا محکمې ولسوالۍ کې د

طالب جنګیالیو له خوا چې نظامي یونیفورم يې پر ځان،   ۱۵د  
سمبال وو، په ډزو سره  ر کالشنیکوفونومخونه یې پټ او پ

ووژل شو. دوي د کارمند کور ته د شپې راغلي وو چې ځینې 
و او نورو یې د کور دروازه وټکوله. کله چې وام ختلي  بیې پر  

نیزي دوي هغه نیسي، د محکمې ر دروازه پراد قرباني ورو
 کارمند وژني او موټر یې اخلي او له سیمې څخه ځي. 

کال کې د دوو پېښو په پرتله په کومه کې چې  ۲۰۱۸یوناما په 
یې رامنځ ته کړي وو، په   (يټپدوه ملکي تلفات )یو مړ او یو  

کال کې د روغتیایي کارمندانو د عمدي په نښه کولو اته  ۲۰۱۹
ملکي تلفات )نهه مړه او    ۲۲  یې  پېښې مستند کړي چې له امله

نېټه د بغالن  ۴ل پر د اپری 91رامنځ ته شوي. ټپیان( ۱۳
 کلینیکوالیت په پلخمري ښار کې د یوه ډاکټر په شخصي 

کې یو ریموټي بم وچاودید، چې ډاکټر یې وواژه او د یوې 
ما له د یونا 92ښځې په ګډون شپږ نور ناروغان یې ټپي کړل.

وا د راغونډو شویو معلوماتو سره سم، شاو خوا شپږ میاشتې خ
پخوا، د دغه والیت لپاره د طالبانو د تش په نامه د وايل د 

د ملي امنیت د ریاست له خوا ونیول شو.  زویمرستیال 
رواني بې  زویطالبانو پر دغه ډاکټر فشار راوړ چې د هغه د 

چې په مرګ  ه منله،ربه و ني، خو هغه یې ختایید کړثباتي 
 وګواښل شو. یوناما دغه پېښه طالبانو ته منسوب کړې. 

یوناما د تښتونې د یوې پېښې په ګډون د دولت ضد عناصرو 
له خوا ، په عمدي ډول د رسنیو د کارمندانو د په نښه کولو  
پنځه پېښې مستند کړي چې له امله یې د ژورنالستانو او رسنیو 

 ټپیان(فات )یو مړ او اووه ملکي تلون اته د کارمندانو په ګډ
کال کې، یوناما درې دغه ډول پېښې   ۲۰۱۸رامنځ ته شوي. په  

تلفاتو   ۲۲مستند کړې وې چې د رسنیو د کارمندانو په ګډون د  
کال   ۲۰۱۹المل شوي. د مثال په ډول، د   ټپیان( ۱۰مړه او    ۱۲)

ابل بجې د ک ۴:۰۰نېټه، د مازدیګر شا و خوا  ۴د اګست پر 
رمه ناحیه کې په یوه بایسکل کې ځای پر ځای په څلو ښار

د مختلفو کال کې    ۲۰۱۹په  دولت ضد عنارصو  

په کارولو رسه په عمدي ډول پر تاکتیکونو 

لو بریدونو ته دوام ملکیانو او ملکي شیانو خپ

 ورکړ. 
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شوي د ریموټي بم چاودنې هغه بس په نښه کړ چې د خورشید 
. په دغې چاودنه انتقالولخصوصي تلویزیون کارمندان یې 

کې دوه سړي، د ټکسي یو چلوونکی او د ځایي تیلو ټانک 
دوه کارمندان ووژل شول او د خورشید تلویزیون درې 

 -دولت د عراق او شام د اسالمي ل. ټپي شو ارمندانک
خراسان والیت ډلې د دغه برید مسوولیت پر غاړه 

 93واخیست.

 ولسمشریزې ټاکنې

یوناما د ملکي وګړو او ملکي شیانو د عمدي هدف ګرځولو 
په ګډون د ټاکنو اړوند تاوتریخوايل له امله پر ملکي وګړو د 

تره د طالبانو له خوا پام وړ اغیز له امله اندېښمنه ده، چې زیا
رامنځ ته شوی. د نوم ثبتونې پروسې د پیل سره سم چې د 

اي، یوناما د ټاکنو کال تر پ ۲۰۱۹نېټه پیل شوه د  ۸جون پر 
مړه   ۹۱ملکي تلفاتو )  ۴۷۴ي چې د  تایید کړپېښې    ۲۷۷اړوند  

 ۲۴یوناما د ټولو تښتونو المل شوي.  ۲۴( او انټپي ۳۸۳او 
هغه یې طالبانو  ۲۶۶پېښو له جملې  ۲۷۷تښتونو په ګډون، د 

 ۳۲۱مړه او  ۷۰ملکي تلفاتو ) ۳۹۱ته منسوب کړي چې د 
ړوند یوه ملکي ژوبله د عراق او المل شوي. د ټاکنو ا ټپیان(

خراسان والیت ډلې او یوه دولت  -دولت شام د اسالمي 
نېټه په   ۲۸پلوه وسله والې ډلې ته منسوب شوي. د جوالی پر  

د سیاسي ګوند پر دفرت د مسوولیت نا   ریون بهد زرغ کابل کې  
مړه   ۲۱ملکي تلفاتو )  ۷۱منل شوي ډله ییز برید په پایله کې د  

په ګډون، پاتې ملکي تلفات نا معلومو دولت  ان(ټپی ۵۰او 
 ضد عناصرو ته منسوب شوي. 

د ټاکنو له ورځې مخکې، د ښوونکو او زده کوونکو په ګډون 
اښ خپور کړ چې له ټاکنیزې افغان اتباعو ته یو جدي ګو

پروسې خپل ځانونه لرې وساتې څو د هغوي د نظامي 
د بشرپالنې نړیوال  94له زیان څخه وژغورل شي.عملیاتو 

قانون په صراحت سره وایي چې د جګړې ښکیلې خواوې 

باید مخکې له مخکې د هغو بریدونو په اړه موثر خربداري 
کله چې ر مګورکړي چې ښایي ولسي وګړي اغیزمن کړي، 

په داسې حال کې  95.ور نه کړيد دغه کار اجازه شرایط 
صادر چې د خربداري ورکولو مکلفیت مطلق نه دی، هر 

خربداری هغه مهال موثر ګڼل ؛ ويشوي خربداری باید موثر 
د طالبانو له  96.کیږي چې پرهغه د عمل کولو قابلیت ولري

خ او بې ټاکنو پر ورځ ترسره شویو بریدونو د خپل پرا خوا د
ی بې اغیزې کړ؛ آن هغه توپریه ماهیت له امله هر ډول خربدار

لي وو، ال اوس هم اتچې د ټاکنو له پروسې یې ځانونه لرې س
د زیان له جدي ګواښ سره مخ وو. سربریه پر دې، پر 
انتخاباتي مرکزونو د بریدونو د ارادې په اړه ملکي وګړو ته 

قانون الندې د جګړې خربداري ورکول د بشرپالنې تر نړیوال  
اړونده خوا د نورو مشخصو احتیاطي تدابریو په ګډون، د خپلو 

 . خالصويه نه مکلفیتونو له رعایت کولو څخ

د ټاکنو پر ورځ، یوناما په ټول افغانستان کې  ۲۸پر  سپټمربد 
 ۲۸۱ي چې د تایید کړپېښې  ۱۰۴د ټاکنو اړوند تاوتریخوايل 

د قربانیانو له المل شوي.    ان(ټپی ۲۵مړه او    ۳۱ملکي تلفاتو ) 
یو پر درې برخې څخه زیات هغه یې ماشومان وو. یوناما دغه 

پېښې   ۹۳د ګواښونو، تهدیدونو او ځورونې    راز د ټاکنو پر ورځ
مستند کړي، چې په عمده ډول انتخاباتي مرکزونو ته څریمه د 
چاودیدونکو توکو له ځای پر ځای کولو، همدارنګه له ګډون 

یه اچوونکو د مخنیوي په هڅه د غری مستقیمو وسلو څخه د را
په ګذارولو سره د ولسواليو د اداري مرکزونو او انتخاباتي 
مرکزونو له هدف ګرځونې څخه جوړ وو. د ټاکنو پر ورځ د 

-ټاکنو اړوند پېښو څخه زیاتره رامنځ ته شوي ملکي تلفات  
او طالبانو ته منسوب او پاتې نور یې د طالبانو  -سلنه ۹۷

افغان ملي امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادلې او یوه پېښه 
 97دولت پلوه وسله والې ډلې ته منسوب شوي.
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کال کې د ولسي جرګې د ټاکنو پر مهال د مستند  ۲۰۱۸په 
شوي جریان په تعقیب، یوناما په ګڼ میشتو ملکي سیمو کې د 
 غری مستقیمو وسلو د کارونې له امله کومې چې د بې توپریه

اغیز درلودونکې دي، د ملکي وګړو د زیان پام وړ کچې 
چې لږ  مستند کړي. یوناما له اندېښنې سره د دې یادونه کوي

په خپلو کورونو  ټپیان( ۷۳مړه او  ۱۲ملکي وګړي ) ۸۵تر لږه 
کې له انتخاباتي پروسې لریې د دغو پېښو له امله زیانمن 

 شوي. 

ټاکنیزه پروسه یوه یوناما یو ځل بیا د دې یادونه کوي چې 
کنو لپاره کارول شوي مرکزونه او ودانۍ ملکي دنده ده. د ټا

نظامي موخې نه دي او له همدې امله له بریدونو خوندي 
او ملکي شیانو هر ډول عمدي په نښه کول دي. د ملکي وګړو  

موجهو  او ناښایي جنګي جرمونه وګڼل شي. له کوم تبعیض 
رایه اچوونکو یا د ټاکنو د محدودیتونو پرته د نوماندانو، 

په څری په ټاکنو کې ګډون کول یو بشري حق دی کارمندانو 
چې د بشري حقونو تر نړیوال قانون او افغان الندې تضمنی 

د ټولو د یوې ټاکنیزې پروسې لپاره  شوی. سربریه پر دې،
وي د مالتړو او د رایه اچوونکو، نوماندانو، د هغ-افرادو 

دی چې د رایه ورکوونکو خورا مهم  حق    دا  -ټاکنو کارمندانو
او نوماندانو له ثبت نیونې تر رایې اچونې او تر ټاکنو تر 
وروستۍ مودې پورې په ټولو پړاونو کې د ویرې او تهدیدونې 

 98څخه ازاد او خوندي وي.

لپاره،  د ټاکنو اړوند تاوتریخوايل په اړه د ال زیاتو معلوماتو
ړه د یوناما ځانګړی مهرباني وکړئ د دغې موضوع په ا

 وګورئ.   (۲۰۱۹راپور)اکتوبر 

هغه بریدونه چې عبادت ځایونه، دیني مشران او 
 عبادت کوونکي په نښه کوي 

کال په پرتله د هغو بریدونو له  ۲۰۱۸کال کې د  ۲۰۱۹یوناما په 
 99عبادت ځایونه، دیني مشران او عبادت کوونکي  چې  امله

سلنه کموایل مستند  ۴۸یې په نښه کړي په ملکي تلفاتو کې 
کموايل عمدتا د عراق او شام د اسالمي کړي، چې دغه 

خراسان والیت ډلې له خوا په دغو بریدونو کې د  -دولت 
په ټولیز ډول، د دولت  100کموايل له امله رامنځ ته شوي.

مړه  ۸۰ملکي تلفاتو ) ۲۳۶بریدونه د  ۲۰و له خوا ضد عناصر
عراق سلنه( یې د    ۶۵ره )المل شوي، چې زیات  ټپیان(  ۱۵۶او  

خراسان والیت ډلې له خوا اړول   -دولت  او شام د اسالمي  
شوي. له عمومي کموايل سره سره، د طالبانو له خوا د دغه 

ات ډول بریدونو له امله ملکي تلفات له دوه برابرو څخه زی
 101شوي.

ځانمرګي بریدونه د هغو بریدونو لپاره د پېښې د نوعیت 
ادت ځایونه، دیني مشران او عبادت مخکښ هغه دي چې عب

ملکي تلفات  ۱۲۷کوونکي یې په نښه کړي، چې له امله یې 
د مثال په ډول، د   102رامنځ ته شوي.  ټپیان(  ۶۵مړه او    ۶۲)

کې په 103نېټه د ننګرهار په ده باال ولسوالۍ  ۱۸اکتوبر پر 
مړه او  ۶۱ملکي تلفات ) ۱۱۹ه جومات کې ځانمرګي برید یو

کال کې د دغه ډول د ټولو  ۲۰۱۹په  ل، چېواړو ټپیان( ۵۸
تلفاتو له نیمه یي څخه زیات جوړوي. بریدګر په ځان پورې 

د جمعې د لمانځه پرمهال   د چاودیدونکو توکو ډک واسکټ
ماشومان وژل شوی   ۲۰تلفاتو ترمنځ،  د  په جومات کې وچوه.  

نور یې ټپي شوي. یوناما دغه پېښې د عراق او شام د  ۱۰او 
 خراسان والیت ډلې ته منسوب کړې.  -لت وداسالمي 

چاودیدونکو توکو د کارونې   تعبیه شویویوناما د غری انتحاري  
و، دیني مشران او عبادت کوونکو په په وسیله د عبادت ځایون

مړه   ۶ملکي تلفات )  ۸۸نښه کولو شپږ پېښې مستند کړي چې  
په کابل کې په نېټه،  ۲۴یې اړويل. د مئ پر  ټپیان( ۸۲او 

ې ځای پر ځای شوی ریموټي بم چاودنه التقوی جومات ک
زیات وګړي   ۷۰۰وکړه چریې چې د جمعې لمانځه پر مهال له  

راغونډ شوي وو. چاودیدونکي توکي په منرب کې ځای پر ځای 
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مولوي ریحان لمونځ  عالمشوي وو چریې مشهور دیني 
دوه نور ورکاوه. د دغې چاودنې په پایله کې نوموړی او 

ي ریحان د لومونور ټپي شول.  ۳۴ووژل شول او  ملکیان
افغان ملي امنیتي ځواکونو په مالتړ او د طالبانو او د عراق 

خراسان والیت ډلې باندې په  -دولت او شام د اسالمي 
 نېوکې کولو مشهور و. یوناما دغه پېښه طالبانو ته منسوب کړې. 

دیني  په کومو کې چې یوناما دغه راز د داسې پېښو له امله
ملکي  ۱۷عبادت کوونکي په نښه او ویشتل شوي،  مشران او
. د مثال په ډول، د جون يمستند کړ  ټپیان(  ۷مړه او    ۱۰تلفات )

یو دیني مشر څوک چې همدارنګه د حج او اوقافو نېټه،    ۲۷پر  
، د ننګرهار والیت په جالل اباد و د ریاست سرپرست هم

خراسان والیت  -دولت ښار کې د عراق او شام د اسالمي 
 104ډلې له خوا په ډزو سره ووژل شو.

د ملکي وګړو او ملکي شیانو پر ضد د بریدونو د نړیوال 
قانوني ممنوعیت سربریه، د بشرپالنې نړیوال قانون او جنایي 

چې عبادت ځایونو، کوم  نړیوال قانون د جوماتونو په ګډون پر  
کلتوري شتمني ګڼل کیږي، بریدونه منع او هغه جرم 

د بشري حقونو تر نړیوال قانون الندې غړي  105مریي.ش
، رعایتدولتونه باید د خلکو دا ازادي وساتي څو د عبادت،  

 106عمل او زده کړې له الرې خپل دین یا عقیده ولمانځي.
کې برخه  هر شخص د دې حق لري چې په کلتوري ژوند

واخلي، په کوم کې چې د هر شخص دا حق هم شامل دی 
هغه برخمن له او  کړي رسی پیداسته ال چې کلتوري مریاث

 107شي.

 

 

خراسان والیت ډلې  -دولت د عراق او شام د اسالمي 
هغه بریدونه چې  يله خوا د فرقه ییزې انګیزې لرونک

 شیعه مذهبه لږکي په نښه کوي

ال اوس هم د طالبانو عناصرو په تېره بیا د عراق او  یوناما
ې له خوا د شیعه خراسان والیت ډل -دولت شام د اسالمي 

چې زیاتره یې هزاره توکمه دي مذهبه لږکیو مسلمانانو په ضد  
اتلي. د فرقه ییزې انګیزې لرونکو بریدونو مستند کول جاري س

دا له دغې ټولنې څخه ملکیانو ته د زیات زیان دوام په ډاګه 
 108.شويراهیسې د یوناما له خوا مستند    ۲۰۱۶کوي چې د  

هغوي امنیت او خوندیتوب او د  یوناما د دغې لږکۍ ډلې د
پر ازادیګانو او د ژوند پر کیفیت د دغو د دیني او خوځښت 

 بریدونو د منفي اغیز په اړه سخته اندېښمنه ده. 

یوناما د شیعه مذهبه لږکیو مسلمانانو په ضد د فرقه ییزې 
پېښې مستند کړي چې له امله   ۱۰انګیزې لرونکي تاوتریخوايل  

رامنځ ته شوي،  ټپیان( ۳۶۸مړه او  ۱۱۷ملکي تلفات ) ۴۸۵
سلنه کموایل  ۳۵کال د دغه ډول بریدونو په اړه  ۲۰۱۸چې په 

 -لت دود عراق او شام د اسالمي  109په ډاګه کوي.
د اوو هغو مسوولیت   له جملې  پېښو  ۱۰خراسان والیت ډلې له  

پر غاړه اخیستی، چې په ډاګه کوله یې چې د دوي هدف د 
لمانانو په نښه کول و. د دغو اوو پېښو شیعه مذهبه لږکیو مس

رامنځ ته  ټپیان( ۳۶۱مړه او  ۱۱۲ملکي تلفات ) ۴۷۳له امله 
 شوي. 

مذهبه لږکیو مسلمانانو د کلتوري زیاتره ملکي تلفات د شیعه 
او مذهبي مراسمو د فعالیتونو پرمهال رامنځ ته شوي. په دې 

 ۲۰۱۹ا په  ده چې یونام  لهتر ټولو هغه خونړۍ پېښه شامه  کې یو
د عراق او شام  ۱۷، کله چې د اګست پر ل کې مستند کړېکا

خراسان والیت ډلې له خوا د زیاترو شیعه   -دولت  د اسالمي  
سلمانو ګډونوالو د واده پر مراسمو د فرقه ییزې مذهبه م

انګیزې لرونکی ځانمرګي برید ترسره کړ، چې له امله یې د 
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ملکي  ۲۳۴ون ګډ په ټپیان( ۳۵مړه او  ۱۵ماشومانو ) ۵۰
رامنځ ته شول. سربریه پر  110ټپیان( ۱۴۳مړه او  ۹۱تلفات )

 -دولت نېټه، د عراق او شام د اسالمي  ۷دې، د مارچ پر 
اسان والیت ډلې د کابل د مزاري د مصلې په سیمه کې د خر

حزب وحدت اسالمي د هزاره توکمه مشر عبد العلي مزاري 
په پایله کې د دغې پېښې    وان وتوغاوه.اد تلنی پر یاد غونډه ه

 111رامنځ ته شول.  ټپیان(  ۱۰۴مړه او    ۱۱ملکي تلفات )  ۱۱۵
ښار کې د  نېټه په غزني  ۵نوموړې ډلې دغه راز د جوالی پر 

شیعه مذهبو پر یوه جومات برید ترسره کړ. د محمدیه جومات 
ملکي تلفات  ۲۴په دننه کې د ریموټي بم چاودنې له امله 

چې زیاتره یې ماشومان وو، رامنځ ته  (ټپیان ۲۲)دوه مړه او 
 شول. 

کال کې د عراق او شام د اسالمي  ۲۰۱۹یوناما دغه راز په 
یت ډلې له خوا د مسوولیت منل شوې خراسان وال  -دولت 

مذهبه لږکیو مسلمانو زده  شیعهدوه پېښې مستند کړي چې د 
نوموړې ډلې په ، ۸کوونکي یې په نښه کړي. د اکتوبر پر 

 يتعبیه شوه یوه ټولګي ر کې د غزني پوهنتون پغزني ښا
 ۲۰چاودیدونکي توکي وچول. د دغې چاودنې له امله د 

ملکي تلفات رامنځ ته شول.   ۲۷ښځینه زده کوونکو په ګډون  
نېټه د عراق او شام د اسالمي  ۲سربریه پر دې، د جون پر 

خراسان والیت ډلې په یوه بس پورې چې د  -دولت 
سي بم ییې لیږدول نښلول شوي مقناطپوهنتون محصلنی 

لومړۍ چاودنې وروسته نوموړې ډلې دویمه وچاوه. تر 
چاودنه وکړه چې صحنې ته رارسیدلې د لومړۍ مرسته 
برابرونکي په نښه کړل. د دغې پېښې له امله یو ملکي شخص 

 شول.  اننور ټپي ۱۰ووژل شو او 

ي بریدونو یوه ورځ وروسته، د واده  -نېټه د عراق او شام د اسالمي دولت  ۱۷پر کال د اگست  2019د 
خراسان والیت ډلې له خوا په کابل کې د واده پر مراسمو تر ځانمرک 

/ تاالر پر وینه پوښل شوي. انځور:  ي
 یوناما فردین واعظ 
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ملکیان ې  چ  و کېپر شیعه مذهبه مسلمانانو هغه بریدونه په کوم
ې له نړیوال قانون څخه عمدي ډول په نښه شوي، د بشرپالن  په

جدي سرغړونې دي او ښایي جنګي جرمونه وشمریل 
سربریه پر دې، کله چې دا د ملکي وګړو په وړاندې   112شي.

د پراخو یا سیستماتیکو بریدونو د یوې برخې په څری ترسره 
کیل شي، دغه ډول کړنې ښایي د بشریت پر ضد جرمونه تش

کړي. په ځانګړي ډول، کله چې دغه بریدونو د دین یا نورو 
پیژندل شویو دالیلو پر بنسټ د تشخیص وړ ډلې په ضد لکه 

یعه مذهبه لږکيو په وړاندې ترسره شي، دغه ډول بریدونه ش
 113جرم وګڼل شي. ظلم او ستمښایي د 

بشري هغو پر ه مذهبه مسلمانانو بریدونه د هغوي یع پر ش
په ازاد ډول خپل کلتوري او مذهبي   شيوالی  چې وکحقونو  

د لمانځنې پر مراسمو،     114.تریی ګڼل کیږي  مراسم ولمانځي
او نورو ټولنیزو  ښوونیزو مرکزونو ،ایونوځ عبادتتلینونو، 
ډول سخت د دغو بریدونو پراخ وسعت په په ګډون، غونډو 

دا وړتیا اغیزمنه کوي چې له کومې ویرې پرته خپل د هغوی 
 او مذهبي مراسم په ازاده فضا کې ولمانځي او په کلتوري
 توګه خپل ژوند پر مخ یوسي. عادي 

یوناما افغان دولت ته یو ځل بیا د هغه د مکلفیت یادونه کوي 
د پر ګډون، تل مراسمو د لمانځلو او کلتوري چې د مذهبي 

د ټولو لږکیو امنیت او  شمولقومي لږکیو په  مذهبي او
 ،د قومي  چې  کړي  باید ډاډمندولت    .کړي  ډاډمنخوندیتوب  

یا  يتبعیض، دوښمن نژادي اومذهبي کرکې خرپول چې
اوتریخوایل راپاروي او د قانون له خوا منع شوی د قانون ت

  115.نیول شوېخرپولو مخه  د مخې یې دتنفیذ له

  اړوند د ملکي وګړو تښتونې  پورې جګړې پهدرېیم: 

د وسیلو په څری د دولت ضد عناصرو د تهدیدونې او کنرتول 
تښتونې زیاتره وخت د ري ساتلي. ملکي وګړو تښتونې جا

کال د  ۲۰۱۹نورو بشري حقونو د سرغړونو پیالمه وي. د 

پورې، یوناما د جګړې اړوند  ۳۱تر  دسمربد  ۱جنوري له 
 ۱۰۰۶مستند کړي چې له امله یې  116پېښې ۲۱۸تښتونو 
ه نور ټپي ملکیان وژل شوي او پنځ ۵۰اغیزمن شوي،  ملکیان

کال  ۲۰۱۸و د شمری له پلوه د شوي. دا د تښتول شویو ملکیان
سلنه کموایل په ډاګه کوي، خو د تښتول شویو د  ۴۶په پرتله 

د دریو پېښو   117وژنو د شمری په تړاو په ورته کچو پاتې دی.
ته منسوب   118ډلو والو په استثنا سره چې دولت پلوه وسله

 -زیاتره طالبانو  -صروشوي، پاتې ټولې پېښې دولت ضد عنا
 ته منسوب شوي. 

په مستند شویو پېښو کې د بشري مرستو د کارمندانو، ماین 
پاکانو او روغتیایي کارکوونکو تښتونې شاملې دي. د مثال په 

ب آنېټه د سمنګانو والیت په روی دو ۱۴پر  سپټمربډول، د 
ولسوالۍ کې د طالب جنګیالیو یوه وسله واله ډله د ماین پاکۍ 

یوې نړیوالې ادارې کمپ ته ننوتل او د هغوي پنځه نارینه  د
هغوي د ادارې له څلورو نقلیه وسیلو او د وتښتول.  غړي یې

له  کسان ماین پاکۍ د ځینو سامان االتو سره یو ځای نیويل
یې له  ۳۰پر  دسمربځان سره یوه نږدې والیت ته یوړل او د 

خوشې کړل. د نږدې ټول سامان االتو سره یو ځای بریته را
والۍ کې په د دایکندي والیت په نومیش ولس ۱۶اکتوبر پر 

ناتوران وتښتول. یپېښه کې، طالبانو دوه نارینه واکس هیوې بل
نځګړیتوب وروسته یې د قومي مشرانو تر مورځې  درې

 وروسته بریته خوشې کړل. 

د خصوصي سکتور له کارمندانو څخه د پېسو  یوناما دغه راز 
کې  کارونه په و د یوې وسیلې په څری د تښتونود ترالسه کول

 سیمو، په ځانګړي ډول د هیواد په شمايل  یکړ  زیاتوایل مستند
نېټه د سمنګانو والیت  ۲۹کې. د مثال په ډول، د جوالی پر 

نی ولسوالۍ کې، طالبانو پر عمومي سړک یو یه صوف پاپه در
الریو چلوونکي چې د  ۲۵و چې د  یچیک پوست جوړ کړ

کسان له کوم  سکاره یې لیږدول وتښتول. تښتول شوي ډبرو
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وروسته بریته خوشې کړل شول. په  ېزیان پرته د پېسو تر تادی
نېټه د بلخ والیت په چهار بولک  ۱۱ورته ډول، د اکتوبر پر 

ولسوالۍ کې، طالبانو د یوه چیک پواینټ په جوړولو سره په 
نه ودرول. یوې شخصي کمپنۍ پورې اړوند د تیلو پنځه ټانکرو

طالبانو پنځه موټر چلوونکي د هغوي مرستیاالن له نقلیه  
یو ځای یوې نږدې سیمې ته له ځان سره یوړل او وسیلو سره  

مقابل   تر هغې یې بندي کړي وو ترڅو چې یې د هر ټانکر په
 امریکایي ډالر( تادیه کړل.  ۳۹۰افغانۍ )نږدې  ۳۰۰۰۰ کې

او جنایي بانډونو له  یوناما همدارنګه د وسله والو ګروپونو
ورکول ادونه کوي، د کومو په اړه چې کم راپور  خوا د تښتونو ی

که څه هم یوناما هغه تښتونې چې د جګړې د ښکېلو  کیږي. 
لوري نه ترسره کیږي په سیستماتیک ډول نه مستند  خواوو له

کوي، خو بیا هم په منظم ډول د دغه ډول پيښو راپورونه 
ادارو او د ملګرو ملتونو    د نادولتي  لکه هغه چې  ترالسه کوي،

 .کارمندان په نښه کوي

اړوند تښتونې افغانان د شخصي ازادۍ او  ېجګړې پور په 
د خپلسري توقیف څخه د ازاد اوسیدلو له بنسټیزو حقونو 

محروموي. د طالبانو له خوا پر سرتو سړکونو او لویو  څخه
 ښتخوځالرو ترسره شوې تښتونې او د هغوي ګواښونه د 

 . او له ویرې ډک چاپرییال رامنځ ته کوي ازادي محدودوي

، غری هوګړو په ضد ترسره شوې ظالمانڅلورم: د ملکي 
 انساني او له سپکاوي ډکې سزاګانې

کال کې د دولت ضد عناصر له خوا د موازي  ۲۰۱۹یوناما په 
عديل جوړښتونو د پريکړو د عملي کولو په پلمه د ظالمانه، 

له سپکاوي ډکو سزاګانو الس پورې کولو نهه غری انساني او 
قضایي  موازيو د پېښې مستند کړي. دولت ضد عناصر

جوړښتونو سره سم په جنایي او مدني قضیو کې قضاوت کول 
جاري ساتلي، په تېره بیا د دوي تر ولکې الندې سیمو کې 
چریې چې خلک رسمي عديل میکانیزمونو ته خورا محدود 

ضد عناصرو له خوا د "اخالقي الس رسي لري. د دولت 
شویو سزاګانو   تخطي ګانو" لپاره د سزاګانو په ګډون په جاري

کې اعدامونه، د بدن د غړو پرېکول، او پر دورو وهل شامل 
. یوناما اته پېښې چې د اته ملکي تلفاتو )د پنځو سړیو او دي

یوې ښځې مړینه، او د یوې ښځې او یوه سړي ژوبله( طالبانو 
ښه چې د یوه ملکي سړي د ټپي کیدو المل شوې، د او یوه پې

خراسان والیت ډلې ته  - دولتعراق او شام د اسالمي 
 منسوب کړي. 

نېټه د هرات والیت په ادرسکن ولسوالۍ  ۱۹د جنوري پر  
کې، طالبانو یو سړي وروسته تر هغې پر دار وځړاوه کله چې 

کړ. د هغوي تش په نامه محکمې هغه د مرګ پر سزا محکوم  
دغه سړی د یوه سړي پر وژنه او د هغه د موټر سایکل پر غال 

انو په حراست کال له لومړیو راهیسې د طالب  ۲۰۱۸تورن و، او د  
کې و. دغه سړی د نږدې یوه کال لپاره بندي و ترڅو چې یې 
د طالبانو د موازي عديل سیستم د دریو محاکمو له الرې 

ه د کونړ والیت په نېټ ۱۱شوه. د اکتوبر پر  رسیدګيقضیه 
 -دولت رنګ ولسوالۍ کې، د عراق او شام د اسالمي ان

ړي غوږ د هغوي خراسان والیت ډلې د خلکو تر منځ د یوه س
د تش په نامه محکمې تر سزا وروسته غوڅ کړ. قرباني د یوه 
بل سړي غوږ پرې کړې و چا چې له دغه دعوا کوله؛ د نوموړې 

فرمان په صادرولو سره، امر ډلې د تشه په نامه محکمې د یوه  
وکړ چې د دغه سړي غوږ هم باید پرې کړای شي. د دغې 

ځایي خلک موجود   ۱۵۰وا  سزا د جاري کیدو پر مهال شا و خ
 وو. 

د دولت ضد عناصرو له خوا جاري شوې سزاګانې د 
افغانستان تر قوانینو الندې جرمي کړنې ګڼل کیږي او د بشري 

 حقونو
ه څېر سختې ریه پر دې، د اعدام پسرغړونې تشکیلوي. سرب

 ديج سزاګانې کویل شي د بشرپالنې له نړیوال قانون څخه
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 119نګي جرمونه وشمېرل شي.او ج کړي سرغړونې تشکیل
پر افرادو ژر یوناما له دولت ضد عناصرو غوښتنه کوي چې 

تر ژره د ظالمانه، غری انساني او له سپکاوي ډک چلند یا 
 رسوي.پای ته و وضع کولسزاګانو 

د نظامي موخو لپاره د کورونو او نورو ملکي پنځم: 
 ځایونو کارول

د دولت ضد عناصرو له خوا د یوناما په دوامدار ډول 
هستوګنیزو کورونو، مارکیټونو او جوماتونو په ګډون له ملکي 
موقعیتونو څخه د بریدونو د ترسره کولو پېښې مستند او په اړه 

ي د دولت پلوه چې هغو، کوم اګه کړېپه ډاندیښنې یې 
 ځواکونو له خوا د برید له ګواښ سره مخ کوي. 

نېټه د بلخ والیت په چمتال  ۶د مثال په ډول، د مارچ پر 
ولسوالۍ کې، د افغان ملي امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ 
د ځمکنۍ نښتې پرمهال، افغان ملي اردو د هغو طالب 

زو کورنو یګنه هستوک چې پجنګیالو په لور هاوان وتوغاوه څو
د هاوان مرمۍ پر یوه ملکي کور ولګیده چې د کې پټ وو. 

یوه شپږ کلن هلک په ګډون یې درې ملکي وګړي ووژل او 
د زابل والیت   ۱۳درې نور ماشومان یې ټپي کړل. د نومرب پر  

چې هڅه په سیورې ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو له خوا 
نیزو کورنو کې پټ هستوګ  کړي چېیې کوله هغه طالبان په نښه  

د توغول شوي هاوان پر پرچه یوه ښځه ووژل شوه ، وو شوي
. افغان ملي اردو طالبانو د دغو او شپږ کلن هلک ټپي شو

 تلفاتو لپاره ګرم وګڼل. 

په مشخصو قضیو کې، دولت ضد عناصرو ملکي وګړي د 
هغوي د خوښې خالف په خپلو کورونو کې ساتلي. د مثال په 

پر لومړۍ نېټه د بغالن والیت په پلخمري ښار   ربټمسپ، د  ډول
کې، طالبانو له مختلفو لورو څخه پر ښار ګڼ بریدونه ترسره 
کړل، او په زور هستوګنیزو کورونو ته ننوتل. یوناما هغه پېښه 

ې په کومه کې چې طالب جنګیايل یوه کور ته ننوتي تایید کړ
 و وژیل. کور څښنت چا چې د تېښتې هڅه کوله په ډزد  او

دولت پلوه ځواکونو د هغوي د عملیاتو په پایله کې د رامنځ 
رونو کې د پټیدو یا وته شویو ملکي تلفاتو لپاره په هستوګنیزو ک

د "انساني سرپ" په څری د ملکيانو د کارونې له امله دولت ضد 
ت ضد عناصر چې د دولې عناصر ګرم ګڼي. په داسې حال ک
سیمو او ودانیو کې د پټيدو یا دنده لري چې په ملکي میشتو 

یمو او ودانیو د ډزو کولو له الرې ملکي وګړي له له دغو س
خطر سره مخ نه کړي، دغه راز دولت پلوه ځواکونه په مساوي 
ډول د دې مکلفیت لري چې د ملکي وګړو د ساتنې او 

په پام کې  دابریت خوندي کولو لپاره ټول ممکنه احتیاطي
هم نه کمیږي کله  په هغو حاالتو کې، او دغه مکلفیت ونیسي

چې دښمن د ملکي وګړو ترمنځ پټ شوی وي. یوناما دولت 
د دې هڅې د کولو له ځانګړې ارادې سره ته ضد عناصرو 

د بشرپالنې چې نظامي اهداف له په نښه کولو خوندي کړي 
او ملکیانو په عمدي د نظامي اهدافو    تر نړیوال قانون الندې

ممنوعیت یادونه واقع کولو د  ډول په یو ځای کې د
 120کوي.
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 . دولت پلوه ځواکونه ۴
 فلا. عمومي کتنه

کال کې یوناما د ملکي تلفاتو په   ۲۰۱۹کال په پرتله، په    ۲۰۱۸د  
سلنه ټولیز زیاتوایل مستند کړی کوم چې دولت  ۱۳برخه کې 

دا په پرله پسې توکه د دوهم  -پلوه ځواکونه ته منسوب دی
 څخه د ۱کال د جنوري د  ۲۰۱۹زیاتوایل دی. د کال لپاره یو 

 ۲۹۳۳پورې، دولت پلوه ځواکونه د ټولټال  ۳۱ډسمرب تر 
ټپې کیدنو( المل  ۱۴۶۰مړینو او  ۱۴۷۳ملکي تلفاتو )

د ملکي تلفاتو په برخه کې زیاتوایل کوم چې دولت   121شوې.
شوی په اصل کې د ځمکنیو نښتو پلوه ځواکونو ته منسوب 

ملکي تلفاتو په برخه کې د زیاتوايل او په پایله کې د 
نګه د هوايي بریدونو په پایله کې د یو څه ټولیز زیاتوايل همدار

له امله را منځ ته شوی. له هغه را وروسته چې کله یوناما په 
کال کې په سیستماتیک مستند کولو پیل وکړ، دا د ملکي   ۲۰۰۹
ته  و تر ټولو لوړه کچه ده چې دولت پلوه ځواکونوتلفات

دولت پلوه  منسوب شوې. د ملکي تلفاتو رجحانات چې په

ځواکونو د اعمال وړ دي د کال په اوږدو کې ثابت نه دي پاته 
شوې، خو د دولت ضد عناصرو د رجحاناتو په پرتله متفاوت 
وو. په داسې حال کې چې دولت ضد عناصرو ته منسوب 

دریمه فات د لومړیو شپږو خاموشه میاشتو وروسته په  ملکي تل
کونو ته منسوب ربعه کې اوج ته رسیديل، دولت پلوه ځوا

شویو ملکي تلفاتو د لومړیو دریو ربعو لپاره د پام وړ زیاتوایل 
کال کې د ورته مودې په پرتله،   ۲۰۱۸سلنه( څرګند کړ. په    ۳۳)

 ۳۹ته کچې )په دې پسې بیا د کال په څلورمه ربع کې د ور
 سلنه(  کمښت رامنځ ته شوی. 

کې د   ۲۰۱۹ه ځواکونو ته منسوب ملکي تلفات په پلو دولت
کال کې د   ۲۰۱۸سلنه جوړوي چې په  ۲۸ټولو ملکي تلفاتو 

سلنې څخه لوړ و. دولت پلوه ځواکونو ته منسوب ډیری  ۲۴
سلنه( د ځمکنیو نښتو پر مهال رامنځ ته  ۴۳ملکي تلفات )
سلنه( او د تالشي  ۳۶سې هوايي بریدونه )شوې، چې ورپ

 122سلنه( راځي. ۱۲ات )عملی

 

ې د ربع پر  ۲۰۱۹په  ال ک  اساس د دولت پلوه ځواکونو له خوا را منځ ته شوې ملکي تلفاتک

 ټپیان   وژل شوي
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ملکي  ۱۲۶۰مهال دولت پلوه ځواکونو د ځمکنیو نښتو پر  
 ۲۰۱۸ټپې کیدنې( اړويل، دا د  ۸۹۷مړینې او  ۳۶۳تلفات )

سلنه زیاتوایل ښيې، او د دوو کلونو پرله پسې   ۲۵کال راهیسې  
یوناما د دولت پلوه ځواکونو له  123کمښت بریته معکوسوي.

کارونې په پایله کې د ملکي تلفاتو   خوا د ډزو د غری مستقیمې
وایل مستند کړې، چې د داسې وسلو  یاتسلنه ز  ۲۵په برخه کې  

د کارولو د بې توپریه اغیزو په اړه، په ځانکړې توګه  د وګړو 
 124را پورته کړې. اندیښنېپه ګڼ میشتو سیمو، 

کلونو کې د دولت پلوه ځواکونو له خوا  ۲۰۱۹-۲۰۱۴په 
 لفاترا منځ ته شوې ملکي ت

کال کې، د دولت پلوه پوځي ځواکونو له خوا د ترسره   ۲۰۱۹په  
 ۷۰۰ملکي تلفات ) ۱۰۴۵شویو هوايي بریدونو په پایله کې 

 ۲۰۱۸ټپې کیدنې( را منځ ته شوې چې، دا د  ۳۴۵مړینې او 
دا له هغه راهیسې چې   125سلنه زیاتوایل ښيې.  ۳کال په پرتله  

مستند کولو پیل وکړ، د کال کې په سیستماتیک  ۲۰۰۹یوناما په 
لفاتو تر ټولو لوړ شمری هوايي بریدونو په نتیجه کې د ملکي ت

هم دولت پلوه ځواکونو ته د منسوب  دي. هوايي بریدونه

شویو ملکي مړینو مخکښ المل پاته شوی او هغوي ته د ټولو  
 منسوب شویو ملکي مړینو نږدې نیمايي برخه جوړوي. 

 د تالشي د عملیاتو پر مهال دد دولت پلوه ځواکونو له خوا 
 ۲۰۱۹تلفاتو دریم مخکښ المل و، په  ملکيقوې کارول د 

ې ټپ ۸۲مړینو او  ۲۷۸ملکي تلفاتو ) ۳۶۰کال کې د ټولټال 
کال په پرتله د ملکي زیان   ۲۰۱۸کیدنو( په درلودلو سره، دا د  

ورته لوړې کچې ښیې چې کله یوناما د پام وړ زیاتوایل مستند 
عملیاتو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو تر الشي د دا د ت 126کړ.

کال کې د  ۲۰۰۹ټولو لوړ شمری دی کوم چې یوناما  په 
ند کړی. د تالشي سیتماتیک مستند کولو له پیل راهسیې مست

زیاتره عملیات د ملي امنیت د ریاست د ځانګړو ځواکونو د 
واحدونو، د خوست ساتنې ځواک او یوې نوې را منځ ته 

 ”شاهنی ځواکونو”خوا چې ځايي خلک يې د شوې ډلې له 
په نوم یادوي، ترسره شوي. دغه ډلې د قوماندې د رسمي 

والو فعالینو سره کړیو څخه د باندې ، اکثرا په سیمه کې د نړی
په شراکت کې او د نړیوالو ځواکونو له خوا د هوايي مالتړ په 

 کال کې په زیاتیدونکې کچه د افغان ۲۰۱۹درلودلو سره ، په 
 هوايي ځواک سره په همغږي کې فعالیت کوي.  

