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 افغانستان
 

 په وسله واله شخړه کې د ملکی وګړو د ساتنې په اړه 
  کال شپږ مياشتنی راپور٢٠١٠د 
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 ژمنتيا 
 

د بشري حقونو د څانګې له خوا په افغانستان کې په پوځي ) يوناما(لتونو د مرستندويه پالوی په افغانستان کې د ملګرو م
 د جنورۍ د مياشتې د لومړۍ نېټې ٢٠١٠ مياشتنی راپور تيار شوی، چې د ۶په هکله ساتنې شخړه کې د ملکي کسانو د 

دا راپور د ملګرو ملتونو د امنيت . ي نېټې پورې دوره تر پوښښ الندې نيس٣٠ کال د جون د مياشتې تر ٢٠١٠څخه د 
 راغونډ شوی دي، څو د ملکی کسانو د ژمنی سره سم د يوناما د پر اساسشميرې پريکړه ليک ) ٢٠١٠ (١٩١٧شورا 

وضيعت څارنه وکړي، د هغوي د ساتنې په موخه د هڅو همغږی وکړي، حساب ورکونه ښه کړي، او د افغانستان د 
  تصويب چې افغانستانو ميثاقونونړيوالد هغو او بشري حقونو د مقرراتو او همدارنګه اساسي قانون د اساسي ازاديو 

 په خاص ډول هغه ميثاقونه چې د ښځو له خوا د هغوي د بشري حقونو څخه برخمن کيدل تضمينوي، د بشپړ ،ي ديکړ
  .  کيدو د پروسې سره مرسته وکړييپل
  

 هالرپه ندې د شخړی د اغيزو د راکمولو په موخه يو شمير فعاليتونه د يوناما د بشري حقونو څانګې په ملکي کسانو با
 سبب  د وژلو او ټپې کيدوو وګړپه دې فعاليتونو کې د هغو پيښو په اړه خپلواکه او بې پرې څيړنه چې د ملکي. یاچول
د شخړې د ښکيلو ه يې ، د ملکي تلفاتو د ساتنې د پياوړې کولو په موخه وکالتي فعاليتونه او هغه نوښتونه چې موخشوی

  . ي بشرپالنې او د بشري حقونو د قوانينو او د افغانستان د اساسي قانون درناوي دی، شامل دېد نړيوالټولو خواوو له خوا 
 



 
 

  
 

 ميتودولوژي
 

 ياتو سرچينو او اطالعاتو په نظر کې نيولوزد يوناما د بشري حقونو څآنګه د ملکي تلفاتو د راپورونو څيړنه د يو شمير 
د هرې پيښې د څيړنې او ارزونې په ترسره کولو کې، د . شوی دید باوريتوب پخاطر ارزول ترسره کوي چی له الرې 

 د عيني شاهدانو او په مستقيمه توګه د لکه شيمر سرچينو زيات چی معلومات ديوناما د بشري حقونو څانګه زيار باسي 
 کليوالو، د ولسواليو او واليتي چارواکو، ،)و نړيوالو ځواکونود افغان حکومت ا( پوځي فعالينو ،اغيزمن شويو کسانو

کتنُو د  او همدارنګه د هغو اطالعاتو په شمول چې په مستقيمه توګه د ساحوي ،مذهبي او د ټولنې د مشرانو په شمول
منټ او د ملګرو د ليدنې، ويډيويي انځورونو، د ملګرو ملتونو د خونديتوب او امنيت د ډيپارت  کلنيکونو اوروغتونونو

 ډلو و رسنيو د راپورونو او د انجوګانو او نورو دريمو، ډله ييزد نورو خپرونديه منابعو،  د راپورملتونو د نورو نمايندګيو
  .  کړیيديتاسره تدقيق او شويو اطالعاتو و له خوا راغونډ

  
پيښې پر مهال د څيړنو پر ابتدايي شاهدي چيرې چې ممکن وي، تحقيقات د قربانيانو يا د پيښې د شاهدانو او همدارنګه د 

په . په ځينو مواردو کې، د امنيتی اړوندو محدوديدتونو له امله دې ډول تحقيقاتو ته الس رسي شونی نه وي. متمرکز وي
تبار لرونکو شبکو او يو شمير عداسې حاالتو کې، د يوناما د بشري حقونو څانګه د اطالعاتو د تر السه کولو په موخه د ا

  . تبار او باوريتوب په موخه ارزول شوی وي، تکيه کويع يو شمير زياتو سرچينو چې د اپهتخنيکونو له الرې، 
  

چيرې چې د يوناما د بشري حقونو څانګه د يوې خاصې پيښې د اطالعاتو په هکله باوری نه وي، د هغې پيښې په هکله 
دا په دې مانا ده . ونۍ وخت ونيسی څو پايلې تر السه شيپه ځينو مواردو کې، څيړنې ښايي څو ا. راپور نه درج کيږي

چې د ملکي کسانو د تلفاتو په هکله پايلې چې د يوې ځانګړې پيښې څخه را والړيږی ښايي د نويو اطالعاتو په رارسيدو 
او په دې صورت کې، چيرې چې اطالعات روښانه او واضح نه وي، . ځای شي سره بدلون ومومي او بيا په ارزونه کې

 او پيښې ته به احصاييوي راپور کې ځای کيږید قناعت وړ نور شواهد تر السه نه شي، د پيښې په هکله نتيجه ګيري نه 
  .ورکول کيږینه 
  

په قطعي توګه نشي معلوميدالی او غير نظامي موقف  شويو قربانيانو  ورکړلپه ځينو پيښو کې چی د يوې پيښې د راپور
 و مواردو کې د يوناما د بشري حقونو څانګه د بشرپالنې د نړيوال قانون د نافذه معيارونيا د منازعې وړ وي، په داسې

په بل عبارت دا ډول ادعاګانې د پوښتنې الندې . ه کار اخلي او د جګړې نارينه کسان د ملکي کسانو په ډول نه منيڅخ
روښانه غير نظامي موقف  زياتو قربانيانو ه دڅخکه چيرې د يوه . پيښې په هکله د موجوده حقايقو پر بنسټ ارزول کيږي

   .نه وي، داسې مړينې د سراسري ملکي تلفاتو په شمير کې نه شامليږي
  

 ورکولو د روپپه افغانستان کې په پوځي شخړو کې د ملکي کسانو د ساتنې په هکله د يوناما د بشري حقونو د څآنګې د را
دا ډيټابيس د دې لپاره تيار .  کې يو بريښنايي ډيټابيس جوړ شو د جنورۍ په مياشت٢٠٠٩پروسې د مالتړ په موخه د 

په او د عمر او جنسيت ، لپاره راغونډولو او ارزونې  توګهموثره په د سيستماتيک، يوه بڼه ييز اود اطالعاتو شوی څو 
 لکه د ځينو ،له امله د فعاليتي چاپيريال سره د تړلو محدوديتونو. ، امکانات برابر کړيګډونپه اساس د هغوي د ويشلو 

په ښه توګه د پوځي فعالينو او ياغيانو چی عملياتو د ګډ ماهيت او په ځينو حاالتو کې د ابتدايي سرچينو د نه توان له امله 
 هغه يا حکومت  اوپه اړه مسووليتونه نه بيلوي،، د يوناما د بشري حقونو څانګه د خاصو پيښو  نه شی کيدایترمنځ توپير
 والی بشپړيوناما د هغو احصاييو په اړه چې په دغه راپور کې راغوڼدې شوي د . ت ضد خواوو ته منسوبويپلوه يا حکوم

ادعا نه کوي، د فعاليتي چاپيريال سره د اړوندو نښتو محدوديتونو په پام کې نيولو سره، ښايي د يوناما بشري حقونه د 
  . ښيېوملکي کسانو تلفات کم 

  



 
 

  
 

 قي مسوليتونه د شخړې د ښکيلو خواوو حقو
 

  چید يوناما د بشري حقونو د څانګې د موقف او دريځ په حواله، په افغانستان کې پوځي شخړه يوه داخلي پوځی شخړه ده
 چی د حکومت ضد عناصرو سره ،، د نړيوالو نظامي ځواکونو په شموليپه کی د افغانستان حکومت او د هغه شريکباڼ

 پوځي ډلې، سابقی لرونکیت ضد عناصر هغه انفرادي کسان او د بيال بيلو حکوم.  شامل دی،په شخړه کې ښکيل دي
  . تحرکات او د قوماندي جوړښتونه لکه طالبان، د حقاني شبکه، اسالمي ګوند او داسې نورې ډلې په بر کې نيسي

  
ظامي کسانو د ساتنې په افغانستان کې د پوځي شخړې ټول داخلي اړخونه د نړيوال قانون الندې د ملکي کسانو يا د غير ن

دريمه ماده، . بايد په ملکي کسانو او ملکي جوړښتونو د خپلو عملونو اغيزې راټيټې کړيدوي مسوليت لري او همدارنګه 
 په پوځي داخلي شخړو کې د يوې پوځي شخړې د ټولو ، واړو کنوانسيونونو پورې اړه لري۴ کال د ژنيو په ١٩۴٩چې د 

ماده د بشرپالنې قانون هغو وضيعتونو ته غځوي چې د مشترکه دريمه . رونه رامنځ ته کوياړخونو لپاره لږ تر لږه معيا
فعالينو بلکه همدارنګه په هغو انفرادي فعالينو دولتي يوه خپلواک هيواد په قلمرو کې واقع کيږي، دا نه يوازې د هيواد په 

  . دییچې په شخړه کې ښکيل دي، الزام
  

نړيوالو قضايي ارګانونو څرګنده کړې .  هم د شخړې په خواوو د تطبيق وړ ديعدعنعنوي قوا بشرپالنې د قانون ېد نړيوال
 د ه صليبدا د سر. ي نړيوال قانون برخه دهرف د ععدکې يو شمير قوااو اضافي پروتوکولونو چې د ژنيو په کنوانسيونونو 

 او عدد ژنيو د کنوانسيونونو يو شمير قوايد شوي او نتيجه ګيري کوي چې يله خوا تا) آی سی ار سي(نړيوالې کميټې 
 او همدارنګه د دې قوانينو زياتره برخه په نړيوالو حمايت له ځانه سره لری،ي نړيوال قانون رف د عهاضافي پروتوکولون

 ماری هنګ آر او -آی سی آر سي، د بشرپالنې عنعنوي نړيوال قانون، ای ډی، جين(او داخلي شخړو کې د تطبيق وړ ده، 
   (CUP/ICRC, Cambridge 2005)د آی سی آر سی څيړنه :  بيک-س ډوس والدلوي

  : و کې الندې موارد شامل ديعدپه دې قوا
  

چې هغوي په مستقيم  وخته او هومره مودی پوری محفوظ دی ملکي کسان د بريد په وړاندې تر هغه: توپير 
د آی سی آر . نو په وړاندې و نه کارول شيبايد د ملکی شيا) ونه( او بريد ،ډول په شخړو کې برخه وا نه خلي

 .  قوانين٧ او ۶سی څيړنه، 
ټپي د ، د ملکي کسانو وګړو د له منځه تللوملکی د   په ضمنی ډول بريد ترسره کول چې ښاييداسید : تناسب 

 د مشخص او مستقيم  دا تاوانکيدای شيچې ، سبب شیو او يا د دواړو لو، ملکي شيانو ته د زيان اوښتلکيد
 .  قانون١۴د آی سی آر سي څيړنه، . منع دی له ډير زيات وي،پرتپوځي پيش بينی شوي پرمختګ په 

 ملکی په دوامداره توګه احتياط وشی چید پوځي عملياتو په ترسره کولو کې، بايد : په بريد کې مخکينې احتياط 
، د  خطر ژوند د وګړوملکيايد د ، او په هره واقعه کی ب نشیپه نښه نه او ملکي شيان ټولنی او ملکی افراد،
د آی سي آر سي څيړنه، . . خطر راکم کړای شیول او د ملکی شيانو ته د زيان اوښت خطرملکي کسانو ټپي کيدو

 .  قانونه١۵
  

ياغيان، کله چې د جګړې څخه د باندې . پلې کيږينور قوانين هم د بشرپالنې د نړيوال قانون سربيره، په افغانستان کې 
د نړيوالو بشري حقونو معيارونه چې د هيواد . ونده هيواد د جنايي قانون الندې د عدلي تعقيب الندې نيول کيږيوي، د اړ

 د پوځي شخړو په وضيعتونو کې د پلي کيدو وړ ،نړيوال قانون يوه برخه جوړويعرفی د او  ي ويشوتصويب له خوا 
ې او بشري حقونو د قانون او همدارنګه د هغوي د دخيلو  بشرپالنېد حکومت پلوه پوځي ځواکونو غړي هم د نړيوال. دي