 دولت پلوه وسله والې ډلې

 ځواکونهافغان ملي امنیتي 

 نړیوال پوځي ځواکونه
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 لومړی. افغان ملي امنیتي ځواکونه\

 ۱۶۸۲کال کې د ټولټال  ۲۰۱۹افغان ملي امنیتي ځواکونه په 
ټپې کیدنې( المل شوې، دا   ۱۰۰۲مړینې او    ۶۸۰ملکي تلفاتو )

د افغان هوایی  127کال په پرتله لږ زیاتوایل ښيې. ۲۰۱۸د 
ي بمباریو کې د ملکي تلفاتو ټولیز ځواکونو لخوا په هوای

مښت د ځمکنیو نښتو له امله د ملکي تلفاتو په برخه کې د ک
زیاتوايل له امله بریته پوره کوي. یوناما د ځمکنیو نښتو په 
نتیجه کې د ملکي تلفاتو د کمښت په اړه د پرمختګ په برخه 

نګړي توګه په ملکي ګڼ میشتو کې د شاتګ له امله، په ځا
 ه اندیښنه لري. د غری مستقیمو ډزو د کارونې له امل سیمو کې

په داسې حال کې چې د تالشي د عملیاتو په نتیجه کې را 
کال په شان، په لوړو کچو  ۲۰۱۸منځ ته شوي ملکي تلفات، د 

کې پاته شوې، هغه ملکي تلفات چې د ملي امنیت د ریاست 
و د خوست ساتنې ځواک ته منسوب ځانګړو ځواکونو ا

جعه وکړئ( د د شاهنی ځواکونو )الندې برخې ته مراشوي، 
هغو په پرتله کم شوې. یوناما د افغان ملي امنیتي ځواکونو له 
خوا د تالشي د عملیاتو په زمینه کې د ټپې کیدو په پرتله د 
ملکي مړینو د غری متناسب میزان په اړه، چې اساسا د هغو 

نیت د ریاست تیجه کې را منځ ته کیږې چې د ملي امپیښو په ن
  128دي، اندیښنه لري. منسوبخاصو ځواکونو ته 

 دویم. نړیوال پوځي ځواکونه/

 ۷۸۶کال کې نړیوالو پوځي ځواکونو ته ټولټال    ۲۰۱۹یوناما په  
ټپې کیدنې( منسوب کړې،   ۲۲۷مړینې او    ۵۵۹ملکي تلفات )

د  129سلنه زیاتوایل ښيې. ۱۸کال په پرتله  ۲۰۱۸چې دا د 
منځ ته شویو ټولو ملکي اکونو له خوا د را نړیوالو پوځي ځو

هغه یې د هوايي بریدونو په نتیجه  ۹۶تلفاتو له جملې څخه، 
ال له کې را منځ ته شوي، د هغو بریدونو په شمول چې 

وړاندې پالن شوې )"عمدي په نښه کول"(، او هغه بریدونه 
چې په سیمه کې )"متحرک په نښه کول"( د افغان ملي امنیتي 

و او نړیوالو پوځي ځواکونو پر وړاندې د ګواښونو په ځواکون
 غربګون کې ترسره شوي.

یوناما د هوايي بریدونو په نتیجه کې، د ملکي تلفاتو د پرله 
ې په اړه، په ځانګړې توګه په جوړښتونو د پسې لوړې کچ

هوايي بریدونو له امله او د تالشي د عملیاتو په مالتړ کې 
لي امنیت د ریاست د ځانګړو ترسره شوې بریدونه چې د م

 اندیښنهځواکونو او شاهنی ځواکونو له خوا ترسره شوې، 
لري. یوناما د په نښه کولو د پروتوکولونو چې د نړیوالو پوځي 

 
مسؤله خوا )د یوناما له خوا 

 1منسوب شوې(
مجموعي ملکي   ټپې شوې ملکیان وژل شوي ملکیان

 تلفات
د مجموعي ملکي 

 سلنه  تلفاتو

 سلنه ۱۶ ۱۶۸۲  ۱۰۰۲ ۶۸۰ افغان ملي امنیتي ځواکونه

 سلنه  ۸ ۷۸۶  ۲۲۷ ۵۵۹ نړیوال پوځي ځواکونه

 سلنه ۲ ۱۸۴  ۸۲ ۱۰۲ دولت پلوه وسله والې ډلې

نا څرګندې وسله والې 
 ډلې/متعدید دولت پلوه ځواکونه

 سلنه ۳ ۲۸۱  ۱۴۹ ۱۳۲
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کونو له خوا کارول شوي، کوم چې د هغو شیانو په نښه ځوا
کولو ته اجازه ورکوي کوم چې د نړیوال بشردوستانه قانون 

ځي اهدافو تعریف نه پوره کوي او الندې د مشروع پو
همدارنګه هغه اشخاص چې نه په مستقیم ډول په جګړو کې 

وه تنظیم شوې وسله برخه اخلي او نه په دوامداره توګه په ی
له ډله کې جنګي فعالیت کوي، په ځانګړي ډول اندیښنه وا

  130لري.

  

مسؤل اړخ )د یوناما له خوا 
 منسوب شوې(

 مجموعي ملکي تلفات  ټپې شوي ملکیان ل شوي ملکیان وژ

افغان ملي پوځ )د هوايي 
 ځواک په شمول(

۳۸۱ ۷۰۷ ۱۰۸۸ 

د ملي امنیت ریاست، د ملي 
امنیت د ریاست د ځانګړو 

  1ځواکونو په شمول

۱۷۹ ۵۲ ۲۳۱ 

 ۹۰ ۶۷ ۲۳ افغان ملي پولیس

 ۳۶ ۲۷  ۹ افغان سیمه ییز پولیس

ځواکونه نور افغان ملي امنیتي  
 او ګډې منسوبونې

۸۸ ۱۴۹ ۲۳۷ 

 



 

58 
 

ې په اړه د افغانستان کلنی راپور: په وسله واله شخړه کې د 
 ۲۰۱۹ملکي وګړو د  ساتنی

  
خراسان  -په افغانستان کې د داعش  ۱۹سپټمرب په کال د  ۲۰۱۹ید کې چې د په افغانستان د متحده ایالتونو د میشتو ځواکونو په هوايي بر

 ملکي تلفات اړويل ۳۰څانګې تر کنرتول الندې سیمه کې په بزګرانو ترسره شو، 

ږ په یوه خیمه يې واړه په خیمه کې ویده وو. نه پوهیږم د شپې څو بجې وې، خو موږ د بم په یوه اواز له خوبه را جګ شو چې زمو ۱۸شپه وه او موږ "
ږ يې بیا په وکړ، موږ د خوب له خپلو ځایونو راپاڅیدلو او له خیمې په بیړه ووتلو. زما دوه تنه همکاران د یوې ونې الندې له ما سره ودریدل ... مو اصابت

انه( ټپې شوی یم او ه )ښۍ پښه، ښې مټ او ورنښه کړو او موږ درې واړه په ځمکه ولویدلو. زه بې هوشه شوم. سهار بریته په هوش راغلم او پوه شوم چې پ
زما سرتکې له شګو او دوړو ډکې وې. ما د  .کلن وه. ما نه لیدالی شوای او نه مې حرکت کوالی شوای  ۱۶تر ما الندې دواړه همکاران مړه شوي. یو يې  

کړم کوم چې ژوندي پاته شوي وو او  ړو زه له ځایه بې ځایه مرستې لپاره چیغې وهلي. هیڅوک د سهار تر اوو بجو پورې را ښکاره نه شول، زموږ ځینو غ
 کلن نارینه قرباني ۳۰ --     "ځینو نورو سړک ته وڅکولم او بیا يې روغتون ته انتقال کړم.

 د ننګرهار په عامه روغتون کې د یوناما له خوا ورسره مرکه شوې ۲۲کال د سپټمرب په  ۲۰۱۹د 

ځواکونو د ننګرهار والیت د خوګیاڼیو ولسوالۍ، د وزیرو تنګي په سیمه کې د داعش تر کنټرول الندې بجو، نړېوالو پوځي    ۲د سهار په نږدې    ۱۹د سپټمرب په  
نارینه کارګران په ساحه کې د خرڅالو  ۱۵۰سیمو کې پر یوه ځنګلنه سیمه کې په خلکو د ډرون الوتکي پر مټ اته بریدونه کړي. د راپورونو له مخې شاوخوا 

موخه د جلغوزو د غوټیو په راټولولو بوخت وو. دوی د د اعش له خراسان څانګې اجازه تر السه کړې وه او هم يې قومي جلغوزو د پروسس په لپاره د 
والۍ و د ولسمشرانو ته د ورسپارل شوي مکتوب له الرې د هغوي د نیت په اړه چې موخه يې په ساحه کې د جلغوزو راټولول و افغان ملي امنیتي ځواکونو ا

ه اکو ته ال د مخه په کتبي توکه خرب ورکړی و. د هوايي بریدونو پر مهال، کارګران په بیالبیلو اوو خیمو کې چې په سیمه کې خورې وي، ویداو والیت چارو
 وو.

ندې افغان ې کې د وخت څخه وړاد پیښې تر پیښیدو ژر وروسته د غوڅ مالتړ ماموریت د ملکي تلفاتو ټیم ته د پیښې په تړاو لومړني معلومات ورکړل، پد
ه چې په کې حکومت او ملي امنیتي ځواکونو ته د ورکړل شويو مکتوبونو په اړه ځانګړي معلومات شامل وو. نړېوالو ځواکونو رسنیو ته یوه اعالمیه ولیږ 

کړې" او په اعالمیه کې دې کره حمله ترسره ښودل شوي چې د متحده ایاالتو ځواکونو "د داعش تر کنټرول الندې سیمه کې او د داعش ترهګرو پر وړان
کسان وژل شوي دي". د اعالمیې په حواله، یاد کارګران " د  ۱۶يې ویلي چې دوی "ډاډه دي چې په دې برید کې د په نښه شویو داعش جنګیالیو په ګډون 

و پورې غری جنګیايل د داعش جنګیالیو سره ن تر اتکړې چې "ممکدوي ارزونه    افغان امنیتي ځواکونو یا امریکايي پوځ د خربتیا پرته " یادې سمې ته تللي.
 ګډ په نښه شوي وي او تر اتو پورې غری جنګیايل وژل شوي دي." 

لکي تلفاتو د د قربانیانو، د هغوي د خپلوانو، قومي مشرانو، دولتي چارواکو، روغتیايي متخصصینو، د ملي امنیت د ریاست او نورو په شمول، یوناما د م
یوناما په روغتون کې چریې چې هغوي تر درملنې الندې وو، د یو شمری قربانیانو سره هم مرکې  تو سرچینو څخه معلومات راټول کړي.زیا  ۳۰یق لپاره له  تصد

ي یوناما د اضايف ملکتنه نور وژل شوي.  ۲۰تنه نارینه ملکیان ټپیان شوي او لږ تر لږه  ۱۰ترسره کړې دي. یوناما تایید کړې چې د دوو هلکانو په شمول، 
ه کې چې د وايل  تلفاتو په اړه، چې نه شي کوالی تصدیق يې کړي، معلومات تر السه کړي.  د متحده ایاالتو ځواکونو د ننګرهار د وايل له خوا په هغه ناست

امریکايي ډالر(  ۲۲۰۰یا )افغانۍ ۱۶۶۶۰۰شوي، په دفرت کې جوړه شوې وه، د اتو قربانیانو هرې کورنۍ ته چې د ملکي وګړو په حیث پیژندل شوې او زیانمن 
 ورکړي. 

 131یوناما ټینګار کوي چې د شخړې ښکېلې غاړې مکلفیت لري هر هغه څه چې شوني وي ترسره کړي ترڅو تصدیق شي چې هدفونه پوځي موخې دي،
اتي، نظارتي او نورو امکاناتو د کارولو لپاره اړتیا په ګوته او د شرایطو الندې د ممکنه جامع وضعیتي پوهاوي د ترالسه کولو لپاره د ټولو موجوده استخبار

ل شوي، دې ته په کتو چې د پیښې ریدونه ترسره شوي، د هغو تدبریونو په اړه چې د اهدافو د تاییدولو لپاره په پام کې نیوکوي. په کومه طریقه چې هوايي ب
ې په سیمه کې د هغوي د شتون د ماهیت په اړه د افغان ګډو ځواکونو له خوا معلومات پر مهال قربانیان ویده وو او په جګړه کې ښکیل نه وو او دا چ

ي امنیتي ځواکونو سره په ګډه د زده کړې د جدي پوښتنې راپورته کوي. یوناما د نړیوالو پوځي ځواکونو څخه غوښتنه کوي چې د افغان ملشریک شوي، 
کوم چې باید په طرزالعملونو کې د اړوندو بدلونونه څخه خرب ورکړي ترڅو په راتلونکي کې ملکي زده شوي فعالیت په یوه پیاوړي تمرین کې دخیل شي، 

 وګړو ته د ورته زیان د اوښتو مخه ونیسي. 
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 له والې ډلېم. دولت پلوه وسرېید

پیښو او د شخړې په تړاو   ۵۷کال کې په ټولټال    ۲۰۱۹یوناما په  
دولت پلوه وسله د تښتونې په اوو پیښو کې کوم چې یوناما 

 ۱۰۲ملکي تلفات ) ۱۸۴والو ډلو ته منسوب کړي، ټولټال 
کال په پرتله  ۲۰۱۸ي. دا د ټپې کیدنې( مستند کړ ۸۲مړینې او 

ډلو له خوا د ملکي تلفاتو په برخه د دولت پلوه وسله والو 
د یادونې وړ ده چې دا د  132کې دوه سلنه زیاتوایل ښيې.

 د شمری نږدې دوه برابره ده.  کال راهیسې د ملکي تلفاتو  ۲۰۱۷

د  اساساًد دولت پلوه وسله والو ډلو له خوا ملکي تلفات  
سلنه ملکي تلفات( او ور پسې   ۴۰ځمکنیو نښتو په زمینه کې )

سلنه ملکي تلفات( واقع شوې.   ۳۴ي په عملیاتو کې )د تالش
یوناما د لوړ شمری پیښو په اړه چریې چې د تالشي د عملیاتو 

لت پلوه وسله والو ډلو په عمدي توګه ملکیان په پر مهال دو
نښه کړي، په خاصه توګه اندیښمنه ده. د دولت پلوه وسله والو 

ساتندویه  زیاتره ملکي تلفات، چې د خوست دډلو له خوا 
ځواک او شاهنی ځواکونو له خوا، چې د راپورونو له مخې 

اد په د دواړو مالتړ د نړیوالو فعالینو له خوا کیږي او د هیو
جنوب ختیځه سیمه کې )خوست، پکتیا، پکتیکا او غزني 
والیتونه( عملیات کوي، د تالشي د عملیاتو پر مهال را منځ 

ته منسوب پاتې ملکي دولت پلوه وسله والو ډلو    133وې.ته ش
تلفات په عمده توګه په تخار او بغالن والیتونو کې پیښ 

 شوي.

ناصرو او د خپلو شخصي شخړو پر سر، او د دولت ضد ع 
ه والو نښتو کې د ښکیلتیا په نورو وسله والو ډلو سره په وسل

شمول، د دولت پلوه وسله والې ډلې په معافیت سره عملیاتو 
عملیات ترسره کوي، په قصدي  ته دوام ورکوي، د تالشي

ډول ملکي وګړي وژني. دولت پلوه وسله والې ډلې د قانوني 
ې فعالیت کوي، دا بنسټ پرته او د جوړښتونو څخه د باند

جوړښتونه د دې لپاره جوړ شوې چې څو یقینې کړې چې د 

ل قانون نړیوال بشر دوستانه قانون او د بشري حقونو د نړیوا
رغړونو لپاره د قوماندې د مراتبو په شمول، د قانون د س

سلسله، د حسابورکونې میکانیزمونه او د قربانیانو لپاره 
 خسارې د جربان ورکړه وضع شوي. 

یوناما د افغانستان په دولت، چې د هغوي د ژوند، آزادۍ او 
امنیت د حقونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو د بشري 

لري، غږ کوي ترڅو حقونو د خوندي کولو لومړني مسؤلیت 
ټولې دولت پلوه وسله والې ډلې منحل کړي او یا يې د ارزونې 

موثره  د یوه قوي طرزالعمل وروسته، د حسابورکونې د
میکانیزمونو او عملیاتي طرزالعملونو په دررلودلو سره د 
قوماندې په یوه رسمي حلقه کې ورګډې کړې کوم چې نړیوال 

نو نړیوال قانون ته درناوی ردوستانه قانون او د بشري حقوبش
سربریه پردې، حکومت مسؤلیت لري چې د دولت پلوه  .لري

غړونو ټولې وسله والو ډلو له خوا د بشري حقونو د سر
ادعاوې او د نړیوال بشردوستانه قانون سرغړونې وڅیړي او 

حیث د پیژندل شویو کسانو په حواله، د  د تورنو مرتکیبینو په
د افغانستان د جزا د قانون الندې  لوړو مقاماتو په شمول،

 الزم اقدامات اتخاذ کړي. 

 د خوست ساتندویه ځواک او "شاهنی ځواکونه "

وه وسله واله ډله ده واک یوه دولت پلد خوست ژغورنې ځ
چې د منظمې پوځي قوماندې او کنټرول د جوړښتونو څخه د 

کال را هیسې  ۲۰۰۷باندې فعالیت کوي، دې ډلې لږ تر لږه د 
افغانستان په سویل ختیځ کې ځانګړي عملیات ترسره کړي. د  

د ملکي تلفاتو د ادعاوو او د ژوند او فزیکي امنیت د حقونو 
رغړونې او د بشري حقونو د نورو سرغړونو په اړه څخه د س

او شمول، یوناما په مکرر ډول د خوست د ساتندویه ځواک 
  134ورته کړي. عامه او خصوصي ډول اندیښنې راپ د کړنو په اړه په 

پخوا، د افغان ملي امنیتي ځواکونو غړو او حکومتي چارواکو 
و په د یوناما سره د خوست د ساتندویه ځواک د هر ډول کړن
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کال له پیل  ۲۰۱۹اړه د خربو څخه ډډه کوله. په هرصورت ، د 
نسوب سره سم، د ملي امنیت ریاست دې ځواکونو ته د م

محدود معلومات چمتو کړي، شویو ملکي تلفاتو د پیښو په اړه  
که څه هم دوي په پرله پسې توګه په نوم د ځواکونو د اخیستلو  

دا ځواکونو د ملي څخه ډډه کوي. یوناما په دې نظر ده چې 
امنیت د ریاست د ځواکونو په شان ورته فعالیت کوي او د 

خو دوی د ملي امنیت د  قوماندې ورته جوړښټ لري،
لري، لکه څنګه چې دا ځواکونه ځانګړو ځواکونو سره توپری  

کوم قانوني اساس نه لري چې پر اساس یې د افغانستان د 
 قانون سره سم خپل عملیات ترسره کړي.

کال کې، یوناما د خوست د ساتندویه ځواک د  ۲۰۱۹په 
پیښې مستندې کړې په کومو کې   ۱۲عملیاتو په پایله کې ټولټال  

زیاتره يې د تالشي مړینه را منځ ته شوې،  ملکيانو ۲۵د چې 
 ۲۰۱۸د عملیاتو په زمینه کې د ملکیانو عمدي وژنې وي، دا د  

ړ کمښت کال راهیسې د ملکي تلفاتو په برخه کې د پام و
کال په لومړۍ ربع کې د خوست  ۲۰۱۹یوناما د  135ښيې.

ساتندویه ځواک ته نږدې ټول منسوب شوي ملکي تلفات 
هغوي د تالشي ثبت کړي دي، ښکاري چې له هغه وروسته د  

 ۲۰۱۹په عملیاتو کې کمښت راغلی.  په هرصورت ، یوناما د  
تر پای پورې د دولت ضد عناصرو لخوا د خوست د  کال
م دویه ځواک پر وړاندې د بریدونو مستند کولو ته دواساتن

 ۲۰۱۸ورکړی. د یوه رجحان په تعقیب چې په لومړي ځل په 
دویه ځواک له کال کې مستند شوی، یوناما د خوست د ساتن

خوا د خوست د والیت څخه ور ها خوا، په پکتیا او پکتیکا 
 والیتونو کې پیښې مستندې کړې دي. 

پیښې  ۱۵یوناما خه وروسته موده کې، کال د مارچ څ ۲۰۱۹د 
 ۵۸ملکي تلفات ) ۶۲مستندې کړې چې په نتیجه کې يې 

ټپې کیدنې( اوښتي چې شاهنی ځواکونو ته   ۴مړینې او 
یوناما د شاهنی ځواکونو د قوماندې د مراتبو د  منسوب دي.

سلسلې یا د ملي امنیت یا نورو دولت پلوه وسله والو ډلو سره، 
، د خوست د ساتندویه ځواک سره د دوی د بیلګې په توګه

د اړیکو په تصدیق کولو کې پاته راغلې. یادونه شوې چې 
 ت د هغو پیښو په شمریشاهنی ځواکونو ته د لومړۍ پیښې وخ

کې د ډراماتیک کمښت سره مصادف و کوم چې د خوست 
د ملي امنیت ځانګړو  136ساتنې ځواک ته منسوب شوی.
ه برید مسؤلیت چې ځایی ځواکونو هم په عامه ډول د یو

منسوب کړی، منلی، چې د دوی سرچینو شاهنی ځواکونو ته 
 137تر منځ د نږدې همغږي وړاندیز کوي.

د پکتیکا والیت په ارګون شاهنی ځواکونه د راپور سره سم 
ولسوالۍ کې میشت دي، دوي د خوست د ساتندویه ځواک 

لینو په شان، د اړتیا په وخت کې په ساحه کې د نړیوالو فعا
سره په ګډه او د نړیوالو پوځي ځواکونو په هوايي مالتړ، د 
قوماندې د مراتبو د سلسلې د رسمی حلقو څخه د باندې 

کې ، یوناما په پکتیکا، او  کال ۲۰۱۹په  فعالیت کوي.
همدارنګه په پکتیا او غزنی والیتونو کې داسې پیښې مستندې 

 کړي په کومو کې چې دا ډلې دخیلي وي. 

ځواک او د شاهنی ځواکونو غړي د هغو  ساتنې د خوست
سرغړونو لپاره چې دوی يې ترسره کوي د معافیت څخه 

اسې برخمن دي او کوم چې د ډیرې اندیښنې وړ دي. په د
حال کې چې د ملي امنیت د شورا له خوا د دغو عملیاتو او 
هغو په اړه چې په ترڅ کې يې د بشري حقونو سرغړونې را 

ړنې ترسره کیږي، یوناما د داسې قضیو په اړه منځ ته کیږي، څی
چې پکې د قوي د زیاتي کارونې، عمدي وژنو، او نورو  

ه بشري په جدي توګسرغړونو او هغو سرغړنو په تړاو چې 
حقونه او د افغانانو ژوند اغیزمنوي، د خوست د ساتندویه 
ځواک یا شاهنی ځواکونو د غړو د مسؤل ګڼلو په تړاو کوم 

 لري.معلومات نه 
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په کابل کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو او ملکي حکومتي 
ادارې غړي نه غواړي یا نه شي کوالی د دې ځواکونو په اړه 

ي، بس دومره کوالی شي ووايی په ښکاره ډول خربې وکړ
چې دا ډلې په بشپړ ډول د افغان ملي امنیتي ځواکونو تر 

ي چې د دوی کنټرول الندې نه دي. یوناما دا پوښتنه راوالړو
د روزنو، مايل تمویل، پالنولو او عملیاتو د ترسره کولو لپاره 
 بیا کومې ادارې مسؤيل دي، او دا پوښتنه هم را والړوي چې

د ترسره کولو وروسته آیا ارزونه او څیړنه ترسره د فعالیت 
 کیږي، دې ته ال ځواب نه دی موندل شوی.

کې د ټولو یوناما یادونه کوي چې حکومت په افغانستان 
حقونو د خوندي کولو  خلکو د ژوند، آزادۍ او امنیت د 

یوناما په حکومت غږ کوي چې یا خو  لومړنی مسؤلیت لري.
زمونو وروسته د خوست ساتندویه دې د قوي څارنې د میکانی

ځواک او شاهنی ځواکونه په وسله والو ډلو کې شامل کړي یا 
ې د ادعا سره دا ډلې منحل او غړي یې د هغو کړنو لپاره چ

سم د افغانستان د جرمي قانون سره په مغایرت کې دي تر 
د افغانستان  138څیړڼې الندې ونیول شي او تعقیب شي.

ډلو غړي د نړیوال  حکومت مکلف دی چې د دې
بشردوستانه قانون څخه د هر ډول سرغړونو او د بشري حقونو 

چې د نړیوال قانون د سرغړونو یا ناوړه ګټې اخیستنې لپاره 
  دوي ترسره کړي، مسؤل وګڼي.

 

 

 

 

ب. د هغو تاکتیکونو او پیښو نمونې کوم چې ملکیانو 
   ته زیات زیان اړوي

 هوايي بریدونه لومړی:

بجې وې او ټول په خپل کور کې   ۱۰د شپې نږدې    “ 
وو،موږ په ویدو کیدو وو. ]...[ یوه چورلکه د کور 

پرانیسته د پاسه ډیره ټیټه څرخیده. زما میړه دروازه  
تر څو وګوري څه جریان لري. کله چې هغه  
دروازه وازه کړه، چورلکې په ډزو ویشتلو پیل وکړ 

ښې يې ټپې کړې. هغه شاته  او د هغه دواړه پ
ولوید. ما او زما مشري لور ور منډه کړه تر څو  

شوم.    ټپېورسره مرسته وکړو. زه په ډزو ولګیدم او  
او یا کوم  زه په دې پوه نه شوم چې دا مرمۍ وي

ټوله سیمه کې تیتي بل څه، ټوټې يې غټي وي او په  
شوې. ]...[ موږ په خپلو وینو کې په ځمکه پراته 

اوس هم هغه چیغې چې د خپلو ماشومانو  وو. زه
نومونه مې اخیستل په یاد لرم، کوښښ مې کاوه پوه  

کلن  ۱۰پیښ شوې. هغوي زما  څهشم چې دوي ته 
ه و. زما لور ... څلور وواژه. د هغه نیم سر ن زوی

کلنه.... د هغې خیټه دومره بده ټپې شوې وه چې 
د هغې کولمې په بشپړه توګه د باندې را وتللي 
وي. د نږدې یوه ساعت لپاره هغې د درد څخه 

د مور نارې يې وهلي، دا درد لري، دا درد  –ژړل 
 لري، تر هغو چې د هغې غږ خاموش شو. ما هیڅ

    “رکت نه شو کوالی. و نه کوالی شوای؛ ما ح

 ۲۰۱۹د هلمند والیت په سنګنی ولسوايل کې د  --
د چورلکي په برید کې یوه ټپې   ۸کال د فربوري په  

 مریمن: د هغې دوه ماشومان وژل شوي.
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کال کې، د دولت پلوه ځواکونو له خوا د ترسره شویو   ۲۰۱۹په  
ملکي تلفات  ۱۰۴۵ټولټال هوايي بریدونو په پایله کې  ۲۱۹

کال  ۲۰۱۸نې( مستند کړي، دا په ټپې کید  ۳۴۵مړینې او  ۷۰۰)
کې د مخکنیو لوړو ارقامو په پرتله، د دې تاکتیکونو په پایله 

 139کې د ملکي تلفاتو په برخه کې دری سلنه زیاتوایل دی.
دا په پرله پسې توګه پنځم کال دی په کوم کې چې د هوايی 

یوناما په  ه کې ملکي تلفات زیات شوې.بریدونو په پایل
وایی بریدونو له امله د ملکي مرګ ژوبلې ځانګړي ډول د ه

کال په پرتله په  ۲۰۱۸د شمری په اړه اندیښنه لري، کوم چې د 
 سلنه زیاتوایل وموند.  ۳۱پرله پسې توګه په غری متناسبه کچه 

سلنه  ۱۰کال کې هوايي بریدونه د ټولو ملکي تلفاتو  ۲۰۱۹په 
ته په دوام هیسې دې رجحان کال را ۲۰۱۸د  140جوړوي. 

 –ورکولو سره، د هوايي بریدونو په پایله کې ډیری قربانیان 
تلفات د نړیوالو ځواکونو له خوا را منځ ته شوې،   –سلنه    ۷۲

ځواک ته افغان هوايي  141سلنه زیات شوي.  ۱۷کوم چې 
سلنه را ټیټ شوي، چې د ټولو  ۲۴منسوب ملکي تلفات 

په هوايي بریدونو کې پاته  142.سلنه جوړوي ۲۴ملکي تلفاتو 
ملکي تلفات د ناڅرګندو دولت پلوه ځواکونو له خوا را منځ 

 ته شوې. 

د متحده ایالتونو د هوايي ځواک د مرکزي قوماندې په 
یلوټ لرونکو او بې پیلوټو  حواله، د متحده ایالتونو الوتکو )د پ

کال کې په افغانستان کې ټولټال  ۲۰۱۹الوتکو په شمول( په 
کال راهیسې یو څه  ۲۰۱۸بمونه غورځويل چې دا د  ۷۴۲۳

په  143زیاتوایل ښيې. زیاتوایل او د کلونو په ترڅ کې زیات
 ۹۴۸سپټمرب میاشت کې یواځي، د متحده ایالتونو الوتکو 

کال راهیسې په یوه میاشت  ۲۰۱۰بمونه غورځويل چې دا د 
تو کال کې، د متحده ایاال  ۲۰۱۹کې تر ټولو لوړ ارقام دي. په 

هغه وخته تر ټولو زیات هوايي بریدونه ترسره کړې  الوتکو تر
 144وو چې په هر برید کې يې کم تر کمه  یوه وسله توغولې. 

د نړیوالو پوځي ځواکونو لخوا د زیاتو هوایی بریدونو دوام 
زې د ملکي تلفاتو المل شوی بلکه د راپورونو سره سم نه یوا

وړاندې د دوستانه ډزو د دوي د افغان شریکباڼو ځواکونو پر  
 145د یو شمری پیښو المل هم شوی.

کال کې د شپې په شمول، مخ  ۲۰۱۹افغان هوايي ځواک په 
پر زیاتیدونکي بریدونه مستند کړي دي. دې ځواکونو یوازې 

کې د شپنیو بریدونو د ترسره کولو  146کال په ډسمرب ۲۰۱۸د 
 وړتیا ترالسه کړې او له هغه راهیسې يې د ملي امنیت د

ځانګړو ځواکونو په شمول، د تالشي د شپنیو عملیاتو لپاره 
کړی چې دمخه یې تل د نړیوالو   مخ پر زیاتیدونکي مالتړ برابر

په هرصورت، په  پوځي ځواکونو لخوا په هوا کې مالتړ کیده.
کې د افغان تاکتیکي هوایي همغږي کونکو نشتون چې سیمه  

ل دي، دا به په موخه يې د هدف نیولو د چارو سره مرسته کو
پرله پسې توګه دقت او احتیاطي تدبریونو اغیزمن کړي، او له 

 147ملکي تلفاتو المل شي. همدې امله به د

کال کې، یوناما د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو او  ۲۰۱۹په 
واکونو لخوا د شپنیو عملیاتو د مالتړ په برخه کې د شاهنی ځ

 ۹۰ملکي تلفات )  ۱۴۴ترسره شويو هوایی بریدونو په پایله کې  
ټپې کیدنې( مستند کړي. د بیلګې په توګه، د  ۵۴مړینې او 
بجو، د هلمند والیت په موسی  ۱۱د سهار په ، ۲۲سپټمرب په 

کوماندوګانو کال ولسوايل کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د  
سره یو ځای د ملي امنیت د ریاست ځانګړو ځواکونو په 

ونو، چې د راپورونو سره سم سیمه کې د طالبانو پر مرکز
د    148القاعده هم حضور لري، د تالشي عملیات ترسره کړل.

عملیاتو په جریان کې، د دولت ضد عناصرو جنګیالیو د قوي 
ې افغان ځواکونو په کارولو سره غربګون وښود او په نتیجه ک

په افغانستان کې د میشتو امریکايي ځواکونو څخه د هوايي 
د یوناما له خوا د مرکه شویو سرچینو په  مالتړ غوښتنه وکړه.

يي حواله، د الوتکو او چورلکو په شمول، د یو شمری هوا
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تجهیزاتو څخه کار واخیستل شو. په عنی وخت کې، د واده 
دوه  تونیس او یو  –ن وو دری ګاډي چې یو په بل پسې روا

سیډان په سیمه کې را ښکاره شوو. د راپورونو سره سم، د 
یاتو سیمه کالبند شوه او کله چې دواړه موټر را تالشي د عمل

و نه توانیدل نږدي شول، هغو ته د دریدو سپارښتنه وشوه خو  
چې موټرونه ودروي.  دوه تونیس موټورونه د عملیاتو ساحې 

و د چورلکو څخه په توغول شویو ډزو ته ور دننه شول ا
 وویشتل شول. په لومړي موټر کې سپاره زیاتره مسافرین ووژل

شول او په دوهم موټر کې سپاره زیاتره مسافرین ټپیان شول. 
کې چې ناوې او زوم  دریم، چې یو سیډان موټر و په کوم

 ۱۵سپاره وو، په ډزو و نه لګیدل. د دغو بریدونو په پایله کې،  
ملکیان )د پنځو مریمنو او نهو ماشومانو په شمول( ووژل تنه 

په شمول چې عمرونه ماشومانو  ۶شول او )د دوو مریمنو او 
تنه ټپیان شول. د راپور سره   ۱۱کلونوتر منځ وو(    ۱۶او    ۱يې د  

پورې د القاعده او طالبانو جنګیايل  ۲۲خه تر څ ۱۴سم، د 

ان ونیول شول. کس  ۱۴ووژل شول او د یو شمری ښځو په شمول  
یوناما همدارنګه دری اضايف ملکي تلفات تصدیق کړي   149

یوه کور د هوايي برید په پایله کې  کوم چې  په ودانۍ کې په 
شویو معلوماتو په  را منځ ته شوې. د یوناما له خوا د تایید

حواله، په ودانۍ کې دوه کورونه جنګیالیو ته په کرایه ورکړل 
سیده. په شوې وو، خو د کور مالک په دریم کور کې او

افغانستان کې د متحده ایالتونو د میشتو ځواکونو هوايي برید 
ورونه په نښه کړل چې په نتیجه کې يې د کور مالک او دری ک

   کلن و، ووژل شول. ۱۰ې د هغه دوه زامن چې یو ي

   

 

 

ي برید کې د  ې د یوې الرې موټر  ۲۳-۲۲کال د مارچ په  ۲۰۱۹د کندز ښار په تیالوکه سیمه کې  په یو کور په هواني ې غړي چ 
ي ځواکونو له خوا د ټولنی

د نړیوالو پوچ 
دوي راټول شوي، ووژل. د راپور رسه سم یاد برید په  ې ماشومان لب  ږ ماشومانو په شمول، په  ۱۰پلوه ځواکونو په مالتړ تررسه شوی. د سیمه کې د دولت شاوخوا کې چ 

 ملکیان وژل شوي. انځور: نارص واقف ۱۳برید کې 
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د پیښې په تعقیب، ولسمشر غني په دې اړه خپله اندیښنه 
پیښې د څیړلو غوښتنه څرګنده کړه او د وايل څخه يې د 

د ملي دفاع وزارت هم رسنیو ته اطالع ورکړه چې   150وکړه.
شوي ملکي تلفات  رامنځتهايي بریدونو په پایله کې به د هو

، د ملي امنیت شورا دفرت په خپله مه۲۳وڅیړي. د سپټمرب په 
ټویټر پاڼه یو بیان خپور کړ چې د افغان او امریکایي ځواکونو 

تو د درلودونکې القاعده ډلې پر وړاندې لخوا د لوړو مشخصا
ي عملیات کوم چې د طالبانو د مشرانو سره یو ځای شو

ترسره کړې، په دې کې د القاعده مشر عاصم عمر، د هغه خرب 
ي چا چې ایمن الضواهري ته او په هلمند رسونکی شامل د

کې د طالبانو لپاره د چاودیدونکو توکو مشر ته د پیغامونو د 
لیت درلود. په ټویټونو کې څرګنده شوې چې رسولو مسوؤ

ون، د طالبانو د اتو  پاکستاني مریمنې، د عمر د مریمنې په ګډ
د ملي امنیت  151جنګیالو سره یو ځای توقیف شوې وې.

شورا هلمند ته د ملکي تلفاتو د ادعاوو د څېړلو په موخه یو 
پالوی استویل، چې پایلې یې د دې راپور تر لیکلو پورې ال 

 خرپې شوې. ندی

ده چې په افغانستان کې میشتو  ته څرګنده شوی یوناما 
 ۱۵-۶و هم د متحده ایالتونو د پوځ د امریکايي ځواکون

دې څیړنه ترسره کړې، د کومې پایلې چې د دې مقررې الن
خرپې شوې. یوناما په   ندیراپور تر لیکلو پورې په عامه توګه  

افغانستان کې د میشتو امریکايي ځواکونو او د افغانستان 
کوي ترڅو د خپلو موندنو پایلې په حکومت څخه غوښتنه 

قربانیانو ته مناسبي   ملکی  ې کړي او همدارنګهعامه ډول خرپ
 خسارې ورکړي.

 موخهد تالشي د عملیاتو پر مهال د ځمکنیو قواوو د مالتړ په  
کې د ترسره شویو هوايي بریدونو ور ها خوا، یوناما په 

اړه، ځانګړي توګه د انفرادي کسانو د عمدي هدف نیولو په 
نه هم   اخیستي اوکې برخه    نښتوچا چې نه په مستقیم ډول په  

په کومه وسله واله ډله کې دوامداره جګړه ییزه دنده ترسره 
کوي، په ځانګړي توګه اندیښمنه ده. دې ډول بریدونو ته د 
متحده ایالتونو د ملي دفاع د وزارت د جګړې د قانون د 

ړیوال بشر دوستانه الرښود الندې اجازه ورکول کیږي، خو د ن
. د بیلګې په توګه، یوناما په قانون سره په سمون کې نه دي

اندې چې د غری قانوني مخدره توکو په انفرادي کسانو ب

 د هوایي بریدونو له امله ملکي تلفات

ي ځواکونه 
 نړیوال امنین 

 افغان هوایي ځواک 

 غب  مشخص دولت پلوه ځواکونه 
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پروسس کې دخیل دي، د ادعا له مخې په مايل توګه د طالبانو 
چې ټکسی چلوي او د طالب  کسانمالتړ کوي، او هغه 

کوي، او هغه افراد چې د   چمتو  هم  جنګیالیو لپاره ټرانسپورټ
ندې سیمو کې )ذکات( راټولوي، د هوايي طالبانو تر کنټرول ال 

شوې ملکي تلفات تایید کړي.  رامنځتهپه نتیجه کې بریدونو 
یوناما ټینګار کوي هغه انفرادي کسان چې په سیاسي، مايل یا 
کوم بل ډول د وسله والې مخالفي ډلې مالتړ کوي، خو په 

واله دنده کې دوامداره جګړه ییزه دنده تنظیم شوې وسله 
وال بشر دوستانه قانون الندې د وسله والې ډلې نړید  نلري

د ملکي وګړو په توکه، هغوي د  152غړي  نه ګڼل کیږي.
کې په مستقیم   نښتو  بریدونو څخه  تر هغو پورې چې هغوي په  

 153ډول برخه وا نه خلي، خوندي دي.
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غانستان کې د میشتو د هلمند په سنګنی ولسوايل کې په یوه کور د کوم څخه چې طالبانو ډزې کولې په اف
 وېملکي تلفاتو المل ش ۲۰امریکايي ځواکونو هوايي برید، چې د 

 
بمبارد يې پیل وکړ. کله چې زه ویده وم نو ما یو غږ واورید او داسې فکر مې وکړ چې ال هم  “شپه وه. جنګي الوتکې راغلي او په 

 ویده یم. لومړي بم په هغه خونه اصابت وکړ چریې چې زه د خپل میړه او خپلې یوې لور سره وم. د خونې چت پر موږ را پریوت.
راننوت او موږ درې واړه يې له خونې څخه د باندې وایستلو.    زه یوازې یو څه په هوش وم، ما د خپل خسر غږ واورید چې خونې ته

بیا يې زموږ کور بمبارد کړ. هماغه خونه يې وویشته یو ځل   موږ ) ټول چې په  خونه کې وو( دوه خونې کښته بلې خونې ته والړو او  
هرې خوا ته تیتې شوې، چې له امله يې د خونې چت په موږ را پریوت. د درنو ټوټو په رالویدو سره، چې    په کومه کې چې موږ وو.

ډیری کسان په سرونو او زه پر مټ ولګیدم. ماشومان ووژل شول. ښايې زما میړه پر کوم بل شي لګیدیل وي، زما په پرتله د هغه څخه 
اره څوک را نه  الندې هلته په وینو کې تر سهاره پاته شو. زموږ مرستې ته تر سهزیاتي وینې بهیدې. ]...[ موږ تر را پریوتې چت 

 154غلل. که خربه تحقیقاتو ته راشي، زه به ووایم چې مسؤل شخص ماته راوړئ تر څو هغه ته ور وښایم چې په موږ يې څه راوستي.“
 

التړ په افغانستان کې د میشتو امریکايي ځواکونو په ترسره شوې  د افغان ځواکونو په م مه ۲۴د هلمند په سنګنی ولسوايل کې د جنوري په  --
 کلنه ښځینه قرباني ۳۰وايي برید کې ه
تصفیوي   لخواولسوالۍ په سیمه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو    سنګنی، د شپې په نږدې نهه بجو، د هلمند په  مه۲۴  -۲۳کال د جنوري په    ۲۰۱۹د  

لفاتو د کمولو د ټیم په حواله، وې او د قوي په کارولو سره يې ځواب ورکړ. د غوڅ مالتړ د ملکي تعملیات ترسره شول. په هغوي ډزې وش
 طالب جنګیالیو د استوګنې د یوه  کور څخه پر هغوي ډزې کولې او د دولت پلوه ځواکونو سره يې جګړې ته دوام ورکړ. 

ې چې یوه  بریدونه ترسره کړل. لومړي هوايي برید په یوه خونه اصابت وکړ چریپه افغانستان کې میشتو امریکايي ځواکونو په یوه کور دوه هوايي  
کورنۍ ویده و. د خونې چت را پریوت او ټول يې تپیان کړل. د کور مشر په بیړه خونې ته ورغی تر څو ټول د خونې څخه د باندې وباسي او د  

کې  هسیمپناه واخلي. یو څو دقیقې وروسته ، دوهم هوایی برید په هغه  مرتو په واټن کې په یوه بله خونه کې ۵۰ټولو څخه يې وغوښتل چې د 
 ترسره شو چریې چې د کورنۍ نور غړي پټ وو.

د د دوهم برید څخه وروسته، کور ته نږدې، په هوا کې په ځمکه ټیټه چورلکه راتاویده په داسې حال کې چې په ودانۍ دننه کې ځینې قربانیان 
ټپیانو وکوالی شوای  طر د هغوي خپلوان راغلل.دوی تر سهار پورې هلته پاتې وو تر څو چې د ټپيانو سره د مرستې په خاکمپلو الندې پټ وو.  

د لشکرګاه روغتون ته والړ شي. یوې سرچینې وویل چې یواځنی دلیل چې طالبانو دوی ته د سیمې څخه د تلو اجازه    هلمندله غرمې وروسته د  
یوه روغتون ته ولیږدول شول، چریې چې یوناما    ، دری تنه قربانیان د کندهار په ښار کېمه۲۸نې اړتیا وه. د جنوري په  ورکړه المل يې د طبي درمل

 وکوالی شوای د هغوي سره مرکه ترسره کړي. 
 ۱۵ملکي تلفات )  ۲۰مول،   وژل شویو ماشومانو او یوې مریمنې او دریو ټپې شویو ماشومانو په ش  ۱۰په ټوله کې هوايي بریدونو، د دریو مریمنو او  

مقررې الندې یوه څیړنه ترسره کړه،   ۱۵-۶کې میشت امریکايي ځواکونو د متحده ایالتونو د پوځ د    ټپې کیدنې( اړويل. په افغانستان  ۵مړینې او  
رکونې د مالتړ په هدف د څیړنې کسانو وژل تایید کړل. یوناما د تحقیقاتو سره د مرستې په موخه او د قربانیانو لپاره د حساب و  ۱۵دې څیړنې د  

تان کې د میشتو امریکايي ځواکونو په حواله، ځمکني ځواکونه هیڅ وخت په دې باور نه وو چې په ودانۍ  افسر ته معلومات برابر کړې. په افغانس
 کې ملکي کسان موجود وو او هغه دې هدف ګرځول شوې وي.  
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یکړې په بیړه سره نیولې کیږي او یا کله چې د هدف نیولو پر
کې( خو د ملکیانو د شتون) د بیلګې په توکه په موټر یا کور 

یا د انفرادي شخص د ملکي وضعیت په اړه ناکايف معلومات 
ممکن په اسانۍ سره موجود وي، یوناما د تریوتنې لپاره د ډیر 

یوناما په تریو څو کلونو کې د  155امکان په اړه اندیښمنه ده.
افغان ملي امنیتي ځواکونو/ د ناټو غوڅ مالتړ ماموریت/ په 

اکونو سره په خپلو ناستو افغانستان کې د میشتو امریکايي ځو
او همداراز د ملکي کسانو د ساتنې په خپلو راپورونو کې د 
ډیریدونکو ملکي تلفاتو د شمری کوم چې د هوايي بریدونو له 

ا منځ کیږي په دوامداره توګه اندیښنه څرګنده کړې، او امله ر
د هدف نیولو د معیارونو او د نښتو څخه د مخه د احتیاطي 

له پسې بیاکتنې لپاره يې په وار وار اړتیا څرګنده د پر  تدبریونو
    156کړې.

یوناما یادونه کوي چې نړیوال بشر دوستانه قانون د شخړې د 
ه کوي چې د ملکي ژوند د ټولو ښکیلو خواوو څخه غوښتن

تصاديف زیان، د ملکیانو د ټپي کیدو او ملکي موخو ته د زیان 
کې د هغو د کمیدو په صورت    پیښیدلود اوښتو د مخنیوي او د  

دغه هغه ژمنه   157په اړه ټول عملي احتیاطي تدبریونه ونیسي.
احتوا کوي چې موخه يې د کايف معلوماتو راټولول دي څو د 

وقعیت کې د هدف نیولو د ډاینامیکو حالتونو برید په خاص م
په شمول، د ملکي تلفاتو شتون وارزوي. کیدای شي دا په 

د تحلیل له الرې او  سیمه کې د ملکي ژوند د نمونو
همدارنګه په داسې طریقه سره ترسره شي په کوم کې چې 
خاص جوړښتونه کارول کیږي . دا په سیمه کې د ملکي ژوند 

الرې  چې ځانګړي جوړښتونه پکې کارول  له هغهد بڼې او 
کیږي د تحلیل له الرې ترسره کیدای شي، همدارنګه د ټولو 

ې، رڼې، عیني او بااعتباره هوایی بریدونو په اړه د یوې بشپړ
بیاکتنې د ترسره کولو له الرې د کومې په پایله کې چې ملکي 
تلفات اوښتي د اتخاذ شویو احتیاطي تدبریونو اغیزمنتوب و 

ښکیلې خواوې مکلفي دي چې د هوایی عملیاتو   158رزوي.ا
په پالنولو او ترسره کولو کې د تناسب اصول مراعات کړي، 

وځنډوي که چریې معلومه شي چې د  او هغه برید لغوه یا
ملکي زیان المل کیږي او د ریښتني او مستقیم اټکل شوې 

 159پوځي موخې د اندازې څخه زیاته وي.

شخړې یو اړخ د نړیوال بشر دوستانه قانون حتی که چریې د 
د مراعاتولو په برخه کې پاته راځي، دا چاره مخالفي ډلې د 

مکلفیتونو څخه نه  نړیوال بشر دوستانه قانون له خپلو
د تناسب اصل د په پام کې نیولو سره پلي   160خالصوي.

کیږي چې ایا هوایی بریدونه د پالن شويو، قصدي هدف 
و د یوې برخې په توګه ترسره کیږي یا دا چې ګرځولو د عملیات

د ځمکنیو ځواکونو پر وړاندې د ګواښونو په ځواب کې ترسره 
 . کیږي
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        ملیات د تالشي ع: دویم
نیمو بجو دری لويې چورلکې  ۱۰“هغه شپه د شپې په 

زموږ د کلي څخه لرې د دوو او دریو کیلو مرتو په واټن 
په یوه پرانیستې سیمه کې په ځمکه کښیناستې. کله  
چې دوی زموږ کلي ته راورسیدل، پوځي ځواکونو 
عمومي دروازو ته چاودیدونکي توکي کښیښودل او 

لو سره يې دروازه ويل، په الوزودروازې يې والوز
شو. زه د خپلې خونې    رامنځتهخالصه کړه او لوی غږ  

څخه راووتم او څلورو نارینه وو را ته وویل چې  
ساکت ودریږم، د سر شاته يې السونه راوتړل او زما شا  
يې دوی ته ورواړوله... د سهار په نږدې دریو بجو پوه  

ی او عملیات شو چې سرتریي د کوم څه ویلو پرته تلل
ای ته رسیديل... ما خپل دوه زامن او دوه وریرونه پ

چې په وینو لړيل وو او په ځمکه پراته وو، وموندل. 
دوي يې د هغوي د سرتګو له الرې په سر ویشتلي وو،  
دا زما د ژوند تر ټولو سخته شیبه وه. د دې حالت 
څخه د وتلو لپاره، ما د خدای څخه د صرب او قوت 

زما یواځنۍ ژوندې پاته شوی   ه. زما لور اوغوښتنه وکړ
زوی د ټکان په حالت کې په ځمکه جسدونو ته نږدې  
پراته وو.... موږ قربانیان خاورو ته وسپارل او او بریته 
خپلو کورونو ته ستانه شوو، د بې وزلۍ احساس مو 
کاوه ځکه چې موږ د خپلو ماشومانو د ساتنې لپاره د 

په کلي کې رلود... زموږ کوم کار د کولو توان نه د
هیڅوک هم نور د خوندیتوب احساس نه کوي. کله 
چې هم کومه چورلکه زموږ د سر د پاسه الوتنه کوي، 

هغه ماشومان چې د کورونو د باندې لوبې کوي  ټول
منډي وهي او په خوندي ځایونو کې پټیږي ځکه چې 
دوي ویریږي. زما کورنۍ تباه شوې او زه نور هیڅ 

 ندی پاته شوم.“ ، زه یوازې ژوژوند نلرم 
د پکتیا والیت په زرمت ولسوايل کې د تالشي په عملیاتو   --

تنه ملکي   ۱۱،  مه۱۱کال د اګسټ په    ۲۰۱۹کې، په کومو کې چې د  
 کسان ووژل شول،  د قربانیانو د کورنۍ یو تن غړي

 

د تالشي عملیات، چې اکثرا د "شپنيو عملیاتو" په نوم  
کال کې دوه سلنه ډیر  ۲۰۱۹کال په پرتله په   ۲۰۱۸یادیږي ، د 

کړي، چې د ټولو وختونو په پرتله نوې  رامنځتهملکي تلفات 
نیټې څخه بیا د ډسمرب   لومړۍکچې ته لوړ شوې. د جنوري د  

 ۳۶۰امله ټولټال  پورې، یوناما د شپنیو عملیاتو له می ۳۱تر 
د ټپې کیدنې( مستند کړې،  ۸۲مړینې او  ۲۷۶ملکي تلفات )

دغو تلفاتو زیاتره برخه د ملي امنیت د ریاست د ځانګړو 
ځواکونو، د خوست د ساتندویه ځواک او په پکتیکا کې د 

یوناما د  161شوې. لخوا رامنځتهمیشتو "شاهنی ځواکونو" 
ریان کې د تالشي د کال د لومړیو شپږو میاشتو په ج ۲۰۱۹

ي عملیاتو په پایله  کې د ملکي تلفاتو په برخه د ځانګړ
سلنه زیاتوايل(، یادونه کوي چې ور پسې د کال   ۸۶زیاتوايل )

سلنه کموایل( راځي. که څه هم  ۴۲په دوهمه نیمايي کې )
چې په دې برخه کې د راپور شویو ملکي تلفاتو ارقام د 

ان ټوله اندازه نه منعکسوي تالشي د عملیاتو څخه د ملکي زی
ه دي کوم ځکه چې پدې ارقامو کې هغه ملکي تلفات شامل ن

چې د تالشي د عملیاتو په جریان کې د ځمکنیو ځواکونو په 
 شوي.  رامنځتهمالتړ د ترسره شويو هوایی بریدونو په پایله کې  

کال کې د  ۲۰۱۹، یوناما په برعکسکال د رجحاناتو  ۲۰۱۸د 
د تالشي د  لخواست د ځانګړو ځواکونو ملي امنیت د ریا

سلنه  ۲۲په برخه کې  عملیاتو په پایله کې د ملکي تلفاتو
 ۱۴۸ملکي تلفات ) ۱۹۰کمښت ثبت کړی دی، چې ټولټال 

په هر صورت، د دولت   162ټپې کیدنې( جوړوي.  ۴۲مړینې او  
د تالشي عملیات، کوم چې په اصل   لخواپلوه وسله والو ډلو  

پر مخ وړل شوې، د ملکي تلفاتو   لخوانو  کې د شاهنی ځواکو
مړینې او  ۶۱تلفات ) ملکي ۶۳سلنه زیاته کړې او  ۴۲کچه 

 ځواکونوپه سیمه کې د نړیوالو    163دوه ټپې کیدنې( يې اړويل.
د تالشي عملیات  لخواسره په شراکت کې د دغو ځواکونو 

 په پرله پسې توګه ترسره شوې. 
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یوناما د هغه څه په اړه چې د په خپل سر اعدامونو د پراخولو 
په زمینه کې په اړه ورته اشاره کیږي چې د تالشي د عملیاتو 

ترسره کیږي، په پرله پسې توګه اندیښنه لري. د هغو ټپیانو په 
کیږي، د  رامنځتهپرتله چې د تالشي د عملیاتو په پایله کې 

   د دې رجحان نښه ده.وژل شویو انفرادي کسانو لوړ شمری
یوناما داسې قضیې مستندې کړې په کومو کې چې د ملي 

وست ساتندویه ځواک امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو، د خ
او شاهنی ځواکونو له نږدې واټن څخه انفرادي کسان په 
عمدي توګه په ډزو ویشتلي، په دې کې داسې حالتونه هم 

لو امکان شتون موجود وو په کومو کې چې د اشخاصو د نیو
، د شپې مه۱۴کال د مارچ په    ۲۰۱۹درلود. د بیلګې په توګه، د  

د زرمت ولسوايل په سهاکو بجو، د پکتیا والیت  ۱۰په نږدې 

سیمه کې د خوست ساتندویه ځواک د نړیوالو پوځي 
ځواکونو په هوايي مالتړ د هیبت خیلو په کلي کې د طالبانو 

ړل. د عملیاتو په جریان پر وړاندې د تالشي عملیات ترسره ک
کې، د خوست ساتندویه ځواک د یوې کورنۍ پنځه تنه 

د هغه وراره ووژل.د ملکیان، پالر، د هغه دری زامن او 
سرچینو په حواله، د خوست ساتندویه ځواک هغوي د خپل 

يې د هغوي د کور تر  اووروستهکور څخه د باندې راوایستل 
دونکو د مړو جسدونه مخ ووژل. په دا بله ورځ د زرمت اوسی

د ګردیز ښار ته راوړل او د والیت مقام د ودانۍ مخې ته یی 
 د وژنو په هکله احتجاج وکړ.

ډیری وختونه د تالشي عملیات په چټکي سره په ځمکنیو 
، د ماسپښنی ۱۷نښتو اوښتي. د بیلګې په توګه، د جنوري په 

ۍ  ۲۰۱۹د  عملیاتو  د کال په مهال د تالشر

 په پایله کې ملکي تلفات
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 په نږدې څلورو بجو د کندهار والیت په میوند ولسوايل کې
 ۰۳څخه د ملي امنیت د ریاست  164د "مال عمر له کور" 

قطعي د تالشي  عملیات ترسره کړل چې له امله یې د ملي 
قطعې او طالبانو ترمنځ نښتې پیل شوې.   ۰۳منیت د ریاست د  ا

قطعې  ۰۳د طالبانو د بریدونو په ځواب کې د ملي امنیت 
وتل چې راکیټونه وتوغول چې د استوګنې په دوو کورونو را پری

په نتیجه کې يې د یوې مریمنې او دریو ماشومانو په ګډون 
په ګډون څلور  پنځه تنه ووژل او د دوو مریمنو او یوه ماشوم

نور ټپیان کړل. یوناما د معلوماتو د ترالسه کولو لپاره د ملي 
امنیت ریاست ته مراجعه وکړه، خو هغو په دې اړه د معلوماتو 

 د ورکولو څخه ډډه وکړه.

ملکي ژوند د زیان سربریه ، یوناما د تالشي د عملیاتو په د 
د  جریان کې د ملي امنیت د ریاست د ځانګړو ځواکونو او

خوست د ساتندویه ځواک لخوا غریقانوني او پخپل سري 
توقیف په اړه راپورونه ترالسه کړي. په ځینو دغو قضیو کې،  

وي په یو شمری کسان له دې پرته چې د هغوي کورنیو ته د هغ 
  165اړه معلومات ورکړل شي په غری قانوني توګه نیول شوي.
په  په داسې حال کې چې د دې نهادونو تر ولکې الندې

مرکزونو کې تر توقیف الندې وو، یوناما د توقیف شویو کسانو 
په اړه چې شکنجه شوي یا ورسره ناوړه چلند شوی ، معترب 

 166راپورونه ترالسه کړې.

ه بیا تکراروي چې د ملي امنیت د ریاست یوناما خپله اندیښن
ځانګړي ځواکونه، د خوست ساتندویه ځواک او شاهنی 

کوي. یوناما داسې  عملیات ترسره ځواکونه په معافیت سره
موارد ثبت کړي په کومو کې د والیت په کچه د افغان ملي 
امنیتي ځواکونو یا ملکې حکومتي چارواکو تر منځ د دې 

د همغږي نه شتون د دې ډول عملیاتو  ډول عملیاتو پر مهال
موثریت اغیزمنوي، په محلي کچه نازک او ماتیدونکي 

اثره کوي او د محلي چارواکو د مت کړنیسیاسي او امنیتي 

هغې وړتیا مخه نیسي چې موخه يې د دغو پیښو څیړنه ده، 
کله چې د ملکي تلفاتو په اړه دا ډول ادعاووې راپورته شي. 

ست د ځانګړو ځواکونو، د خوست د د ملي امنیت د ریا
 لخواساتندویه ځواک او په ځانګړي ډول د شاهنی ځواکونو  

ړه د محرمیت له امله، اطالعاتو ته د  د تالشي د عملیاتو په ا
السرسي، مرستې، مالتړ او د تاوان او خسارې په بڼه کې د 
خسارې د ورکړې په حواله قربانیانو او د هغوي خپلوانو ته 

د دې سبب کیږي چې   کړنیاب ورکول کیږي. دا  محدود انتخ
په منځ کې  وګړودولت ضد احساسات راوپاروي او د ملکي 

کړي. ښکاري چې دا عملیات د قوماندې  اعرتاضات تشدید
د حکومتي مراتبو د سلسلې د عادي کړۍ  څخه بهر دي، کوم 

او حساب ورکونې د نشتوايل   روڼتیاچې د دې عملیاتو لپاره د  
 ي اندیښنې راپورته کوي. په اړه جد

 د په خپل سر اعدامونو په شمول، عمدي وژنې :دریم

او امنیتي ځواکونو او کال کې د افغان ملي  ۲۰۱۹یوناما په 
پیښې مستندې  ۳۰د عمدي وژنو  لخوادولت پلوه ځواکونو 

 ۵۳ملکي تلفات ) ۷۳کړې د کومو په نتیجه کې چې ټولټال 
شوي، چې ځینې يې د په  رامنځتهټپې کیدنې(  ۲۰مړینې او 

شوي. یوناما دولت پلوه   رامنځتهخپل سر اعدامونو له الرې 
ټپې کیدنې(؛ د ملي   ۶مړینې او    ۱۳پیښې )  ۷وسله والو ډلو ته  

نګړو ځواکونو او افغان ملي پولیسو هر یوه امنیت ریاست ځا
ټپې  ۵مړینې او  ۶مړینې(؛) ۱۹پیښې ) ۶ته په ترتیب سره  

کیدنې(؛ افغان ملي پوځ او افغان سیمه ییزو پولیسو هر یوه 
مړینې او شپږ ټپې کیدنې( او؛   ۴ته په ترتیب سره پنځه پیښې )

وه  ټپې کیدنه( ناپیژاندو دولت پل ۱مړینې او  ۲) یوه پیښه
ځواکونه ته منسوب کړې. په هغو پیښو په کومو کې چې د 

 لخواافغان ملي امنیتي ځواکونو یا دولت پلوه وسله والو ډلو 
ملکیان په عمدي توګه وژل شوي، یادې پیښې د جګړه ییزو 

په  عملیاتو په دننه او بهر او همدارنګه د تالشي د عملیاتو
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ولت ضد کله چې ملکي وګړي د د جریان کې واقع شوې،
عناصرو د ډلو سره د ښکیلتیا په شک په خوندي توګه نیول 

د قانون پلي کونکو چارواکو ته سپارل کیدای  اوکیدای 
یوناما د قضیو یوه خواشینونکې بیلګه مستنده کړې په   شواي.

کوم کې چې د ملي امنیت د ریاست ځانګړي ځواکونه، د 
وست ساتندویه ځواک، او پکتیکا کې میشت شاهنی خ

د خلکو کورونو ته ننوتي، نارینه یې د  لخواځواکونه د شپې 
کورنۍ له نورو غړو څخه جال کړې، او ځینې وختونه یې له 

 .دی نږدې واټن څخه اول په ډزو ویشتلي او وژيل

د بیلګې په توګه، د ملي امنیت د ریاست ځانګړو ځواکونو  
په   ننګرهار والیت په جالل اباد ښار کې د سپټمرب  قطعې د  ۰۲
د استوګنې په یوه کور د شکمنو داعش  لخواد شپې مه  ۴

مالتړو پر وړاندې عملیات ترسره کړل، چې هلته د عملیاتو پر 
ماشومان( موجود   ۱۸مریمنې او    ۱۰نارینه،    ۱۱کسان )  ۳۹مهال  

کې  قطعې ښځې او ماشومان په ګاونډ ۰۲وو. د ملي امنیت 
ف کړل او السونو يې یوه بل کور ته ولیږدول او نارینه يې توقی

ور زوالنه کړل او په ودانۍ کې يې د هغوي څخه په بیالبیلو  
موقعیتونو کې پوښتنې ګرویږنې وکړې. یو بل سړی چې د 

قطعې  ۰۲سیمې څخه د ترییدو په حال کې و د ملي امنیت د 
وو په خپل سر اعدام وروڼه    سره  نارینه، چې  ۴ونیول شو.    لخوا

شول. هغوي يې کور ته دننه کړل او په جال جال خونو کې يې 
تنه نور نارینه يې د ملي   ۸د نږدې واټن څخه په ډزو وویشتل.  

امنیت په موټرو کې د نورو تحقیقاتو په موخه د جالل اباد 
سهار، د ننګرهار   سباهوايي ډګر ته له ځانه سره راوستل. په دا  

له بند   وروستهمنیت د ریاست ته انتقال شو او  د ملي اوالیت  
قطعې په یوه خپاره شوې   ۰۲څخه خوشي شول. د ملي امنیت  

د داعش ډلې  موخهمطبوعاتي بیان کې وویل چې د عملیاتو 
څلور تنه مايل مالتړ کونکي او د ننګرهار والیت لپاره د 

د دې پیښې په اړه د عامه  167داعش ډلې مايل مدیر وو.

سته، د ملي امنیت د ریاست مشر، معصوم رتاض ورواع
د دې راپور تر لیکلو پورې، یوناما   168.کړهاستعفا     ستانکزي  

د جرمي تحقیقاتو او د دغو وژنو لپاره د مرتکیبینو د عديل 
 ترالسه کړي. ندیتعقیب په حواله معلومات 

یوناما یو شمری داسې پیښې هم مستندې کړي په کومو کې چې  
تي ځواکونو غړو د طالب جنګیالیو د کورنۍ ملي امنی  د افغان

غړي په قصدي ډول د دې لپاره وژيل چې د دوي پر وړاندې 
د بریدونو غچ له طالبانو څخه واخلي. د بیلګې په توګه، د 

، د بغالن والیت په پلخمري ولسوايل کې دوو مه۲۵نومرب په 
و وسله والو طالب جنګیالو د افغان سیمه ییزو پولیسو ی

په ډزو وویشت او وواژه. دې پیښې ته په غربګون  نقوماندا
کې افغان سیمه ییز پولیس د طالب جنګیالو د یوه تن کور ته 
ورغلو او د هغه ورور چې یو روغتیايي کارکونکی دی په ډزو 
وویشت او ټپې کړ. د یادې پیښې په جریان کې، افغان سیمه 

ن يې ټپیان نور ملکیاییزو پولیسو په کلیوالو ډزې وکړي او دوه  
 کړل. 

په نورو قضیو کې، ملکیان د شوکې د ناکامه هڅو په جریان 
، د مه۳۰کې په ډزو وژل شوي. د بیلګې په توګه، د اکتوبر په  

زابل والیت په قالت ولسوايل کې، د افغان ملي پولیسو دوو 
افسرانو چې د تالشي په یوه پوسته کې میشت وو د الرۍ 

رکړې مطالبه کوله چې هغه د پیسو د و موټر چلونکی څخه د
ورکړې څخه انکار وکړ په ډزو وویشت او وواژه. د نومرب په 

، په سلګونو موټر چلوونکو د قتل په غربګون کې لومړی
کندهار لویه الره یې بنده کړه، چې   -اعرتاض وکړ او د کابل  

د ځایی مشرانو او د والیتي شورا د غړو لخوا د منځګړیتوب 
. د افغان ملي پولیسو دوه افسران شوهتل یا پرانیسوروسته ب

وو په هماغه ورځ   تورن  چې له ادعا سره سم په دې پیښه کې  
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نیول شوي او د دوي قضیې والیتي پوځي څارنوايل ته د 
 169تحقیقاتو په موخه واستل شوې.

ل بیا د دې یادونه کوي چې د شخړې د ښکیلې  یوناما یو ځ
کې   نښتو نه چې په وژنه، د هغو اشخاصو وژ لخواهرې ډلې 

 ۳نه اخلي، په ښکاره ډول د جنیوا کنوانسیون د  ونډهفعاله 
په هر وخت او هر ځای کې منع او کېدای   لخواعمومي مادې  

شي جنګي جرم وګڼل شي. د دې عالوه، حتی که چریې د 
خواوې د هغو ملکیانو د وضعیت په اړه چې  شخړې ښکیلې

دي توګه وژل شوي د د تالشي د عملیاتو په جریان کې په عم
یوناما له موندنو سره موافق نه دي، یوناما ټینګار کوي چې، د 
نړیوال بشر دوستانه قانون الندې، د هغه چا پر وړاندې چې 
د جګړې د میدان څخه بهر شوی وي، د ژوند پر وړاندې 

ریخوایل، په ځانګړي ډول وژنه یا شکنجه منع دی او تاوت
هر هغه څوک شامل دی پدې کې  .ګڼل کیږي جنګي جرم 

چې د مخالف اړخ په واک کې وي یا څوک چې د تسلیمۍ 

څرګنده اراده لري، په دې شرط چې هغوي )نارینه او ښځې( 
له  دښمنانه عمل څخه ځان وساتي او د تېښتې هڅه ونه 

د بیلګې په توګه، په یوه داسې حالت کې چریې  170کړي.
وسله والې ډلې چې افغان ملي امنیتي ځواکونه یا دولت پلوه  

د تالشي د عملیاتو په جریان کې انفرادي کسان څوک چې 
نور ګواښ نه پیښوي توقیف او وژني، د دوی وژنه پرته لدې 
چې ملکيان دي یا نه د نړیوال بشردوستانه قانون څخه 

 .ګڼل کیږي ه ده ، او جنګي جرم سرغړون

یوناما همدارنګه ټینګار کوي چې د بشري حقونو تر نړیوال 
انون الندې د یوه شخص غری قانوني وژنه د ژوند له حق ق

دولتونه باید د قانون د انفاذ د  څخه سرغړونه تشکیلوي.
عملیاتو او د ژوند د حق د ادعا شویو سرغړونو په زمینه کې 
چې د وسله والې شخړې په جریان کې ترسره شوې وي، د 

ړنې د وژونکي قوي په کارولو سره څی  لخوادوي د نمایندګانو  
  171ترسره کړي.

ړ، او د  ۸۰۰، نږدې مه۵د سپټمرب په  ې د وايل د دفرت پر وړاندې اعرتاض وک سانو د ننګرهار والیت په جالل اباد ښار ک ال د سپټمرب په  ۲۰۱۹ک د شپې پر مهال  مه۴ک
ې د څلور تنو ن لخواد ملي امنیت د ریاست د ځانګړو ځواکونو  ور ک ړه. انځور: بربک امری زاده/پژواک   د هغوي په ک یدو په اړه د عدالت غوښتنه وک  ارینه وو د وژل ک
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ځمکنۍ نښتې: د ډزو په  .۵
 تبادله کې راګری ملکيان 

“زه د خواجه سبز پوش بازار د څارویو د خرڅالو 
په سیمه کې د څارویو د پوستکو په اخیستلو بوخت 

شوه او ټول  رامنځتهیوه لویه چاودنه چې وم کله 
ځای تیاره شو او بیا نه پوهیږم څه پیښ شول. کله  

رتګې پرانیستې، پوه شوم چې په  چې مې خپلې س
رنګ و، په موټر یوه موټر کې یم او زما کايل په وینو  

کې ځینې نور ټپیان هم وو. هغو کسانو چا چې 
زموږ خیال ساتو ما ته وویل چې زه ټپې شوی یم 
او د میمنې روغتون ته په الر یوو. زموږ ډاکټر 
صاحبان زموږ د ژغورلو لپاره پوره کوښښ کوي، 

ي چې د ټپیانو شمری زیات دي نو له دې  خو ښکار
ناروغ ته کايف کوالی هر  نشیامله به هغوي و 

وخت ورکړي. زه اوس ښه احساس کوم. د  
چاودنې څخه د مخه، موږ په پراګنده ډول د  
هاوانونو د توغولو اوازونه اوریدل او په بازار کې 
موجود خلک اندیښمن وو او ویل يې چې " ولې 

منیتي ځواکونه  د بازار د  افغان ملي دفاعي ا
دعا ورځې پر مهال د هاوانونو ډزې کوي؟". موږ 

کوله چې خداي وکړي کوم څه ناسم پیښ نشي. 
شو، د  رامنځتهله بده مرغه، یو لوی بشري ناورین 

توغول  لخواافغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو 
شوی هاوان د بازار په سیمه راپریوت او دغه پیښه  

 “ کړه. رامنځتهيې 
د میمنې ښار په یوه بازار کې د افغان ملي پوځ د  -

 .مه۵کال د جوالی    ۲۰۱۹ان قرباني، د  توغول شوې هاو

 

 فلا. عمومي کتنه

کال راهیسې د ځمکنیو نښتو   ۲۰۱۳کال کې، یوناما د  ۲۰۱۹په 
د  په پایله کې د ملکي تلفاتو تر ټولو کم شمری ثبت کړی.

پورې، په  مه۳۱تر څخه د ډسمرب  لومړی نیټیجنوري د 
ملکي  ۳۰۵۷افغانستان کې د ځمکنیو نښتو له امله ټولټال 

شوي چې   رامنځتهټپې کیدنې(    ۲۲۹۴مړینې او    ۷۶۳تلفات )
کال  ۲۰۱۷سلنه کموایل ښيې. یوناما د  ۱۰په پرتله  ۲۰۱۸دا د 

راهیسې د ځمکنیو نښتو په پایله کې د ملکي تلفاتو د 
د ځانمرګو او  هم چې، دوامداره کمښت هرکلی کوي. که څه

غری ځانمرګو په الس جوړ چاودیدونکو توکو له ګډ استعمال 
څخه وروسته، ځمکنۍ نښتې د ملکي تلفاتو دوهم مخکښه 

سلنه برخه  ۲۹المل پاتې شوی، چې د ټولو ملکي تلفاتو 
ځمکینو نښتو په پایله کې د  یوناما همدارنګه د جوړوي.

ستند کړی چې د توایل مسلنه زیا ۷ملکي تلفاتو په برخه کې 
وسلو د غری مستقیمو سیسټمونو، د بیلګې په توګه، د هاوانونو، 

شوي چې اکثرا بې  رامنځتهراکیټونو او السي بمونو له امله 
 توپریه اغیزې لري.  

د ځمکنیو نښتو په پایله کې د ملکي تلفاتو کمښت په عمده 
امله د د شخړې د ښکیلو ډلو تر منځ د ډزو د تبادلې له     ډول

 172سلنې کمښت له امله وو. ۴۴ملکي تلفاتو په برخه کې د 
کال کې، یوناما د ډزو د دې ډول تبادلې په پیښو کې   ۲۰۱۹په 

ټپې کیدنې(  ۳۸۶مړینې او  ۱۲۴ملکي تلفات ) ۵۱۰ټولټال 
مستند کړې دي، چې د ځمکنیو نښتو په پایله کې د ټولو ملکي  

 سلنه ښيې.  ۱۷تلفاتو 

چې کله د حکومت ضد عناصرو د خالف  د تریو کلونو پر
ځمکنیو نښتو له امله ډیر ملکي تلفات اړويل، دولت پلوه 
ځواکونو د دې تاکتیک د نومونې د کارولو په نتیجه کې په 

کال کې د دولت ضد عناصرو په پرتله لږ څه زیات ملکي   ۲۰۱۹
 تلفات اړويل. 



 

74 
 

ې په اړه د افغانستان کلنی راپور: په وسله واله شخړه کې د 
 ۲۰۱۹ملکي وګړو د  ساتنی

 

لت پورې، دو  مه  ۳۱څخه د ډسمرب تر    لومړی نیټید جنوري د  
ملکي تلفات   ۱۲۲۹ضد عناصرو د ځمکنیو نښتو له امله ټولټال  

کال  ۲۰۱۸ټپې کیدنې( اړويل، چې دا د  ۹۶۸مړینې او  ۲۶۱)
په ټوله کې، یوناما د   173سلنه زیاتوایل ښيې. ۱۱په پرتله 

 ۴۰شویو ملکي تلفاتو  رامنځتهځمکنیو نښتو په پایله کې د 
ډیری برخه يې ولت ضد عناصرو ته منسوب کړې، چې  سلنه د

کې دولت  ۲۰۱۹یوناما په  174شوې. لخوا رامنځتهد طالبانو 
ټپې    ۸۹۷مړینې او    ۳۶۳ملکي تلفات )  ۱۲۶۰پلوه ځواکونو ته  

سلنه زیاتوایل  ۲۵کیدنې( منسوب کړې، دا د تری کال په پرتله 
د  د دولت پلوه ځواکونه د ځمکنیو نښتو له امله 175ښيې.

چې په  عمومي توګه د  سلنې مسؤل وو، ۴۱ملکي تلفاتو د 
د ځمکنیو  176افغان ملي امنیتي ځواکونو ته منسوب شوي.

ټپې کیدنې(  ۴۳مړینې او  ۱۵ملکي تلفات ) ۵۸نښتو له امله 
د پولې په اوږدو کې د ډزو له امله پاکستاني پوځي ځواکونو 

  177ته منسوب شوي.

ماشومان په پرله پسې توګه د ځمکنیو نښتو له امله ښځې او 
هغې پورې،   ۳۱څخه د ډسمرب تر    ۱کیږي. د جنوري د    زیانمن

ټپې  ۹۴۳مړینې او  ۲۷۰ملکي تلفات ) ۱۲۲۳یوناما ټولټال 
کال د ارقامو سره ورته  ۲۱۰۸کیدنې( ثبت کړي، چې دا د 

 ټپې  ۳۸۲مړینو او  ۱۴۲ملکي تلفاتو ) ۵۲۴د ټولټال   178دي.
 کیدنو( په درلودلو سره د ځمکنیو نښتو په پایله کې د ښځو

  179سلنه کم شوي.  ۹تلفات 

یوناما د هیواد په سویل، سویل ختیځ او ختیځو سیمو کې د 
په   180ځمکنیو نښتو له امله د ملکي تلفاتو کمښت مستند کړی.

سویلي سیمه کې، هغه رجحان چې د ځمکنیو نښتو د اړوندو 
دو په برخه کې پیل شوی په ځانګړي توګه ملکي تلفاتو د کمی

په  181کندهار والیتونو کې دوام لري. په هلمند، ارزګان او
ختیځه سیمه کې، یوناما د ځمکنیو نښتو له امله لږ ملکي 
تلفات مستند کړي کوم چې داعش ته منسوب شوې، دې د 
ملکي تلفاتو په دې نمونه کې په ننګرهار او کنړ والیتونو کې 

پورې د ځمکنۍ نښتو له امله ملکي تلفات ۲۰۱۹ -۲۰۰۹د   
 

 ټپیان  وژل شوي 
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کمښت سره مرسته کړې. دغه کمښتونه، د ځمکنیو د پام وړ 
ې د ملکي تلفاتو د هغې لوړې کچې له امله نښتو په پایله ک

کال د ولسمشریزو ټاکنو په جریان  ۲۰۱۹چې په عمده توګه د 
او همدارنګه  په شمايل، شمال ختیځو، شمايل، مرکزي، او 

ترسره شوې،  لخوالویدیزو سیمو کې د دولت ضد عناصرو 
     182پوره شوې. بریته

  ب. غری مستقیمې ډزې

کنیو نښتو په جریان کې غری مستقیمې کال کې، د ځم ۲۰۱۹په 
ټپې  ۱۶۶۹مړینو او  ۴۸۶ملکي تلفاتو ) ۲۱۵۵ډزې د ټولټال 

سلنې  ۷کال په پرتله د  ۲۰۱۸کیدنو( المل شوې، چې دا د 

زیاتوايل المل شوی او په روان کال کې د ټولو ملکي تلفاتو 
یوناما    183یات په ګوته کوي.پر  پنځمې برخې څخه ز  –له یو

ری مستقیمو سیسټمونو له امله د ملکي تلفاتو په برخه د ډزو د غ 
کې د عمومي زیاتوايل په اړه اندیښنه لري، او هغه کمښت په 

 څټ وهي کوم چې په تریو دوو کلونو کې مستند شوی.

کال کې دولت ضد عناصرو ته د غری مستقیمو  ۲۰۱۹یوناما په 
 ۶۶۲مړینې او  ۱۴۴ملکي تلفات ) ۸۰۶لټال ډزو له امله  ټو

ټپې کیدنې( منسوب کړي، دا د دې ډول وسلو له امله د ټولو 
کال په  ۲۰۱۸سلنه او د  ۳۷وژل شویو یا ټپې شویو ملکیانو 

پرتله اته سلنه زیاتوایل په ګوته کوي. دولت پلوه ځواکونه د 

ې د طالبانو رسه د نښ
ې او په پښو د ټپونن 

و له امله د هلمند په لشکرګاه کې  پر مهال د افغان ملي پوځ له خوا د هاوان د تررسه شوې برید په پایله کې د شدیدې سوځیدنی
ې الندې ده عکس: 

ي ګلېنسکي په یوه روغتون کې یوه ځوانه نجلۍ تر درملنی
 سټفانی



 

76 
 

ې په اړه د افغانستان کلنی راپور: په وسله واله شخړه کې د 
 ۲۰۱۹ملکي وګړو د  ساتنی

 

لفاتو  ملکي ت ۱۰۶۱غری مستقیمو ډزو د کارولو له امله د ټولټال 
سؤل وو، د دې تاکیتک د ټپې کیدنو( م ۷۷۸مړینو او  ۲۸۳)

کال   ۲۰۱۸کارولو له امله د ټولو تلفاتو نږدې نیمايي برخه او د  
سلنه زیاتوایل په ګوته کوي. دولت پلوه ځواکونه  ۲۵په پرتله 

د دولت ضد عناصرو په پرتله د غری مستقیمو ډزو له امله د 
پاته ملکي تلفات یا خو د هغو زیاتو ملکي تلفاتو مسؤل وو. 

امله په کومو کې چې د شخړې مسؤل اړخ نه شوای پیښو له 
یا خو د پولو په اوږدو کې د  184سلنه(  ۱۱پیژندل کیدالی )

  185شوي. رامنځتهډزو له امله )دوه سلنه( 

یوناما مستنده کړې چې د ډزو غری مستقیم سیسټمونه د ټولو  
ری ربعې المل شوي او د ځمکنیو نښتو د تلفاتو د نږدې د

رتله يې په اوسط ډول په هره پیښه کې زیات مستقیمو ډزو په پ
ملکي تلفات اړويل. یوناما خپله اندیښنه بیا تکراروي چې په 
ملکي ګڼ میشتو سیمو کې د هاوانونو، السي بمونو او راکیټونو 
کارول د دغو وسلو د نوعیت له امله د ملکي زیان لوړ خطرونه 

د ه لري، دا سیسټمونه د هدف په لور د لید له ځان سر
 ندي مستقیمې کرښې پرته توغول کیږي، دا همدارنګه دقیق 

او کیدای شي د ساحې پراخي اغیزې ولري. د بیلګې په توګه، 
، د افغان ملي پوځ او طالبانو مه۳۰کال د مارچ په  ۲۰۱۹د 

ترمنځ د ځمکنۍ نښتې پر مهال د هاوان یوه توغول شوې 
ي پر غزنی والیت د اندړو ولسوالۍ د یوه ښوونځمرمۍ د 

انګړ راپریوته چې له امله یې د ښوونځي څلور زده کونکي او 
زده   ۱۷یو ښوونکی ووژل، په داسې حال کې چې د ښوونځي  

 کونکي او یو نارینه ښوونکی ټپیان شول.  

کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د رایې ورکولو په ورځ،  ۲۰۱۹د 
مله د غری مستقیمو ډزو د پراخې کارونې له ا  په ځانګړي توګه

پیښو په شمول   ۶۰د زیاتو ملکي تلفاتو شاهده وه. د دې ډول  
نورې پیښې  ۱۶چې دولت ضد عناصرو ته منسوب شوې او 

چې د دولت پلوه ځواکونو لخوا د غربګونونو په پایله کې 

شوې، په ټوله کې، د رایی ورکولو په ورځ د دې وسلو   رامنځته
 ۲۰۱مړینې او  ۲۹ملکي تلفات ) ۲۳۰د کارولو له امله ټولټال 

د بیلګې په توګه، طالبانو د  186شوې.  رامنځتهټپي کیدنې( 
سرپل والیت په سوزمه کال ولسوايل کې د راي اچولو د مرکز 

کې يې یو اته   په لور د هاوان یوه ګولۍ وتوغوله چې په نتیجه
نارینه  ۱۲تنه ملکیان ) ۲۰کلن هلک ماشوم ووژل شو او نور 

ربریه پردې، پیښه د رای ورکونې هلکان( ټپیان شول. س ۸او 
د مرکز د تړلو المل شوه او په ټاکنو کې یې د ګډون کولو پر 

 حق اغیزه کړې.  

د دې وسلو څخه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره، د کومو 
ې یو ستونزمن کار دی او کوم چې په سیمه کې رهربي کول چ

 پراخې اغیزې لري، یوناما د دولت پلوه ځواکونو او دولت
ضد عناصرو څخه غوښتنه کوي هغه الرښودونه خپاره او پلي 
کړي کوم چې په ګڼ میشتو سیمو کې د غری مستقیمو وسلو 
کارول منع کوي. د نړیوال بشر دوستانه قانون الندې، د 

خواوې مکلفي دي چې د ملکي وګړو او  شخړې ښکیلې
جنګیالیو، او ملکي شیانو او پوځي اهدافو تر منځ، د وسلو د 

تخاب له الرې په شمول، او په دې کې پاته راتلل ممکن په ان
جنګي جرمونو کې وشمریل شي، واضح توپری وکړي. د توپری 
د اصولو، د نړیوال بشر دوستانه قانون سره د اجابت په موخه 

الفو ډلو د ناکامي پرته، د بیلګې په توګه، د پوځي موخو د مخ
لو  په شمول، هغه لپاره د کورونو او نورو ملکي موخو د کارو
د نړیوال بشر   لخواژمنه چې موخه يې د شخړې د ښکیلو ډلو  

دوستانه قانون رعایتول دی، پر خپل ځای پاته ده. د دې 
قیمو ډزو سربریه، د ځمکنیو نښتو په جریان کې د غری مست

توګه سیمې په ناچادو توکو ککړوي، له  بالقوه کارول هم په 
 زیاتو ملکي تلفاتو، په هغه وروسته چې جګړې کمیږي د ال 

  187خاص ډول د ماشومانو د تلفاتو د واردولو امکان زیاتوي.
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 ج. مستقیمې ډزې

کال کې، د ځمکنیو نښتو په جریان کې د مستقیمو  ۲۰۱۹په 
مړینې  ۲۳۴ملکي تلفات ) ۷۶۵له ټولټال ډزو د کارولو له ام

کال په  ۲۰۱۸شوي، چې دا د  رامنځتهټپې کیدنې(  ۴۳۱او 
سلنه کمښت ښيې. دولت ضد عناصر د دغو ملکي  ۳۷پرتله 

سلنې( د نیمايي څخه د زیاتي برخې  لپاره مسؤل   ۵۳تلفاتو )
پاته شوي، په داسې حال کې چې د مستقیمو ډزو د پیښو په 

لنه ملکي تلفات دولت پلوه ځواکونو ته س ۲۳پایله کې 
سلنه په ځانګړي ډول  ۲۴ منسوب شوي. د ملکي تلفاتو پاتې

 نشی ضد عناصرو یا دولت پلوه ځواکونو ته دولت 
 ۱۸منسوبیدالی. دولت پلوه ځواکونو ته د منسوب شوې 

سلنې زیاتوايل په پرتله، یوناما د دې تاکتیک د ډول په پایله 
ته د منسوب شویو ملکي تلفاتو په کې دولت ضد عناصرو 

سلنه کمښت ثبت کړی.  ملکي وګړي د ډزو له  ۳۴برخه کې 
پسې توګه د دوي د استوګني په سیمو کې، او  امله په پرله

فعالیتونو   کرهڼیزوهمدارنګه په عامه سړکونو د سفر پر مهال، د  
د ترسره کولو پر مهال او د خپلو ورځنیو کارونو د ترسره کولو 

ال د ځمکنیو نښتو په جریان کې اغیزمن شوي. د بیلګې  پر مه
س والیت په ، د بادغیمه۱۷کال د جوالی په    ۲۰۱۹په توګه، د  

آب کمري ولسوايل کې دری تنه نارینه )د یوې ښځې په 
شمول( هغه مهال ووژل شول او درې تنه نور )د دوو ښځو 
او یوې نجلۍ په شمول ( ټپیان شول چې کله دوي د طالبانو 

و افغان ملي پوځ تر منځ د ډزو په تبادله کې را ګری شول. ا
نه ځای پر ځای طالبانو د خلکو د کورونو په دننه کې ځانو

کړي وو، دې اوسیدونکو ته د قربانیانو په شمول چې د تیښتې 
هڅه يې کوله، دوي د فعالو نښتو په جریان کې په ډزو د ویشتلو  

 د خطر په معرض کې واقع کوي.  