  . يو په برخه کی بايد حساب ورکوونکیهيوادونو د ملي قوانينو د سرغړونې 
  

د ) افغانستان( هيوادونه، د ايساف، متحده اياالتو ځواکونه يپه افغانستان کې د موجوده نړيوالو ځواکونو ټول مرسته کوونک
 ١٩۴٩ د ،و ايتالفی ځواکونه يا هغه ځواکونه چې د قوماندې د دغو کړيو څخه د باندې واقع کيږيازادۍ د دوامداره عمليات

 ١٩٧٧داسی حال کی چی د عسکرو ورکولو ټولو مرستندويو هيوادونو ده پ. کال د ژنيو څلور ميثاقونه السليک کړې دي
د پواسطه چی اصولو  د نړيوال قانون د  هغوی بيا هم د بشر پالنی،دی السليک کړیه کال لومړی اضافی پروتوکول ن

   .يل دو مسو،و برخه دهينانونړيوالو قعرفی 
  

د پوځي شخړې ټولې .  حکومت لومړنۍ دنده دهستان دليت د افغانود پوځي شخړو پرمهال د ملکي کسانو د ساتنې مسو
د ژنيو څلور  راهيسیکال  ١٩۴٩افغانستان د . خواوې د نړيوال قانون الندې د ملکي کسانو د ساتنی مسووليت لري

و په واسطه چې د نړيوال عنعنوي عد بشرپالنې د قانون د هغو قواېکنوانسيونونه السليک کړي او همدارنګه د نړيوال
افغانستان همدارنګه د مدني او سياسي حقونو نړيوال ميثاق .  ديسوولقانون يوه برخه جوړوي، د ملکي کسانو د ساتنې م



 
 

  
 

 او يا د هغه تر قانوني واک الندې کوي چې د هيواد په د ننه کې ژمند افغانستان حکومت دې ته السليک کړی، دا ميثاق 
  .  د ساتنې په موخه اساسي خدمتونه رامنځ ته کړيخلکود ټولو  سيمه کی

  
د .  او نظم څخه ډاډ حاصل کړي له تطبيقد افغانستان حکومت دنده او مسوليت لري چې د ټول هيواد په کچه د قانون

 دي، ی منلي يا الزام يیافغانستان حکومت حق او دنده لري چې د نړيوال قانون په رعايت سره د هيواد هغه قوانين چې
  .پلي کړي

 



 
 

  
 

 لغت نامه /د لغاتو قاموس
 

AGE:ي هغه ټول انفرادي کسان او ډلې دي چې اوس مهال د افغانستان د حکومت او نړيوالو پوځ.  دولت ضد عناصر
 کې هغه کسان چې ځان ته طالبان وايې او همدارنګه هغه ویپه د.  کې ښکيل ديدې په پوځي شخړهځواکونو پر وړان

   .او يو شمير نښې يې غوره کړې، شامل ديې انفرادي کسان او ډلې چې د يو شمير موخو په واسطه تحريک شو
  

د فوري ګواښ الندې د ( په شمول  د نږدې هوايي مالتړ، ډزېڅخهالوتونکو نورو وسايلو  د الوتکي يا :هوايي بريدونه
  . څخهالوتکو يا د ثابتو وزر لرونکو او) واحدونو او عسکرو مالتړ

  
ANA: افغان ملی اردو   

  
ANP: افغان ملي پوليس   

  
ANSF:افغان ملي پوځ، افغان ملي پوليسو او ملي امنيت د رياست  پوليسد افغان سرحدي.  افغان ملي امنيتي ځواکونه ،

  . صطالح دهلپاره پراخه ا
  

BBIED:  شوي چاوديدونکي توکيتعبيهپه ځان پورې تړلی  .  
  

  :  ښايې دوه ډوله وي:تلفات
 څخه راپورته کيږي او د هغو پوځي عملياتو په شمول ېفات چې په مستقيم ډول د پوځي شخړ هغه تل:مستقيم •

يښو، هوايې بريدونو، تالشيو، د لکه د قوي د ساتنې د پ) د افغان او نړيوالو پوځي ځواکونو(چې د حکومت پلوه 
په دې کې هغه تلفات چې د حکومت ضد عناصرو . نيولو پيښو او د ياغيتوب په وړاندې ترسره کيږي، شامل دي

 او يا د حکومت پلوه ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې BBIED او VBIED, IEDد فعالتيونو لکه عمدي وژنې، 
 . هم شامل دی رامنځ ته کيږي

څخه او د جګړې څخه د پاتې ناچاودو توکو، په بندې خانو کې د ې غير مستقيم ډول د شخړول تلفات په  دا ډ:نور •
مړينو، د طبي پيښيدونکو حاالتو څخه د مړنيې له امله چې د پوځي عملياتو پر مهال واقع کيږي يا چيرې چې د 

ه هغه مړينې چې په روښانه په دې کې همدارنګ.  واقع کيږي،طبی پاملرنې د الس رسي څخه مخنيوی کيږي
په پای کې، په دې کې هغه تلفات چې د قومونو . شاملې دي توګه د مسووليت د نه تعيين کيدو له امله واقع کيږي

 . هم شامل دي ،او يا نژادي شخړو له امله رامنځ ته کيږي
  

CID:د جنايي څيړنو څانګه   
  

 تعريف  کلونو څخه ټيټ وي١٨  عمر يی له چېهر هغه شخص  د ماشوم د حقونو د ميثاق مطابق، يو ماشوم د:ماشومان
 احتماال د دې لپاره و راپورد ماشومانو لپاره د ټپي توب ارقام).  په شمول١٧وری، د لونو پ ک١٧له صفر څخه تر (شوی، 

  . چې د ټپي کسانو لپاره د عمر معلومات زياتره موجود نه وي يا نه ثبت کيږيورکول کيږینه 
  

په دې کې ټول ملکي کسان همدارنګه عامه .  هر څوک چې په دښمنيو کې فعاله ونډه نه اخلي:ظاميغير ن/ ملکي
کارکوونکي چې د پوځي موخو لپاره په شخړه کې نه کارول کيږي، ښوونکي، روغتيايې کارکوونکي او هغه کسان چې د 