 پولې په اوږدو کې پیښې   د. د 

یوناما د پاکستان څخه د پولې په اوږدو کې د پیښو د اغیزې 
افغانستان کې ملکي وګړي متاثره کوي،  په اړه کوم چې په

 ۲۹کال کې، یوناما د پولې په اوږدو کې    ۲۰۱۹اندیښنه لري. په  
ملکي  ۶۵، د کومو په نتیجه کې چې 188پیښې مستندې کړې

د دغو پیښو   189ټيې کیدنې(.  ۴۹ړینې او  م  ۱۶تلفات اوښتي، )
او د ملکي تلفات ډیری برخه د ختیځ کنړ والیت په  ۱۹

 رامنځته منځتهې د غری مستقیمو ډزو له امله سرحدي سیمه ک
شوې. د ملکیانو د وژنې او ټپې کیدنې تر څنګ، دغو پیښو 
جایدادونو ته زیان اړویل او څاروي يې له  منځه وړې. د 

، یو ملکي نارینه مه۸کال د اګسټ په  ۲۰۱۹، د بیلګې په توګه
 کاله وو، د کنړ والیت ۱۲او  ۹او دوه هلکان چې عمرونه يې 

د هاوان د توغول شویو   لخواپه مروره ولسوالۍ کې د پاکستان  
 مرمیو له امله ټپیان شول.
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د احتساب د هڅو په  .۶
ګډون، د ملکي تلفاتو د 
راکمونې پالیسي ګانې او 

 میکانیزمونه 
یوناما د افغان دولت، افغان ملي امنیتي ځواکونو، نړیوالو 

ملیاتو په پایله د هغوي د ع  لخواپوځي ځواکونو او طالبانو 
شوي زیان څخه د ملکي وګړو د ساتنې لپاره   رامنځته  کې له  

د ترسره شویو هڅو یادونه کوي، څرنګه چې په الندې توګه 
په ګوته شوي. په ورته وخت کې، ملکي وګړي ال هم د زیان 
لوړې کچې ګايل. یوناما دا مني چې له زیان څخه د ملکي 

شوی حل او   ذکر  د جګړې  وګړو د ژغورنې تر ټولو غوره الر  
ده، کومه چې د  تګالرهو پخالینې ټول ګډونه د سولې ا

دوامدارې سولې لپاره خورا مهمه ده. په ورته وخت کې، 
ملکي وګړو ته د زیان د مخنیوي او راکمونې لپاره د ډیرو 

 نورو هڅو ترسره کولو ته اړتیا ده. 

یلو  ځل بیا د دې یادونه کوي چې د جګړې له ښکیوناما یو 
 تورونه  تلفاتو راتلونکي  خواوو غوښتل کیږي چې د ملکي

وڅیړي، او د عديل تعقیب په ګډون چریې چې مناسب وي، 
یوناما همدارنګه ټینګار کوي چې د   190احتساب ډاډمن کړي.

بشري حقونو نړیوال قانون د قربانیانو د حقیقت، عدالت او 
چې د   خسارې د جربان حقونه په رسمیت پيژني، په کومو کې

ه هم شامل دي چې حقایق وڅیړي مسؤلو خواوو دا مکلفیتون
کیدو په مخنیوي کې د یوه   رامنځتهاو هغه د نورو سرغړونو د  

دا خورا مهمه ده چې   191اقدام په څری خلکو ته په ډاګه کړي.
د جګړې ښکیلې خواوې موثرې څیړنې ترسره کړي او په 

د خپلو  خپلو موندنو کې شفاف واوسي، څو پر ملکي وګړو
کیدو د مخنیوي   رامنځته، د زیان د بیا  عملیاتو اغیز درک کړي

لپاره مناسب ګامونه ترسره کړي، احتساب ته وده ورکړي او 
شوي زیان د سمون لپاره الس په کار  رامنځتهد    لخواد دوي  

 شي. 

یوناما په اندېښنې سره د دې یادونه کوي چې د جګړې د 
تو په پایله کې ملکیانو ته د خپلو عملیا لخواښکیلو خواوو 

ښتی زیان ردوي یا یې کچې کمې ښیي؛ دغه اداره او
همدارنګه د دې یادونه کوي چې د ملکي تلفاتو د تورونو په 

کولو کې پاتې   رامنځتهموثرو څیړنو یا موندنو کې د روڼوايل په  
راتلل په اوږد مهال کې وګړي ال پسې ځپي او ګوښه کوي. 

ړیوالو افغان ملي امنیتي ځواکونو، ن یوناما له افغان دولت،
پوځي ځواکونو او طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د هغو پېښو 
چټکې، موثرې او شفافې څیړنې ډاډمنې کړي چې د ملکي 
تلفاتو او ملکي زیان المل شوي. د څیړنو پایلې او د ملکي 
تلفاتو نوره اړونده ډیټا باید په منظم ډول د زده شویو لوستونو 

به په اړوندو پالیسي ینونو سره شریکه کړي، کوم چې له تمر
کولو المل شي. یوناما  رامنځتهګانو او کړنو کې د بدلونونو د 

د جګړې پر ښکیلو خواوو غږ کوي چې له قربانیانو، هغوي له 
کورنیو او په پراخه کچه له ټولو وګړو سره خپلې موندنې 

 شریکې کړي. 

 یتي ځواکونهفلا. افغان دولت او افغان ملي امن

کال کې، افغان دولت د ملکي تلفاتو د مخنیوي او  ۲۰۱۹په 
کال په  ۲۰۱۷کمونې په اړه د ملي پالیسي )په رسمي ډول د 

اکتوبر کې تصویب شوې( د بشپړ تطبیق لپاره خپل اقدامات 
جاري ساتلي. دولت د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ د ریاست 

نسیون د کنوا ۱۹۸۰د  له الرې د مشخصو دودیزو وسلو په اړه
کال په فربوري میاشت کې   ۲۰۱۸پنځم پروتوکول )کوم چې د  

کولو  رامنځتهتصویب شوی( د تطبیق لپاره د یوه میکانیزم د 



 

79 
 

ې په اړه د افغانستان کلنی راپور: په وسله واله شخړه کې د 
 ۲۰۱۹ملکي وګړو د  ساتنی

 

یوناما د ملکي تلفاتو د  192لپاره خپل کار جاري ساتلی.
باوري تورونو د مستند کولو لپاره د دولت د سیستم په تړاو د 

پرمختګونو یادونه کوي. رۍ د مثبتو ملي امنیت د شورا په مش
په دغو پرمختګونو کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره د 
راپور ورکونې یوه معیاري بڼه، د ملي ډیټابیس تاسیسول او د 
 ملکي تلفاتو د تورونو د معلوموونکي/ټرکر جوړول شامل دي. 

کال په اوږدو کې، دولتي چارواکو د ملکي تلفاتو د  ۲۰۱۹د 
ې او څیړنې په اړه زیاتې خربتیاوې یوي، راکمونمخن

د الریونونو له  لخوا چې دغه کار زیاتره د ټولنې  193ورکړي،
ترسره کولو او د رسنیو تر پاملرنې وروسته ترسره شوی. وخت 
نا وخت دولت د هغو پېښو د څیړلو لپاره د والیت په کچه 

 شوي  رامنځتهپالوي جوړ کړي، چې له امله یې ملکي تلفات  
پر ځای له کابل څخه پالوي لیږيل څو د والیتي  وي، یا یې

چارواکو سره د دغه ډول څیړنو په ترسره کولو کې مرسته 
په دغو څیړنو کې د هغو ملکي تلفاتو څیړل شامل  194وکړي.

دي چې د ملي امنیت د ریاست د ځانګړو ځواکونو، د 
د ترسره شویو   لخواخوست ساتنې ځواک او شاهنی ځواکونو  

شوي، کوم چې په تریو  رامنځتهو په پایله کې سو عملیاتحسا
څیړل شوي. یوناما د دغو  ندي وختونو کې په ښکاره ډول 

هڅو هرکلی کوي، خو له دولت څخه له عامو خلکو سره د 
دغو څیړنو د پایلو د شریکولو غوښتنه کوي. لکه د جوالی پر 

 خوالنېټه د ملي امنیت د ریاست د ځانګړو ځواکونو  مه    ۸-۹
ان وردګو والیت په دایمرداد ولسوالۍ کې په یوه د مید

د پکتیا مه  ۱۲-۱۱روغتیایي مرکز کې د عملیاتو؛ د اګست پر 
د  لخواوالیت په زرمت ولسوالۍ کې د شاهنی ځواکونو 

نېټه په جالل اباد ښار کې د ملي مه  ۴عملیاتو؛ د سپتمرب پر 
 اتو؛ او دد عملی لخواامنیت د ریاست د ځانګړو ځواکونو 

نېټه د هلمند والیت په موسی قال کې د ملي  ۲۲سپتمرب پر 
امنیت د ریاست د ځانګړو ځواکونو او نړیوالو پوځي 

د عملیاتو په څری د لوړې کچې د پيښو د څیړنو   لخواځواکونو  
پایلې له دې امله چې یا محرمې ګڼل شوي یا هم تر اوسه 

وړ  سرسیال لپاره د څېړنې دوام لري، یا ال تر اوسه د یوناما 
 نه دي ګرځول شوي. 

کې، ولسمشر غني په مکرر ډول  نیماییکال په دویمه  ۲۰۱۹د 
د ملي امنیت د ریاست د ځانګړو ځواکونو د تالشي پر 
عملیاتو مشخص بندیزونه وضع کړي، د کومو په پایله کې چې 
د کال په څلورمه ربعه کې د دغه ډول عملیاتو له امله په ملکي 

شوي. یوناما افغان دولت او  رامنځتهکموایل کې د پام تلفاتو 
افغان ملي امنیتي ځواکونه د لوړې کچې تر پېښو ها خوا د 

 څیړنو د پراخولو او پیاوړي کولو ته هڅوي. 

یوناما د هغو پېښو په اړه معلومات چې ملکي تلفات له ځان 
سره لري، له افغان ملي امنیتي ځواکونو او د ملي امنیت له 

ک کړي. یوناما د بشري حقونو د خپلو ساحوي ا سره شریشور
ټیمونو له الرې له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره په ځایي، 
والیتي او ولسوالیو په کچه د ملکي تلفاتو د پيښو او جریاناتو 
په اړه خپل منظم ډیالوګ جاري ساتلی. یوناما د منظم ګډون 

منیت له ه د ملي اقدردانی کوي او افغان ملي امنیتي ځواکون
شورا او یوناما سره د معلوماتو د شریکولو هڅو پیاوړي کولو 
ته هڅوي. یوناما د ملکي تلفاتو د مخنیوي په اړه د ملي 
امنیت په شورا کې د سولې او ملکي وګړو د ژغورنې/ساتنې 
د نوي تاسیس شوي ریاست له الري د زیات تمرکز او 

 پاملرنې هرکلی کوي. 

پېښو ته   ۱۴شریک شویو    لخوایوناما  وزارت د    د کورنیو چارو
غربګون ښودیل او په ډاګه کړې یې ده چې په دغو پېښو کې د  

کوم ملکي تلفات نه دي اړول شوي.   لخواافغان ملي پولیسو  
شریک  لخواسربریه پر دې، افغان سیمه ییزو پولیسو د یوناما 

ې پېښو ته غربګون ښودیل او په ډاګه کړې یې ده چ  ۷شویو 
 دوي په دغو پېښو کې د هیڅ ملکي تلفاتو المل شوي نه دي. 
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پېښو ته   ۱۰۷شریک شویو    لخواد ملي امنیت ریاست د یوناما  
پېښو کې د  ۱۹غربګون ښودیل او موندلې یې ده چې دوي په 

ي  ټپي( المل شوي. ، د مل ۱۱مړه او  ۴۱ملکي تلفاتو ) ۵۲
اتې نورو په پ لخواامنیت ریاست په ډاګه کړې چې د دوي 

شوي، یا هم تلفات  رامنځتهپېښو کې د ملکي تلفات نه دي 
 شوي.  لخوا رامنځتهد دولت ضد عناصرو 

کال د شریک شویو  ۲۰۱۹په  لخواد دفاع وزارت د یوناما 
 ښودیل.  ندیپېښو د هیڅ یوې په اړه غربګون 

مخنیوي او کمونې په ګډون د بشرپالنې یوناما د ملکي تلفاتو د  
قانون په اړه د افغان ملي امنیتي ځواکونو په روزنه، د نړیوال  

سال مشوره او مرسته کې د ناټو د غوڅ مالتړ ماموریت د 
دوامدار مالتړ قدردانی کوي. د ناټو د غوڅ مالتړ د ماموریت 
له معلوماتو سره سم، افغان ملي امنیتي ځواکونو د ملکي 

ت او افغان اتو په راپور ورکولو او ډیټا راغونډولو؛ د دولتلف
ملي امنیت ځواکونو د چارواکو ترمنځ د ملکي تلفاتو د 
 مخنیوي او راکمونې په اړه په پوهاوي؛ تر پېښې وروسته 

اخیستل او قربانیانو سره د مالتړ؛ او د ملکي تلفاتو د   تعقیب
ناټو د غوڅ ارزونو او څیړنو په برخو کې پرمختګ شوی. د 

یوي را کموونې له هیئت مالتړ ماموریت د ملکي تلفاتو د مخن
د درې میاشتنې خرپونې په تنظیم کې  CIVCASسره د 

د افغان ملي امنیتي ځواکونو د هوایي ځواک   195مرسته کړې.
د وړتیاوو په پراخولو سره، د ناټو د غوڅ مالتړ ماموریت په 

وزنه بوخت دي، لکه فعال ډول په نښه کولو کې د هغوي په ر
کې د بالقوه ملکي زیان ارزول او  د عملیاتو د پالنولو په پړاو

 د برید د متناسبو وسیلو په اړه د باخربه انتخابونو ترسره کول. 

 ب. نړیوال پوځي ځواکونه 

کال په اوږدو کې، یوناما په افغانستان کې د متحده  ۲۰۱۹د 
خپله ایاالتو له ځواکونو/د ناټو د غوڅ مالتړ له ماموریت سره  

ظم ډول یې د ملکي تلفاتو جاري ساتلی، چې په من  همکاری
 ۲۰۱۹د پېښو او جریانونو په اړه خربې اترې ترسره کړي. په 

تو ځواکونو/د ناټو د کال کې، په افغانستان کې د متحده ایاال 
غوڅ مالتړ ماموریت د موثریت د زیاتولو په موخه د ملکي 

پخوا  ۲۰۱۹تلفاتو د بیا کتنې پروسې له سره بیا تنظیم کړي. تر 
کال په پیل کې، د ملکي تلفاتو تورونو بیا کتنه به د او د دغه 

ملکي تلفاتو د اعتبار د ارزونې د بیا کتنې د بورډ، کوم چې د 
وند پوځي او ملکي کارمندانو څخه تشکیل و، موضوع اړ

د ملکي تلفاتو ارزونې به د عملیاتو د  196ترسره کیده. لخوا
ځای ، یو داسې رول چې د متحده ایاالتو پر  (CJ3)رییس

به په نمونه یي ډول د ناټو د ګډونکو غړو هیوادونو د یوه 
اشغال کیده، په تایید د رایو په اکثریت ترسره  لخواغړي 
کلونو په اوږدو کې د عملیاتو او هوایي   ۲۰۱۹او    ۲۰۱۸. د  کیدې

بریدونو په شمری کې د زیاتوايل په پایله کې د ملکي تلفاتو 
یې د بیا کتنې په چارو کې هم زیات شول، چې له امله    تورونه

شو. د دغې پروسې د ګړندي کولو په یوه  رامنځتهزیاتوایل 
هڅه کې د ملکي تلفاتو د اعتبار د ارزونې د بیا کتنې بورډ، 

ته د ملکي تلفاتو د تورونو په د ملکي تلفاتو د مدیریت ټیم 
بیا کتنه او د ارزونو په ترسره کولو کې د یوه مرکزي نقش په 

اوس کې لغوه شو.  نیماییکال په لومړۍ  ۲۰۱۹ه د ورکولو سر
د غوڅ مالتړ د د ملکي تلفاتو د پېښو لومړنۍ اروزونې 

د ملکي تلفاتو   لخوا  ټیمد  ماموریت د ملکي تلفاتو د مدیریت  
 ۷۲تر  ۲۴د راپورونو له تر السه کولو وروسته په لومړيو 

و ساعتونو په د ننه کې ترسره کیږي. که چریې د پریکړې کول
یا نورو معلوماتو ته لپاره د ملکي تلفاتو تورونه باوري نه وي 

اړتیا وي، نوموړی ټیم د اوو ورځو په دننه کې د اعتبار ارزونه 
نه کتل کیږي. بل  لخواترسره کوي، خو تورونه نور د بورډ 

شوی بدلون دا دی چې د عملیاتو رییس د ملکي  رامنځته
 لرې کړای شوی.  تلفاتو د ارزونو د تایید له رول څخه
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له معلوماتو سره سم، په پروسه  مد ملکي تلفاتو د مدیریت ټی
کې د دغه بدلون له امله په مستندونه کې یوه ال زیاته معیاري 

شوې د کومې په پایله کې  تګالره رامنځتهشوې سیستماتیکه 
چې په وخت سره د لوړ کیفیت معلومات ایجاد شوي. یوناما 

د بیا کتنې لپاره د وخت زیاتولو د ترسره د ملکي تلفاتو د پېښو  
یو هڅو قدرداني کوي، خو له دې سره سره، په افغانستان شو

کې د متحده ایاالتو ځواکونو/د ناټو د غوڅ مالتړ ماموریت 
ته د بشپړو او پیاوړو څیړنو د ترسره کولو د اهمیت یادونه 
کوي، آن که چریې هغه د ارزونو د ځنډ المل هم شي. د 

په لریې پرتو لفاتو د پېښو په تېره بیا د هغو په اړه چې  ملکي ت
سیمو کې چې د افغان دولت تر کنرتول الندې نه وي، باوري 

وړ ګرځي.   السرسیساعتونو وروسته د    ۷۲معلومات زیاتره تر  
د یوناما په آند، پر وخت د تورونو د بیا کتنې په ترسره کولو 

و د اعتبار د ارزونې کې د ستونزو په منلو سره، د ملکي تلفات
د ملکي تلفاتو د بیا کتنې پخوانۍ  الخود بیا کتنې د بورډ 

د ملکي تلفاتو د مدیریت پروسې او دغه راز د څار جوړښتونو  
د بیا کتنې د اوسنۍ پروسې په پرتله د ملکي تلفاتو  لخوا ټیم

د پېښو په اړه معلومات د څیړنو له لوړې کچې سره مخ کړې 
 وو.  

پر  والخ د ملکي تلفاتو د مدیریت ټیمکال کې  ۲۰۱۹یوناما په 
ټولنیزو رسنیو د ملکي تلفاتو د تورونو د سیستماتیکې بیا کتنې 
د پیلولو هرکلی کوي او په افغانستان کې د متحده ایاالتو 
ځواکونه/د ناټو د غوڅ مالتړ ماموریت د افغان امنیتي 

راخولو جوړښتونو ها خوا بشري سرچینو ته د خپلې رسیدنې پ
عملیاتو د ترسره  ته هڅوي. یوناما خربداری ورکوي چې د

کولو او د ملکي تلفاتو د شننې پر مهال د کايف تاییدونکو 
بشري معلوماتو پرته پر تکنالوژي تکیه به ولسي وګړو ته د غری 

 ال زیات کړي.  چانسونه ارادي زیان د اړولو 

لکي تلفاتو د د م لخوایوناما نړیوال پوځي ځواکونه د یوناما 
څو ادامې او په سیستماتیک تایید شویو پیښو د بیا کتنې ه

ډول د ملکي تلفاتو په اړه د ترالسه شویو معلوماتو کارونې ته 
هڅوي څو د زده شویو لوستونو په مشقونو کې با خربه وي، 
په ځانګړي ډول د هدف ګرځونې د پروتوکولونو او د زیان د 

مرستې په تړاو. په داسې حال  پراخو نمونو په پیژندلو کې د
یوازې له  ملکي تلفاتو د مدیریت ټیمکې د  کې چې په کابل

څلورو غړو جوړ دی، یوناما په زونونو کې د متحده ایاالتو 
په ګډون، روزني، مشورې او مالتړ د قوماندې د مرکز  دولت د  

د نوموړي ټیم د ملکي تلفاتو د ارزونو لپاره د ال زیاتو سرچینو 
له  کولو ته هڅوي، څو د ارزونې او په ځایي کچه ځانګړي

 امنیتي جوړښتونو څخه د معلوماتو راغونډول پیاوړي شي.

کال کې، په افغانستان کې د متحده ایاالتو  ۲۰۱۹په  
ځواکونو/د ناټو د غوڅ مالتړ ماموریت یوناما ته خرب ورکړ 
چې دوي نړیوالو پوځې ځواکونو ته د منسوب شويو ملکي 

 ۳۳۲پېښې ارزويل. د دغو پېښو له جملې څخه،  ۴۴۸تلفاتو 
په د ننه کې د "نا   197ساعتونو  ۷۲هغه یې د "بې اعتباره" یا د  

تایید" شویو هغو په څری په ګوته شوي په داسې حال کې چې 
قضیې د "باوري" هغو په څری ارزول شوي. د هغو تورونو   ۷۴

تو هغه یې د ملکي تلفا  ۴۹له جملې چې باوري ارزول شوي،  
ان کې د متحده د پېښو په څری تایید شوي چې په افغانست

ایاالتو ځواکونو/د ناټو د غوڅ مالتړ ماموریت ته منسوب 
ټپي( په  ۷۸مړه او  ۱۱۱ملکي تلفات ) ۱۸۹شوي او ټولټال 

ملکي   ۱۱۷کال کې د راپور شویو    ۲۰۱۸کې شامل دي چې په  
 198ډاګه کوي.ټپي( په پرتله زیاتوایل په    ۵۵مړه او    ۶۲تلفاتو )

پېښې د غوڅ مالتړ  ۴؛ پېښې رد شوي ۱۳سربریه پر دې، 
ماموریت ته یا په افغانستان کې د متحده ایاالتو ځواکونو ته 

پېښې د "ممکن" په څری  ۸د منسوبیدو وړ ارزول شوي؛ او 
مړه   ۱۸ملکي تلفات )  ۲۸ارزول شوي چې د ادعاوو له مخې  
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کې د متحده  په افغانستان 199شامل وو. پکېټپي(  ۱۰او 
-۱۵کال کې د متحده ایاالتو د اردو    ۲۰۱۹ایاالتو ځواکونو په  

مقررې الندې د ملکي تلفاتو د تورونو پر بنسټ چې د  ۶
 ۲۰۱۸ملکي تلفاتو د مدیریت له ټیم سره شریک شوي وو، په  

ژورې څیړنې  ۱۴دغه ډول تورونو په پرتله،  ۲۳کال کې د 
ده ایاالتو ځواکونو/د نستان کې د متحپه افغا 200ترسره کړي.

ناټو د غوڅ مالتړ ماموریت له معلوماتو سره سم، د ملکي 
هغو کې د تسلیت په نامه  ۲۱قضیو له جملې په  ۴۹تلفاتو د 

 تادیات ترسره شوي. 

له دې سره سره چې د نړیوالو نظامي ځواکونو د ملکي تلفاتو 
 راپور کې مستندارقام تر ډیره له هغو توپری کوي چې په دغه 

کال  ۲۰۱۹شوي، دواړو یوناما او نړیوالو نظامي ځواکونو په 
کې ورته زیاتیدونکی جریان مستند کړی. یوناما مالحظه کړې 
چې د ملکي تلفاتو په ارقامو کې توپری تر یوه حده په معیارونو 

له امله توضح کیدای  اختالفونو او میتودولوژي ګانو کې د 
 لخوایاالتو د ځواکونو ن کې د متحده اشي، لکه په افغانستا

د ملکي شخص تعریف کوم چې د بشرپالنې له نړیوال سره 
  201په سمون کې نه دی.

یوناما د کورنیو چارو وزارت لپاره د ماشومانو د ساتنې د 
پالیسي په طرحه کولو کې له دولت سره د غوڅ مالتړ د 

او د  ماموریت د ماشومانو د ساتنې د ارشد سال کار د رول
په نظامي عملیاتو کې د  لخواالتو د دفاع وزارت متحده ایا

ملکي تلفاتو اړوند له پالیسي ګانو سره د تطابق لپاره د یوه 
 ارشد ملکي مسوول د ګمارنې قدرداني کوي. 

 ج. طالبان

یوناما د طالبانو د ملکي تلفاتو د مخنیوي او سمع شکایتو 
ره داماتو کې د ترسد څیړنو او احتساب په اق لخواکمیسیون 

شوي پرمختګ یادونه کوي، لکه د هغو پېښو چې لوړ شمری 

شوي یا د ماشومانو د ګمارنې او   رامنځتهملکي تلفات په کې  
 کارونې او د جنسي تاوتریخوايل حساسې قضیې. 

طالبان د ملکي تلفاتو د مخنیوي او سمع شکایتو لپاره خپل 
اله لپاره د یوه فع  کمیسیون د "ملکي تلفاتو ]...[ د مخنیوي

ډیپارتمنټ، چې په بشپړ ډول د ملکي تلفاتو هره پېښه څیړي 
په  په څری معريف کوي.  202او د بیا پېښیدو مخنیوی یې کوي"

کال کې، طالبانو له علماؤو، شیخانو؛ مفتیانو او مسلکي   ۲۰۱۹
افرادو سره د سال مشورو له الرې د نوموړي کمیسیون لپاره 

ړل څو یې کار ال ښه العملونه چمتو ک معیاري عملیاتي طرز
نېټه دغه طرز العملونه د   ۸کال د اپریل پر    ۲۰۱۹کړای شي. د  

د اپریل په کال  ۲۰۱۹طالبانو مشرتابه ته وړاندې شول چې 
 نېټه تصویب شول.  مه۲۸

معیاري عملیاتي طرز العملونو د نوموړي کمیسیون جوړښت 
شخړو د حل تنظیم کړ په کوم کې چې یو ریاست، دوه د 

دفرتونه او یو شمری ریاستونه او کمیټې شامل دي، لکه   والیتي
د "څیړنو او تصدیقونې ریاست" او د "عامه پوهاوي او 

دغه طرز العملونه توضیح کوي چې د  203رسیدنې ریاست".
نظامي کمیسیون ټول غړي، والیان، د والیتي کمیسیونونو 
رییسان، او "نور ټول مجاهدین" مکلف دي چې په بشپړ ډول 

لکي[ تلفاتو د مرتکبینو په معلومولو، احضارول او څیړنو "د ]م
 204او د هر ډول معلوماتو په برابرولو کې" همکاري وکړي.

مجاهدینو پر دې خربولو چې د ولسي وګړو وژل، کمیسیون د  
 رامنځتهد یوې سرتې پېښې د 205ژوبلول او ربړول منع دي؛

ېټې کیدو په صورت د معلوماتو د راغونډولو لپاره د یوې کم
او "تر شوني بریده د غمرزایو د ښکاره کولو" دنده 206لیږدولو؛

سربریه پر دې، معیاري عملیاتي طرز العملونو د  207لري.
وموړي کمیسیون لپاره له مجاهدینو سره د زده شویو لوستونو ن

د شریکولو یو نقش وضع کړی، څو په عملیاتو کې د ملکي 
 208تلفاتو مخنیوی وکړي.
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کیدو وروسته د کمیسیون د  رامنځتهو تر یوناما د ملکي تلفات
څیړنې هڅې او یو شمری قضیې په کومو کې چې طالبانو په 
شخصي او عام ډول د هغوي د خپلو عملیاتو په پایله کې پر 

یوناما له  209شویو ملکي تلفاتو اعرتاف کړی، مني. رامنځته
اندېښنې سره د دې یادونه کوي چې د طالبانو د ملکي تلفاتو 

ی راپورونه د دغه پېښو او څیړنو او دغه شتنی او کلنشپږ میا
راز د احتساب لپاره د ترسره شویو اقداماتو په منعکس کولو 
کې پاتې راغلي او د دې پر ځای یې د ټولو ملکي تلفاتو 

یوناما په  210منسوبونه نورو ښکیلو خواوو ته جارې ساتلې.
تو کلکه له دغه کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې د ملکي تلفا

وي کې ال فعال او رغنده رول ولوبوي او زده شویو په مخنی
د مشقونو او روزنې له الرې خپل نظامي کمیسیون  تجربو

 وروزي. 

کړي چې د من طالبانو څخه غوښتنه کوي څو ډاډ له یوناما
قانون سره  پالنې له نړیوالدوي الرښودونه او حکمونه د بشر

ملکي   ي غړو ته دهغه الرښودونه چې د دو  ؛سمون کې دي  په
 ، څوک افرادهغه    ؛کړي  يپل  ي،نه کووتلفاتو د مخنیوي الرښو

د د بشرپالنې له نړیوال قانون څخه سرغړونه کوي، او چې 
په وړاندې بې توپریه او عمدي  شیانوملکي وګړو او ملکي 

 هغه  "شخص"ملکي  او د    ي؛بریدونه ترسره کوي، مسئول وګن
قانون سره نې له نړیوال پالکوم چې د بشرتطبیق کړي تعریف 

 . په سمون کې دی
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لومړۍ ضمیمه: حقوقي 
 چوکاټ 

د دغه راپور لپاره کارول شوي حقوقي چوکاټ د بشري 
 حقونو نړیوال قانون، د بشرپالنې نړیوال قانون، نړیوال جنایي

قانون او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اړوند پریکړه لیکونه 
 رانغاړي. 

د ښکېلو خواوو حقوقي ړې د وسله والې جګ
 مسئولیتونه

د یوناما د دریځ له مخې په افغانستان کې وسله واله جګړه د 
افغان ملي امنیتي ځواکونو او د افغان دولت په مالتړ د 
نړیوالو نظامي ځوکونو او مختلفو نا دولتي مخالفو وسله والو 

ځ ډلو ترمنځ او دغه راز د نادولتي وسله والو مخالفو ډلو تر من
وه غری نړیواله وسله واله جګړه ده. د افغان دولت ګډ ی

ې راپور ځواکونه )د نړیوالو نظامي ځواکونو په ګډون( په د
او افغانستان کې د” دولت پلوه ځواکونو“ په نوم یادیږي، په 
داسې حال کې چې نا دولتي مخالفې وسله والې ډلې په دې 

نوم یادیږي. په  راپور او افغانستان کې د ”دولت ضد عناصرو“  
)د دولت پلوه ځواکونو او دولت ضد عناصرو د تعریف لپاره 

 د اصطالحاتو برخه وګورئ(. 

افغان وسله وال   -ټولې ښکېلې خواوې  جګړېد وسله والې  
ځواکونه، نړیوال پوځې ځواکونه او غری دولتي وسله والې 

 -ډلې
تر نړیوال قانون الندې د ملکي وګړو د ساتنې څرګند 

 . لريمکلفیتونه 

لیک څرګنده کړې، چې  ( پریکړه۲۰۰۰) ۱۳۲۵را د امنیت شو
 نجونو ددا د ټولو دولتونو لپاره خورا مهمه ده څو په ښځو او  

بشرپالنې د نړیوال قانون او د بشري حقونو د نړیوال قانون 
اړوند نورمونه په بشپړ ډول تطبیق کړي، او د وسله والې 

 جګړې
د  يتریخوايل څخه د هغوپر مهال د جنډر پر بنسټ له تاو

 211.ساتلو په موخه ځانګړي اقدامات ترسره کړي

 تونه( د بشر پالنې تر نړیوال قانون الندې مکلفی۱)

ماده د دولتي او غری دولتي مشرتکه  ۳کنوانسیونونو  د د جینوا
 په ګډون د شخړې د ښکېلو خواوو لپاره خواوی

 نړيواله کوي، کوم چې باید په غری رامنځتهحد اقل معیارونه 
سربریه پر دې، چریې چې ت شي.  اوسله واله شخړه کې مراع

پروتوکول چې کال د دویم الحاقي  ۱۹۷۷د تطبیق وړ وي د 
افغانستان یې هم غړیتوب لري، احکام د اصلي حقوقي  

د سرتریو ورکوونکو ټول  212چوکاټ یوه برخه جوړوي.
ه هیوادونه چې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ځواکونو پ

کنوانسیونونو    ۴کال د ژنیو د    ۱۹۴۹چوکاټ کې مرسته کوي د  
ونکي السلیک کوونکي دي. که څه هم چې د سرتریو ورکو

کال د دویم الحاقي پرتوکول السلیک  ۱۹۷۷ټول هیوادونه د 
کوونکي نه دي، خو بیا هم دغه هیوادونه د بشر پالنې د 

غری  نړیوال عريف قانون د اړوندو مقرراتو په اساس چې پر
نړیوالې وسله والې جګړې د پلي کېدو وړ دي، په رعایت 

او وسله هغه عريف قواعد چې د دولتونو    213کولو مکلف دي.
والو مخالفو ډلو ترمنځ وسله والې جګړې تنظیموي، د جګړې 
پر ټولو ښکیلو خواوو ،که هغه دولت یا مخالفه وسله واله ډله 

 وي، د تطبیق وړ دي.

ملکي وګړو په ګډون د هغو  ه توګه دماده په ښکارمشرتکه  ۳
خلکو په تړاو چې په شخړو کې فعاله برخه نه اخلي، هر وخت 

پرې کولو، ظالمانه چلند  اندامونو 214ې د قتل،او هر ځای ک 
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او شکنجې، یرغمل نیولو، او دغه راز په شخصي وقار د تریي، 
په ښکاره توګه د ژوند  په ګډون، 215اعدامونو ياو غری قانون
 . په ضد تاوتریخوایل منع کوياو شخص 

د بشرپالنې تر نړیوال قانون الندې، د جګړې ښکیلې خواوې 
وځي عملیاتو د پالنولو پر مهال د الندنیو مکلفي دي چې د پ

 کلیدي اصولو درناوی وکړي: 

تفکیک: ملکي وګړي او همدارنکه انفرادي ملکي  •
کسان نه باید د برید هدف وي او د شخړې ټولې 

وخت د ملکیانو او جنګیالیو تر منځ  هر خواوې باید
. دغه اصل د جګړې له ښکیلو خواوو توپری وکړي

غوښتنه کوي، چې له یوې خوا د ملکي وګړو او 
ملکي شیانو ترمنځ او له بلې خوا د جنګیالیو او 
پوځي اهدافو ترمنځ توپری وکړي، چې بریدونه یوازې 
پر وروستي هغه ترسره کیدای شي. د دې لپاره چې 
یو شي یا ودانۍ پوځي هدف وګڼل شي، باید دغه 

( "ماهیت، ۱ډ معیارونه/شرطونه پوره کړي: )دوه ګ
موقعیت، د کارونې هدف، چې له یوه نظامي عمل 

( "د وخت په حاکمو ۲سره موثره مرسته کوي" او )
شرایطو کې د شي ټوله یا جزئي ویجاړونه، نېونه یا 

   216کوي."  رامنځتهخنثی کول، یوه قطعي پوځي  ګټه  
د ملکي  تناسب: "هر هغه برید منع دی، چې ښایي  •

وګړو د مړینې، ټپي کیدنې، د ملکي شیانو د ضمني 
زیان یا د دغو دواړو د داسې اتفاقي زیان المل شي، 
چې له هغې حقیقي او مخامخ نظامي بریا څخه یې 

  217اندازه زیاته وي، د کومې چې تمه کیدای شي.
”[.. ملکي کسان باید د په بریدونو کې احتیاط: .] •

الړو شويو خطرونو په پوځي عملیاتو څخه د را و
د  218وړاندې د ټولیزې ساتنې څخه برخمن وي.“

ملکي عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې، باید د 

ملکي وګړو، ملکیانو او ملکي شیانو د ژغورلو په 
موخه پرلپسې پاملرنه وشي" او باید ټول اړین 

موخه یې په هر ډول پېښه کې   احتیاطې تدبریونه چې
ند، د ملکي کسانو د ټپي کیدو او د ملکي کسانو د ژو

د ملکي کسانو او د ملکي شیانو د ضمني زیان څخه 
  219مخنیوي او کمول وي، ونیول شي.

 

 ( د بشري حقونو تر نړیوال قانون الندې مکلفیتونه ۲)

د بشري حقونو نړیوال قانون په سوله او د وسله والې شخړې 
ای په متمم ر مهال، د بشر پالنې د نړیوال قانون سره یو ځپ

ډول د پلي کېدو وړ دي. دغه ډول دولت باید د بشري حقونو 
تر نړیوال قانون الندې په خپل قلمرو کې دننه یا د هغوي له 
عديل تعقیب سره مخ کیدونکو افرادو په تړاو خپلو مکلفیتونو  

چې  خواوی دولتي ته درناوی وکړي. سربریه پر دې، هغه نا 
یوه دولت ته ورته چارې ترسره د قلمرو موثر کنرتول لري او 

 کوي، باید د بشري حقونو نورمونو ته درناوی وکړي. 

 افغان دولت

افغانستان د مدني او سیاسي حقونو په اړه د نړیوال کنوانسیون 
په ګډون، د بشري حقونو د ګڼ شمری نړیوالو 

چې حکومت پر دې غړی دی، کوم  220معاهدو/تړونونو
مکلفوي څو د خپل قلمرو په دننه او یا د هیواد تر واکمنۍ 
الندې سیمو په دننه کې د ټولو کسانو لپاره اساسي بشري 

 حقونه خوندي کړي. 

د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې، هیوادونه باید د خپلو 
چې د قانون   لخواپه تریه بیا د هغو ارګانونو    لخوا  221منسوبینو

انفاذ بوخت دي، د مرګوني ځواک کارول وڅېړي. دا دنده   پر
د احتمايل نه رعایتولو د مسئولیت سره یو ځاي د ژوند د حق 

د دې لپاره چې   222د ساتنې له مکلفیت څخه سرچینه اخلي.
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د دولت څېړنې اغیزمنې وي، هغه باید تر ممکنه حده چټکې، 
پرانیستې امه پلټنې لپاره  او د ع   223بشپړې، بی طرفه، خپلواکې

د څېړنو په موخه د دولت مکلفیت د قانون د اجراء  224وي.
په ټولو زمینو کې د هغو زمینو په ګډون چې د وسله والو شخړو 

 225پر مهال را والړیږي، د تطبیق وړ دي.

 نړیوال نظامي ځواکونه

هغه نړیوال نظامي ځواکونو چې په افغانستان کې فعالیت 
و مشخص مکلفیتونه  دارنګه د بشري حقونترسره کوي، هم

لري، چې تر قلمرو بهر د تطبیق وړ دي. د مثال په ډول، 
دولتونه باید د خپل ځواک یا بر حاله کنرتول په دننه کې د 
ټولو کسانو د ژوند حق ته درناوي وکړي او دا ډاډمنه کړي 
چې هغوي له شکنجې یا ناوړه چلند څخه خوندي دي، آن 

په  226هم واقع نه وي. په قلمرو کې د ننه که چریې د هغوي
دې کې هغه کسان شامل دي څوک چې د نړیوالو پوځي 
ځواکونو یا نورو نړیوالو فعالینو چې په افغانستان کې په 
نظامي عملیاتو کې فعالیت کوي، تر برحاله کنرتول الندې واقع 

 دي. 

 غری دولتي وسله والې ډلې

په والو ډلو  د وسله    خواویپه داسې حال کې چې غری دولتي  
کېدای،  نشیګډون د بشري حقونو د نړیوالو تړونونو غړي 

 ندی خو د نړیوال عريف قانون له مخې دوي له دې مستثنی 
چې د بشري حقونو مکلفیتونو ته پابنده نه واوسي. نادولتي 

په زیاته کچه انګریل کېږي چې د مشخصو نړیوالو  خواوی
ېره بیا په درناوي مکلف دي، په تبشري حقونو د مکلفیتونو 

د طالبانو په څېر هغه ډلې چې په عملي ډول ځینې سیمې تر 
  227خپلې ولکې الندې لري.

 

 نړیوال جنایي قانون الندې مسئولیتونه ( تر۳)

افغانستان د خپل قلمرو په دننه کې د نړیوالو جرمونو لکه د 
وړاندې د جرمونه او نسل وژنې   رجنګې جنایتونو، د بشریت پ

 د
 ۲۰۰۳فغانستان په  ا  228.ومړی مسئولیت لريل  څیړلو او تعقیب

 کې د روم د اساسنامې د نړیوالې جنایې محکمې کال
غړیتوب تر السه کړ. د دې په پایله کې، که چریې افغانستان 

 کویل او یا نه غواړي د نشیپه خپل قلمرو کې تر یوه حده 
نړیوالو جرمونو په اړه خپل صالحیت وکاروي، نړیواله جنایې 

د روم په اساسنامه کې تعریف شویو جرمونو په   ښایيمحمکه  
خپل رسره شوي،  کې تافغانستان    اړه چې د تورونو له مخې په

  229.صالحیت وکاروي

 د نړیوالې جنایي محکمېنېټه،  ۲۰کال د نومرب پر  ۲۰۱۷د 
مادې پر   ۱۵څارنوال نوموړې محکمې ته د روم اساسنامې د  
ې تر واک بنسټ یو غوښتنلیک وړاندې کړ، چې د محکم

الندې د هغو جرمونو په اړه څیړنې ترسره کړي چې په 
په زمینه کې د طالبانو، افغان افغانستان کې د وسله جګړې 

 230ترسره شوي. لخواځواکونو او متحده ایاالتو د فعالینو 
تر  لخواراهیسې د څارنوال د دفرت  ۲۰۰۶دغه وضعیت د 

 ۲۰۰۳چې د    لومړنیو څیړنو الندې و څو معلومه کړې هغه کړنې
کال د مۍ میاشت له لومړۍ نېټې را په دیخوا د افغان او 

ځواکونو او دغه راز د دولت ضد ځواکونو بهرنیو هیوادونو د  
ترسره شوي، ښایي جنګي جرمونو او د بشریت پر ضد  لخوا

جنګونه تشکیل کړي. په لومړنۍ څیړنه کې همدارنګه دا پلټل  
ې جګړې پورې اړوند شوي چې په افغانستان کې په وسله وال

نور جرمونه او هغه چې د اساسنامې د نورو غړو هیوادونو په 
کال د جوالی د لومړۍ نېټې راهیسې ترسره   ۲۰۰۲د    قلمرو کې

 شوي. 
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په دې باور دی   ، څارنوالکې  وختپه  د غوښتنی  محکمې ته  
د بنسټ موجود دی څو باور وشي چې  مناسبچې داسې 

د بشریت  لخواد حقانې شبکې طالبانو او له هغوي سره مله 
پر ضد جرمونه او جنګي جرمونه ترسره شوي؛ دا چې د افغان 

، په تېره بیا د ملي امنیت د ریاست د ملي امنیتي ځواکونو
جنګي جرمونه  لخواځانګړو ځواکونو او افغان ملي پولیسو 

دا چې د متحده ایاالتو د وسله والو ځواکونو او  ترسره شوي؛  
کې، او د متحده ایاالتو د غانستان په قلمرو د اف لخواد غړو 

په افغانستان کې په پټو   لخوامرکزي استخباراتي ادارې د غړو  
توقیف ځایونو کې او د روم اساسنامې د غړو هیوادونو په 

 ۲۰۰۳قلمرو کې جنګي جرمونه ترسره شوي، په اساسي ډول د  
 231کلونو په موده کې. ۲۰۰۴او 

نایي محکمې د د نړیوالې جېټه، ن ۱۲کال د اپریل پر  ۲۰۱۹د 
 محاکمې څخه وړاندې د اسنادو او مدارکو د بررسي هیئت

له دې سره سره د دې په منلو چې د واک او د محاکمې د 
وړتیا معیارونه پوره شوي وو، د رایو په اتفاق د څارنوال د 
څیړنو د پرانیستلو غوښتنه رد کړه. قاضیانو پریکړه وکړه چې 

نشی لپاره موثره تمامه  لت د مصالحو/ګټو"څیړنه به "د عدا
، چې "په افغانستان او کلیدي دولتونو کې یې اړوند نشی

سیاسي چاپرییال او د  ترینګلی سیاسي وضعیت"، پیچلي او 
څیړنې د شونتیا په اړه یې انديښنې په ډاګه کويل، د هغو 
اندېښنو په پام کې نیولو سره چې ښایي د دولت د نه همکارۍ 

نېټه، د  مه۷کال د جون پر  ۲۰۱۹شي. د  رامنځتهه له امل
څارنوال دفرت د دغې پریکړې د استیناف لپاره غوښتنه درج 

د محاکمې څخه وړاندې د اسنادو او کړه، کومې ته چې 
اجازه ورکړل  مه۱۷د سپتمرب پر  لخوا مدارکو د بررسي هیئت

نېټه مه  ۶-۴کال د ډسمرب پر  ۲۰۱۹شوه. د استنیاف هیئت د 
کال تر پای پورې، د دې  ۲۰۱۹ره کړه. د استماع جلسه ترس د

د محاکمې څخه وړاندې په اړه باید پریکړه شوې وای چې 
 حکم تایید یا مسرتد کړي.   د اسنادو او مدارکو د بررسي هیئت

کې جنګې جرمونه د درېیمې  جګړهوسله واله نړیواله په غری 
د جدي څخه مشرتکې مادې او نورو قوانینو او دودونو 

 چې په وسله واله شخړهسرغړونو په څری تعریف شوي، کوم 
د پلې کیدو وړ دي. په  نلريکې چې نړیوال خصوصیت و 

د هغو کسانو په  -جنګې جرمونو کې الندې موارد شامل دي
د ژوند او شخص په  -کې برخه نه اخلي چې په نښتوتړاو 

په  وکسان وهغ یا ، د قتل، د ملکي وګړو تاوتریخوایلوړاندې 
چې په شخړو کې برخه نه  هوړاندې د عمدي بریدون

  232.اخلي

ځواکونو په  پوځيهغه هیوادونه چې ځواکونه یې د نړیوالو 
ډله کې دي او په افغانستان کې د شخړې اړخ دي هم د ادعا 

 شويو
دا  يښای ، چېجرمونو د څیړنې او تعقیب مسئولیت لري

وا ترسره شوي عو لخد اتبا دوي جرمونه په افغانستان کې د
 233.وي
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دوهمه ضمیمه: د شخړې  
 اصلي خواووې 

 دولت پلوه ځواکونه

په دې ځواکونو کې هغه شامل دي، خو تر افغان ملي امنیتي 
ځواکونو پورې محدود نه دي )افغان پوله ساتي ځواکونه، 
افغان سیمه ییز  پولیس، افغان ملي پوځ، افغان ملي پولیس، 

کې دولت پلوه وسله والې  د ملي امنیت ریاست ( ، په دې
واکونه ډلې او نړیوال پوځي ځواکونه، د ځانګړو عملیاتو ځ

 او نورې بهرنۍ نمایندګۍ شاملي دي. 

 افغان ملي امنیتي ځواکونه 

افغان ملي امنیتي ځواکونه د دولت له ټولو امنیتي ځواکونو 
څخه، د افغان ملي پوځ په شمول )او د هغه د افغان هوایي 

ن سیمه ییز ځواک د فرعي برخې( د افغان ځواک او افغا
د افغان دولت ځانګړو ځواکونو، ملي امنیت ریاست )

او په پوځي  ځواکونلرياستخبارات( ، کوم چې ځانګړي 
عملیاتو کې برخه اخلي، د افغان سیمه ییزو پولیسو، افغان ملي 
پولیسو، د عامه نظم د ملي ځواک او افغان سرحدي ځواک 

 څخه تشکیل دي.

ورنیو چارو وزارت تر مسؤلیت الندې، افغان ملي پولیس د ک
نی ارګان دی، او په ځینو حاالتو کې په د قانون د انفاذ لومړ

کال کې   ۲۰۱۰جګړو کې برخه اخلي. افغان سیمه ییز پولیس په  
ایجاد شوي څو د بغاوت ضد هڅو د یوې برخې په څېر په 

د افغان ملي ټولنه کې پولیسي خدمتونه برابر کړي. دوي ظاهرا  
پولیسو او کورنیو چارو د وزارت له الرې راپور ورکوي، د 

ییزو دندو ترسره کولو له امله، افغان سیمه ییز پولیس د جګړه  
بالفعل غړي ګڼل کیږي. افغان ملي دفاعي   ځواکونهوسله والو  

کال د طرح تر چوکاټ الندې د  ۲۰۱۷او امنیتي ځواکونه د 
تطبیق وروسته، پخواني افغان  امنیتي سکتور د اصالحاتو تر

کال کې  ۲۰۱۸سرحدي پولیس او د عامه نظم ملي پولیس په 
 له کورنیو چارو وزارت څخه دفاع وزارت ته ولیږدول شول. 

 نړیوال پوځي ځواکونه

کال په ډسمرب کې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته د  ۲۰۱۴د 
کال د جنوري پر  ۲۰۱۵امنیتي مسؤلیت د لیږد وروسته، د 

لومړۍ نېټه، د شمايل اتالنتیک تړون سازمان )ناټو( په 
افغانستان کې له ایساف څخه خپل ماموریت د غوڅ مالتړ 

ته   غری جګړه ییز ماموریت ته واړاوه. د ایساف بر خالف، چا
چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا اختیارات ورکړل 
شوي و د غوڅ مالتړ د ماموریت لپاره حقوقي بنسټ د 

 ۲۰۱۴اکونو د تړون دریځ برابر کړی، کوم چې په کابل کې د  ځو
 لخوانېټه السلیک شو او د افغان پارلمان    ۳۰کال د ډسمرب پر  

و ملتونو د تصویب شو. د ملګر ۲۷کال د نومرب پر  ۲۰۱۴د 
( پریکړه لیک د افغانستان د اسالمي ۲۰۱۴)۲۱۸۹امنیت شورا  

چې موخه یې د  جمهوریت او ناټو تر منځ د دوه اړخیز تړون
کول وه، هرکلی کړی. غوڅ  رامنځتهغوڅ مالتړ د ماموریت 

مالتړ چې اصال یو غری جګړه ییز ماموریت دي، چې افغان 
ه هغوي سره مرسته ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه وروزي، ل

وکړي او سال مشورې ورکړي. دغه ځواکونه اوس مهال د 
تنه سرتریو څخه  ۱۶۰۰۰هیوادونو څخه له شاوخوا  ۳۹ناټو له 

تشکیل دي چې د روزنې، مرستې او مشورې په پنځو سیمه 
ییزو قرارګاوو کې تنظیم شوي، چې متحده ایاالت، جرمني، 

کوي، مرکز )ترکیه( ، شمال ایټالیا او ترکیه یې د یوه یوه مشري  
)جرمني( ، ختیځ )متحده ایاالت( ، جنوب )متحده ایاالت( 

 او لویدیځ )ایټالیا( . 

مهال د متحده ایاالتو سرتریي په افغانستان کې د نړیوالو اوس  
 ۱۴۰۰۰پوځې ځواکونو زیات اکثریت جوړوي، چې شاو خوا 
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لياتو امریکایي سرتریې د غوڅ مالتړ ماموریت او د ازادۍ عم
کال د  ۲۰۱۵ساتونکي ماموریت مالتړ کوي کومو چې د 

نېټې څخه د پایښت لرونکی ازادۍ د عملیاتو  ۱جنوری د 
د متحده  -ای ونیو. د متحده ایاالتو سرتریې د افغانستانځ

کال تر دوه اړخیز امنیتي تړون الندې د ازادۍ   ۲۰۱۴ایاالتو د  
تروریزم  عملیاتو ساتونکي ماموریت کې ګډون کوي چې له

سره د مبارزې پر عملیاتو تمرکز کوي. د غوڅ مالتړ د ماموریت 
امریکایې ځواکونو همدارنګه د افغانستان لپاره د  قوماندان

په حیث دنده ترسره کوي خو د قوماندې د مراتبو   قومانداند  
 سلسلې یې بیلې دي.

 دولت پلوه وسله والې ډلې

نظیم شوي وسله دولت پلوه وسله والې ډلې هغه نا دولتي ت
دي چې د وسله والو مخالفو ډلو سره په جګړه  خواویوال 

ه توپری لري کې ښکېل وي. دغه ډلې له دولتي ځواکونو سر
او د افغانستان تر قوانینو الندې کوم حقوقي بنسټ نه لري. 
په دغو ډلو کې د ملي پاڅون خوځښتونه،  د خوست ساتنې 
ځواک او په پکتیکا کې میشت ځواکونه شامل دي چې د 

ه سویل ځتیځه سیمه کې يې د شاهنی ځواکونو په افغانستان پ
کال   ۲۰۱۹ړي ځل د  نوم یادوي. د دغو ځواکونو یادونه په لوم

په مارچ کې وشوه. د سرچینو په حواله، دغه ځواکونه، چې د 
قطعې په نوم هم یادیږي، د پکتیکا والیت د ارګون د  ۹۰۴

ولسوالۍ د شاهنی اډې څخه د باندې فعالیت کوي او ښايې 
ملي امنیت د ریاست د ځانګړو ځواکونو سره اړیکه ولري.   د

ځواکونو او افغانستان  په هرصورت، د افغان ملی امنیتي
کوالی د شاهنی  نشیحکومت غړي یا خو نه غواړي او یا 

ځواکونو د قوماندې د جوړښت په اړه زیات معلومات 
 ورکړي. 

 

 دولت ضد عناصر

امه پيژندل شوي او په دې کې هغه وګړي چې د طالبانو په ن
همدارنګه هغه اشخاص او نا دولتي وسله والې ډلې چې په 

یمه برخه اخلي، او تر مختلفو نومونو الندې جګړه کې مستق
لکه د حقاني شبکه، د ازبکستان اسالمي حرکت، د اسالمي 
جهاد اتحاد، لشکر طيبه او جيش محمد او نورې هغه ډلې 

کوي او نورې چې ځانونه اسالمي دولت/داعش معريف 
مليشې او وسله والې ډلې چې سياسي، ايدیالوژيکي او 

شاملې دي، د هغو جنایي ډلو په  اقتصادي اهداف تعقيبوي
ګډون چې د يوې ښکېلې ډلې په استازيتوب په جګړه کې 

 مستقیم ګډون کوي.

 طالبان

کال کې د ایساف ځواکونو په وتلو سره، که څه هم  ۲۰۱۴په 
د هوايي بریدونو په نتیجه کې  چې دولت پلوه ځواکونو

طالبانو ته مخ پرزیاتیدونکي تلفات واړول،  طالبانو په 
تدریجي توګه په ساحه خپله ولکه زیاته کړه او په پیل کې يې 
د افغان ملي دفاعي او امنیتي پوستو په وړاندې د هدف نیولو 
د لوړې کچې بریدونه پیل کړل. طالبانو په زیاترو والیتونو کې 

نامه اداري جوړښتونه تشکیل کړې. د دغې ډلې د مشر   تش په
، شوه  کې خلکو ته معلومهکال په اګست    ۲۰۱۵مال عمر مړینه د  

 ۲۰۱۶چې د دغې ډلې ترمنځ يې داخلي اختالفات وزیږول. د  
په مۍ میاشت کې د مال عمر د ځای ناستي مال منصور تر 

ړکیچونه وژنې او د مال هیبت الله اخندزاده تر ټاکنې وروسته ک
کال له  ۲۰۱۸او اختالفات په کمه کچه راڅرګند شول. د 

البان او د امریکا متحده ایاالت راهیسې، ط نیماییوروستۍ 
 د سیاسي حل په لټه په مستقیمو خربو اترو بوخت دي. 

حقاني شبکې د طالبانو په نظامي عملیاتو کې زیات نفوذي 
سراج رول تر السه کړی. د دغې ډلې مشرې اوس مهال د 
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کیږي، څوک چې د طالبانو د مشر مال  لخواالدین حقاني 
مرستیاالنو له جملې څخه یو دی. هیبت الله اخندزاده د دریو  

طالبان ادعا کوي چې د حقاني شبکه د طالبانو د تحریک تر 
چرت الندې ده او سراج الدین حقاني د طالبانو د مشر 

طالبانو د مرستیال دی. طالبانو ویلي چې د حقاني شبکه د 
غورځنک تر سیورې الندې فعالیت کوي او سراج الدین 

ال مشر دی.  د حقاني شبکې په حقاني د طالبانو یو مرستی
تریو وختونو کې بریدونه ترسره کړي، په داسې حال کې چې 
تر یوې اندازې پورې يې د عملیاتي خپلواکۍ کچه ساتلې. 

ړیوالو باور کیږي چې د حقاني شبکه پر دواړو دولت او ن
اهدافو او د کابل پر ګڼ میشتو سیمو د بریدونو مسئوله ده. د 

یوناما هغه بریدونه چې باور کیږي د کال راهیسې،  ۲۰۱۷
ترسره شوي طالبانو ته منسوب کړي،  لخواحقاني شبکې 

څرنګه چې نور د ملکي تلفاتو د تایید او منسوبولو لپاره د 
د دوي ترمنځ هغوي د میتودولوژې په حواله په کره ډول 

کیدای. په یو شمری قضیو کې، د حقاني شبکې  نشیتفکیک 
ون په درلودلو سره، د حقاني شبکې  سره د ضمني څرګند تړ

 د ترسره شویو بریدونه مسؤلیت داعش منلی. لخوا

 خراسان والیت ډله   –د عراق او شام د اسالمي دولت 

ي خراسان والیت ډله په رسم  -د عراق او شام اسالمي دولت
کال په جنوري کې، له پرمختګ او د ځینو مخالفو   ۲۰۱۵ډول د  

کستان د اسالمي خوځښت او تحریک ډلو یا له طالبانو، د ازب
طالبان پاکستان له جنګیالو سره د جزوي بیا تنظیمولو څخه 

معموال د خپل اختصاري عربي نوم، داعش حواله  جوړه شوه.
اسالمي ورکول کیږي، د عراق او شام خراسان والیت 

جنګیالیو سره د افغانستان په  ۲۵۰۰حکومت ډله له نږدې 
ل ننګرهار او کنړ والیتونو کې ختیځو سیمو په ځانګړي ډو

د افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو/نړیوالو   234فعالیت کوي.
پوځي ځواکونو د عملیاتو )د هوایي بریدونو په ګډون( ، د 

ځایي ملیشو د بسیجولو، او په جال ډول د طالبانو د بریدونو 
د دغې ډلې د پراخیدو مخه ډب شوې. د افغانستان په  لخوا

زجان والیت په جنوبي ولسوالیو کې د هغو شمال کې د جو
ه والو چې ځانونه داعش/د اسالمي دولت خراسان وسل

کال په اګست کې د طالبانو د  ۲۰۱۸والیت معريف کوي د 
پرلپسې بریدونو له امله سیمې سقوط وکړ. طالبان او داعش/د 
اسالمي دولت خراسان والیت ډله مختلف هویت لري او د 

سر سیايل کوي، داعش هڅه کوي چې سرچینو او ځواک پر 
اخ کړي او چې کله هم سر راپورته کړي نو په خپل شتون پر

 منظم ډول د طالبانو د مقاوت سره مخ کیږي. 

 نور وسله وال عناصر او وسله والې ډلې

کال په سپتمرب کې، افغان دولت او حزب اسالمي چې   ۲۰۱۶د  
و تړون یې مشري کیږي، د سولې ی لخواد ګلبدین حکمتیار 

یت شورا د بندیزونو له السلیک کړ، چې د ملګرو ملتونو د امن
لست څخه ایستل، د بندیانو خوشې کول، د افغان ملي دفاعي 
او امنیتي ځواکونو له لیکو سره د جنګیالیو یو ځای کیدل او 

د بغاوت د پای ته رسیدو لپاره د بریته   لخواد حزب اسالمي  
صونه پیشبیني کوي. راستنیدونکو لپاره د ځمکې تخصی

ۍ کې کابل ته راستون شو. د حزب کال په م  ۲۰۱۷حکمتیار د  
اسالمي په یو ځای کیدنه کې سوکه پرمختګ په وسله واله 
جګړه کې د ځینو ډلو د دوامدار ګډون په اړه اندیښنې 
راوالړې کړي، که څه هم  چې د حزب اسالمي ډیری 

په تدریج  شریکباڼي خوشبنی دي چې د تړون ټولې مادې به
 سره پلي شي.

ن کې، په ځانګړي توګه په ختیځ، سویل القاعده په افغانستا
ختیځ او سویلي سیمو کې، محدود شتون لري او په عمده ډول 
د موجوده حکومت ضد ډلو په ځانګړي توګه د طالبانو تر 
سیورې الندې فعالیت کوي. اټکل کیږي چې په افغانسان 

، نورستان پکتیا او زابل کې، په تریه بیا په خوست، کنړ
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 235جنګیايل شتون لري.  ۴۰۰-۶۰۰اعده کابو  والیتونو کې د الق
د دوي نقش ته په پرله پسې توګه اشاره شوې چې تمرکز يې 
په روزنه، د وسلو او چاودیدونکو توکو په شمول په ارزونه ده، 
او ورته اشاره شوې چې د نورو جهادي ډلو سره د تحریک 

 البانو په داخلي خربو اترو کې بوخت دي.د اړیکو په اړه د ط

افغانستان کې ګڼې نورې غری دولتي وسله والې ډلې خپل  په
فعالیت ته دوام ورکوي، د یو شمری ملیشه يي عناصرو په 
شمول چې د سیاسي ګوندونو او د پخوانیو مجاهدینو د 

جهادي ډلو سره اړیکې لري او ښايې د افغان ملي امنیتي 
مخالفت کې یا د هغو په مالتړ باندې ځواکونو سره په 

وکړي. دې ډول وسله والو ډلو ته په مکرر ډول د  فعالیت
بشري حقونو د سرغړونو لپاره اشاره شوې او په منظم ډول 

د یو بل سره جګړه کوي، طالبان او افغان ملي امنیتي 
په ځینو  .ځواکونه د ځمکې د کنټرول لپاره سیايل کوي

وسله والې ډلې خورا مهم وسله وال ولسوالیو کې، دغه ډول 
تشکیلوي او د ځایی خلکو لخوا ورته داسې کتل لوبغاړي 

کیږي چې د  افغان ملي او امنیتي ځواکونو یا طالبانو په 
 پرتله ډیر نفوذ لري.

 

دریمه ضمیمه: 
 236 اصطالحات

پریښودل شوي  :پريښودل شوي چاوديدونکي توکي
ته ويل کیږي چې   چاودیدونکي توکي هغو چاودیدونکو توکو

د وسله والو جګړو په جریان کې نه وي کارول شوي او د یوي 
په ساحه کې پریښودل شوي یا ښخ شوي  لخواښکېلې ډلې 

وي او نور نو دغه توکي د دې ډلې له کنټرول څخه بهر وي. 

شي فعال فیوز   دغه پریښودل شوي چاودیدونکي توکي کیدای
 ولري او د چاودلو لپاره چمتو وي. 

یوناما یواځې د شخړې سره تړيل تښتونې مستندوي ښتونه: ت
چریې چې د شخړې یو طرف په زور او جرب یو ملکی شخص 
یا ملکیان د هغوې د ارادې پرته ونیسي او یا یې وساتي، د 
دې لپاره چې درېیم اړخ یا توقیف شوی شخص یا اشخاص 

کې  ار په اجرا او یا د هغه پریښودو ته اړ کړي. په دغود یوه ک
همدارنګه هغه تښتونې چې موخه یې د شخص یا اشخاصو 

ترسره کیږي   لخواوژل وي او هغه تښتونې چې د اشخاصو له  
کې مستقیمه بره اخلي، شاملې دي. په دې کې د  نښتواو په 

د ټاکنو په تړاو تښتونې شاملي  لخواشخړې د ښکېلې ډلې 
 ي.د

ه له الوتکې څخه ويشتونکي مهمات چې پهوايي برید: 
بريد( او نږدې  لخواهغو کې نږدې هوايي مالتړ )د الوتکې 

جنګي بريد چې د چورلکې په مرسته ترسره کيږي، همدارنګه 
په هوايې بريدونو کې هغه هوايې بريدونه هم شامل دي چې 

 .بې پيلوټه جنګې الوتکه يا ډرون يې تر سره کوي

: يوه ټوليزه اصطالح ده، چې افغان ملي امنيتي ځواکونه
افغان ملي فغان سرحدي پوليس، افغان سیمه ییز پولیس، ا

پوځ، افغان هوايي ځواک، افغان ملي پوليس، د عامه نظم 
افغان ملي ځواک، افغان ځانګړي ځواکونه، افغان سیمه ییز 

سیمه ییز ځواک ته  –پوځ )همدارنګه افغان ملي ځواک 
 .راجع کیږي( او د ملي امنيت اداره په کې شامليږي

هوایي  یوناما افغان ملي پوځ او افغانل ځواکونه:  وسله وا
ځواک ته د افغانستان د وسله والو ځواکونو په حیث ګورۍ 
. یوناما همدارنګه افغان محلي پولیسو، د ملي امنیت ریاست، 
د ترهګري ضد پولیسو، افغان سرحدي ځواک، د کورنیو چارو 
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، د وزارت د ملکي نظم افغان ملي ځواک، ځانګړو ځواکونو
په شمول( د )د افغان ملي پولیسو د چټک غربګون ځواک 

هغو دندو پر اساس چې دوي يې پر مخ وړي د وسله والو 
ځواکونو برخه دي. یوناما په پام کې نه نیسي چې ملي پولیسو 
باید د افغانستان په وسله والو ځواکونو کې د پورته ذکر شویو 

 ځانګړو ځواکونو پرته استثناء شي.

له دې وړاندې د افغان پوله  سرحدي پوليس:افغان ملي 
اتو پولیسو په نامه یادیدل. د افغان سرحدي پولیسو ډېری د س

کال په ډسمرب کې د کورنیو چارو له وزارت څخه جال او   ۲۰۱۷
دفاع وزارت ته ولیږدول شوه، او بیا د افغان سرحدي پولیسو 

دو په نوم ونومول شو. دا ځواکونو د افغان ملي پوځ قول ار
 ګانو ته ځواب ورکونکي دي. 

له دې وړاندې د ملکي افغان ملي ځواک: د ملکي نظم 
نظم د افغان ملي ځواک په نوم یادیدل. د ملکي نظم د افغان 

کال په مارچ کې د کورنیو چارو له   ۲۰۱۸ملي  ځواک ډېری د  
وزارت څخه جال او دفاع وزارت ته ولیږدول شوه. دا 

قول اردو ګانو ته ځواب ورکونکي ځواکونو د افغان ملي پوځ  
 دي.

په دې ډله کې د طالبانو او ( : AGEsد عناصر )دولت ض
داعش او همدارنګه د نورو وسله والو ډلو غړي چې د وسله 
والو ډلو سره په جګړه  کې ښکیل دي ټول یا د افغانستان د 
دولت او نړيوالو پوځي ځواکونو پر ضد په وسله واله جګړه 

یمه ضمیمه وګورۍ: د نورو معلوماتو لپاره کې ښکېل دي. دو
 شخړې مهم اړخونه. د

یو ماین چې د یو کس د شتون، نږدې پرسونل ضد ماینونه: 
وايل یا تماس له امله وچول شي او په نتیجه کې يې یو یا ډیر 
کسان ناتوانه، ټپې یا ووژل شي. د فشار په ذریعه فعالیدونکي 

ې د قرباني شخص په الس جوړ چاودیدونکي توکي، کوم چ
نستان کې د په الس جوړ "پرسونل په ذریعه فعالیږي، په افغا

 .ضد ماینونو" په توګه ثبت شوي

نا دولتي تنظیم شوې وسله والې ډلې چې وسله واله ډله : 
په شخړو کې ښکېلې وي او په څرګند ډول د دولت څخه 
بیلې وي چې د جوړښت پر اساس د مليشو څخه نیولې تر 

ې مجریمو ډلو پوري رسيږي. دغه وسله والې ډل ياغي جنايي
د افغانستان د قوانینو الندې حقوقي بنسټ نه لري. وسله 
والې ډلې د هیوادونو، د هیوادونو د ایتالفونو یا د دولتونو تر 
منځ د سازمانونو د رسمي پوځې چوکاټونو په دننه کې نه دي 

و کې چې په کومسیمی  او د هیواد)هیوادونو( تر کنرتول الندې  
وسله واله ډلې کيداي شي د  237دوي فعالیت کوي،نه دي.

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

اغي دي خو يوازي تر دوي پورې محدودې نه دي: مخالفې ي
ه کی توکميزې، قومي يا په بل ډلې، سيمه یيزې مليشي )چې پ

اساس( ، ياغيان، ترهګر، ګوريال او نور مدني دفاعي ځواکونه 
او نيمه پوځي ډلې )چې په څرګند ډول د دولت په ولکه کې 
نه وي(. ځینې وسله والې ډلې په داسي یوه طریقه باندې چې 

که څه هم چې دي،  همغږید حکومت سره په عمومې توګه 
ندې نه او موږ ته د دولت پلوه وسله والو د هغوي تر کنرتول ال 

 ډلو په حیث راجع کیږي، فعالیت کوي. 

"دولت ضد عناصرو" ته چې په دې راپور کې تشریح شوی د 
نا دولتي وسله والو ډلو په حیث ګوري، خو د دولت په 
وړاندې د هغوي د وسله وال مخالفت پر اساس د هغوي 

  .کیږي توپير
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ناوړه عمل دی چریې چې هلکان بچه بازي یو  بچه بازي:
د شتمنو او قدرتمندو نارینه وو لخوا د تفریح، په خاص ډول 

لپاره کارول کیږي، دا کړنه د جزا  خواهشاتود نڅا او جنسي 
کال په  ۲۰۱۸په نوې قانون کې جرم شمریل شوی کوم چې د 

 فربوري کې نافذ شو.

 د موخو په خاطر او د نړیوال بشرد دې راپور ملکیان: 
د توپری د اصل د پلې کولو په هدف  دوستانه قانون الندې

"ملکی وګړي" هغه افراد دي چې د پوځي/نيمه پوځي 
ځواکونو غړي نه وي يا په جنګ کې د يوې خوا په منظمو 

کې   نښتواو تر هغو چې په  نلريوسله والو ډلو کې غړيتوب و 
ه خلي د بریدونو څخه خوندي دي. په مستقیم ډول برخه وا ن

د پولیسو د هغو غړو لپاره کوم چې دوامداره جګړه ییز 
، د ځان د ساتنې لپاره د ځواک کارول د ملکي نلری  فعالیتونه  

وګړي په حیث د خوندیتوب د له منځه تلو په معنی نه ګڼل 
کیږي. یوناما په افغانستان کې هغو پولیسو ته د ملکي په سرتګه 

بیايي او څوک   چې د قانون د انفاذ چارې پر مخ  ګوري څوک 
کې برخه نه اخلي او د یاغیتوب  نښتوچې په مستقیم ډول په 

 پر وړاندې په عملیاتو کې ښکېل نه وي. 

وژل شوي او ټپي شوي ملکی کسان. یوناما د ملکی تلفات:   
هغه ملکی تلفات کوم چې د شخړې سره د تړلې خشونت او 

 نو چاودیدونکو توکو په نتیجه کېد جګړې څخه د پاته شو
کیږي مستندوي: یوناما هغه تلفات نه مستندوي  رامنځته

چریې چې ملکي )ملکیان( د مرګ ژوبلې په وخت کې په 
کې برخه اخلي او نه د هغو کسانو مرګ  نښتومستقیم ډول په 

ژوبله مستندي څوک چې د نړیوال بشر دوستانه قانون الندې 
د ملکي کسانو په سرتګه نه کتل خوندي دي او چا ته چې 

کیږي، د بیلګې په توګه، د جګړې د ډګره څخه وتلي یا د 
 238وسله والو ځواکونو طبي او مذهبي کارکونکي.

لکي کسانو په اړه چې د فزیکي م ټپي شویویوناما د هغو 
ټپي کیدو له امله په روغتیایي مرکزونو کې د طبي درملنې د 

دو او یا د روزل شویو طبي  ترالسه کولو په موخه بسرتي کی
د طبي مرستې د ترالسه کولو په برخه کې  لخواکارکوونکو 

کوي. د یوناما په ډیټابیسونو کې د   ثبت -مرستې ته اړتیا لري
ریکارډ شوی. په ټپونو کې ټکان او د  ندیت ټپي کیدو شد

پیښې غری فزیکي اغیزې او پایلې، د بیلګې په توګه روانې 
 دي شامل.ټروما یا ټکان، نه 

د ماشوم د حقونو په اړه کنوانسيون، کوم چې ماشومان:  
کې السلیک کړی، ماشوم د داسې يوه  ۱۹۹۴افغانستان په 

کلونو څخه کم  ۱۸شخص په حيث تعريفوي چې عمر يې له 
 کلن ماشوم( .  ۱۷وي )

یوناما ډله ییز برید د یوه قصدي او همغږې  ډله ییز برید:
ې ځانمرکې وسیله )د بیلګې په برید په حیث په کوم کې چ

توګه په ځان پورې تړلې په الس جوړ چاودیدونکي توکي یا 
په نقلیه وسیله کې ځای پر ځای شوې چاودیدونکي توکي( 

ت بریدګر او د یوې څخه زیاتې وسیلې )د ، د یوه څخه زیا
بیلګې په توګه، په ځان پورې تړلې چاودیدونکي توکي او 

فوي. د یوه برید لپاره چې ډله ییز هاوانونه( شامل وي، تعری
 برید وشمریل شي، باید دری واړه عنصرونه موجود وي. 

-alد داعش کلمه د عراق او شام د اسالمي دولت )  داعش:
Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham مخفف او )

 لنډیز دی.

له له جګړې څخه پاته شونې چاودیدونکي توکي: 
توکي ناچاودو توکو،  جګړي څخه چاوديدونکي پاتې شوني

 پریښودل شويو چاودیدونکو توکو ته راجع کیږي.
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چاودیدونکې وسلې د نړیوال قانون چاودیدونکې وسلې: 
له مخې په وضاحت سره نه دي تعریف شوي. چاودیدونکې 
وسلې په عمومي صورت د یوې جعبې/ لولې څخه جوړې 
دي چې د لوړې کچې د چاودیدونکو موادو څخه ډکه وي 

جاړونکې اغیزې يې په عمومي توګه د چاودنې د موج چې وی
چې د انفجار وروسته  له الرې او هغو ټوټو څخه را والړیږي

تولیدیږي. هاوانونه، د توپ ګولۍ،د الوتکو بمونه، راکټونه 
اود میزایلو جنګي سرګولولې، او ډېری ځاي پر ځاي شوي 
چاودیدونکي توکي د دغې اصطالح الندې راځي. ځینې 

سپکو چاودیدونکې وسلې کیدالی شي چې د  مشخصې
بمونو په کتګورۍ کې )د بیلګې په توګه، د السي  وسلو

ګوزارونکې النچرې چی د توپک د میل الندې نصب کیږی 
او د اوږی د پاسه ګوزارونکی النچری، د ټانک ضد میزایلونو 
وارونکي السي النچرې او د راکټونو سیسټمونه، د الوتکو 

ملی مرتو څخه کم  ۱۰۰سي سیسټمونه؛ او د ضد د میزایلو ال 
سلې، لکه د لوله ییز هاوانونه( راځي. ډېری چاودیدونکې و

الوتکو بمونه، د راکټونو سیسټمونه، د توپ ګولۍ او سرت 
 239په کتګوریو کې راځي. درندو وسلوهاوانونه د 

په ځمکنیو جګړو کې دغې جګړې شاملي ځمکنۍ نښتې: 
تر منځ ځمکنۍ متحرک دي: د جګړې د ښکېلو خواوو 

عملیات، د لریې واټن څخه برید، د ډزو تبادله او وسله والې 
. په ځمکنیو نښتو کې د بریدونو او عملیاتو په وخت کې نښتې

د سپکو او درندو وسلو، او یا د ساحوي وسلو سیسټمونه لکه 
 .د هاوانونو راکټونو کارول هم شامل دي

يو بم چې د  د چاودیدونکو توکو په الس جوړه آله :
دوديزې پوځي طريقې په خالف په نورو طريقو جوړیږي او 

شي چاودیدوني توکې په څلورو کتګوریو   کارول کیږي. کیدای
تقسیم شي: د کنرتول له الرې فعالیدونکې چاودیدونکي 

توکې، د قرباني شخص په وسیله فعالیدونکي چاودیدونکې 
توکې، د ځانمرګي بم په شکل کې استعمال شوي 

اودیدونکو توکو او ځای پر ځای شوي چاودیدونکي چ
 توکي.

فعالیدونکی په الس جوړ چاودیدونکي د دستور له الرې 
هغه رادیويې یا د لریې واټن څخه کنرتول شوي په  -توکي

-RCالس جوړ چاودیدونکي توکي )ریموټ کنټرول بمونه،  
IEDs)  دي چې د لریې واټن څخه کار کوي چې استفاده

ی شي د وړاندې څخه ځای پر ځای شوي دغه کوونکی کوال
چاودنه ورکړي او یو توکي ته په یوه مناسب وخت کې 

 240متحرک هدف په نږدې کیدو سره تر برید الندې راويل.
په دغه ډله کې الندني چاودیدونکي توکي شامل دي: د 
استفاده کوونکي په ذریعه فعالیدونکي چاودیدونکي توکي، 

او پر اشیاوو یا حیواناتو باندې لکه د سړک د غاړې بمونه 
ه موټر، بایسکل، ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي لک

په الس جوړ  -مقناطیسي .موټر سایکلونه او مرکب
چاودیدنکي توکې د یوې مقناطیسي او یا نورو وسیلو په 
واسطه نښلول کیږي او دا د تماس له الرې فعالیدونکي 

کې د عادي رسولو د چاودیدونکي توکې دی، په افغانستان 
وي، د بیلګې میتود له امله یوناما دا وسیلې په جال ډول ثبت ک

په توګه، د هدف وړ اشخاصو په نقیله وسیلو کې ځای په ځای 
 کول. 

د قرباني شخص په ذریعه فعالیدونکي الس جوړ 
دغه چاودیدونکي توکي په هغه وخت   -چاودیدونکي توکي

یا موټر د ده د پټاقۍ  کې فعاله کیږي چې کله یوه شخص او
یا د  سويچ ته فشار ورکړي، دغه سویچ ممکن فشاري وي

فشار د خوشې کیدو سیسټم وي او یا هم د کش کولو سیم یا 
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د کوم بل سیسټم په توګه وي چې په هر صورت کې د چاودنې 
 241سبب ګرځي.

په دې کتګورۍ کې عام تاري بمونه   -نور چاودیدونکي توکي
څخه راهیسې، یوناما د دې  ۲۰۰۹او ساعتی بمونه )د 

پیښې ثبتې کړې  چاودیدونکو توکو له امله ډېر کم شمېر
او هغه چاودیدونکي توکي په کې شامل دي چې د   242دي(،

 پټاقۍ یا سويچ ډول یې نه معلومیږی.

په الس جوړ ځان مرګی چاودیدونکي توکي  
د په الس جوړ چاودیدونکو   -)ځانمرګي/انتحاری بریدونه(  

هکله د معلوماتو برسریه، یوناما د ځانمرګو او پیچلو توکو په 
مله د ملکی خلکو د مرګ ژوبلی پیښې ثبتې کړي عملیاتو له ا

دي. ځانمرګي په الس جوړ چاودیدونکي توکي په عمومي 
توګه یا په ځان پورې تړيل په الس جوړ چاودیدونکي توکي  
یا په نقیله وسیله کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي 
وي. د دغو پیښو په ارقامو کې ځانمرګی برید هغو حالتونو ته 

یږي چریي چې ځانمرګی بریدګر په الس جوړ راجع ک
چاودیدونکو توکو بار واسکټ یا کمربند اغوندي، په 
چاودیدونکو توکو د ډک موټر ځانمرګی بریدګر داسي تعریف 
شوی چې یو ډرایور یا د موټر په دننه کې مسافر په 

 توکو بار موټر چوي. چاودیدونکو

د : د په الس جوړ چاوديدنکو توکو تحلیل او تشخیص
ځاي پر ځاي شويو چاودیدونکو توکو تحلیل د هغو معلوماتو 
او موادو د تشخيص، راټولولو، پروسس او معلوماتو خرپولو 
پروسه ده چې د ځاي پر ځاي شويو چاويدنکو توکو د پیښې 

مل وړ استخباراتي له ځاي څخه راټول شوي دي تر څو د ع 
کو معلومات تر السه شي، د ځاي پرځاي شويو چاودیدون

توکو ضد پروسيجرونه او ميتودونه غښتلي او د دې لپاره چې 
د یاغیانو منابع کمزوري کړای شي او د دوي د عديل تعقيب 

مالتړ وشي. په دي کې د ځاي پر ځاي شويو چاودیدونکو 
تخنيکي، عديل طب   توکو ساتنه، د مختلفو برخو تشخيصونه،

حیته او بايومرتيک ازموينې او تحليل راځي چې د با صال
متخصصو اسانتیاوو او مرکزونو د لورې تر سره کیږي. د 
چاوديدونکو توکو تحلیل او تشخیص چاوديدونکو توکو پر 

 .ضد د اغيزمنو او دوامداره اقداماتو يوه اساسي برخه ده

ې ملکی وګړو ته هغه دي چې په وسله والو جګړو کپیښي: 
انمني تلفات اړوي، ملکیان تښتول کیږي، یا ملکي شتمنۍ زی

کیږي، او همدارنګه د وسله والې شخړې سره تړيل 
 لخواګواښونه/تهدیدونه/ځوروني او د شخړې د ښکېلو ډلو 

 د طبي او روغتیا پالنې د مرکزونو کارول.

د وسلو سیسټومونه، د بیلګې په توګه  غری مستقیمې وسلې:
پخانه او د هاوانونو ګولۍ، هغه چې د وسلو او د هغه د تو

. د وسلو غری مستقیمه نلری  هدف تر منځ د لیدو کرښې ته اړتیا  
کارونه د وسلو او د هغه د هدف تر منځ د لید د کرښې پرته 

 د وسلې کارولو ته واي. 

پوځي ځواکونو" کې  په "نړیوالو نړيوال پوځي ځواکونه: 
امليږي کوم چې د ناټو د پریکنده ټول هغه بهرني عسکر ش

مالتړ د ماموریت يوه برخه جوړوي او همدارنګه په افغانستان 
کې د امريکې د متحده ایاالتو ځواکونه، کوم چې د غوڅ  
مالتړ په ماموریت کې د ګډون سربریه د سنټینیل د ازادۍ د 

ترهګري ضد عملیاتو کې  عملياتو د یوې برخې په حیث د
طالح همدا راز پر ځانګړو عملیاتي ښکیل دي. دغه اص

ځواکونو او نورو بهرنیو استخباراتي او امنیتي ځواکونو 
 .باندې هم د پلي کیدو وړ ده
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افغانستان کې، د امام اصطالح د داسې یوه  پهمال/امام: 
مذهبي شخص لپاره کارول کیږي چې په اسالمي دودونو او 

 وي. يې زده کړې ترالسه کړي وي یا روزل شوی فقه کې

شمايل اتالنتیک تړون سازمان. د ناټو غړي د غوڅ  ناټو:
مالتړ د ماموریت د سرتریو ورکونکو اصلي هیوادونه دي 
)غوڅ مالتړ ماموریت او دویمه ضمیمه وګورۍ( د جزیاتو 

 . لپاره د شخړې اصلي اړخونه

NDS :ن دولتي د ملي امنيت رياست یا د افغانستا
 استخباراتي اداره

د په الس جوړ چاودیونکي توکي: غری ځانمرګي 
ځانمرګو په الس جوړ چاودیدونکو توکو پرته، د بیلګې په 
توګه، هغه چې د فشاري آلې، مقناطیسي او د ریموټ کنرتول 

 رامنځتهپه واسطه د ماشه لرونکو چاوديدونکو توکو په واسطه  
 ونکي توکي دي.کیږي،هر ډول چاوديدونکې چاودید

OHCHR :ره د ملګرو ملتونو عايل د بشري حقوقو لپا
 کمیشرنۍ.