په دې .  کارکوونکي احتوا کوي، شامل ديعامه خدمتونو په ترسره کولو کې ښکيل دي، او همدارنګه سياسي او د دفترونو
کې همدارنګه هغه سرتيری يا هر بل څوک چې د جګړې د ميدان څخه د ټپی کيدو يا د تسليميدو يا هم د هر بل المل له 

ملکي پوليس د ښايې ه دې کې هغه کسان چې پ. ، شامل دیڅخه ډډه وکړیمخې په شخړو کې د فعالی برخې اخيستنې 
  .شامل وي ، هغوي څخه کار نه اخيستل کيږيلهغړی وي چې د ياغيتوب ضد عملياتو کې پرسونل يا د پوځ 

  
COIN :د ياغيتوب ضد هڅی 

 
COM-ISAF: ئ د ايساف قوماندان ؛ ايساف وګور  

زيا ت ځواک د ی ته د د :EOF incidents)(پيښې  زياتې قوې د کارونېخبرداری د نه مراعاتولو په صورت کی د  د
 کې چې ملکي کسان د پوځي کارکوونکو له حاالتوپه داسې :  پيښې هم وايی "د ځواک د ساتنې" همدارنګهی اوکارولو پيښ

نږدې کيږي او يا د هغوي څخه ور پوځي کاروانونو ته خبرداريو او هداياتو عملی کولو کی پاتی راځی مثْال کله چیاړخه د 
همدا .  کيدای شي د قوی د ساتنې پيښې رامنځ ته شيسی،نه ني پام کې ینو د تالشي پوستو کې الرښو يا او،سبقت کوی



 
 

  
 

 چې انفرادي کسان پوځي اډو يا تاسيساتو ته ډير زيات نږدې شي او د پوځي رانګه د قوی نه هغه وخت کار اخيستل کيږی
  .نه کړیکارکوونکو له اړخه خبرتياوو تعقيب 

  
GoA: د افغانستان حکومت   

  
IDP:داخلي بېځايه شوي وګړي   

 
ICRC: کميټههد سره صليب نړيوال   

  
IED: دعام نظامی عمل څخه پرته  چې چې ددې لپاره جوړ شوی او تعبيه شوی وي هغه بم . توکييدونکيچاود  شويتعبيه

تعبيه شوي چاوديدونکو توکي همدارنګه کيدالی شی چې د ځان مرګو بمونو په شکل، په بدن  .ورڅخه کار واخيستل شی
رې د تعبيه شوو ی پوپه نقليه وسيليا ، ی بمڅخه د کنترول کيدونک د ليرې ،وديدونکو توکواچتعبيه شوو پورې د نښتو 
   . توکو په شکل کې ويچاوديدونکو

يتونو په لهغه تلفات چې د جنايي فعا.  هغو پيښو ته وايي چې د پوځي شخړې له امله ملکی کسانو ته تلفات واوړي:پيښې
 . ا د بشري حقونو د څآنګې په راپور کې ځای نه نيسينتيجه کې په راپورونو کې راځي د يونام

  
IMF: د نړيوالو پوځي ځواکونو په تشکيل کې هغه ټول بهرني سرتيری چې د ايساف او افغانستان لپاره د متحده اياالتو د 

  .تر قوماندي الندی دی، شامل دي (COM-ISAF)ندان اڅوک چې د ايساف د قوم) او ای پی په شمول(ځواکونو 
  
 هد شدت کچه د يوناما د بشري حقونو په ډيټابيس کې نه د د ټپونو.  په دې کې د بيال بيل جديت فزيکی ټپونه شامل دي:ونهټپ

  . نه دي شاملېصدمی او روانی صدمه او شاکپه ټپونو کې د . ثبت شوی
  

 څپرکی الندې د سولې د VIIاق د قايساف د ملګرو ملتونو د مي.  په افغانستان کې نړيوال سوله ساتي ځواکونه:ايساف
 په ٢٠٠٣د . په هيواد کې ميشت دیله مخې دا ځواک د ملګرو ملتونو د امنيت شورا د صالحيت . ريت لريونګښت ماميټ

په اوس حال کې . اګست کې، ناټو د ايساف څخه د ملګرو ملتونو او د افغانستان د حکومت په غوښتنه قومانده تر السه کړه
 سرتيرو څخه جوړ شوی ځواک دی چې د ١١٩٧۴۵ری ورکوونکو هيوادونو څخه د ټول ټال  سرتي۴۶د ناټو ځواک د 

 کال د نومبر د مياشتې راهيسی، د ايساف قواماندان د افغانستان، د ٢٠٠٨د .  سيمو کې تنظيم شوي دي۶قوماندې په 
  . ا کويمتحده اياالتو د قوماندان په حيث که څه هم چې د قوماندې کړي يی بيلې دی، دنده اجر

 
KSF:د کندهار ضربتی ځواک  

  
LDI:د محلي ساتنې نوښت . 

  
ايساف ته د ناټو سازمان غړي هيوادونه د سرتيرو د ګمارلو اصلي ورکونکي هيوادونه .  د شمال اتالنتيک سازمان:ناټو

  . ئدي، ايساف ته مراجعه وکړ
 

NDS:د امنيت ملی رياست، د افغانستان د استخباراتو ملی اداره  
  

OHCHR:د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کميشنر دفتر  
  

OEF:حکومت په التو ا د متحده اي عملياتو اصطالح د امريکادلپاره پايښت   ازادۍ دد. عمليات لپاره ۍ د پايښت د آزاد
 پايښت  ده چې دد يادونې وړ. افغانستان کې د جګړې په وړاندې د خپلې برخې اخيستنې لپاره په رسمی توګه وکاروله

 عمليات د امريکا او افغانستان ګډ عمليات دی او دا عمليات د ايساف د عملياتو څخه کوم چې د ناټو ۍآزادلرونکې 
پايښت زياتره امريکايی ځواکونه چې د .  ورکوونکو هيوادونو په شمول دی، بيل دییهيوادونو، د امريکا او نورو سرتير

 کال د اکتوبر د مياشتې راهيسې عمليات ترسره کوي د افغانستان د امريکايې ٢٠٠٨  د عملياتو الندې دۍآزادلرونکې 
چې د جنرال مک کرستل د قوماندی الندې کار کوي چې په عين حال ) ئالندې مراجعه وکړ(ځواکونو سره يو ځای شوی 

  .کوي قوماندې الندې هم کار الندان هم دی، ځينې خاص ځواکونه بيا تر بلې جاکې د ايساف قوم
  