 Operation -د ازادۍ عملیاتو ساتونکی ماموریت
Freedom’s Sentinel : په افغانستان کې د امریکا د

متحده ایالتونو ځواکونه څوک چې د غوڅ مالتړ ماموریت 
او د  -مالتړ کوي او همدارنګه په افغانستان کې د افغانستان

دوه اړخیزه امنیتي تړون پر کال د  ۲۰۱۴متحده ایالتونو د 
اساس د ترهګري پر ضد عملیات پر مخ وړي. دویمه ضمیمه 

 ره د شخړې اصلي خواووي. وګورئ: د جزیاتو لپا

د دولت پلوه وسله والو ډلو" دولت پلوه وسله والې ډلې: 
اصطالح یوه نا دولتي تنظیم شوی فعال ته چې په شخړه کې 

و او جنایې ډلو څخه ښکېل وي او د دولتي ځواکونو،یاغیان

توپری ولري، راجع کیږي. دولت پلوه وسله والې ډلې افغان 
کورنیو چارو د وزارت تر کنرتول او سیمه ییز پولس کوم چې د  

قوماندې الندې راځې نه احتوا کوي. دغه وسله والې ډلې د 
افغانستان د قانون الندې کوم حقوقي بنسټ نه لري. وسله 

ي چې د ځواک په کارولو سره وسلې والې ډلې دا پوتانسیل لر
وکاروي تر څو سیاسي، ایدلوژیکي او اقتصادي موخې تر 

ې د هیوادونو، دولتی ایتالفونه او بنی السه کړي، دا ډل
الحکومتي ادارو د رسمي پوځې جوړښتونو په دننه کې ځای 

او د هیواد)هیوادونو( تر کنرتول الندې نه دي په کومو  نلري
کوي. په ځینو مواردو کې، وسله والې کې چې دوي فعالیت 

ډلې د کوربه هیواد یا نورو هیوادونو څخه مستقیمې او غری 
مرستې تر السه کوي. په دې تعریف کې دا شامل  مستقیمې

دی، خو تر الندې ډلو پورې محدود نه دي: د ملي پاڅون 
)نژادي، قومي یا په بل ملیشی  محلي  243خوځښتونه،

اکونه او نیمه پوځې ډلې)داسي عبارت( او ملکی دفاعي ځو
  ( .ندی ډلې په ښکاره د دولت تر کنرتول الندې 

غان دولتي ځواکونه او ټول هغه افدولت پلوه ځواکونه: 
ځواکونه او ډلې دي چې په پوځي او نيمه پوځي عملياتو يا 
د بغاوت ضد عملياتو کې برخه اخلي او په مستقيمه يا غير 

دولت تر قوماندې او ادارې مستقيمه توګه د افغانستان د 
الندې دي. د یوناما د ملکيانو د ساتنې د راپورونو د موخو 

واکونه دولت پلوه وسله والې ډلې احتوا کوي. لپاره، دولتي ځ
دویمه ضمیمه وګورئ: د جزیاتو لپاره د شخړې اصلي 

 خواووي. 

د شمايل ، نېټه ۱کال د جنوری په  ۲۰۱۵د د غوځ مالتړ: 
سازمان )ناټو( په افغانستان کې خپل اتالنتیک تړون 

ماموریت د ایساف څخه د غوځ مالتړ غری جګړه ییز ماموریت 
ته واړاوه چې موخه یې افغان ملي امنیتې ځواکونو ته د 
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روزنې، مرستې او مشورې برابرول دي. دویمه ضمیمه 
 وګورئ: د جزیاتو لپاره د شخړې اصلي خواووي.

یو پوځې تاکتیک دی   د تالشي عملیات  عملیات:د تالشي  
چې په افغانستان کې د دولت پلوه ځواکونو لخوا د هغو کسانو 
د نیولو یا وژلو لپاره کارول کیږي چې دوي فکر کوي د دولت 
ضد عناصرو اهداف دي، چې په ترڅ کې يې معموال د شپې 

د تالشي په موخه کورونو یا نورو ملکي جوړښتونه ته  لخوا
ترسره کیږي او اکثرا د  لخواې نه کیږي چې معموال د شپدن

 شپنیزو بریدونو به نامه یادیږي.

هغه وسلې دي چې د انفرادي کارولو لپاره سپکې وسلې: 
طرح شوي. په دې کې الندې موارد راځي: د نورو شیانو تر 
څنګ، تومانچې، اتومات ټومانچې، ټوپکونه او کاربنی، فرعي 

ڼې شاملي وپکونه او سپکې ماشنی ګماشنی کڼې، د حملې ټ
 244دي.

ځانمرګی برید )د په الس جوړ چاودیدونکو توکو  
یوناما د په الس جوړ چاودیدونکو توکو د  ځانمرګی برید:

ځانمرګي برید یا ځانمرګي بریدونو هغو ټولو ته کاروي څو 
هغه ټول بریدونه احتوا کړي په کومو کې مرتکیب د یوه تبعیه 

په تریه بیا په ي توکي څخه کار اخیستی ،شویو چاوددیدونک
ځان پورې تړيل یا په موټر کې څای پر ځای شوي ځای پر 
ځای شوي چاودیدونکي توکي چې د چولو پر مهال د هغه 
یا هغې پر مړینه تمامه شي. پدې کې همدارنګه 'پیچلي 

 بریدونه' هم شامل دي )پورته تعريف وګورئ(.

هغه وژنې دي چې   پاره،د دې راپور د موخو لهديف وژنې:  
یوه ځانګړي شخص په وړاندې څوک چی د مرتکب د 

د دولت پلوه ځواکونو  245شخص په فزیکي بند کې نه دی،
د قهریه قوې د قصدی کارولو په  لخوایا دولت ضد عناصرو 

حیث تعریف شوې. په دې ډول پیښو معموال له وړاندې قصد 
موجود وي. یوناما د ملکی کسانو د تلفاتو داسي قضي ثبت 

شوي   رامنځتهپه نیغه د دا ډول بریدونو څخه  کړيدي کوم چې  
 او یا هم ورسره تړيل دي. 

په درې کې د جوړښت په مانا ده چې د کارکوونکو  تشکیل:
د تجهیزاتو اختصاص ته چې د د ګمارنې رسمي فهرست او 

د دولت د یوه ځانګړې نهاد، د  لخواافغانستان د دولت 
تصویب شوې   امنیتي ځواکونو او ملکی حکومت دواړو لپاره

 وي، راجع کیږي

UNAMA : په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندويه
  پالوی.

UXO :ناچاودي توکي. 

پالنې د نړیوال قانون جنګي جرمونه د بشر  جنګي جرمونه:  
 د میثاق او عريف قانون څخه جدی سرغړونې دي.

په غری وسله واله نړیواله شخړه کې جنګې جرمونه د درېیمې  
ادې او نورو قوانینو او دودونو چې په وسله واله عمومي م

د پلې کیدو وړ دي.   نلريشخړه کې چې نړیوال خصوصیت و  
د هغو کسانو -ديپه جنګې جرمونو کې الندې موارد شامل 

په حواله چې په نښتو، د ژوند او شخص په وړاندې خشونت 
کې برخه نه اخلي، د قتل، د ملکي وګړو په وړاندې د عمدي 

کې برخه نه  نښتوو په شمول، یا هغه کسان چې په بریدون
 246اخلي.

اجباري تادیات چې په کال کې د یو چا د شتمنۍ د  کات:ز
 د خریات لپاره کارول کیږي. تناسب په توګه ترسره کیږي او
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 څلورمه ضمیمه: د ملکي تلفاتو والیتي تجزیه

نېټې   ۳۱څخه د ډسمرب د میاشتې تر    ۱کال د جنوري د    ۲۰۱۹د  
رې، په دا بله پاڼه کې نوملړ د دې په خاطر تنظیم شوی څو پو

د ملکي تلفاتو د لوړ شمېر او د ملکي تلفاتو د ټیټ شمېر 
درلودنکي والیتونه مشخص کړي. په دې نوملړ  کې د دې 

له جملې څخه والیتونو    ۳۴مودې په جریان کې د افغانستان د  

اتو شمری، په هر یوه والیت کې د مستند شویو ټولو ملکي تلف
 ۲۰۱۸په هر والیت کې د ملکي تلفاتو دریو مهمو الملونو او د  

کال د ورته مودې په پرتله د ملکي تلفاتو په برخه کې زیاتوالې 
 او کموالې ته په نوملړ کې ځای ورکړل شوی.
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  کال په پرتله ۲۰۱۸د  ټولټال مکي تلفات دریم مخکښ تاکتیک دویم مخکښ تاکتیک مخکښ تاکتیک او المل والیت

 ځانمرګي په الس جوړ چاودیدونکي توکي کابل
 

 %۱۶-  ټپې(  ۱۳۰۲مړه او  ۲۶۱)۱۵۶۳ هديف/عمدي وژنې غری ځانمرګي په الس جوړ چاودیدونکي توکي
 

  غری ځانمرګي په الس جوړ چاودیدونکي توکي ننګرهار
  څمکنۍ نښتې

  %۴۱-  ټپې(  ۷۱۴مړه او  ۳۵۶) ۱۰۷۰ ځانمرګي په الس جوړ چاودیدونکي توکي

  %۲۲- ټپې(  ۳۹۱مړه او  ۲۸۴) ۶۷۵ ځمکنۍ نښتې  هوايي بریدونه  په الس جوړ چاودیدونکي توکي هلمند
  %۳+ ټپې(  ۴۶۰مړه او  ۲۱۳) ۶۷۳ ځمکنۍ نښتې غری ځانمرکي په الس جوړ چاودیدونکي توکي  ځانمرګي په الس جوړ چاودیدونکې توکي غزني
  %۶۹+ ټپې( ۳۵۴مړه او  ۱۴۲) ۴۹۶ هوايي بریدونه  په الس جوړ چاودیدونکې توکي ځانمرګي ځمکنۍ نښتې زابل
  %۴۶+ ټپې( ۳۵۱مړه او  ۱۴۱) ۴۹۲ هوايي بریدونه  غری ځانمرګي په الس جوړ چاودیدونکي توکي ځمکنۍ نښتئ کندز

  %۳+ ټپې(  ۴۶۶ړه او م ۱۹۹) ۶۶۵ د جګړې څخه پاته شونې چاودیدونکي توکي  هوايي بریدونه   ځمکنۍ نښتې فاریاب

 د تالشي عملیات ځانمرګي په الس جوړ چاودیدونکي توکي غری ځانمرګي په الس جوړ چاودیدونکي توکي  کندهار
 ټپې(  ۳۴۶مړه او  ۱۲۱) ۴۶۷

-۱۳% 
 

 هديف/عمدي وژنې ځمکنۍ نښتې غری ځانمرګي په الس جوړ چاودیدونکي توکي هرات
 ټپې( ۲۵۶مړه او  ۱۴۴) ۴۰۰

+۵۴% 
 

 غری ځانمرګي په الس جوړ چاودیدونکي توکي هديف/عمدي وژنې ځمکنې نښتې النبغ
 ټپې (  ۲۲۶مړه او  ۱۲۳) ۳۴۹

+۳۴% 
 

 ځانمرګي په الس جوړ چاودیدونکي توکي غری ځانمرګي په الس جوړ چاودیدونکي توکي ځمکنۍ نښتې لغمان
 ټپې( ۲۰۲مړه او  ۸۰) ۲۸۲

+۴% 
 

 هديف/عمدي وژنې چاودیدونکي توکيس جوړ غری ځانمرګي په ال ځمکنۍ نښتې بلخ
 ټپې( ۱۶۹مړه او  ۱۰۸) ۲۷۷

+۲۲% 
 

 هديف/عمدي وژنې د جګړې څخه پاته شونې چاودیدونکي توکي ځمکنۍ نښتې کنړ
 ټپې( ۱۷۹مړه او  ۷۷) ۲۵۶

-۳۶% 
 

 د تالشي عملیات ځمکنۍ نښتې ځانمرګي په الس جوړ چاودیدونکي توکي پروان
 (ټپې ۱۸۱مړه او  ۶۵) ۲۴۶

+۵۰۰% 
 

 هديف/عمدي وژنې ځمکنۍ نښتې هوايي بریدونه  لوګر
 ټپې( ۱۲۳مړه او  ۹۵) ۲۱۸

+۵۲% 
 

  %۴۹- ټپې(  ۱۴۰مړه او  ۷۸) ۲۱۸ د تالشي عملیات هديف/عمدي وژنې ځمکنۍ نښتې پکتیا
  %۱۱۵+ ټپې(  ۱۶۹مړه او  ۴۸) ۲۱۷ کيچاودیدونکي توغری ځانمرګي په الس جوړ  د جګړې څخه پاته شونې چاودیدونکي توږکي  ځمکنۍ نښتې سرپل

  %۱۳+ ټپې(  ۱۴۶مړه او  ۵۱) ۱۹۷  ځمکنۍ نښتې هديف/عمدي وژنې غری ځانمرګي په الس جوړ چاودیدونکي توکي خوست

  ځمکنۍ نښتې تخار
  هوايي بریدونه

  %۷۰+ ټپې(  ۱۲۳مړه او  ۶۰) ۱۹۲ غری ځانمرګي په الس جوړ چاودیدونکي توکي

 تېځمکنۍ نښ وردګ 
 

 %۱۸- ټپې(  ۷۶مړه او  ۱۰۸) ۱۸۴ د تالشي عملیات  هوايي بریدونه
 

  %۱۱+ ټپې(  ۴۰مړه او  ۱۲۸) ۱۶۸ هوايي بریدونه  غری ځانمرګي په الس جوړ چاودیدونکي توکي نښتې د تالشي عملیات  پکتیکا

  ځمکنۍ نښتې بادغیس
  بریدونههوايي 

  %۱۰۴+ ټپې(  ۸۴مړه او  ۷۷) ۱۶۱ غری ځانمرګي په الس جوړ چاودیدونکي توکي

  %۴۷- ټپې(  ۶۰مړه او  ۸۷) ۱۴۷ هوايي بریدونه  ځمکنې نښتې غری ځانمرګي په الس جوړ چاودیدونکي توکي فراه

  ځمکنۍ نښتې ارزګان
  هوايي بریدونه

  %۱۶- ټپې(  ۷۲مړه او  ۷۳) ۱۴۵ چاودیدونکي توکيغری ځانمرګي په الس جوړ 

  %۱۱-  ټپې(  ۷۵مړه او  ۴۹) ۱۲۴ هوايي بریدونه  نمرګي په الس جوړ چاودیدونکي توکيغری ځا ځمکنۍ نښتې کاپیسا 
  %۷۰+ ټپې(  ۱۳۲مړه او  ۶۰) ۱۹۲ غری ځانمرګي په الس جوړ چاودیدونکي توکي  د جګړې څخه پاته شونې چاودیدونکي توکي ځمکنۍ نښتې جوزجان

  %۳- ټپې(  ۹۱مړه او  ۸۴) ۱۷۵ تالشي هديف وژنې  ځانمرګي/پیچلي بریدونه  خوست

  ځمکنۍ نښتې ارزګان
 تبعیه شوي چاودیدونکي توکي)غری ځانمرګي( 

  %۷۰- ټپې(  ۱۲۷مړه او  ۴۶) ۱۷۳ هوايی بریدونه 

  %۶۸+ ټپې( ۵۸مړه او  ۴۸) ۱۰۶ / عمدي وژنې هديف ځمکنۍ نښتې هوايي بریدون  بدخشان
  %۲۰+ (۱۵مړه او  ۶۲) ۷۷ جوړ چاودیدونکي توکيغری ځانمرګي په الس  ځمکنۍ نښتې هديف/عمدي وژنې غور  

  %۷۱+ ټپې( ۲۶مړه او  ۴۴) ۷۰ هوايي عملیات  ځمکنۍ نښتې غری ځانمرګي په الس جوړ چاودیدونکي توکي ډایکندي
  %۲۴-  ټيې( ۳۲مړه او  ۳۰) ۶۲ د جګړې څخه پاته شونې چاودیدونکي توکي ځمکنۍ نښتې هوايي بریدونه  نیمروز

  %۲-  ټپې(  ۳۴مړه او  ۱۱) ۴۵ غری ځانمرګي په الس جوړ چاودیونکي توکي هديف/ عمدي وژنې  نښتېځمکنۍ  سمنګان
  %۸-  (۱۴مړه او  ۸) ۲۲ غری ځانمرګي په الس جوړ چاودیونکي توکي هديف/ عمدي وژنې  ځمکنۍ نښتې نورستان

  %۲۹-  ـّي( 2مئه او  3) N/A N/A 5 د جګړې څخه پاته شونې چاودیدونکي توکي  بامیان 
   ۰٪ ټپې( ۰مړه او  ۰) N/A N/A N/A ۰ پنجشری
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ۍ د زیان  1 ې ملکي شتمن  ې مستند او تاییدوي چ   
یوناما همدارنګه هغه پېښ 

 المل شوې وي.  
ي چوکاټ، او الو د ال زیاتو م 2

په دویمه  ماتو لپاره، لومړۍ ضمیمه: حقوق 
ضمیمه: د اصطالح ګانو په قاموس کې د ملکیان او ملکي تلفاتو تعریف  

 وګورئ. 

 

 

 

کال د جنیوا لومړي کنوانسیون،   ۱۹۴۹د رسه صلیب نړیواله کمیټه، د   3
 .  ۲۰۱۶پاراګراف  ۵۳۰مادې تبرصه،    ۳د 
ې   4

پالن  کې د مستقیمې ونډې    جګرو په  په اساس،  وال قانون  ۍ  نړ   د  د بشر
ې په ا

ي الرښو   (آی سي آر سي د نړۍ وال رسه صلیب )ړه  اخیستن  د تفسیر
 مخ.  ۳۲، ۲۰۰۹، مئ 
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 مخونه.  ۳۵-۳۲خذ،  ما ې  همدد   5
ي قانون،    (آی سي آر سي د نړیوال رسه صلیب )د   6

ې نړیوال عرق 
پالن  د بشر

ې د نړیوال  ۲۰۰۵
پالن  ، لومړی ټوک: قواعد )"د آی سي آر سي د بشر

نه"(،   ړ ي قانون څیې
نیټ پاڼه د الس رسي وړ ده:   قاعده: پر    ۶عرق  ې انی ړ

دغ 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-

ihl/eng/docs/v1 
په اړه د یوناما د   خوندیبتوب په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د  7

  ۲۰۱۶مخ؛  ۵۴ ۲۰۱۵مخ؛  ۷۴ ۲۰۱۴مخ؛  ۳۲ ۲۰۱۳کلنیو راپورونو 
ې ټول د دولت ضد  ۵۶او  ۲۰۱۷۶مخ؛  ۷۸ عنارصو په اړه   مخونه )چ 

 مخ وګورئ.   ۲۸ ۲۰۱۸دي(؛ او  
ي ولسوالۍ  نېټه د کندز و  ۲کال د اپریل پر   ۲۰۱۸د  8 الیت په دشت ارچ 

ي بریدونو په اړه د یوناما ځانګړی راپور  ې د  د هوایي کال په مئ   ۲۰۱۸)  چ 
ي توکو د پروسس پر مرکزونو د بریدونو په  کې خپور شوی(؛ او د نشه یي

ې د  راپور اړه د یوناما ځانګړی  کال په اکتوبر کې خپور شوی(   ۲۰۱۹) چ 
ې وګورئ؛  نیټ پاڼه د الس چ  ې انی ړ

 :available atرسي وړ دي:  پر دغ 
https://unama.unmissions.org/ protection-of-

civilians-reports 
ي   ۲۰۱۸همدا ماخذ. دا په  9 په اپریل کې د کندز والیت دشت ارچ 

ول الندې سیمه کې د  ولسوالۍ تر ماموریت وروسته، د 
طالبانو تر کنی 

ي   ې د افغانستان د بشر ې دویم هیئت/ماموریت و چ 
حقیقت موندی 

 تررسه شوی.   په ګډه حقونو له خپلواک کمیسیون رسه 
، یوناما    ۲۰۱۸په     10   ۷۱۹۱مړه او    ۳۸۰۳کي تلفات ) مل  ۱۰۹۹۴کال کې

 ټپیان( تایید کړي. 
  ق او شام د اسالمي دولتطالبان او د عرا"دولت ضد عنارصو کې  په     11

ې د افغان دولت   څانګه خراسان  )داعش( د  او نورې وسله والې ډلې چ 
جګړه کې  وسله وال مخالفت یا  پهرسه  او/یا نړیوالو نظامي ځواکونو 
دویمه ضمیمه: د جګړې اصلې خواوې او  ښکیلې دي، شاملې دي. 

ې 
 وګورئ. "  درېیمه ضمیمه: اصطالح ګای 

ي ځواکونو او نورو هغو  "دولت پلوه ځواکون   12
ه" افغان ملي امنین 

ې د بلواګرۍ ضد په نظامي یا نیمه نظامي   ځواکونو او   ي چ  ډلو ته ویل کیر ږ
په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د  عملیاتو کې فعالیت تررسه کوي او 
ول الندې وي.  د یوناما د ملکي وګړو د  په جګړو کې افغان دولت تر کنی 

، په دولت پلوه ځواکونو کې دولت پلوه  اساس  د راپورونو په  خوندیتوب  
دویمه ضمیمه: د جګړې اصلې خواوې  وسله والې ډلې هم شاملې دي. 
ې 
 وګورئ.   او درېیمه ضمیمه: اصطالح ګای 

ې په اړه د یوناما شی  ږ   13
په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتن 

ي )جوالی 
نیټ پ ( ۲۰۱۹میاشتن  ې په الندې انی ړ اڼه معلومات وګورئ، چ 

د الس رسي وړ دي:  
-civilians-of-https://unama.unmissions.org/protection

eportsr 
ې   کال د جوالی له   ۲۰۱۹د     14  

ې  سپتمی   ډد    لومړۍ نېن 
ې   ۳۰تر  میاشن   

  نېن 
ټپیان( مستند   ۳۲۳۳مړه او  ۱۲۵۶ملکي تلفات ) ۴۴۸۹پورې، یوناما 

 کړي. 
ې څخه د اکتوبر له لومړۍ  ۲۰۱۹د   15  

ې  ۳۱د ډسمی  تر نېن   
پورې،   نېن 

ې د    ۱۲۰۵مړه او    ۷۲۵ملکي تلفات )  ۱۹۳۰یوناما   ټپیان( مستند کړي چ 
  ۱۸۲۱مړه او  ۹۳۳ملکي تلفات)  ۲۷۵۴کال په ورته موده کې   ۲۰۱۸

 ټپیان( ثبت شوي. 
، د عراق ا   ۲۰۱۹په   16 خراسان   )داعش( د  دولتو شام اسالمي کال کې

ې 
ې د  څانګ  ي او ډله ییر  بریدونه تررسه کړي، چ 

ملکي   ۴۵۵اووه ځانمرک 
 ۳۶کې د کال    ۲۰۱۸په . ( المل شويوټپیان  ۲۷۲او  و مړ  ۱۸۳تلفاتو )

ې د  ټپیان(   ۱۳۳۵او  و مړ  ۵۵۷ملکي تلفاتو ) ۱۸۹۲بریدونو په پرتله چ 
 . څرګندوي. سلنه کموالی ۷۶المل شوي،  

ې د    ۲۱کې د  کال    ۲۰۱۸په     17   ۲۱۶ملکي تلفاتو )  ۶۴۲بریدونو په پرتله چ 

، طالبانو    ۲۰۱۹( المل شوي، په  وټپیان   ۴۲۶او    و مړ  ي    ۲۹کال کې
ځانمرک 

ې د  او   و مړ  ۱۶۵ملکي تلفاتو )  ۱۴۹۹او ډله ییر  بریدونه تررسه کړي، چ 

 . څرګندويسلنه زیاتوال  ۱۳۳  د  ( المل شوي او وټپیان  ۱۳۳۴

 
ې    کال  ۰۱۹۲په  18 کې یوناما د دولت ضد عنارصو د بریدونو له امله چ 

ې  په عمدي ډول   ۸۱۷ملکي تلفات )  ۲۸۳۲په نښه کړي  يملکي وګړ  یي
 . ټپیان( مستند کړي.  ۲۰۱۵مړه او 

ي بریدونهد ال زیاتو معلوماتو لپاره د راپور د   19  څلورمې )ب( )آي( هوایي
 برخه وګورئ. 

، یوناما د افغ  ۲۰۱۸په   20 ي ځواک له خوا د اپریل پر کال کې   ۲ان هوایي
ي برید له امله  ي ولسوالۍ کې د هوایي   ۱۰۷د کندز والیت په دشت ارچ 

د کندز والیت د   ۲کال د اپریل پر   ۲۰۱۸ملکي تلفات مستند کړي )د 
ي برید په اړه د یوناما ځانګړی راپور )مئ  ي د هوایي (  ۲۰۱۸دشت ارچ 

ې ا
ې پر دغ  نیټ پاڼه د الس رسي وګورئ، چ  وړ دی:   نی ړ

-civilians-of-https://unama.unmissions.org/protection
eportsr ې پرته به یوناما په  

ۍ پېښ  ې یواځین 
کال د افغان    ۲۰۱۹(. تر دغ 

ي ځواک له خوا په ملکي تلفاتو کې    مستند کړی و. سلنه زیاتوال    ۱۷هوایي
ي    21 ې ښایي د مثال په ډول، په دې کې هغه اشخاص شامل دي څوک چ 

ي  ې ښایي "مالیه" یا زکات راغونډ کړي، او دغه راز هغه اشخاص څوک چ 
ي توکو د پروسس کولو یا نورو وسیلو له الرې  د دولت  د نا قانونه نشه یي

ور: د  ضد عنارصو رسه په مالي مالتړ کې ښکیل وي. د یوناما ځانګړی راپ 
ي توکو د پروسس پر  ۵کال د مئ پر   ۲۰۱۹ په فراه والیت کې د نشه یي

ي بریدونه )د  کال په اکتوبر کې خپور شو(    ۲۰۱۹شکمنو مرکزونو هوایي
نیټ پاڼه د الس رسي وړ دی:   ې پر راتلونګې انی ړ وګورئ، کوم چ 

-civilians-of-https://unama.unmissions.org/protection
eportsr   . 

ې   22
پالن  کې د  وسله واله جګړه  په  په اساس، وال قانون ی نړ  د د بشر

ې په اړه د  
  (آی سي آر سي نړې وال رسه صلیب )مستقیمې ونډې اخیستن 

ي الرښو   مخونه.   ۳۵-۳۲،  ۲۰۰۹، مئ د تفسیر
ې  23

پالن  نه،  د آی سي آر سي د بشر ړ ې  قاعده.  ۶د نړیوال قانون څیې
د دغ 

ي  
ې په اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره، مهربای 

ي شنن 
موضوع اړوند د حقوق 

په فراه والیت کې  ۵کال د مئ پر   ۲۰۱۹وکړئ د یوناما ځانګړی راپور: د 

ي بریدونه )د  ي توکو د پروسس پر شکمنو مرکزونو هوایي   ۲۰۱۹د نشه یي

ې پر راتلونګې انی ړ کال په اکتوبر کې خپور شو نیټ پاڼه د ( وګورئ، کوم چ 

الس رسي وړ دی:  

-civilians-of-https://unama.unmissions.org/protection

eportsr . 
مي  عمو ملګرو ملتونو د د ماشومانو او وسله والې جګړې په اړه د   24

ي د 
تر لومړۍ ضمیمې   (A/73/907راپو )   ۲۹کال د جون د    ۲۰۱۹منښر

 الندې لیست شوې خواوې وګورئ. 
ې هلکان د شتمنو یا ځواکمنو نارینه  25 ه کړنه ده، چ   بچه بازي یوه مرص 
ۍ په ځانګړي ډول د نڅا او جنښي فعالیتونو لپاره ت   له خوا د ساعت  وو  یر

ي، ؛ دغه کړنه د جزا په تع ې د  دیل شوي قانون  استثمار کیر ږ   ۲۰۱۸کې چ 
وري کې نافذ شوی، جرم ګنل شوی.   کال په فی 

د جرم مرتکبیر  د دولت پلوه ځواکونو یا د دولت ضد عنارصو غړي    26
 نه وو. 

و عملیاتو برخه:  ۲. ب.  ۴د راپور   27  وګورئ.  چاڼیر 
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او یا  هد فیصدي مجموعه د اعشاریه له امله کله د سلو څخه زیات   28
ې ن  هکم . چ  ي

ې د جوړولو په وخت ارقام د مجموعه  سر
تیجه کې د سلن 

 فیصدي رسه شاید یو ډول نه وي. 
برخه   د. د پولې په اوږدو کې پېښو.  ۵د ال زیاتو معلوماتو لپاره د راپور     29

 وګورئ. 
، یوناما دولت ضد عنارصو ته   ۲۰۱۸په   30 ملکي تلفات   ۶۹۷۰کال کې
 ټپیان( منسوب کړي.  ۴۷۳۲مړه او  ۲۲۳۸)

ې طالبانو ته منسوب شوي، طالبانو په ښکاره  د ه   31 غو پېښو له جملې چ 
ې د    ۸۱د   ي چ 

  ۲۰۴ملکي تلفاتو )  ۱۷۱۲بریدونو مسوولیت پر غاړه اخیسن 
 ټپیان( المل شوي.  ۱۵۰۸مړه او 

ې د عراق او شام اسالمي دولت  32 د   )داعش(د هغو پېښو له جملې چ 
ې  خراسان  

بریدونو   ۵۰د    ته منسوب شوي، نوموړې ډلې په ښکاره   څانګ 
ې   ې ملکي وګړي په نښه کړي( چ  ې زیاتره یي ي )چ 

مسوولیت پر غاړه اخیسن 
 ټپیان( المل شوي.  ۶۰۷مړه او  ۱۸۱ملکي تلفاتو ) ۷۸۸د 
ي ځواکونه د   ۲۰۱۸په   33

، افغان ملي امنین  ملک تلفاتو  ۱۶۲۹کال کې
 ټپیان( المل شوي.  ۹۸۹مړه او  ۶۴۰)

ې یوناما د دولت  کال رسه هغه مهال پر   ۲۰۱۸دا له   34 تله شوي، کله چ 
ي بریدونو له امله  مړه او   ۵۳۴ملکي تلفات ) ۱۰۱۳پلوه ځواکونو د هوایي

 ټپیان( ثبت کړل.  ۴۷۹
ې یوناما د دولت    ۲۰۱۸دا له   35 کال رسه هغه مهال پرتله شوي، کله چ 

و عملیاتو  له امله  مړه او   ۲۸۴لکي تلفات ) م ۳۵۳پلوه ځواکونو د چاڼیر 
 ت کړل. ټپیان( ثب ۶۹

ې لپاره د متحده ایاالتو ځانګړي استازي   36
د افغانستان سولې او پخالین 

وري له    ۱، د مئ له ۱۲د مارچ تر  ۲۵له طالبانو رسه په دوحه کې د فی 
ې    ۱۱تر    ۳او د اګست له    ۹د جوالي تر    ۲۹، د جون له  ۹تر   پورې خی 

ې ل ي ځواکونو پر اترې تررسه کړي. خی  وتلو او دا  ه هیواد څخه د امریکایي
ي،   ې افغانستان به یو ځل بیا د نړیوال تروریزم پر مرکز نه بدلیر ږ چ 
و   متمرکزې وې. د افغانستان وضعیت او پر نړیواله سوله او امنیت د اغیر 
ي راتلونګي راپورونه وګورئ:  

په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منښر
A/73/902-S/2019/493; A/74/348-S/2019/703 (3 
September 2019); A/74/582-S/2019/935 (10 

December 2019). 
د ازادۍ عملیاتو ساتونګ، د متحده ایاالتو کانګریس د رس مشر   37

ال راپور )د جنوري له   ونګي جی  ړ (،  ۲۰۱۹پورې،    ۳۱څخه د مارچ تر    ۱څیر
نیټ پاڼه د الس رسي وړ ده:   ۳ ې انی ړ

مخ، پر دغ 
https://www.stateoig.gov/system/files/fy2019_lig_oc

o_report.pdf. 
ې طالبان د   ۲۰۱۸د   38 ې چ  پېښو   ۳۷۹کال د دویمې ربعې په پرتله چیر

ې  ې له امله یي ټپیان(   ۶۵۱مړه او  ۳۶۹ملکي تلفات )  ۱۰۲۰مسوول وو چ 
پېښو   ۲۶۹کال په دویمه ربعه کې هغوي د   ۲۰۱۹رامنځ ته شوي وو، د 
ې له ام ې مسوول دي چ  ټپیان(   ۵۴۱مړه او  ۲۵۷ملکي تلفات ) ۷۹۸له یي

 رامنځ ته شوي.   
نیټ پاڼه وګورئ:  39 https://www.afghanistan-راتلونګې انی ړ

analysts.org/aanqa-what-came-out-of-the-doha-
intra-afghanconference/ and 

https://foreignpolicy.com/2019/07/10/the-taliban-
have-a-road-map-for-peace/. 

40S/2019/935 -A/74/582  (۱۰   او همدارنګه  ۲۰۱۹دسمی )
https://media.defense.gov/2019/Nov/20/200221402

0/-1/-1/1/Q4FY2019_LEADIG_OFS_REPORT.PDF  
ی هم وژل شوی.   ي رستیر  وګورئ. په دغه برید کې همدارنګه یو روماننر

ې په اړه د یوناما ځانګړي 41
کال    ۲۰۱۹: د راپور  د ملکي وګړو د ساتن 

نیټ  ( وګور ۲۰۱۹یخوال )اکتوبر ټاکنو اړوند تاوتر  ې پر الندې انی ړ ئ، چ 

پاڼه د الس رسي وړ دی:  
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-

reports. 
ک: د دولت ضد عنارص وګورئ.   42  دریېم څی 
د ښځو درې نور تلفات )دوه مړې او یوه  ته  پاکستان نظامي ځواکونو   43

ه راپور د پولې په زیاتو معلوماتو لپاره ددغ ژوبله( منسوب شوي. د ال 
اوږدو کې د ډزو برخه وګورئ. د ښځو اته تلفات )څلورې مړې او څلور 
ې شونو چاودیدونکو توکو له امله  

( له جګړې څخه د هغو پای  ژوبلې
ې نه شوای کیدای کوم مشخص لوري ته منسوب کړی   رامنځته شوي چ 

  . ي
 سر

ي مرستو   44 اتو معلوماتو  د اړتیاوو په اړه د ال زی  په افغانستان کې د بشر
ي اړتیاوو بیا کتنه )  ۲۰۲۰لپاره، د   دسمی    ۱۷لپاره د افغانستان د بشر
ي مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو اداره،  ۲۰۱۹ ( وګورئ، د بشر

نیټ پاڼه د الس رسي وړ دی:   پر الندې انی ړ
https://www.humanitarianresponse.info/en/operatio
ns/afghanistan/document/afghanistan-humanitarian-

needs-overview-2020. 
، پر ښوونځیو  ماشومانو  طالبان د  45 ې

ې او ژوبلوی 
، وژی  ې

ې او کاروی 
ګماری 
تښتوونو لپاره لیست شوي؛ د  د ماشومانو د او روغتونونو د بریدونو او 

د   څانګهخراسان  )داعش( د شام د اسالمي دولت د عراق او عراق او 
ې او کماشومانو 

ې لپاره لیست شوې؛ او  د ګماری 
ې او ژوبلوی 

، وژی  ې
اروی 

ې او  ماشومانو د  افغان ملي پولیس او افغان سیمه ییر  پولیس د 
ګماری 

ې لپاره لیست شوي. افغان دولت له ملګرو ملتونو رسه یو ځای په  
کاروی 
ي    ۲۰۱۱ ام الر نقشه" نهایي

 کړي.  کال کې د عمل یو پالن او د "انطباق/الی  
تلفات    ۹۱۰تلفات او نجونو    ۲۲۲۶ل کې د هلکانو  کا   ۲۰۱۹یوناما په   46

د معلومولو  نسیت تلفاتو د ج ۱۳مستند کړي. یوناما د ماشومانو د 
 جوګه نه وه.  

پېښو په اوږدو کې د  رسحد د ال زیاتو معلوماتو لپاره ددغه راپور د   47
 برخه وګورئ. 

ي بریدونو له امله د   48 ماشومانو راتلونګي تلفات ثبت کړي:  یوناما د هوایي
ټپیان(؛    ۱۴مړه او    ۲۸)  ۴۲  -۲۰۱۰ټپیان(؛    ۶۰مړه او    ۹۲)  ۱۵۲  -۲۰۰۹
  ۲۳مړه او  ۵۱)  ۷۴ -۲۰۱۲ټپیان(؛  ۵۶مړه او  ۱۲۷)  ۱۸۳ - ۲۰۱۱
  ۲۲مړه او    ۳۲)  ۵۴  -۲۰۱۴ټپیان(؛    ۱۴مړه او    ۳۵)  ۴۹  - ۲۰۱۳ټپیان(؛  
مړه او   ۷۸) ۲۰۰ – ۲۰۱۶ټپیان(؛  ۵۵مړه او  ۳۶) ۹۱ - ۲۰۱۵ټپیان(؛ 
  ۴۹۲ - ۲۰۱۸ټپیان(؛  ۱۵۲مړه او  ۱۱۴) ۲۶۶ -۲۰۱۷ټپیان(؛  ۱۲۲

 ټپیان(.   ۲۵۶مړه او  ۲۳۶)
ي فرمان )شم 49

ه د ماشومانو د حقونو د مالتړ قانون، تقنین  (  ۳۶۲: یې
 (.  ۲۰۱۹مارچ  ۵)

مادې پر بنسټ،   ۷۹کال د اساسي قانون د   ۲۰۰۴د افغانستان د  50
ي فرمانونه "با

ې د لومړۍ دورې تر پرانیستو تقنین 
ید ملي شورا د هع 

ې ملي شورا ته وړاندې    ۳۰وروسته د   . کله چ  ي
ورځو په دننه کې وړاندې سر

ې  
ي او د تنفیذ وړ نه دی. تر هع  ، باطلیر ږ ي

د سر ې فرمان مسی  ، که چیر ي
سر

انو جرګو له خوا نه  ې فرمان د دواړو ولښي او مشر د شوي،  م وي چ  سی 
ي خپل حقو
ي د     ځواک لري."ق 

یفای  ،  یوي تشر /طرز العملي موضوع په څیر

انو   ي فرمانه لومړی ولښي جرګه تصویب وي او د تایید لپاره مشر
تقنین 

ي.   دول کیر ږ ې ته لیر ږ
 جرک 

 درېیمه ضمیمه: د اصطالحګانو قاموس وګورئ.   51
ې له خ 52  

ې د کمېن   کې د لوړې کچ 
وا د لوګر  یوناما د لوي څارنوال په دفی 

ي د تورونو والیت په ښوونځیو کې د م اشومانو په وړاندې د جنښي تیر
ې د  نو خپاره شول کال په نومی  کې په رسنیو کې   ۲۰۱۹چ  ړ ، د روانو څیر

ې ال تر اوسه نه ده معلوم ې دغه   هیادونه کوي. په داسې حال کې چ  چ 
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عقیبوي  ، یوناما دغه تورونه ت او که نه  قضیه له جګړې رسه کوم تړاو لري 

ې برابروي.  او د لوي څارنوال دفی  ته ت 
 خنیګي مرسن 

 مادې.   ۳۴( او  ۱) ۱۹(، ۱۹۸۹د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ) 53
 ماده.   ۳۷همدا ماخذ،  54
55   ، طالبانو پر خپله ټویی ړ پاڼه ددغه برید مسوولیت پر غاړه اخیسن 

الندې ټویی ړ پاڼه وګورئ:  
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1145704

786181939200. 
ې طالبانو، اووه د عراق او شام د اسالمي دولت ۱۸یوناما   56  

 پېښ 
ې خراسان  )داعش( د 

ډلې او څلور نا معلومو دولت ضد عنارصو   څانګ 
 ته منسوب کړي.  

ي    57
ې ښوونچئ ، په کومو کې چ  ې نه دي شاملې  

و کې هغه پېښ  په دغو شمیر
من شوي.   ي ډول اغیر 

 او ښوونیر  مرکزونه په تصادق 
ې دولت پلوه ځواکونو ته منسوب شوي،  د هغو پېښو له  58 جملې چ 

ې افغان ملي اردو، در  ې نړیوالو   ې څلور یي ې د ملي امنیت ریاست، دوه یي یي
ې نا مع لومو یا ګڼ شمیر دولت پلوه ځواکونو ته نظام ځواکونو، او دوه یي

 منسوب شوي.  
ي پروتوکول ۱۲کال د اګست د   ۱۹۴۹د  59

  ۴ د جنیوا کنوانسیون الحاق 
ې    قربانیانوکې د    ړو جګ  و وسله وال  و په غیر نړیوالده، او  ()الف( ما۳)

د ساتن 
ي دویم پروتوکول(، 

قاعده، آی سي آر   ۳۸، ۱۹۷۷جون  ۸په اړه )الحاق 
ې 
پالن  ، د بشر ي قانون ډیټابیس. سي

  د نړیوال عرق 
ې انی ړ پاڼه د الس    ۲۰۲۰اوچا، د   60

ي اړتیاوو بیا کتنه، پر دغ  کال د بشر
 رسي وړ دي: 

 https:// www.humanitarianresponse.info/sites/ 
www.humanitarianresponse.info/files/documents/file

s/afg_humanitarian_needs_overview_2020.pdf. 
ې دولت پلوه ځواکونو ته منسوب شوي، شی  ږ  د ه  61 غو پېښو له جملې چ 

ې افغان ملي   ې افغان ملي اردو، پنځه د ملي امنیت ریاست، یوه یي یي
ې په ګډه مختلفو دولت  پولیسو  و پولیسو، یوه یي

ې افغان سیمه ییر  ، یوه یي
ې نړیوالو نظامي ځواکونو ته منسوب شوي.    پلوه ځواکونو، او درې یي

ړیوالې ادارې بندیز د پولیو واکسیر  د کور په کور د روغتیا پر ن  62
کمپیانونو پورې محدود شوي. په ورته موده کې د رسه صلیب د نړیوالې  

ې پر فع  
 .  و الیتونو هم موقت بندیز لګیدل و کمېن 

ي پروتوکول    ۱۲کال د اګست   ۱۹۴۹د   63
د ژنیو کنوانسیون دویم الحاق 

که ماده ) ۳ که ماده “مشی  ي پروتوکول ”دریېمه مشی 
  ۴(؛ د دویم الحاق 

ي   ۱۳،  ۷(،  ۲)
ې نړیوال عرق 

پالن  مادې؛ د رسه صلیب نړیواله کمیټه، د بشر
نه،  ړ ي مرکزونه قواعد. ر  ۷او  ۶، ۱قانون څیر ي کارمندان، روغتیایي وغتیایي

ې د جګړې د ښکېلو خواوو  ا ، چ  ي ترانسپورت، که نظامي وي یا ملکي و طن 
ي چارو لپاره په ځانګړي ډول ګمارل شوي وي، د   له لوري د روغتیایي
که   ې تر نړیوال قانون الندې له بریدونو خوندي دي. درېمه مشی 

پالن  بشر
ي دویم پروتوکول  

ې  ۱)  ۹ماده؛ د الحاق 
پالن  ( ماده؛ د اي سي آر سي د بشر

نه، د ن  ړ ي قانون  څیې
وګورئ. دغه راز د   قوانیر    ۲۹او   ۲۸، ۲۵ړیوال عرق 

ي محکمې د روم اساسنامې ) (،  ۲)  ۸(  ”روم اساسنامه“نړیوالې جنایي ( )سي
 ( وګورئ. ۲)ای( )آی(، )ای( ) 

ې )   64 ي حقونو د نړیوالې اعالمنر
ي او   ۲۵( ۱۹۴۸د بشر

ماده؛ د مدی 
ماده؛ د   ۱۲( ۱۹۶۶حقونو په اړه د نړیوال کنوانسیون )سیاسي 

و او کلتوري حقونو په اړ  ې  ه د اقتصادي، ټولنیر   
  ۱۴ملګرو ملتونو د کمېن 

ه عمومي تبرصه ) ( وګورئ. همدارنګه د عدالت د نړیوالې  ۲۰۰۰شمیر
ي  
 کې د دیوال د جوړولو پر رس د حقوق 

، په اشغال شوي فلسطیر  محکمې
ي 
ګراف  پارا  ۱۰۶، ۹کال د جوالی   ۲۰۰۴نظر، د  پایلو په هکله مشوری 

 وګورئ. 
ې له معمول  65 و کې هغه ملکي تلفات هم شامل دي چ    و په دغو شمیر

ې په پایله کې رامنځ ته شوي. 
 ځمکنیو ماینونو د چاودی 

، یوناما دولت ضد عنارصو ته   ۲۰۱۸په  66 ملکي تلفات   ۶۹۷۰کال کې
ضد عنارصو ته د  ټپیان( منسوب کړي. دولت  ۴۷۳۲مړه او  ۲۲۳۸)

ې د   ې نه دي شاملې په کومو کې چ   
و کې هغه پېښ  ملکي تلفاتو په شمیر

ځمکنیو نښتو پر مهال رامنځ ته شوي ملکي تلفات په ګډه د دولت ضد  
ي وکړئ د دغه  عنارصو او دولت پلوه ځ

واکونو ته منسوب شوي. مهربای 
، په ډزو کې  ې

ۍ نښن   .  ، برخه وګورئو ګیر ملکیان د راپور پنځم: ځمکن 
 په  د طالبانو او د متحده ایاالتو د مرکچیانو ترمنځ مذاکرات د سپتمی   67
کې بیا پیل شوې. د دغه راپور لومړی:  لومړیو  وځنډیدې او د دسمی  په    ۷

ي 
منوي، برخه   ملونه ال هغه سیاسي او امنین  ې د ملکي وګړو ساتنه اغیر  چ 

 وګورئ.  
شخصې ډلې ته  وناما د پيښو مسوولیت د دولت ضد عنارصو یوې می  68

ې ډلې مسوولیت پر غاړه اخیسن  وي، یا کله   هغه مهال منسوبوي کله چ 
ې مسوولیت  

ې د پيښ  ټولو   خو د د کوم لوري له خوا نه وي منل شوی  چ 
ې یوه مشخصه   و رسوي دې پایلې ته ا یونامموجوده شواهدو شننه  چ 

ې مسوله    
ي  ډله د پيښ   

س  ځانمرګو بریدونو او  په ال د  په خاص ډول  .  و ګن 
په تړاو شننه ک  (ویچاودیدونکو توک تعبیه شویو د جوړو شویو ماینونو )

ې هر ډول موجوده معلومات ،  د دولت یا نورو رسچینو له خوا برابر   چ 
ې په محرم ډول  ، شوي وي  ې یي

ې ځین  د یوناما د ملکي  ي وي، برابر شو  چ 
ې وګړو د 

ي. په ډیټابیس کې ساتل  ساتن  ې یوناما کیر ږ په کومو پيښو کې چ 
نوموړې اداره   ، تلفات نا معلومو دولت ضد عنارصو ته منسوبوي ملکي 

ې له جګړې   څو د دې شننه تررسه کوي همدارنګه   
ې پيښ  ي کړي چ 

یقین 
ملکیانو هغه تلفات   په راپور کې د وناما دملکي تلفاتورسه تړاو درلود. د ی 

ې د جګړې ښکېله    دي شامل شوي نه  ي ډلو له خوا چ  کوم چ  د جنایي
ې له تعبیه شویو د   ، خوا نه وي

  چاودیدونکو توکو او نورو وسلو د کاروی 
 .  امله رامنځ ته شوي وي

دغه راز وګورئ:    69
https://www.aihrc.org.af/home/press_release/8497;  

-https://www.aihrc.org.af/home/pressاو 
release/8499. 