 
 

  
 

OGA:چې د ) استخباراتو ادارهمرکز ي  د(دا اصطالح ځينو امنيتي فعالينو لکه سي آی اي .  نورې حکومتي نمايندګۍ
ده چې د داسې نمايندګيو د قوماندې ه دا روښانه ن. پوځي قوماندې د منظمو کړيو الندې عمل نه کوي، کارول کيږي

 . مسوليت له چا سره دی
  

  ): PGF (ځواکونه حکومت پلوه 
 عملياتو کې  ضدياغيتوب  چې په ټولو پوځي يا مليشايې دي هغه ټول ځواکونه.د افغانستان د حکومت ځواکونه •

په دې ځواکونو کې . يعمل کوي او په مستقيم او يا غير مستقيم ډول د افغانستان د حکومت تر کنترول الندې د
 امنيت رياست شامل دي، خو دا تر دې ځواکونو افغان ملي پوځ، افغان ملي پوليس، افغان سرحدي پوليس، ملي

 . پورې محدود نه دي
  OGAاو  (IMF)نړيوال پوځي ځواکونه  •

 
RCIED: شوي چاوديدونکي توکي، تعبيه له ليری څخه کنټروليدونکی IEDئ ته مراجعه وکړ .  

  
TCN:سرتيري ورکوونکي هيوادونه  

  
افغانستان کې د امريکايې ځواکونو لپاره د وظيفوي قوماندي او  دا په ”USFOR-A“ يا :د افغانستان امريکايې ځواکونه

ايساف / چې په عين حال کې د ناټو،د افغانستان امريکايې ځواکونو قومانده د جنرال مک کرستل. کنترول مرکز دی
 امريکايې  کال د اکتوبر په مياشت کې رامنځ ته شو،٢٠٠٨د دغه نوی ترکيب الندې چې د . قوماندان هم دی، په غاړه ده

 د عملياتي کنترول الندې ”USFOR-A“عمليات د يوې برخې په حيث کار کوي، د  پايښت لپاره  ازادۍ دځواکونه چې د
التو مرکزی قومانده د متحده اياالتو د تروريزم ا د قوماندې کړی بيلې او واضح دی او د متحده ايOEFد ايساف او . راغلل

  . دوام ورکويضد او توقيف شويو کسانو عملياتو ته
  

VBIED:وسيله کې تعبيه شوي چاوديدونکي توکي  نقليه په 
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 لنډيز

  
 مياشتو کې د ۶د کال په لومړيو .  کې زيات شوی دی٢٠١٠په افغانستان کې د پوځي شخړې انساني زيان په 

د ټولو .  ٪ زياته شوې ده٣١ کال د ورته مودې په تناسب ٢٠٠٩ملکي کسانو د وژل کيدو او ټپي کيدو کچه د 
 ٪ ۵٣ کال په پرتله ٢٠٠٩شوی او دا ارقام د ورکړل  حکومت ضد عناصرو ته نسبتد  برخه دريمهملکي تلفاتو 
 مياشتو په پرتله حکومت پلوه ځواکونو ته د منسوب ۶ کال د لومړيو ٢٠٠٩په عين حال کې د . زياتوالی ښی

  .  ٪ کموالی راغلی دی٣٠شويو ملکي تلفاتو په کچه کې 
  

ملکي کسانو ژوند ته يې خطر متوجه  کې دوه مهم پرمختګونه چې د ٢٠١٠د يوناما د بشري حقونو څآنګې په 
لومړی، د حکومت ضد عناصرو له خوا د ملکي کسانو د وژنو او اعدامونو د شمير په . کړي، مشخص کړي

د دغو . کارولزيات چاوديدونکو توکو پيچلو او پرمختللو  شويو تعبيههکله انديښنه، دوهم، د هيواد په کچه د 
د ملکي کسانو د موثرې ساتنې کې  کلنه شخړه ٩  پهرې تاييد کوي چېتخنيکونو انساني ناوړه اغيزې د دې خب

ول اغيزې په موازې توګه راکمد  او همدارنګه د پخوا په پرتله د اساسي بشري حقونو په هکله د شخړې ،اندازه
  . ي بيړنۍ مسالې دېتر بل هر وخت څخه زيات

  
 نېټې پورې د يوناما د بشری حقونو ٣٠اشتې تر د روان کال د جنورۍ د مياشتې د لومړۍ نيټې څخه د جون د مي

 ټپيان دي، ثبت کړې ١٩٩٧ مړينې او نورې ١٢٧١ ملکی تلفات چې د هغو له جملې څخه ٣٢۶٨څآنګې ټول ټال 
 ملکی کسانو د وژنې او ټپي کيدو يا د همدې مودې لپاره د ملکي ٢۴٧٧ حکومت ضد عناصر د ټول ټال 1.دي

 شويو چاوديدونکو توکو حکومت ضد تعبيهځانمرګي بريدونو او . سوليت لري ٪ م٧۶کسانو د ټول ټال شمير 
  ٪ حکومت۶١د ملکي کسانو وژنو ( مړينو ۵۵٧عناصرو ته د منسوب شويو ملکي تلفاتو د زياترې برخې، يعنې 

 ٪ حکومت ضد عناصرو ته ٧٣د ملکي کسانو ( ټپي کيدنو ١١٣٧او ټول ټال ) عناصرو ته منسوب شويضد 
  . ديګرځيدلی، المل )یمنسوب د

  
د ټول ټال ملکی تلفاتو ( ملکي تلفات ثبت کړي ٣٨۶په ورته موده کې، د يوناما د بشري حقونو څانګې ټول ټال 

کموالی  ٪ ٣٠په پرتله  مياشتو ۶ کال د لومړيو ٢٠٠٩د چی ځواکونو ته منسوب شوي،  حکومت پلوهچې )  ٪١٢
 ٪ ٣١د ملکی تلفاتو ( وژنې ۶٩ه ترڅ کې رامنځ ته شوي چې د هوايي بريدونو پزياتره ملکی تلفات  .ښيئ

 ٪ حکومت پلوه ځواکونو ٢٠د ملکی کسانو ( کسانو ټپي کيدل ۴۵او د ) حکومت پلوه ځواکونو ته منسوب کيږي
  .  حکومت پلوه ځواکونو ته منسوب کيږي)ته منسوب کيږی

  
 کال په پرتله ښځې ٢٠٠٩ د ،ېو کچه لوړه شو مياشتو کې د ملکي تلفات۶ کال په لومړيو ٢٠١٠لکه څنګه چې د 

 د شخړې په متاثره شويو سيمو کې  سربيره پر دی چیښځو او ماشومان. تو لويه برخه دهاو ماشومان د دغو تلفا
 کال ٢٠١٠ د .سره هم مخ دی نشتوالی تحفظد  سره مخ دی، د هغوي د اساسي بشري حقونو د پراخې سرغړونې

 کال ٢٠٠٩ ٪ لوړ شوی او د ماشومانو تلفات د ۶ون تر مياشتې پورې د ښځو تلفات ه د جڅخد جنورۍ د مياشتې 
 نورې ټپيانې ١۵١ ښځې وژل شوی او ټول ټال ١٢٠چې ټول ټال   دهيوناما جوته کړې.  ٪ لوړ شوي۵۵په پرتله 

 ٢٠١٠د .  ټپيان شوی دي٣٨٩او نور  ي دي ماشومان وژل شو١٧۶شوې دي، او د پوځي شخړو په نتيجه کې 
 شويو چاوديدونکو توکو په تعبيه مياشتو کې د حکومت ضد عناصرو په ځانمرګی بريدونو او ۶کال په لومړيو 

  . بريدونو کې زياترو ښځو او ماشومانو ته تلفات اوښتي دي
  
 ملکي تلفات ١٢٧١ مياشتو په ترڅ کې ټول ټال ۶  کال د لومړيو٢٠١٠ مياشتو په پرتله د ۶ د لومړيو ٢٠٠٩د 

 ٪ ۴٨ مياشتو د ۶ کال د لومړيو ٢٠٠٩په ټوليز ډول، د .  ٪ لوړوالی په ډاګه کوي٢١ چی نږدې ویشثبت 
 د ٢٠٠٩د . حکومت ضد عناصرو ته منسوب شوی) ٧٢(ل اټ يعنې د ملکي تلفاتو ټول ٩٢٠ارقامو په پرتله، 

                                                 
د يوناما د بشري حقونو څانګې د ملکي کسانو د وژل کيدو او ټپي کيدو هغه پيښې چې د هغوي ساحوي دفترونو ثبت او د بيال بيلو  1

 نېټې ٣٠ کال د جنورۍ د لومړۍ نېټې څخه بيا د جون د مياشتې تر ٢٠١٠ره کتلې او مستند کړی کومې چې د سرچينو په مرسته دوبا
د يوناما د بشري حقونو څانګه د هغې احصايي . پورې واقع شوې ثبت او د ملکی کسانو په هکله په خپل تحليل او راپور کې ځای کړی دي

وې د بشپړوالی ادعا نه کوي، په ميتودولوژي او فعاليتي چاپيريال کې د محدوديتونو په پام چې په دغه او پخوانيو راپورونو کې وړاندې ش
کې نيولو سره، کيدای شي د يوناما د بشري حقونو څانګې د ملکي تلفاتو شمير کم ښولې وي، د دغه راپور د ميتودولوژي برخې ته 

 ٢٠٠۴ -٢٠٠١ت کوم چې د ويکي ليکس په ويب پاڼه باندې خپاره شول د په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په هکله اطالعا. ئمراجعه وکړ
د يوناما د بشري حقون څانګه دغه مواد د پخوانيو . کلونو موده تر پوښښ الندې نيسي او د يو شمير سرچينو څخه په زرګونو اسناد ښيې
 ورته اشاره شوې د نويو معلوماتو د السته راوړلو په راپور شويو دوسيو او همدارنګه د ملکي تلفاتو ټولې دوسيې چې په دغه اسنادو کې

  .موخه له سره ګوري
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ې حکومت پلوه ځواکونو ته  ٪ وژن١٨ مړينې يا د ملکی کسانو ټول ټال ٢٢٣ ٪ ارقامو په پرتله ١٨ملکی تلفاتو د 
 ٪ حکومت ضد يا ١٠ مړينې يعنې ١٢٨د يوناما د بشري حقونو څانګه نه شي کوالی پاتې . منسوب شوی

  . حکومت پلوه ځواکونو ته منسوبې کړي
  

 شويو چاوديدونکو توکو کارول تعبيه مياشتو کې د ۶ کال په لومړيو ٢٠١٠د حکومت ضد عناصرو له خوا د 
 ٪ تلفاتو باعث شو، خو ځانمرګو بريدونو، وژنو او اعدامونو ٢٩، چې د ملکي کسانو د ويک وهغه وژونکی تاکت

 ملکي ١٨٣د يوناما د بشري حقونو څانګې د ځانمرګو بريدونو له امله د .  ٪ ملکي کسانو ژوند واخيست١۴د هم 
 کې د حکومت ضد ٢٠٠٩ په.  ملکي تلفاتو پيښې ثبت کړې دي١٨٣تلفاتو او د وژنو او اعدامونو له الرې د 

 ۶ کال په ٢٠١٠ ٪ پيښو په پرتله د ١۵۵ ٪ او د ماشومانو د وژنې د ۴۴ځواکونو له خوا د ښځو د وژنې د 
 شويو چاوديدونکو توکو او ځانمرګو بريدونو کې وژل تعبيه ماشومان په ٧۴ ښځې او ٣٩لومړيو مياشتو کې 

  . شوي
  
ې د حکومت ضد عناصرو له خوا د ملکي کسانو د وژل کيدو او  ک٢٠١٠ کال د ورته مودې په پرتله په ٢٠٠٩د 

د ملکی کسانو وژنې او اعدامونه د هيواد په جنوب کې واقع شوي، او په .  ې ده ٪ زياته شو٩۵اعدامونو لړۍ 
  .  څخه زياتې داسې پيښې ثبت شوې دي١٠٠دې سيمه کې د 

  
 پرتله د حکومت پلوه ځواکونو په هوايي بريدونو  کال د ورته مودې په٢٠٠٩د يوناما د بشري حقونو څانګې د 

 کال د جوالی د مياشتې تخنيکي ٢٠٠٩د ايساف د .  ٪ ټيټ والی ثبت کړی دی۶۴کې د ملکی کسانو په وژنو کې 
په ملکي سيمو . الرښود چې موخه يې د هوايي بريدونو تنظيم وه، د ارقامو د کچې د راټيټيدو سره مرسته کړې