ې  ۲۰۱۹. د  A/HRC/22/47وګورئ   70
، د باور ورکوی  په   په اکتوبر کې

ي حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره د   ې د افغانستان د بشر  
اړه فرغي کمین 

"الف" باور ورکولو سپارښتنه وکړه:  
(https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccredit

ation/Pages/SCAReports.aspx). 
و چینلونه   مخالفو  وا  "د اسالمي امارت د نظامي کمیسیون له خ   71 رسنیر 

ې د الس رسي وړ دی:  ۲۰۱۹جون    ۲۴) ته اخطار"  
نیټ پای   ې انی ړ

(، پر دغ 
https://alemarahenglish.com/?p=47329  دا لومړی ځل نه .

ولو رسه رسنیو ته ګواښ کوي. د   ې طالبان د اعالمیو په خی    ۲۰۱۴دی چ 
ولو  ، د طالبانو نظامي کمیسیون د یوې اع۱۲کال د اکتوبر پر   ې په خی  المنر
ي تلوی  ۱رسه د طلوع او 

زیونونو راپور ورکوونه وغندله، او دغه تلویزیوی 
وعو  ې د خپلو اهدافو او نا مشر    نوم و نومول. په  رسنیو چینلونه یي

 نېټه د یوناما اعالمیه وګورئ:  ۲۷کال د جون پر   ۲۰۱۹دغه راز د   72
 https://unama.unmissions.org/statementtadamichi-

yamamoto-taliban-threats-againstmedia-afghanistan. 
ې په عمدي ډول ملکي     73 د دغه راپور درېیم: ب: دویم: هغه بریدونه چ 

 وګړي او ملکي شیان په نښه کوي، برخه وګورئ.  
ي شبکو کال    ۲۰۱۹کې او د  کال    ۲۰۱۸په     74

، طالبانو مخابرای  په اوږدو کې
ې له خوا خپل ې د شن  خدمتونه بند کړي، څو هغوي د   ته امر کړی چ 

ي ځ
واکونو له خوا د څرک معلومولو یا د هغوي د جنګیالیو په  امنین 

وړاندې د عملیاتو د تررسه کولو مخنیوی وکړي. د روشن، افغان بیسیم،  
ي این او اتصاالتو د کندز، بغالن او تخار والیتونو په ګډون د هیواد  

ایم ی  

 



ې په اړه د افغانستان کلن  راپور: 
 ۲۰۱۹په وسله واله شخړه کې د ملکي وګړو د  ساتن 

108 
 

 
ې له خوا خپل خدمتونه ودرول؛ سالم   په مشخصو سیمو کې د شن 

ي شبکه ی 
ې د خدمتونو وړاندې مخابرای  ې له خوا یي ې د شن  ۍ هغه وه چ  وازین 

کول جاري وساتل. د مثال په ډول وګورئ:  
https://iwpr.net/global-voices/overnight-

bantelecoms-afghan-provinces. 
ې  75 ې په ډیټابیس کې ساتل شوې اعالمیه؛ چ 

  د یوناما د ملکيانو د ساتن 
نیټ پاڼه د الس رسي  ې انی ړ

وړ وه:   پخوا پر دغ 
http://alemarahenglish.com/?p=50587   لینک اوس کارنده(

 نه دی(.  
ې د ملګرو ملتون د خوندیتوب او   ۲۰۱۹د  76 و رسه سم چ  کال له شمیر

ې کمې شوي،    
ي پېښ 

ې له خوا ثبت شوي، په کابل کې امنین 
امنیت د څانګ 

ې شوي.  
 په داسې حال کې د کونړ او ننګرهار والیتونو کې زیای 

، یوناما د عراق او شام د اسالمي دولت   ۰۱۸۲په   77   )داعش( د کال کې
ې  خراسان  

مړه او    ۶۸۱ملکي تلفات )  ۲۱۸۱خوا رامنځ ته شوي    له  څانګ 
ې د  ۱۵۰۰ ې   ۲۰۱۷ټپیان( مستند کړي، چ  سلنه   ۱۱۸کال په پرتله یي

 زیاتواليپه ډاګه کاوه. 
ټپیان(   ۱۲۹مړه او  ۴۸ملکي تلفاتو ) ۱۷۷کال کې د   ۲۰۱۸یوناما په   78

  کال کې د غیر انتحاري تعبیه شویو چاودیدونکو توکو   ۲۰۱۹په پرتله په 
ې د   ۴۴۸مړه او  ۵۳ملکي تلفات )  ۵۰۱له امله  ټپیان( مستند کړي چ 

ې خراسان  )داعش(د عراق او شام د اسالمي دولت 
ې ته منسوب  څانګ 

ملکي تلفاتو   ۱۹کې د   ۲۰۱۸شوي. یوناما د ځمکنیو نښتو له امله په 
کال کې نوموړې ته له دغه    ۲۰۱۹ټپیان( په پرتله په  ۱۳ مړه او )شی  ږ 

ټپیان(   ۱۴۲مړه او  ۱۸ملکي تلفات )  ۱۶۰سوب شوي تکتیک څخه من
 مستند کړي.  

ې له خوا   79
معلومات د ملګرو ملتونو د خوندیتوب او امنیت د څانګ 

 ثبت شوي.  
ي له خوا د نومی  پر   80

ې د ولسمشر غن 
اباد   په جالل ۱۹دغه څرګندوی 

انو او چارواکو رسه د غونډې پرمهال تررسه شوې،   کې له قومي مشر
-https://www.reuters.com/article/usوګورئ: 

afghanistan-islamicstate/afghanistans 
-president-claims-victory-over-islamic-

stateidUSKBN1XT1UQ] 
ې پر راتلونګې ټیوټر پاڼه د متحده ایاالتو د ځانګړې ا  81

ستازي څرګندوی 
وګورئ:  

https://twitter.com/US4AfghanPeace/status/120195
6898616025093?s=20 

، د دولت ضد عنارصو له خوا د غیر انتحاري    ۲۰۱۹په     82   چاودنو کال کې
ټپیان( او د دولت ضد   ۱۷۵۱مړه او  ۵۰۷ملکي تلفات ) ۲۲۵۸له امله 

مړه    ۳۷۸ملکي تلفات )  ۲۰۷۸عنارصو له خوا انتحاري  بریدونو له امله  
 ټپیان( رامنځ ته شوي.   ۱۷۰۰او 
ي چوکاټ وګورئ.  لومړۍ ضمیمه: حقو  83

 ق 
و بریدونو په ګډون د   ۲۰۱۸د   84 ځانمرګو بریدونو په  ۳۶کال د ډله ییر 

ې   ې له امله یي ټپیان( رامنځ    ۱۳۳۵مړه او    ۵۵۷ملکي تلفات )  ۱۸۹۲پرتله چ 
  )داعش(د د اسالمي دولت  کال کې د عراق او شام   ۲۰۱۹ته شوي، په 

ې خراسان 
ې د څانګ  ملکي   ۴۵۵ې اووه دغه ډول بریدونه تررسه کړي، چ 

ې  ۲۷۲مړه او  ۱۸۳)تلفاتو  سلنه کموال   ۷۶ټپیان( المل شوي، چ 
   څرګندوي. 

و بریدونو په ګډون، د طالبانو ځانمرګو    ۲۰۱۸په   85 ، د ډله ییر  کال کې
.  ۴۲۶مړه او  ۲۱۶ملکي تلفات )  ۶۴۲بریدونو   ټپیان( اړولي

نېټه، طالبانو پر خپله ټویی ړ پاڼه د دغه برید مسوولیت    ۱د جوالی پر     86
 /https://twitter.comواخیست:  پر غاړه

QyAhmadi_1/status/1174573369775316992?s=20 

and https://twitter.com/Zabehulah_M33/ 
status/1145589351021236224. 

ملکي   ۱۵۸۴له امله چاودنو د غیر انتحاري کال کې طالبانو   ۲۰۱۹په  87
مي دولت  عراق او شام د اسال د ټپیان( او  ۱۱۴۶مړه او  ۴۳۸تلفات )

ې خراسان  )داعش( د 
ملکي   ۵۰۱ې د دغه ډول وسیلو له امله څانګ 

.   ۴۴۸مړه او    ۵۳تلفات )   ټپیان( اړولي
، یوناما د نارینه وو   ۲۰۱۹په  88   ۲۰۳مړه او  ۱۳۵تلفات ) ۳۳۸کال کې

  ۷۰ټپیان(؛ د ښځو  ۱۴۰مړه او    ۱۰۱تلفات )  ۲۴۱ټپیان(؛ د ماشومانو 
و د فشاري ماین له امله د نا معلوم  ټپیان(؛ ا ۳۲مړې او  ۳۸تلفات )

 جنډر یوه مړینه مستند کړي.  
ې د دولت ضد عنارصو   89 و کې هغه بریدونه نه دي شامل چ  په دغو شمیر

ې له خوا افغان ملي پولیس په نښه شوي، د کومو ل نور   ۷۹۹ه امله چ 
 ټپیان( رامنځ ته شوي.   ۵۹۱مړه او   ۲۰۸ملکي تلفات )

ې د دوي د تګالرې   90 ر په عمدي  په اساس، دوی طالبان ادعا کوي چ 
له دې رسه رسه د هغوي د ملکي  خو ډول ولښي وګړي نه په نښه کوي؛ 

ې له نړیوال قانون رسه سمون  
پالن  نلري.  له همدې  شخص تعریف د بشر

شوې وه. د دغه   ح څرګنده ا هم د یوناما له خوا دا اندېښنه پخو  امله 
ه پای لیک وګورئ.   ۷لوژي او راپور د میتودو   شمیر

ې د جګړې د پراخ اغیر  په اړه د ال زیاتو  91
په افغانستان کې پر روغتیا پالن 

ې برخه  
: اړوند/موضوغي اندېښن  کي معلوماتو لپاره، د دغه راپور دويم څی 

 وګورئ.  
ملکیان ثبت شوي وو، خو یوازې شی  ږ هغو   ۲۱ون کې ټولټال  په روغت   92

ې ته اړتیا درلوده.  
ې درملن 

ې هاخوا زیای 
ې له لومړۍ مرسن   یي

خراسان والیت ډلې له خوا    -)داعش(د عراق او شام د اسالمي دولت     93
ې په ډیټابیس کې موجود  

د مسوولیت منل د یوناما د ملکي وګړو د ساتن 
 دی.  

//:alemarahenglish.com/?p=49655 (6 httpsوګورئ:   94
August); https://twitter.com/Zabehulah_M33/ 
status/1174192534354108416?s=20 (18 September) 
(Pashto); and https://alemarahenglish.com/?p=52430 

(26 September). 
ې د )د رسه صلیب د نړۍ والې ادارې( د آی سي آر سي  95

پالن   د بشر
نه، نړیوال  ړ ي قانون څیر

 قاعده.   ۲۰عرق 
 پاراګراف A/HRC/29/CRP.4  ،۹۴وګورئ   96
ه پر دې، یوناما د سپتمی  پر  97 ې   ۲۷نېټه د ټاکنو پر ورځ  ۲۸رسبیر  

پېښ 
ې  ې   ۵۰مړه او  ۱۳ملکي تلفات )  ۶۳مستند کړي چ  ، چ  ې اړولي ټپیان( یي

ې  ې دولت ضد عنارصو یي   هغو دولت پلوه ځواکونو ته منسوب شوي چ 
ې په ټاکنو پورې اړوند نه دي ګڼل شوي.    په نښه  

 کول. دغه پېښ 
(  ۱۹۶۶د ملکي وګړو او سیاسي حقونو په اړه د نړیوال کنوانسیون )   98
 ماده.   ۲۵

ي ډول   99
ې په تصادق  په دې کې هغه بریدونه نه دي شامل چ 

من ي یا پر هغو جوماتونو/عبادت ځایونو و جوماتونه/عبادت ځایونه اغیر 
ې   .  دي  د ښکیلو خواوو له خوا کارول شوي د جګړې  بریدونو چ 

، یوناما د خلکو او عبادت ځایونو په ضد   ۲۰۱۸په   100   ۲۲کال کې
ې  ې له امله یي مړه او   ۱۵۶ملکي تلفات ) ۴۵۳بریدونه مستند کړي وو، چ 

، په  ۲۹۷ ي
کال کې د دغو بریدونو له امله د ملکي    ۲۰۱۷ټپیان( اوښن 

  .  تلفاتو د عیر  شمیر په څیر
ان او عبادت کوونکو    ۲۰۱۸په  101 ي مشر

کال کې پر عبادت ځایونو، دین 
ټپیان( په  ۱۷مړه او  ۱۴ملکي تلفاتو ) ۳۱د طالبانو د بریدونو له امله د 

مړه    ۱۱ملکي تلفات )  ۷۳کې د دغه ډول بریدونو له امله    ۲۰۱۹پرتله، په  
 ټپیان( رامنځ ته شوي.   ۶۲او 
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و بریدونو په ګ  ۲۰۱۸په     102 ، د ډله ییر  ډون د ځانمرګو بریدونو د کال کې

ې له الرې د خلکو او عبادت ځایونو په ضد  
بریدونه مستند کړي،    ۶کاروی 

ې  ې له امله یي ټپیان( رامنځ ته   ۲۷۵مړه او  ۱۳۸ملکي تلفات ) ۴۱۳چ 
 شوي.  

ې ولسوالۍ  103
 هم یادیږي. په نوم همدارنګه د هسګې مین 

ډلې له خوا   خراسان والیت  -)داعش( و شام د اسالمي دولت  د عراق ا 104
ې په ډیټابیس کې موجود  

د مسوولیت منل د یوناما د ملکي وګړو د ساتن 
 دی. 

نه،   105 ړ ي قانون څیې
قاعده. د روم   ۳۸د آی سي آر سي د نړیوال عرق 

( )ای( )آی وي( ماده په داخلي وسله والو شخړو کې "  ۲) ۸اساسنامې 
،  او مذهن  چارو ته و  ۍ

ي قف شوې ودای 
د دې په بریدونه،  آثارو تاریچ 

. دغه راز   ي  
ې هغه نظامي اهداف نه دي" جرمي عمل ګن  رصاحت رسه چ 

ي پروتوکول، 
ي او سیاسي حقونو په اړه د   ۱۶د دویم الحاق 

ماده؛ د مدی 
ماده وګورئ. دغه راز د افغانستان د جزا د تعدیل    ۱۸نړیوال کنوانسیون  

ي جرمونو اړوند ( د ج۲۰۱۸شوي قانون )
مادې او د   ۳۴۰-۳۳۷نګ 

یت  مادې وګورئ.   ۳۴۳او   ۳۴۲،  ۳۳۶ضد جرمونو په تړاو  بشر
ې )  106 ي حقونو د نړیوالې اعالمنر

ي او سیاسي  ۱۹۴۸د بشر
( ؛ د مدی 

مادې وګورئ.    ۲۷او    ۱۸،  ۲(  ۱۹۶۶حقونو په اړه د نړیوال کنوانسیون )
و او کلتوري حقونو په  اړ ملګرو ملتونو د  همدارنګه د اقتصادي، ټولنیر 

ې د    
ه عمومي تبرصه وګورئ. دغه    ۲۲په اړه    ( مادې۱۹۹۳)  ۱۸کمېن  شمیر

 کې د دیوال د  
، په اشغال شوي فلسطیر  راز د عدالت د نړیوالې محکمې
ي نظر، د 

ي پایلو په هکله مشوری 
کال د    ۲۰۰۴جوړولو پر رس د حقوق 

 پاراګراف وګورئ.  ۱۰۶، ۹جوالی 
و او    107 کلتوري حقونو په اړه د نړیوال کنوانسیون د اقتصادي، ټولنیر 
 ماده.  ۱۵(، ۱۹۶۶)

ې لرونکو   ۲۰۱۷په   108 ې انګیر  بریدونو له  ۲۲کال کې یوناما د فرقه ییر 
ملکي تلفات ثبت کړي وو. د ال زیاتو معلوماتو لپاره، د یوناما  ۵۵۷امله 

ي راپور  
ې د کلن 

مخونو ته    ۴۲- ۴۱په وسله واله جګړه د ملکي وګړو د ساتن 
انو او عبادت  مراجعه وکړئ؛ همدارنګه  پر عبادت ځایونو،  ي مشر

دین 
راپور )نومی  د ملکي تلفاتو کلن  د یوناما هکله کوونکو د بریدونو په 

 ( وګورئ.  ۲۰۱۷
ې لرونکو    ۲۰۱۸په     109 ې انګیر  ، یوناما د فرقه ییر  بریدونو په   ۱۹کال کې

ټپیان( ثبت   ۵۲۴مړه او    ۲۲۳رامنځ ته شوي ملکي تلفات )  ۷۴۷پایله کې  
 کړي.  

ې شاملې دي.   په دې کې یوه وژل   110
ي شوې ښچئ  شوې او اووه ټن 

ي شوي ماشومانو او دغه راز درې    ۱۷په دې کې دوه وژل شوي او     111 ټن 
ې شاملې دي. د  ۱۳وژل شوې او 

ي شوې ښچئ ، په  ۹د مارچ پر  ۲۰۱۸ټن 
  انګه څخراسان  د    -)داعش(ورته سیمه کې د عراق او شام د اسالمي دولت  

ي برید له الرې د ورته مراس
ملکي   ۳۲مو په نښه کولو له امله د د ځانمرک 
 ټپیان( مسووله وه.   ۲۰مړه او   ۱۲تلفاتو )

ي دویم پروتوکول   ۳  112
که ماده؛ د الحاق  ( مادې؛ د  ۲) ۱۳(، ۲)  ۴مشی 

(، او  ۲)  ۸روم اساسنامې   ( )ای( )آی(، او  د اي سي آر سي د  ۲)  ۸( )سي
ې د نړیو 

پالن  نه،  بشر ړ ي قانون  څیې
 دې.  قاع ۱۵او  ۸۹، ۶، ۱ال عرق 

ې    113 یت په وړاندې په جرمونو کې لکه څنګه چ  د مثال په ډول، د بشر
ې وړ یوې ډلې په   ۷د روم اساسنامې په 

ندی  ر ماده کې تعریف شوي، د پیې
، نابودۍ؛ یا د عدلي تعقیب یا په   ې

وړاندې د نورو شیانو تر څنګ د وژی 
، نژ  ي یا نورو ګډه/مجموعا د سیاسي

، جنسین  ي ، کلتوري، مذهن    ادي، قومي
،او د ې

ې شاملې    ورته  ې تهملحوظاتو پر بنسټ کړی 
ي کړی 

نورې غیر انسای 
ې  
یګي روغتیا د زیات کړاو، یا سخن  ې په عمدي ډول د بدن یا فیر  دي ، چ 

ې په څیې 
ې د یوې برچ  ې کچ 

ې د پراچ  ، په داسې حال کې چ  ي
ژوبلې باعث سر

یا په سیستماتیک برید کې هر ولښي وګړي په نښه شوی وي، د برید په  
 ه د پوهې رسه رسه. اړ 

ي  114
 او سیاسي حقونو په اړه د نړیوال کنوانسیون د مثال ډول، د مدی 

، د    ۲۷او    ۱۸ ې  
ي حقونو د کمین  مادې    ۲۷مادې او د ملګرو ملتونو د بشر

 عمومي تبرصه وګورئ.    ۲۳( په اړه ۱۹۹۴)
ي او سیاسي حقونو په اړه د نړیوال کنوانسیون   115

 ماده.    ۲۰د مدی 
" د  116 ې

 تعریف لپاره اصطالحګانو قاموس برخه وګورئ.    د "تښتوی 
، یوناما د جګړې اړوند   ۲۰۱۸په   117 ې مستند   ۱۸۵۷کال کې

تښتوی 
ې  ې ټپي ۳۴تښتول شوي وژل شوي او  ۵۳کړي، چ   شوي.   اننور یي

ې طالبانو ته ) ۱۷۶یوناما د تښتونو   118  
،  ۹۰۶پېښ  ې تښتولي ملکیان یي

ې   ي   ۳۹چ  ې تن  ې وژلي او درې یي عراق او شام د اسالمي دولت  د    ۳۷کړي(؛    یي
ې وژل شوي(؛    ۸۹خراسان والیت ډلې ته )  - ې شی  ږ یي ، چ  ې تښتولي ملکیان یي

ې څلور   ې نا معلومو دولت ضد عنارصو ته منسوب کړي چ   
او دوي پېښ 

ې دولت پلوه وسله والو ډلو    
من کړي. د تښتونو درې پېښ  ې اغیر  ملکیان یي
ې ا ې اووه ملکیان یي ې ته منسوب شوي چ  من کړي چ  ې پنځه   غیر  له امله یي
ې او دوه ژوبلې رامنځ ته شوي.  

 مړین 
کنوانسیونونه د یوې منظمې تشکیل شوې محکمې    ۱۹۴۹د جنیوا د     119

ې  ي حکم پرته چ 
ې ضمانتونو  هغه ټول(له خوا د مخکن  پوره کوي  قضایي

ندل شوي  ر ې د متمدنو خلکو لخوا د الزم االجرا په حیث پیر د   کوم چ 
اګانو پاس کو  و تررسه کول، ، منع کوي. د روم اساسنامې ل او اعدامون رس 

 ( ماده.  ۴()ج( ) ۲) ۸
نه،   120 ړ ي قانون څیر

ې د نړیوال عرق 
پالن   قاعده.   ۹۷د آی سي آر سي د بشر

، یوناما دولت پلوه ځواکونو ته منسوب   ۲۰۱۸په  121   ۲۶۰۷کال کې
ې او   ۱۱۸۲ملکي تلفات )

( مستند کړي دي.  ۱۴۲۵مړین  ې
ې کیدی   ټن 

ې ملکي تلفات د ځمکنیو  پلوه ځواکونو دولت   122
 نښتوته منسوب پای 

ایطو  پیښ شوي، په ځانګړي توګه د ملکي وګړو د   څخه د باندېله رسر
ې )  

ي کیدو پیښ  ې او ټن 
ې په نښه  یا  په نښه کوونګي  وژی  خو پدې پوهېدل چ 

ې هم په ناپوهۍ رسه د دولت د مخالفینو په   کېدونګي ملکیان دي او یا یي
 (. کړي دی. ګومان په نښه  

کال کې یوناما د ځمکنیو نښتو په پایله کې دولت پلوه    ۲۰۱۸ په 123
ې او   ۲۸۱ملکي تلفات ) ۱۰۱۲ځواکونو ته منسوب 

ې   ۷۳۱مړین  ټن 
( مستند  ې

کال کې ، یوناما د ځمکنیو نښتو په    ۲۰۱۷. په دي  کړي   کیدی 
ملکي تلفات  ۱۱۲۱پایله کې دولت پلوه ځواکونو ته منسوب ټولټال 

ې  ۲۷۵)
ې کی ۸۴۶او  مړین  ( مستند کړيټن  ې

 . دي دی 
، د ځمکنیو نښتو پر مهال د دولت پلوه ځواکونه د   ۲۰۱۹په   124 کال کې

  ۲۸۳ملکي تلفاتو ) ۱۰۶۱غیر مستقیمو وسلو د کارولو له امله د ټولټال 
ې او 

( المل شوي، په  ۷۷۸مړین  ې
ې کیدی  ، دې ډول    ۲۰۱۸ټن  کال کې

ې او  ۲۱۰ملکي تلفات )  ۸۵۱پیښو
ې  ۶۴۱مړین  ( ټن  ې

.  شويالمل   کیدی 

: د ډزو په تبادله کې را ګیر   ې
ۍ نښن  ک وګورئ: ځمکن  همدارنګه څلورم څی 

 ملکي کسان. 
ي    ۲۰۱۸په  125 ، یوناما د دولت پلوه ځواکونو له خوا د هوایي کال کې

ې او    ۵۳۴ملکي تلفات )  ۱۰۱۳بریدونو په نتیجه کې ټولټال
ې    ۴۷۹مړین  ټن 

( مستند کړي  ې
 .   دي کیدی 

، یوناما د   کال  ۲۰۱۸په  126 و دولت پلوه ځواکونو له خوا د کې   چاڼیر 
ې او    ۲۸۴ملکي تلفات )  ۳۵۳عملیاتو له امله ټولټال  

(    ۶۹مړین  ې
ې کیدی  ټن 

 .  دي ثبت کړي
ي ځواکونه د ټولټال   ۲۰۱۸په  127

، افغان ملي امنین  ملکي   ۱۶۲۹ګال کې
ې کیدنو( المل شوې ۹۲۹۲او  مړینو  ۶۰۶تلفاتو )  . ټن 

  IV.a.iiiپه الندې  والو ډلو په اړه  ولت پلوه وسله  په دې راپور کې د د 128
ې هم 

برخه کې د خوست د ساتندویه ځواک په حواله ورته اندیښن 
 وګورئ.  

ي ځواکونه د ټولټال   ۲۰۱۸په  129
، نړیوال پوچئ ملکي تلفاتو   ۶۶۷کال کې

ې کیدنو( مسؤل وو.   ۲۸۱مړینو او  ۳۸۶)  ټن 
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ي تحلیل لپاره د فراه د ال زیات په اړه هدف نیولو د  130

  ۲۰۱۹ ، د قانوی 
ې  نیټه )   ۵په    مئ   کال د اکتوبر کې خپور شوی( د مخدره    کال په    ۲۰۱۹  د چ 
هوایي بریدونو په اړه د  د تاسیساتو باندې  و ادعا شوي  په پروسسد توکو 

د هوایي برید په  کې   دې راپور همدارنګه په یوناما ځانګړي راپور وګورئ؛ 
 برخه هم وګورئ.  IV.b.iاړه 
دودیز نړیوال قانون مطالعه  ل رسه صلیب(  )نړۍ واد آی سي آرسي   131
 . قاعده ۱۶، 

  ۱۸۰نسوب کال، یوناما دولت پلوه وسله والو ډلو ته م   ۲۰۱۸په  132
ې او   ۹۹ملکي تلفات )

( مستند ۸۱مړین  ې
ې کیدی   .  دي  کړي  ېټن 

، یوناما شاهیر  ځواکونو ته   ۲۰۱۹په  133   ۵۸ملکي تلفات ) ۶۲کال کي
ې او 

(؛ خوست ساتند ۴مړین  ې
ې کیدی  ملکي تلفات ؛   ۲۵ویه ځواک ته  ټن 

ې او  ۲ملکي تلفات )  ۱۰او 
( دواړو، شاهیر  ځواکونو او   ۸مړین  ې

ې کیدی  ټن 
 .   دي خوست ساتندویه ځواک ته منسوب کړي 

ې په اړه د یوناما د   134
ې په توګه ، د ملکي کسانو د ساتن 

ي    ۲۱۰۸د بیلک 
کلن 

ې په اړه د یوناما در   ۳۶راپور  
ې راپور  پاڼه ؛ د ملکي کسانود ساتن 

ی میاشتن 
ې  ۵( ۲۰۱۹)

ې په اړه د یوناما شی  ږ میاشتن 
پاڼه؛ د ملکي کسانو د ساتن 

(  ؛ او د ملکي کسانو په اړه د یوناما دری  ۲۰۱۹ه )پاڼ  ۱۰معلوماتو 
ې راپور )

 پاڼه وګورئ.  ۱۰(  ۲۰۱۹میاشتن 
، یوناما د خوست د ساتندویه ځواکو د عملیاتو په   ۲۰۱۸په  135 کال کې

ې   ۲۸پایله کې    
ې  پیښ    ۷۱ملکي تلفات )  ۱۱۱ مستندې کړي په کومو کې چ 

ې او 
( شاملې  ۴۰مړین  ې

ې کیدی   .    ې و  ټن 
یه ځواک  او شاهیر  ځواکونو ته د منسوبو ملکي  خوست ساتندو  136

و   برخه د لویه تلفاتو   کې رامنځ ته شوي.   ترڅعملیاتو په  چاڼیر 
قطعې د پکتیا والیت   ۰۲، د ملي امنیت د ریاست ۱۲د اګسټ په  137

ې یوناما   په زرمت ولسوالي کې د عملیاتو په اړه یو ټویټ خپور کړ، کوم چ 
شاهیر  ځواکونو ته منسوب کړي،  

https://twitter.com/NDS_Afghanistan/status/11وګورئ: 
60810703357468675 (in Dari). 

و د دې راپور د  138  برخه وګورئ.   IV.b.iiعملیاتو په اړه  چاڼیر 
، یونا  ۲۰۱۸په  139 ې او   ۵۳۴ملکي تلفات )  ۱۰۱۳ما ټولټال کال کې

مړین 
( مستندکړي  ۴۷۹ ې

ې کیدی  ې د ولت پلوه ځواکونو له خو  دي ټن  ا د  چ 
ي بریدونو په پایله کې را منځ ته شوي.     هوایي

ي بریدونه په هماغه کال کې د ټولو ملکي تلفاتو   ۲۰۱۸په   140 ، هوایي کال کې
 نهه سلنه جوړوي.   

ې    ۲۶۳مړینو او    ۳۸۱ملکي تلفاتو )  ۶۴۴کال کې د ټولټال    ۲۰۱۸په   141 ټن 
ي    ۲۰۱۹کیدنو( په پرتله، په  

ځواکونو له خوا  کال کې یوناما د نړیوالو پوچئ
ي بریدونو په پایله کې  ې او  ۵۴۶ملکي تلفات ) ۷۵۵د هوایي

ې   ۲۰۹مړین  ټن 
( مستند ې

 .  دي کړي  ېکین 
ې    ۱۸۶مړینو او    ۱۱۸ملکي تلفاتو )  ۳۰۴کال کې د ټولټال    ۲۱۰۸په   142 ټن 
ي   ۲۰۱۹یدنو( په پرتله، په ک ي ځواک د هوایي کال کې یوناما د افغان هوایي

ې او  ۱۱۳ملکي تلفات )  ۲۳۱بریدونو په پایله کې 
(   ۱۱۸مړین  ې

ې کیدی  ټن 
ې په   ۲۰۱۸مستند کړي. په  کال، یوناما د کندز والیت د دشت ارچ 

ي ځواک له خوا د   ې   ۲کال  د اپریل د    ۲۰۱۸ولسوالي کې د افغان هوایي  
نین 

ې په اړه    ۹۷رید په تړاو  د ب 
ملکي تلفات مستند کړي)د ملکي کسانو د ساتن 

ي   ۲۰۱۸د یوناما د 
ې وګورئ(، په الندې   ۳۵او  ۳۴ راپور کال د کلن 

پای  
ي پته د الرسسي وړ ده:    

نین  انی ړ
-of-s.org/protectionhttps://unama.unmission

civiliansreports)  ې  پېښو  کال د    ۲۰۱۸د  
ۍ پیښ  ې یواځن 

په پرتله، د دغ 
سلنه   ۱۰کال کې د ملکي تلفاتو په برخه کې   ۲۰۱۹یوناما به په  پرته،

ي ځواک  ې د افغان هوایي له امله را منځ ته  د برید زیاتوال مستند کړي چ 
 شوي.    

 وګورئ:  الندې لینک  لپارهلوماتو  کلونو په هکله د ما  ۲۰۱۹  -  ۲۰۱۲د   143

see 
https://www.afcent.af.mil/About/AirpowerSummarie
s/; for 2011, see Air Power Summaries of the US Air 
Forces Central 
Command:https://www.afcent.af.mil/Portals/82/  
Airpower%20Summary%20-
%20February%202016.pdf?ver=2016-11-25-023616-
157. 

ې د  یو شمیر رسنیو راپور  ې کله پنټاکان په    ۲۰۰۶ورکړي چ  کال راهیښې چ 
کال کې په افغانستان کې ډیر زیات بمونه   ۲۰۱۹مستند کولو پیل وکړ، په  

-https://www.stripes.com/ news/middleغور ځول شوي: 
east/us-dropped-bombs-inafghanistan-at-record-

level-in-2019-
1.616428;https://www.theguardian.com/us-

news/2020/jan/28/us-afghanistan-war-bombs-
2019;https://www.aljazeera.com/news/2020/01/reco

rd-7423-bombs-dropped-afghanistan-2019 
-report-200128142958633.html. 

ي ځواک لنډیزونه، همدا ماخذ  144  د هوایي
ي ملکي تلفات  145

و د غړو  تاییدوي، نه د دولت پلوه ځواکون  یوناما یواچئ
ي مقالو   ې په الندې خی  یا دولت ضد عنارصو تلفات، او هغو ارقامو ته چ 
 کې ورته اشاره شوې په خپلواکه توګه د یوناما له خوا نه دي تایید شوي: 
https://www.nytimes.com/2019/05/17/world/asia/us
-airstrike-afghanistan-police.html 
(US airstrike reported to have killed Afghan police 
officers in Helmand province on 16 May 
2019); 
https://www.nytimes.com/2019/03/23/world/asia/af
ghanistan-insider-airstrikecivilians.html 

په کندز والیت کې د متحده    ۲۳کال د مارچ په    ۲۰۱۹)د راپور رسه سم د  
ي  ي برید کې د ملکیانو تر څنګ افغان رستیر وژل هم ایالتونو په هوایي

 شوي(،  
https:// www.voanews.com/south-central-
asia/officialsus-airstrike-mistakenly-kills-4-afghan-
soldiers  (US airstrike reported to kill and injure Afghan 
soldiers in Logar province on 18 November 2019); 
https://www.nytimes.com/2019/03/23/world/asia/af
ghanistan-insider-airstrikecivilians.html 

د افغان ملي پوځ    ۱۳کال د مارچ په    ۲۰۱۹ګان والیت کې د  )په سویلي ارز 
مې اډې له  ي ځانګړو ځواکونو د ګزمې  رسهور څیر د ګډو افغان او امریکایي

ي برید کې په مهال  ي ځواکونو په هوایي د ډزو د تبادلې وروسته د امریکایي
ي ووژل او ټپیان شول   ( . افغان رستیر

ي ځواک لوم  146 ې له خوا د افغان هوایي کال د    ۲۰۱۸ړی  برید د د شن 
ې په  ودد  و ټیکاو  نیټه تررسه شو.  په افغانستان کې د سولې ا   ۸ډسمی  په  

ې  پاڼه،    ۵۹  د راپور    کال  جون  ۲۰۱۹، د    د دفاع وزارتهکله   په الندې  چ 
ي پته د الرسسي وړ ده   

نین   :  وګورئ انی ړ
https://media.defense.gov/2019/  
Jul/12/2002156816/-1/-1/1/ENHANCINGSECURITY-
AND-STABILITY-INAFGHANISTAN.PDF.     

 

https://unama.unmissions.org/protection-of-civiliansreports)
https://unama.unmissions.org/protection-of-civiliansreports)
https://www.nytimes.com/2019/03/23/world/asia/afghanistan-insider-airstrikecivilians.html
https://www.nytimes.com/2019/03/23/world/asia/afghanistan-insider-airstrikecivilians.html
http://www.voanews.com/south-central-asia/officialsus-airstrike-mistakenly-kills-4-afghan-soldiers
http://www.voanews.com/south-central-asia/officialsus-airstrike-mistakenly-kills-4-afghan-soldiers
http://www.voanews.com/south-central-asia/officialsus-airstrike-mistakenly-kills-4-afghan-soldiers
https://www.nytimes.com/2019/03/23/world/asia/afghanistan-insider-airstrikecivilians.html
https://www.nytimes.com/2019/03/23/world/asia/afghanistan-insider-airstrikecivilians.html
https://media.defense.gov/2019/
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ي    ATACsد سیګار له معلوماتو رسه سم،   147

د ایم ډي )یونیفورم( یواچئ
ي ځواکونو د ټولو بریدونو څخه د افغان هوا  A-29sچورلکو او  ۵۳۰ یي
ي.    ۷.  ۵تر  ۲. ۵په   سلنه کې کارول کیر ږ

 
https://media.defense.gov/2019/Nov/20/200221402
0/-1/-1/1/ Q4FY2019_LEADIG_OFS_REPORT.PDF. 

یوناما ته د ملکي تلفاتو د تایید اختیارا ت ورکړل شوي، ځکه نو د   148
 القاعده شتون د یوناما له خوا نه دی تایید شوی.   

ې د یوناما له   149 ي عمومي اعالمیه وګورئ چ  ې  هغه ابتدایي  
خوا د پیښ 

 : هشو  ه وروسته خی  
https:// unama.unmissions.org/united-
nationsconcerned-continuing-high-number-
civiliancasualties-afghanistan.   

 وګورئ:   150
 https://www.tolonews.com/afghanistan/activists-
relatives-helmand-seek-justice-civilian 
-deaths. 

هغه   ۲۳کال د سپټمی  په   ۲۰۱۹امنیت شورا په ټویی ړ پاڼه د د ملي  151
 ټویټونه وګورئ:  اړوند 

https://twitter.com/  
NSCAfghan/status/1176212078069276677?s=20.    