و کارونې حکومت پلوه ځواکونو ته د منسوب شويو ملکي کسانو د وژونې د زياتې فيصدي کې د هوايي بريدون
 لومړيو مياشتو کې د حکومت پلوه ۶ کال په ٢٠١٠ يا د  ته ملکی کسانو۶٩المل ګرځيدلی چې په نتيجه کې يې 

تالشي او نيولو د .  مرګ ژوبله اړولی، ٪ جوړوي٣١ ملکی کسانو ته چې د ټول ټال شمير ٢٢٣ځواکونو له خوا 
د حکومت پلوه ځواکونو له خوا د ( ملکي کسانو ۴١په عملياتو کې، په ټوليز ډول د شپې له خوا د تالشيو پر مهال 

خپل ژوند له السه ورکړی او همدارنګه زيات کسان توقيف ځايونو ته استول )  ٪١٨ملکي کسانو د وژول کيدو 
څ کې د حکومت پلوه ځواکونو له خوا د اجباري پيښو په نتيجه  مياشتو په تر۶ کال د لومړيو ٢٠١٠د . شوي دي

د حکومت پلوه ځواکونو له خوا په شکمنو حکومت ضد عناصرو باندې ( ٪ ملکي کسان وژل شوی دي ١۶کې 
  ). بريدونه

  
 ٪ زياتوالی راغلی ٢۴ ٪ او ۴٣د هيواد په جنوب او جنوب ختيځ کې په ترتيب سره د ملکي کسانو په وژنو کې 

 د حکومت ضد عناصرو د فعاليتونو د زياتوالی شاهدې 2د هيواد مخکينۍ ټيکاو لرونکې شمال ختيځی سيمې. دی
 د ورته مودې په پرتله يې د ملکي کسانو د ٢٠٠٩او د  ې دهدغو پيښو د شخړې د شدت سره مرسته کړ. وي

 3يوالو پوځي ځواکونو زياتوالی،د هيواد په جنوب کې، د نړ.  ٪ زياتوالی راوستی دي١٣۶وژل کيدو په پيښو کې 
له طالبانو څخه د هلمند د واليت د مارجې او نادعلی د سيمو د بيا نيولو په موخه د افغان امنيتي ځواکونو او 
نړيوالو پوځي ځواکونو ګډ عمليات يعنی د مشترک د عملياتو پيل، د افغان حکومت په رهبري او د ايساف د 

خوا سيمو د ټيکاو او د امنيتي حالت د ښه کيدو په موخه د همکارۍ د وار او شاځواکونو په مالتړ د کندهار د ښ
 کړې چې د ه او د طالبانو له خوا د دغو عملياتو په وړاندې غبرګون د شخړې د شدت سره مرست،عملياتو پيل

  .یيملکي کسانو په تلفاتو کې زياتوالی ښ
  

البانو د ملکی کسانو په وړاندې چې د حکومت يا د هيواد په جنوب کې، حکومت ضد عناصرو، په خاص ډول ط
 او پياوړي یکيږي د تهديد او ګواښ کمپاين غځولپرې د نړيوالو پوځي ځواکونو لپاره کار کوي يا داسي ګمان 

د طالبانو له خړوا . په دې کمپاينونو کې وژنې، اعدامونه، تښتونې، شب نامې او ګواښونه شامل دي. کړي دی
ی څخه، په  منځنۍ کچ له وژنو١۵٫۶ او په مياشت کې د ٣٫۶اونۍ کې د په  لومړۍ برخې  کال د٢٠٠٩د وژنی 

په افغانستان کې . کی لوړه شوهمياشتو  په لومړيو څلورو کال ٢٠١ وژنو ته د ٣٠،۶ او په مياشت کی ٧اونۍ کی 
 ملکي کسانو د تلفاتو د ملګرو ملتونو د خونديتوب او امنيت د رياست په حواله، د مۍ او جون په مياشتو کې د

، روغتيايی کارکوونکید ملکي کسانو تر هدف الندې پيښو کې ښوونکې، .  ده ته رسيدلې١٨٫٠کچه په اونۍ کې 
ډاکټران، قومي مشران، د ټولنې مشران، واليتي او د ولسواليو د کچې چارواکي، ملکی کسان او هغه ملکي کسان 

                                                 
 بدخشان، کندز، بغالن او تخار: د هيواد د شمال ختيځ واليتونه دا دي 2
د نږدې .  افغانستان ځواکونه په هيواد کې ميشت وه- ايساف١١٩٧۴۵ مې نېټې پورې، ټول ټال ٧ کالد جوالی د مياشتې تر ٢٠١٠د  3

  . ايساف ځواکونه په هيواد کې ميشت وه٨۴١۵٠ نيټې، ټول ټال ٩ کال د ډسمبر د مياشتې تر ٢٠٠٩د . امريکايي پوځونه ٧٨۴٣٠
 .http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/Placemats/100706%20Placemat.pdf: سرچينه
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د وژنو مخ پر زياتيدونکې بيلګه د ملکي .  شامل دي،و سره کا رکويچې د نړيوالو ځواکونو او نړيوالو سازمانون
ی شي خپل کسانو هغه درک ته ال قوت بخښي چې د هر ډول معافيت نه پرته طالبان هر چيرې او هروخت کوال

  .  حکومت او نړيوال پوځي ځواکونه د هغوي د خوندي کولو په چارو کې پاتې راغليګوزار وکړي او افغان
  

ي يکي الرښود او د عملياتو د پلي شويو معياراکت کال کې د ت٢٠١٠و پوځي ځواکونو له خوا په د نړيوال
 چې موخه يې د شپې له خوا د تالشيو او د قوی د زياتيدو د برخې اخيستنې د قوانينو په طرزالعملونو په وجه

 د هوايي بريدونو د کچې  کال د جوالی د مياشتې د تخنيکي الرښود په مالتړ چې موخه يې٢٠٠٩هکله، او د 
 4 . په برخه کې د پام وړ مرسته کړې ده کمولو،د حکومت پلوه ځواکونو له خوا د ملکي کسانو د تلفاتووراکمول و

د يوناما د بشري حقونو څانګې د ملکی کسانو د ساتنی په تړاو د نظامي ځواکونو د ساتنې د تعادل د اړتيا تصديق 
څخه غوښتنه کوو څو هغه تدبيرونه په بشپړه توګه پلې کړي چې  مشرتابه نوی کوي، موږ د ايساف د ځواکونو د