دوستانه قانون الندې   152 ، د نړیوال بشر کې د    جګړو اي سي آر سي
ي الرښود، د مستقیم ګډون د مفه ،   ۲۰۰۹وم په اړه تفسیر - ۳۲کال مۍ

ې  ۳۵
 پای  

  ۶د آي سي آر سي د دودیز نړیوال بشر دوستانه قانون مطالعه،  153
ي تحلیل په هکله د ال زیاتو معلوماتو 

قاعده. د دې موضوع په اړه د حقوق 
: د مخدره  ي وکړئ د یوناما ځانګړی راپور ولولي

توکو د   لپاره، مهربای 
ي بریدونه )د یویو تاسپروسس په ادعا ش کال اکتوبر(،    ۲۰۱۹ساتو هوایي

ي پته د الرسسي وړ ده:     
نین    //:httpsپه الندې انی ړ

unama.unmissions.org/protection-of-civiliansreports. 
، د کندهار ښار په یوه روغتون کې د  ۲۹کال د جنوري په   ۲۰۱۹د  154

ي رسه د یوناما مرک
 ه.  قربای 

ې په توګه ، 155
ي شوې او   د بیلک 

ي بکس کې نشای  ې په نارنچ  هغه پیښه چ 
ول الندې سیمه کې په بزګرانو د  

ې د داعش تر کنی  کال د    ۲۰۱۹رسلیک یي
ي  ۱۹سپټمی  په  ي ځواکونو په هوایي په افغانستان کې د میشتو امریکایي

 .   ملکي تلفات وګورئ  ۳۰بریدونو کې را منځ ته شوي 
ې په تو  156

ي راپورونو،  د  ګه، د یوناما د ملکي تلفډ بیلک 
ې د کلن 

اتو د ساتن 
پاڼه، او د  ۹کال   ۲۰۱۶پاڼه، د  ۴۷کال د   ۲۰۱۷پاڼه، د  ۳۹، ۲۰۱۸
 وګورئ،.   پاڼه ۱۱کال   ۲۰۱۵

نه او  157 ړ ماده، دوهم   ۱۳د آي سي آر سي د دودیز نړیوال قانون څیر
ي پروتوکول 

 قاعده وګورئ.  ۱۵ اضاق 
ې په توګه، د پخ 158

نړیوالي جنایي محکمې   وای  یوګوسالویا لپاره د د بیلک 
ې د فیصلې   Kupreskicد   وګورئ، پراګرافونه  ۱۳۲۵۲۶، ۴۹د قضنر

ې د  د آي سي آر سي د دودیز نړیوال قانون   159
ی  ړ  ګورئ. و   قاعده   ۱۴  ه  څیر

ې د  ، د آي سي آر سي د دودیز نړیوال قانون   160
ی  ړ   وګورئ  قاعده  ۱۴۰  څیر

. 
ي د عملیاتو په پایله  ۲۰۱۸په  161

، یوناما د تالسر   ۳۵۳کې ټولټال   کال کې
ې او    ۲۸۴ملکي تلفات )

ي    ۶۹مړین 
( مستند کړي. یوناما د تالسر ې

ې کیدی  ټن 
ې  
د عملیاتو په جریان کې د په خپل رس اعدامونو په شمول عمدي وژی 

ي د عملیاتو په  
ې د تالسر ې یادونه یي مستند کړي دي. هغه ملکي تلفات چ 

IV.a.ii    برخه او د عمدي وژنو پهIV.a.iii  ،پدې وژنو کې     برخه کې شوې
   شاملې ندي

، یوناما د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو ته    ۲۰۱۸په    162 ملکي    ۲۴۴کال کې
و عملیاتو په پایله کې رامنځ   ۳۸مړه او  ۲۰۶تلفات ) 

ې د چاڼیر  ټپیان( چ 
 . دي ته شوي، منسوب کړي 

، یوناما د   ۲۰۱۸په  163 و کال کې عملیاتو په پایله کې دولت پلوه   چاڼیر 
ې او  ۴۱لکي تلفات ) م ۵۱ځواکونه ته 

( منسوب   ۱۰مړین  ې
ې کیدی  ټن 

  کړي.  
ه توګه، د ملي امنیت ریاست  164

قطعه هغو ځواکونو  ۰۳په سیمه ییر 
ې د مال عمر د کور څخهویل  ته  ي چ  ) په سمیه کې له هغه ځایه  کیر ږ

ې پخوا مال پګې اوسېده(   .  فعالیت کوي څخه چ 
مکتوب له   of 06/09/1397 12855#د ملي امنیت د ریاست د  165

ې د یوناما په دوسیه کې الرې د ترالسه شوی  و معلوماتو په حواله، کوم چ 
ي او ځانګړو واحدونو کې هیڅ توقیف  

موجود دی، د دې ادارې په عملیای 
ځای شتون نه لري. د نیولو پر مهال، د ملي امنیت د ریاست ځانګړي  

ونو کې د واحدونه د راپور رسه سم شکمن او محکوم په پالزمینه او والیت
نو لپا ړ ي څیر  ره د ملي امنیت ریاست توقیف ځایونو ته راجع کوي. ابتدایي

ې   جګړې یوناما د  166
اړوندو توقیفیانو رسه د چلند په اړه شی  ږ میاشتن 
ې پته وګورئ:   

نین  وي، د نورو معلوماتو لپاره الندې انی ړ  راپورونه خی 
https://unama.unmissions.org/treatment-
conflictrelated-detainees-afghan-custody. 

ې    ۵کال د سپټمی  د    ۲۰۱۹قطعې  د    ۰۳د ملي امنیت د ریاست د   167  
نین 

ې په ډیټابیس کې شتون  
ي اعالمیه د یوناما د ملکي کسانو د ساتن 

مطبوعای 
ي ډلې  

ې د یوې وسله والې مخالف  لري. یوناما بیا تکراروي، هغه کسان چ 
، مالي یا  کوم بل لحاظ، او څوک    مالتړ کوي، په خاص ډول په سیاسي

ې په ه دنده نه   چ  کومه تنظیم شوې وسله واله ډله کې دوامداره جګړه ییر 
ي. د ملکیانو په توګه، هغوي   ل کیر ږ لري، د وسله والې ډلې غړي نه شمیر
ې په   د برید په وړاندې خوندي دي تر هغو او هغه وخت پورې چ 

.      جګړهمتستقیم ډول په   کې برخه واخلي
ي ادارې مشر د وژونګي د افغان است 168

برید څخه وروسته استعفا    خبارای 
 (، په الندې پته د الرسسي وړ ده: ۵مال د سپټمی     ۲۰۱۹)د    AFPکوي،  

at:http://www.rfi.fr/en/contenu/20190905-
afghanintelligence-director-quits-after-deadly-raid 

ي ، دواړه مرتکبیر  د زابل والیت ۵د جنوري په  ۲۰۲۰د  169 د ابتدایي
 کلونو بند محکوم شول.   ۲۵نظامي محکمې له خوا په 

ړ ۴۷قاعده   170  نه. ، آي سي آر سي دودیز نړیوال بشر دوستانه قانون څیر
ي  او غیر  اعدامونو  و د خپل رس  171

تحقیقاتو په وژنو د مخنیوي او قانوی 
ې د  را پ   ۱۷او    ۱۰،  ۹اړه د ملګرو ملتونو د اصولو   کال د    ۱۹۸۹ګرافونه چ 

ې شورا  ۲۴مۍ په  لخوا  لیک  پریکړه ۶۵/ ۱۹۸۹د د اقتصادي او ټولنیر 
شورا او د   امنیتد د ملګرو ملتونو  همدارنګه. و ګورئ تصویب شوه

ې د غیر نړیوالې وسله والې شخړې په   عمومي اسامبلې پریکړه لیکونه چ 
ي حقونو نړیوال قانونتړاو دي، په ټولو خواوو غږ کوي  ې د بشر ، د  چ 

ې  ۳۶ژوند د حق په اړه   
ي حقونو د کمین   نمی  عمومي تبرصې او د بشر

CCPR/C/GC/36     یوناما مستند کړی .  هم وګورئ    ،ته درناوی وکړي. 
پدغو پیښو کې ، د ملکي تلفاتو المل دولت ضد عنارصو یا دولت   172

ي منسوب کیدل
  . له همدې امله دواړیو لورو تهپلوه ځواکونو ته نه سر

 په ګډه منسوب شوي. 
، د ځمکنیو نښتو په پایله کې یوناما کا  ۲۰۱۸په  173 ملکي   ۱۳۸۲ل کې

ې او    ۲۸۵تلفات ) 
( دولت ضد عنارصو ته    ۱۰۹۷مړین  ې

ې کیدی  منسوب  ټن 
 کړي. 

سلنه    ۴۰د ځمکنیو نښتو په پایله دولت پلوه ځواکونو ته منسوب  174
ې   ۲۴۱سلنه ملکي تلفات ) ۳۵ملکي تلفاتو له جملې څخه، طالبانو 

مړین 
ې (  ۸۱۸او 

ې کیدی  ې   ۱۸) ملکي تلفات  ، داعش پنځه سلنهاړولي  ټن 
مړین 

 

https://media.defense.gov/2019/Nov/20/2002214020/-1/-1/1/
https://media.defense.gov/2019/Nov/20/2002214020/-1/-1/1/
https://twitter.com/
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ې   ۱۴۲او  

ې کیدی  ې  ناڅرګندو دولت ضد عنارصو له یوې  او  اړولي  (  ټن 
سلن 

ې او  ۲څخه کم ملکي تلفات )
.  ۸مړین  (اړولي ې

ې کیدی   ټن 
،   ۲۰۱۸په  175 ۍ نښتو څخه کال کې ملکي  ۱۰۱۲ټولټال یوناما د ځمکن 

ې    ۲۸۱تلفات )
ې   ۱۱۱او  مړین 

ې کیدی  لوه ځواکونو ته منسوب  ( دولت پ ټن 
 کړي. 

سلنه     ۴۱د ځمکنیو نښتو په پایله دولت پلوه ځواکونو ته د منسوب   176
ي ځواکونو ملکي 

سلنه ملکي   ۳۴تلفات له جملې څخه، افغان ملي امنین 
ې او    ۳۰۷تلفات ) 

( ، دولت پلوه ځواکونو دوه سلنه    ۷۳۹مړین  ې
ې کیدی  ټن 

ې او    ۱۹)
ي    ۵۴مړین 

(، نړیوالو پوچئ ې
ې کیدی  ې څخه  ټن 

ځواکونو د یوې سلن 
ې او    ۹کم ) 

( او ناڅرګندو یا متعددو دولت پلوه ځواکونو   ۶مړین  ې
ې کیدی  ټن 

ې او  س ۴
.  ۹۸لنه )مړین  ې ( اړولي

ې کیدی   ټن 
د نورو معلوماتو لپاره د دې راپور د پولې په اوږدو کې د پیښو په اړه  177

V.d  .برخه وګورئ 
، یوناما د ځمکنیو نښتو څخه   ۲۰۱۸په  178 د ماشومانو ټولټال  کال کې

ې او  ۲۷۶تلفات )  ۱۱۹۲
ي  ۹۱۶مړین 

( مستند کړې   ی   ې
ې کیدی    ی 

، یو   ۲۱۸په  179   ۵۷۶ناما د ځمکنیو نښتو څخه د ښځو ټولټال کال کې
ې او  ۱۳۲تلفات ) 

ي  ۴۴۴مړین 
( مستند کړې   ی   ې

ې کیدی    ی 
کال کې د ځمکنیو نښتو څخه    ۲۰۱۹کال په پرتله، یوناما په    ۲۰۱۸د   180

لږ ملکي    ۲۹۷سویلي سیمه،    لفاتو الندې کمښتونه مستند کړي: د ملکي ت 
،  ۳۹تلفات )  لږ ملکي تلفات    ۲۸۲د    سلنه کمښت( سویل ختیځ سیمه کې

سلنه   ۳۷لږ ملکي تلفات ) ۲۰۶سلنه کمښت( او ختیځه سیمه،  ۵۳)
  ۲۰۱۹سلنه( ، یوناما همدارنګه په    ۳۸کال په پرتله )  ۲۰۱۸کمښت(. د  

 یمو کې نهه کم ملکي تلفات مستند کړي.   کال کې په مرکزي جګو س
ې د  181

ي راپور   ۲۰۱۸د یوناما د ملکي کسانود ساتن 
پاڼه، د   ۶۴کال د کلن 

ې د 
  ۲۰۱۹پاڼه وګورې. په   ۲۱کال   ۲۰۱۷یوناما دملکي کسانو د ساتن 

ې   ، الندې والیتونو د ملکي تلفاتو په برخه کې ډیر کمښت ښودل چ  کال کې
ي )کال په پرتله پ   ۲۰۱۸دا د 

  ۲۴۹ -ه ترتیب رسه په الندې ډول و: غزی 
ملکي   ۱۴۸ -؛ ننګرهار)  ملکي تلفات(  ۱۵۳ - ؛ هلمند ) ملکي تلفات( 

؛ او   ملکي تلفات(  ۶۳- ؛ فراه ) ملکي تلفات( ۷۶- ؛ ارزګان ) تلفات(
  ملکي تلفات(.     ۶۱-کندهار)

کال کې د ځمکنیو نښتو څخه د    ۲۰۱۹په پرتله، یوناما په  ۲۰۱۸د  182
  ۱۷۹تلفاتو په برخه کې الندې زیاتوال مستند کړی: شمالي سیمه،    ملکي 

ي ملکي تلفات )
  ۱۴۱( ؛ شمال ختیځه سیمه، سلنه زیاتوال ۲۸اضاق 

ي ملکي تلفات )
ي ملکي   ۹۸؛ مرکزي سیمه،  سلنه زیاتوال( ۳۳اضاق 

اضاق 
ي ملکي تلفات )   ۵۱؛او لودیځه سیمه    سلنه زیاتوال(  ۴۳تلفات ) 

  ۲۳اضاق 
، الندې والیتونو د ملکي تلفاتو په برخه کې ډیر   ۲۰۱۹په سلنه(.  کال کې

ې دا د   په پرتله په ترتیب رسه په الندې ډول  کال    ۲۰۱۸زیاتوال ښودل چ 
  ۸۸؛ فاریاب+    ملکي تلفات(   ۱۳۰؛ کابل +    ملکي تلفات(   ۱۴۱و: کندز +  

؛   ملکي تلفات(  ۵۶؛ هرات )+  ملکي تلفات(  ۸۲؛ رسپل + ملکي تلفات( 
    ملکي تلفات(.      ۵۶- خار)او ت 
، یوناما د ځمکنیو نښتو په جریان کې د   ۲۰۱۸په  183 وسلو  هغو کال کې
ي لیدالی او په نښه کوالی  د ک

ې خپل اهداف مخامخ نښر ارولو له کبله چ 
ې او  ۴۲۶ملکي تلفات )  ۲۰۲۲ټولټال 

( مستند   ۱۵۹۶مړین  ې
ې کیدی  ټنر

غیر مسقیم هدف   کې یوناما د   ۲۰۱۸کال په پرتله، په   ۲۰۱۷کړي. د 
ي لیدالی او په نښه  وسلو ویشتونکیو 

ې خپل اهداف مخامخ نښر )چ 
د ملکي کسانو د تلفاتو په برخه کې نهه سلنه  بله کارولو  له ک  د  کوالی(

     زیاتوال مستند کړی. 
ې خپل اهداف  ، یوناما د ۲۰۱۹په  184 هغو وسلو د کارولو له کبله چ 

ي لیدالی او په نښه کوالی، 
  ۴۶ملکي تلفات )  ۲۳۵ولټال ټ مخامخ نښر
ې او  

ي کیداي    ۱۸۹مړین 
( مستند کړي، نښر ې

ې کیدی  ې  ټن  دا یا دولت ضد  چ 
، دا د  عنارص  ي

کال په پرتله،   ۲۰۱۸و یا دولت پلوه ځواکونو ته منسوب سر
ې کله یوناما   ۳۷ ې چ  ې او   ۸۴ملکي تلفات )  ۳۷۲سلنه کمښت ښنر

مړین 
( مستند کړل.     ۲۸۸ ې

ې کیدی   ټن 

په اوږدو کې د ډزو   رسحد لوماتو لپاره په دې راپور کې د د ال زیاتو مع 185
 برخه وګورئ.  .V.dپه اړه 

ي ټاکنو لپاره   ۲۰۱۸د  186
ې اچولو د ورځو  د کال په اکتوبر کې د پارلمای  رایي

، یو ناما  غیر مسقیم ډول د هدف ویشتونکیو وسلو د   په په جریان کې
 ملکي تلفات مستند کړي.   ۲۴۸کارولو په نتیجه کې  

ي وکړئ په دې راپور کې د جګړې څخه د پاته شونو م 187
هربای 

 خه وګورئ. بر  I.eچاودیدونکو توکو په اړه 
ې د ځمکنیو   ۲۹ه رسحد رسه نږدې له دغو ل188 پېښو څخه، پینځه یي

ې   اوه   ماینونو له کبله په خیتځ والیت کونړ  والیت کې را منځ ته شوي چ 
ې  درلودل. دا ماینونه د خلګو    ملکي تلفات )یو تن مړ او او شی  ږ تنه ټپیان( یي

ي معیوبیت 
ې د مرګ او تلپای  سبب  د تک راتک په مهال چاودلي چ 

 ګرزیدلي دي. 
 

ې د  189 ې د پولې په اوږدو کې یي پیښو په اړه   ۱۸پاکستان یوناما ته ویلي چ 
تحقیقاتو د پایلو په حواله، د پولې په اوږدو    ۱۴تحقیقات تررسه کړي. د  

ې ال   دي تررسه شوي. د  ډزې نه کې 
ی  ړ دې راپور تر لیکلو پورې څلور څیر

ي وي.    
 هم روای 

 
 

ې له نړیوال قانون څخه هغه    190
پالن  ې بشر د هغه مکلفیت په تړاو چ 

ي، د روم اساسنامې مقدمه   ي جرمونه ګڼل کیر ږ
ې جنګ  ي چ  ړ ې وڅیر

رسغړوی 
نه   ړ ي قانون څیر

ې نړیوال عرق 
پالن  قاعده. په داسې حال    ۱۵۸وګورئ؛ د بشر
ې 
پالن  ې د بشر ي  کې چ 

ې جنګ   له نړیوال قانون څخه د هغو رسغړونو، چ 
نو مکلفیت په څرګنده نه دی ترصی    ح شوي،  جرمونه نه تشک ړ یلوي، د څیې

ي قانون له مکلفیت  
ې د نړیوال عرق 

پالن  ي د بشر
ې کیدای سر خو ویل شو، چ 

  . ي
ي سر
ې نړیوال قانون ته درناوی یقین 

پالن  ، څو د بشر ي
څخه استنباط سر

پال ې د آی سي ار سي د بشر
ی  ړ ي قانون څیر

ې د نړیوال عرق 
  ۱۴۴، ۱۳۹ن 
ي چوکاټ، د رسغړونو د تورونو د  قاعدې وګورئ. لومړۍ ض

میمه: حقوق 
ي حقونو د نړیوال قانون د مکلفیت په اړه د ال زیاتو   لو لپاره د بشر ړ څیې

 معلوماتو لپاره وګورئ. 
ي حقونو له نړیوال قانون     191 ې له نړیوال قانون  او  د بشر

پالن  څخه  د بشر
ې په ت د ج

ان او رغوی  ړاو پر دي رسغړونو د قربانیانو لپاره د خسارې د جی 
و اصولو او الرښوونو او د رغونو په اړه د عمومي اسامبلې 

  ۲۰۰۵بنسټیر 
ې  ۱۶کال د دسمی  د   

ه پریکړه    A/RES/60/147 ۶۰/ ۱۴۷نېن  شمیې
 لیک وګورئ. 

ې شو  192
م به له جګړې څخه د پای  ې دغه میکانیر  ي چ    یو تمه کیر ږ

ي کولو لپاره د اچاود
فغان  یدونکو توکو د موقعیتونو د معلومولو او نښای 

ي ځواکونو لپاره رول او مسوولیتونه په ګوته کړي. د دغه راپور  
ملي امنین 

ې پورې، اړونده مسوده د ملي امنیت د شورا د دفی  له خوا کتل  
تر لیکن 
 شوې. 

ولسمشر    ۵  او د سپتمی  پر   ۱۳کال د مارچ پر    ۲۰۱۸د مثال په ډول د     193
ې پر الندې ټویی ړ پاڼو د الس  ې وګورئ چ 

ي څرګندوی 
رسي وړ دي:  غن 

https://twitter.com/ashrafghani/status/11057565440
36208640?s=20   او

https://twitter.com/ashrafghani/status/11695892809
11560704?s=20  ؛ د ملي امنیت د شورا دفی  هم د ملکي تلفاتو په

ې پر الندې ټویی ړ پاڼو د الس رسي وړ دي:  تړاو څرګندو ې کړي چ 
ی 

https://twitter.com/NSCAfghan/status/11616861427
79056129?s=20    او

https://twitter.com/NSCAfghan/status/11762120843
10384640?s=20. 
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ي   194 ي چارواکو د ملي اردو د یوه رستیر

د مثال په ډول، د ملي اردو والین 
ې د عدلي تعقیب تص نېټه د  ۳کال د اپریل پر   ۲۰۱۹دیق کړی، چا چ 

و ملکي وګړو  زابل والیت پ  ړ موټر کې پر سی 
ه ارغنداب ولسوالۍ کې په کاسی 

ې ټپي کړل؛ د افغان ملي پولیسو چارواکو د    انډزې وکړې او درې نارینه یي
ې د سپتمی  پر    ۲۸خپل یو هغه افش عدلي تعقیب تصدیق کړی چا چ 

ت په ارغنداب ولسوالۍ کې تر شخړې وروسته یو  نېټه د کندهار والی 
ی په ډزو وواژه   . رسړ

  ۱۴او مئ پر    ۱۵کال د جنوري پر    ۲۰۱۹د ملي امنیت د شورا دفی  د   195
 غونډې تررسه کړې.   CAMBدنېټو 

ي حقونو د ټیم یو   196 د امریکا د متحده ایاالتو له سفارت څخه د بشر
ې د بیا  غړی به د نظارت کوونګي په څیر د ملکي تلفات 

و د اعتبار د ارزوی 
ې په بورډ کې ګډون کوي. 

 کتن 
په افغانستان کې د متحده ایاالتو ځواکونو/د ناټو د غوڅ مالتړ   197

ې "نا ماموریت له خوا د برابر شویو معلوماتو رسه  سم، هغه تورونه چ 
" ګڼل شوي فایل او تړل شوي. د ملګرو ملتونو د مرستندویه  ه اعتبار 

جنوري   ۳۰ره د غوڅ مالتړ د ماموریت تفاهم لیک )پالوي د ریکارډ لپا
 ( له یوناما رسه په دوسیه کې موجود دی. ۲۰۲۰

ې په اړه د یوناما د  198
  ۲۰۱۸په وسله واله جګړه د ملکي وګړو د ساتن 

نیټ پاڼه د الس رسي وړ دی:  کال  ې په الندې انی ړ راپور ورګورئ، چ 
https://unama.unmissions.org/protection-of-

civiliansreports. 
په افغانستان کې د متحده ایاالتو ځواکونو/د ناټو د غوڅ مالتړ   199

ماموریت له خوا د برابر شویو معلوماتو رسه سم، د ملک تلفاتو "ممکنه"  
ې د هغو   

ې دا ممکن نه وي څو  پېښ  پېښو په څیر تعریف شوي "کله چ 
ي  معلوم کړای  
ې ملکي تلفات رامنځ ته شويسر د تورونو   ، خو ا و که نه؟  چ 

په تړاو په افغانستان کې د متحده ایاالتو ځواکونو/د ناټو د غوڅ مالتړ  
ي د ملکي تلفاتو  ې ښایي /عملیات موجود وو کوم چ  ې

ماموریت داسې کړی 
 ا ماخذ.    المل شوي وي." همد

مقررې د پروسې له الرې د   ۶- ۱۵د امریکا د متحده ایاالتو د اردو د  200
ه مي تصدیق شویو ملکي تلفاتو عمو   یوناما ته نه دی ښودل شوی. شمیې

د ال زیاتو معلوماتو لپاره، د دغه راپور په پیل کې د میتودولوژي برخه   201
ي توکو د پروسس پر مرکزونو د  ي بریدونو   وګورئ. همدارنګه د نشه یي هوایي

ې په الندې  ۲۰۱۹په اړه د یوناما ځانګړی راپور )اکتوبر  ( وګورئ ، چ 
نیټ پاڼه د الس رسي و  ړ دی:  انی ړ

https://unama.unmissions.org/protection-of-
civiliansreports. 

ي د ملکي تلفاتو راپور )  ۲۰۱۹د جهاد غږ، د     202   ۳۰کال د لومړۍ نیمه یي
 (. ۲۰۱۹جوالی 

د ملکي تلفاتو د مخنیوي او سمع شکایت د کمیسیون معیاري    203
ي طرز العملونه )

سیه کې ماده، له یوناما رسه په دو  ۱( ۲۰۱۹عملیای 
 موجود دی. 

 ماده.  ۳همدا ماخذ،    204
 ماده.  ۷همدا ماخذ،    205
 ماده.  ۴همدا ماخذ،    206
 ماده.  ۱۳همدا ماخذ،  207
 ماده.  ۶همدا ماخذ،  208
"د فراه د تراژیدۍ په اړه د ملکي تلفاتو د مخنیوي  . د مثال په ډول، 209

(، د جهاد غږ )یو  ۲۰۱۹سپتمی   ۳او سمع شکایتو کمیسیون اعالمیه" ) 
ې له هرات څخه کندهار ته پر الر و  ۳۰۳ ، د کندهار پر لویه الر  و بس چ 

ې   د رسړک د غاړې ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو چاودنه وکړه، چ 
ې  ې زر تر زره  ۳۵شهیدان او ملکیان  ۲۵له امله یي  

ي شول. تر پېښ  نور ټن 
ې په اړه   

وروسته، نوموړې کمیسیون ساچې ته یو ټیم واستوه څو د پېښ 
نه تررسه کړي. د ملکي تلفاتو د مخنیوي او سمع شکایتو د  هر اړخ ړ ه څیر یر 

ې مسوول په ګوته او ونیول شو او    
، د پېښ  کمیسیون د هڅو په پایله کې

ې د فراه محکمو   ته پرون واستول شوه.  دوسیه یي
ي د ملکي تلفاتو راپور )  ۲۰۱۹د جهاد غږ، د  210   ۳۰کال د لومړۍ نیمه یي

ي راپور )( او طالبانو د مل۲۰۱۹جوالی 
( پر  ۲۰۱۹کي تلفاتو خپل کلن 

ې پاڼه د الس رسي وړ دی:  
ې پر دغ  خپل ټویی ړ پاڼه خپور کړ، چ 

https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1212291
347362832385?s=20 

 S/RES/1325 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اړوند پریکړه لیکونه 211
(2000) . See also S/RES/1820 (2008) , S/RES/1888 
(2009) ,  
S/RES/1889 (2009) , S/RES/1960 (2010) , S/RES/2106 
(2013) , S/RES/2122 (2013) , and S/RES/2242 (2015) . 

ي کا  ۱۹۷۷نېټه د    ۱۰ر  د نومی  پ   کال  ۲۰۰۹افغانستان د   212
  ل دویم الحاق 

نېټه   ۲۴د ډسمی  په    کال  ۲۰۰۹پروتوکول السلیک کړی. دا پروتوکول د  
 .شو ذ ناف

ي پروتوکول السلیک کړی خو تایید  213
د امریکا متحده ایاالتو دویم الحاق 

ي قانون د  
ې نه دی. له دې رسه رسه، متحده ایاالت د نړیوال عرق  کړی یي

ې په دویم  نورمونو له خوا د هغو احکامو رعایت کولو ته پابند دی چ 
ي پروتوکول کې منعکس شوي 

 الحاق 
ې ا  214

ې وسله والې جګړې له  یوناما د ملکي وګړو مړین 
و ژوبلې د روای 

  ، ې
ي وژی 

ې په توګه، هدق 
بیالبیلو تاکتیکونو رسه په تړاو کې ثبتوي، دبېلک 

ه بریدونه، ځای پ  ي او ډله ییر 
ځای شوي چاودېدونګي توکي  او  ر ځانمرک 

ې د روم د اساسنامې  ې هم ثبتوي، چ 
نور. په دې ډول، یوناما هغه کړی 

ي قانون له 
ندل شوي لکه د   او/یا د نړیوال عرق  ر ي جرمونه پیر

ې جنګ 
مچ 

ي جرم او دغه  c( )i) ۸روم د اساسنامې د 
( مادې پر اساس د قتل جنګ 

کي کسانو رامنځ ته شوې  راز د نښتو/جګړو د تررسه کولو پرمهال د مل
ې نړیوال قانون نقض نه کړي. یوناما په  

پالن  ي د بشر ې ښایي مرګ ژوبله ، چ 
ې او ژوب 

ې د داخلي  جګړه پورې تړلې ملکي مړین  لې له هغو څخه بیلوي چ 
ي، لکه د یو شخص له  ي حملو څخه راپيدا کیې ږ خوا د قتل او یا حملې  جنایي
ایط ې د وسله والې جګړې له رسر و څخه بهر وي. هغه  تر رسه کول، چ 

 . ې دغه اړین اړخ ونه لري، په دې راپور کې نه دي شاملې ې چ   
 پېښ 

ونونو درېیمه مۍ د ژنیو د کنوانسی ۱۲کال د اګست د   ۱۹۴۹د  215
که . د  دهماده د غیر نړیوال ماهیت د شخړو پر مهال د تطبیق وړ  مشی 

ې نړیوال خصوصیات و نه لري او د   وسله والې جګړې په صورت کې چ 
ي، د    غړو دولتونو وانسیونونو د لوړ پوړو  کن   جګړېپه قلمرو کې واقع کیې ږ

هغه  (  ۱) :  په پلې کولو مکلف وي  احکامو د الندې  به لږ تر لږه  هر طرف  
ي او   ې په ځمکه ایښنر ې وسلې یي کسان، د وسله والو ځواکونو په شمول چ 

ې ناروغ،  ې یا هغه کسان چ  او توقیف شوي وي، د هر ډول   ټن 
/تبعیض پام کې نیولو پرته لکه نژاد، رنګ،  مذهب،  عقیدې،    په توپیر

ې 
ې په شخړو کې فعاله ونډه نه اخل د هغوي    ،جنسیت، زیږون یا شتمن  چ 

.  رسه په   ي
ي چلند وسر

،  د پورته د دغه کار په موخهټولو حالتونو کې انسای 
عملونه  کې راتلونګي  یاد شويو کسانو په حواله ټول هر وخت او هر ځای  

،  په ځانګړی  تاوتریخوالف( د ژوند او شخص په وړاندې منع دي: )ال
  ؛او شکنجه   ظالمانه چلند د اندامونو پرېکول،     ،توګه د ټولو ډولونو قتل

ی، په ځانګړې توګه    نیول؛ ( یرغمل)ب )ج( په شخصي وقار باندې تیر
)د(، د حکمونو صادرول او د منظمې   چلند؛او ناوړه  سپکاوي ډکله 

ې قضاوت د حکم پرته د اعدامونو 
تشکیل شوي محکمې لخوا د مخکن 

ې د متمدینو   ې ضمانتونو د عهدې نه وتل کوم چ  تررسه کول، د ټولو قضایي
ندل شوي.  خلکو لخوا د الزم  ر  االجرا په حیث پیر

ي دویم پروتوکول،     216
ې  ( ماده د نړیوال رسه صلیب د کم۲)۱۳الحاق   

ین 
نه  له ړ ي قانون څیې

قاعده. همدا راز  د نړیوال رسه   ۱خوا پر نړیوال عرق 
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ې له   

نه  پر  خوا  صلیب د کمین  ړ ي قانون څیې
  قواعد.  ۲۴ - ۱نړیوال عرق 

   ګورئ
ې له  217  

نه  د نړیوال رسه صلیب د کمین  ړ ي قانون څیې
  ۱۴خوا پر نړیوال عرق 

 قاعده. 
ي دویم پروتوکول،     218

ې   ( ماده د نړیوال۱)۱۳الحاق   
رسه صلیب د کمین 

نه له ړ ي قانون څیې
 قاعده.  ۱۵ خوا پر نړیوال عرق 

ې له  219  
نه  د نړیوال رسه صلیب د کمین  ړ ي قانون څیې

  خوا پر نړیوال عرق 
 . قواعد ۱۵-۲۱

ي   220
ي حقونو الندی   میثاقونه او کنوانسیونونه افغانستان د بشر

ي او سیاسي حقونو په 
،  نکنوانسیو نړیوال   اړهالسلیک کړی دي: د مدی 

و او کلتوري حقونو په   ، د نژادي  کنوانسیوننړیوال  اړه  د اقتصادي،  ټولنیې 
، د ښځو په  کنوانسیوننړیوال   اړه تبعیض د ټولو بڼو د مخنیوي په 

ې او نورو  کنوانسیون  لوله منځه وړ وړاندې د توپیر د ټولو بڼو د   ، د شکنچ 
، ناوړه ظالمانه ي

ا  چلند ، غیر انسای  کنوانسیون، د ماشوم د    د منعې او رس 
ۍ ته  کنوانسیون،  د ماشومانو د سوداګری،   اړهحقونو په    دفحاسر
بربنډو انځورونو او فلمونو د  د  له هغوی نه او  د اړ ایستلو،ماشومانو 
ي د کنوانسیون    د ماشومانو د حقونو   اړهپه    اخیستلو  

پروتوکول، په    الحاق 
هکله د ماشوم د حقونو وسله واله شخړه کې د ماشومانو د ښکېلتیا په 

ي په اړه د کنوانسیون 
پروتوکول او د معیوبو کسانو د حقونو په   الحاق 

ې څخه هکله کنوانسیون
نیټ پای   . د تصویب د نېټو لپاره له راتلونګې انی ړ

لیدنه وکړئ:  
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExte

rnal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN,ي ځل    .  په
وروسن 

 نېټه کتل شوی.  ۲۳کال د جنوري په   ۲۰۲۰د 
ې او موثره    221

ی  ړ ، په خپل رس او نا قانونه اعدامونو د څیې ي
د غیر قانوی 

 پاراګرافونو ته ۱۷او   ۱۰،  ۹مخنیوي په هکله د ملګرو ملتونو د اصولو 
ې شورا د   ې د اقتصادي او ټولنیې  یکړه لیک  پر   ۶۵/ ۱۹۸۹مراجعه وکړئ چ 

ی نړیوالې وسله   ۲۴کال د مۍ په   ۱۹۸۹په واسطه د  تصويب شو، د غیر
والې شخړې په هکله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د عمومي اسامبلې  
ي   ې د ټولو خواوو څخه د بشر پرېکړه لیکونو ته هم مراجعه وکړئ چ 

 نړیوال قانون د درناوي غوښتنه کوي. حقونو د 
ی، عال ملتونو ملګرو د لپاره  کډوالو د  222   ۳۱ تبرصه عمومي   کمیشی 
ی،  عال ملتونو ملګرو د  لپاره کډوالو د  ؛15§  ،(۲۰۰۴)    کمیشی 

  ;ECtHR, McCann case, § 169 ;4(§ ۱۹۸۲) ۶ تبرصه عمومي 
ECtHR, Kaya case, § 86; ECtHR, Ergi v. Turkey, 
Application No. 23818/94, Judgment of 28 July 1998, 
§§ 82, 86; ECtHR, Isayeva v. Russia, Application No. 
57950/00, Judgment of 24 February 2005, §§ 208-9, 
224-5; IACiHR, Abella (La Tablada) case, § 244; IACiHR, 
Alejandre case, § 47; ACiHPR, Civil Liberties case, § 22. 

223IACiHR, Abella (La Tablada) case, § 412; ECtHR, 
Özkan case, § 184; ECtHR, Orhan v. Turkey, Application 
No. 25656/94, Judgment of 18 June 2002, § 335; 
ECtHR, Isayeva et al. case, § 210-11; ECtHR, McCann 

case 
224  Kingdom, ECtHR, Hugh Jordan v. the United 

Application No. 24746/94, Judgment of 4 May 2001, § 
109; ECtHR, Özkan case, § 187; ECtHR, Isayeva et al. 

case § 213; ECtHR, Isayeva case, § 214 :  نیټ په الندې انی ړ
ي حقونو له  د  پاڼه   ې له  او  قانون    نړیوالبشر

  څخه   نړیوال قانوند بشر پالن 
ان او تاوان د حق په اړه اساسي  د جدې رسغړونو د  قربانیانو لپاره د جی 

:  اصولو او الرښودونو ته مراجعه وکړئ

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages

/RemedyAndReparation.aspx,  ي ځل د
کال د    ۲۰۲۰، په وروسن 

 نېټه کتل شوي.  ۲۷جنوري پر 
رسه کولو څخه د قانون  وګ ته مراجعه وکړئ،  د دښمنیو د تر س در  225

مخونه د کارپوهانو غونډه،  د کیمیاوي اجنټانو ی   ۶۳-۵۷د انفاذ توپیر 
ي حقونه او د پالیښ لرلیدونه    واکه کول،  د قانون انفاذ،  بشر
http://www. icrc. 

org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4121.pdf;  
ي ځل د په ور 

نېټه کتل شوي. نیلس   ۲۷کال د جنوري پر   ۲۰۲۰وسن 
د دښمنیو د تررسه کولو او د قانون د انفاذ تر منځ تداخل او  میلزر "

ې توپیر  ي عملیاتو    "مفکوره یي
)اکسفورډ:   پهد پوچئ نړیوال قانون کتاب ګوی  

 مخونه.  ۴۴-۴۳( ۲۰۱۰د اکسفورډ د پوهنتون مطبعه،  
ي حقونو کمیټه،  226 ه عمومي تبرصه )شم ۳۱د بشر   ۱۰(، ۲۰۰۴یر

، پاراګر  ي پایلې
 پاراګرافونه؛ ۱۱۳او  ۱۱۱اف؛ د دیوال د جوړولو حقوق 

CAT/C/USA/CO/2 ۱۴-۱۵  پاراګرافونه؛CCPR/C/USA/CO/4۹  
 پاراګراف.  CCPR/C/GBR/CO/6۱۴پاراګراف؛ 

ي راپور ته مراجعه وکړئ،  په رسیالنکا   227
د ملګرو ملتونو د عمومي منښر

ي د کارپ 
ې په هکله د عمومي منښر

راپور،    هیئتوهانو د  کې د حساب ورکوی 
پاراګراف. همدارنګه د لیبیا په عری   ۱۸۸، ۳۱کال د مارچ   ۲۰۱۱د 

ې  
ی  ړ ي حقونو د ټولو ادعا شويو رسغړونو د څیې جمهوریت کې د نړیوال بشر

  - حقیقاتو د نړیوال کمیسیون راپور ته مراجعه وکړئد ت 
A/HRC/17/44, 1 June 2011 د سوریي په عری  جمهوریت کې  ،;

  -ي حقونو د وضعیت په اړه د تحقیقاتو د نړیوال کمیسیون راپورد بشر 
A/HRC/19/69, para. 106 ي سودان په جمهوریت کې د ; د جنوی 

ي سودان   ي حقونو ملګرو ملتونو ماموریت، په جنوی  کې شخړه: د بشر
 پاراګراف.  ۱۸،  ۸کال د مۍ   ۲۰۱۴راپور، 

ي محکمې  د  228 ؛ د ای  مادې ۷۱، ۱او مقدمه  مې د اساسنانړیوالې جنایي
ې )سي ار سي   

ي د نړیوال  (رسه صلیب د نړیوالي کمین 
ړ  عرق    نهقانون څیر

 .وګورئ   قاعده ۱۵۸
ي محکمې د  د  229  مادې.  ۱۷-۱۲، ۱مې اساسنا نړیوالې جنایي
230  -https://www.icc

cpi.int//Pages/item.aspx?name=171120-otp-stat-afgh 
231  -https://www.icc

cpi.int//Pages/item.aspx?name=171120-otp-stat-
afgh; 

https://www.icccpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC
-02/17-7-Red. 

ي محکمې د  د  232  ماده.   ۸ اساسنامې  نړیوالې جنایي
ې دولتونه د روم اساسنامې پرته له د 233 ي چ 

ې دا په پام کې ونیول سر ې چ 
ي قانون الندې مکلفیت لري کل

ې  غړي دي او که نه، دوي ټول تر عرق  ه چ 
ي حقونو د نړیوال   ې د بشر د افغانستان په قلمرو کې فعالیت کوي، چ 
ي. د آی   ړ ې وڅیر

ې له نړیوال قانون څخه جدي رسغړوی 
پالن  قانون او بشر

نه،  سي آر سي د نړیوال ړ ي قانون څیر
قواعد   ۱۵۸او  ۱۵۷، ۱۴۴عرق 

 وګورئ. 
234S/2020/53,  ۵۳  .پاراګراف 
 پارګراف.    ۵۵همدا ماخذ   235
ې     236

اصطالح کې ځای شوي تعریفونه یوازې د دغه راپور د موخو  په دغ 
 لپاره دي.  

ې مذاکرات: د اړوندو   237
پالن  له وسله والو ډلو رسه د ملګرو ملتونو د بشر

ي مرستو   ارډ مک هو او منویل بیسلر، د بشر کارپوهانو السي کتاب، جیر
 .      ۲۰۰۶د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو اداره، نیویارک، جنوري 
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دوستانه قانون الندې  238 ، د نړیوال بشر کې د    په جګړو اي سي آر سي

ي الرښود، د   کال جینوا.    ۲۰۰۹مستقیم ګډون د مفهوم په اړه تفسیر
بوري ج او بری  هم م "په ګڼ میشتو سیمو کې د چاودېدونکو وسلو د   239

ې تقویه کول: د رسه صلیب نړیوال کمیټه 
کارولو څخه د ملکېانو د ساتن 

ې د اجنډا جوړول،    په بیا کتنه
ی  ړ  ګڼه.   ۸۸۳جلد،  ۹۳کې د پالیښۍ او څیې

  ۱۰چاودېدونکو توکو،    و شوي   په الس جوړو  د سپکو وسلو رسوې، د   240
ې بمونه،  

کۍ ساعن  نیټ پاڼه د الس رسي   مخ.   ۲۲۱  -۲۲۰څی  پر الندې انی ړ
وړ دی:  

http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-
type/yearbook/small-arms-survey-2013.html 

 همدا ماخذ.    241
ې  کال راهیښې   ۲۰۰۹له   242  

، یوناما د دغو نمونو په پایله کې کمې پېښ 
 مستندې کړي.   

کال کلن  راپور وګورئ. په الندې پته    ۲۰۱۴د یوناما د ملکي تلفاتو د  243
 د الرسسي وړ ده:  

https:// unama.unmissions.org/protection-of-
civiliansreports. 

خیص او  پخپل وخت او په باوري توګه د ناقانونه سپکو وسلو د تش 244
ې د   څرک معلومولو لپاره د دولتونو د ځواکمنولو لپاره نړیواله مقرره ، چ 

نېټه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له خوا   ۸کال د ډسمی  په   ۲۰۰۵
ي سایټ کې د الرسس وړ    A/CONF.192/15تصویب شوې،

: په الندی 

دی:  
http://www.un.org/events/smallarams2006/pdf/inter

national_instrument.pdf 
ې د ژوند د حق   245

ي وژی 
ې هدق  ې په زیاترو حالتونو کې چ  که څه هم چ 

 ، څخه رسغړونه کوي،د وسله والې شخړې په استثنایي حالتونو کې
ې د نړیوال  

ې د بشر پالن  ط چ  ي بڼه ولري خو په دې رسر
ي حقوق 

کیدای سر
ی حقونو درناوي شوي وي. د ملګرو  د  قانون اړوندو مقرراتو او بشر

ي حقونو د شورا   ، د بشر مه ناسته، د اجنډاء  ۱۴ملتونو د عمومي اسامبلې
درېیمه ماده،د غیر قانوی  یا په خپل رس او نا قانونه اعدامونو په هکله د  
ي  
ځانګړي راپور ورکوونګ، فیلیپ آستون راپور ته مراجعه وکړئ. د هدق 

نه  نو  وژ  ړ  A/HRC/14/24/Add.6. 10 Mayپه هکله تعدیل شوي څیې
ي وژنو په 2010

. په یوناما کې د دیټا بیس د ثبتولو په موخه، د هدق 

ي شوی  
ې قربای  ې  هم شاملې دي چ  ې داسې قضنر

کټګوري کې د وژنو ځین 
ې شوي خو دغه  

کس د لنډې مودې لپاره د وژنکو په حراست کې پای 
ي له  امله 

ې تشخیص شوي کس  نه حراست د تښتوی  وو په دا معن  چ 
ې باید وژل شوي واي لومړي د مسلحو کسانو له خوا درول شوي،   چ 
ې دا  ي معلوم شوي او وروسته برید کوونګي دغه کس وژلي چ  هویت یي

ي پوستو کې تررسه شوي. 
 د ناقانونه تالسر

ً
ا  ډول وژی  اکیر

ي محکمې اساسنامه،   246 ( )اي( ماده؛ د ۲)  ۸نړیوالې جنایي سي    آی  ( )سي
ي قانون 

 ماده.    ۱۵۶آر سي نړیوال عرق 