  .د ملکي تلفاتو د کچې د کمولو او د ملکي کسانو د ساتنې په موخه طرح شوې دي
  

 مياشتی د ملکي کسانو لپاره چې د پوځي شخړې له امله متاثره شوی يو تياره او ۶ کال لومړی ٢٠١٠ د 
يريږي او د هيواد د شمال، ډسيمو کې جګړې  په نا آرامه لکه څنګه چې د هيواد. ويډارونکې انځور وړاندې ک

 د تحفظ د کچی او د د کموالیحکومت د شتون  لويديځ او شمال ختيځ خاصو ولسواليو ته غځيږي، ملکي کسان د
 شويو تعبيه په زياتيدونکې توګه د  چیپه عين حال کې، حکومت ضد عناصر. کموالی موضوع سره مخ کيږي

چاوديدونکو توکو د غير قانوني زياتې کارونې، ځانمرګي بريدونو او وژنو له الرې د ژوند د اساسي حق او د 
د شخړې چی دا قوانين  کوی، د نړيوال بشرپالنې د قانون له اصولو څخه سرغړونه 7 او احتياط6 تناسب5توپير،

غوښتل کيږي له دوی څخه دې د تطبيق وړ ده،  بان،حکومت پلوه ځواکونه او حکومت ضد عناصرو،دواړو خواوو
  .  او ټپي کيدو څخه مخنيوی وکړي اخيستلوچې د ملکی کسانو د ژوند

  
د يوناما د بشري حقونو څانګه په پوځی شخړه کې د ملکي کسانو د ساتنې په هکله د ملګرو ملتونو د عمومي 

کوي، په دې بيان کې نوموړی تاکيد کړی چې  نيټې د بيان څرګندونه ٧ کال د جوالی د مياشتې د ٢٠١٠منشي د 
په همدې .  ستره ټوليزه ننګونه دهه او د هغه څخه ډاډ ال هم يومنلد حکومت ضد عناصرو له خوا د نړيوال قانون 

 استازی تاکيد وکړ چې د افغانستان حکومت او د هغوي په افغانستان کی د ملګرو ملتونو ځانګړیخبرو کې، 
 کال د جوالی د ٢٠١٠د .  د امنيت او ساتنې ستر مسووليت لري8نه د غير نظامي کسانونړيوال ايتالفي ځواکو

 د کابل په نړيوال کنفرانس کې د افغانستان حکومت او نړيوالې ټولنې دا خبره منلې چې د ملکي ٢٠مياشتې په 
 ملکي تلفات د ياغيانو د کسانو تلفات او د هغوي ساتنه د زياتې انديښنې وړ خبره ده، يادونه يې وکړه چې زياتره

بريدونو له امله رامنځ ته شوي او يادونه يې وکړه چې افغان او نړيوال نظامي ځواکونه د ملکي تلفاتو منظم 
 ملګری ملتونه د شخړې په ټولو خواوو غږ کوي چې د ملکی کسانو د ساتنې په موخه الرې 9 .کمښت ته ژمن دي

 قانون الندې د ملکی کسانو د ساتنې په موخه خپلو ژمنو ته ځانونه چارې غښتلې کړي او د بشرپالنې د نړيوال
  . ژمن کړي

 

                                                 
 افغانستان د مالتړ په موخه - د ايساف او د متحده اياالتو د ځواکونو نېټه، د ايساف ځواکونو قوماندان۴ کال د اګست د مياشتې په ٢٠١٠د  4

 کال د جوالی د مياشتې ٢٠٠٩دا موجوده تخنيکي الرښود د . د قوی د کره استعمال لپاره د تازه تخنيکي الرښود برابرول وه، صادر کړل
په داسې حال : "و خبر ورکړی او وړاندې توضيح کويد ايساف مطبوعاتي پاڼې د نويو تخنيکي الرښود د صادرول. د الرښود ځای نيسي

کې چې د خپلو عملياتو په ترڅ کې د بې ګناه ملکي کسانو ژوند ته د زيان د کچې په راټيټيدو ټنيګار کوو، په دې الرښود کې همدارنګه د 
د الرښود يوه غير . کا رکوو، ټينګار شویهغوي د ځآن ساتنې، د ايتالفي او افغان ځواکونو د ځان ساتنې د چا سره چې موږ اوږه په اوږه 

بايد خپلو هڅو ته دوام ورکړو يا په بل عبارت د بې ګناه ملکي کسانو د ژوند ژغورولو په موخه ) ايساف(موږ " رسمي برخې تذکر کوي،
زياته قوه استعمال کړو که چيرې موږ . زموږ هڅې د هيڅ سره مخامخ کوي) هره وژنه(د ملکی افغانانو تلفات . خپلې هڅی دوه ګونې کړو

د ايساف . يا د ياغيتوب ضد اصولو په مغايرت کې خپلو هڅو ته دوام ورکړو، کيدای شي تخنيکي برياوې په ستراتيژيکو ماتو بدلې شي
 .۴ د اګست ٢٠١٠د ايساف له خوا مطبوعاتي پاڼه، د . قوماندان نوی تخنيکي الرښود صادر کړ

دې تر هغه او د داسې وخت لپاره څو هغوي په مستقيمه توګه په شخړه کې برخه واخلي، ساتلې دي او ملکي کسان د بريد په وړان: توپير 5
 . قوانين٧ او ۶د آی سی آر سي څيړنه، . بريدونه بايد ملکی شيانو ته متوجه نه وي

يا د هغو د ترکيب له امله ناڅاپي د يوه بريد پيل چې ښايي ملکي ژوند، ملکي کسانو ټپی کيدو، ملکی شيانو ته د زيان اوښتو : تناسب 6
 ١۴د آی سی آر سي څيړنه، . زيان واړوي، کوم چې ښايي د څرګند او مستقيم پوځي اټکل شوی پرمختګ په اړوند شديد وي، منع دی

 . قانون
په هر . ه پام واړول شيد پوځي علمياتو په ترسره کولو کې بايد د ملکي وګړو، ملکی کسانو او ملکی شيانو ساتنې ت: په بريد کې احتياط 7

ډول پيښو کې بايد د ملکی ژوند د ناڅاپي تلفاتو، ملکي کسانو د ټپي کيدو او ملکي شيانو ته د زيان اوښتو او مخنيوی په موخه ټول ممکنه 
 .  قانون١۵آی سی آر سي څيړنه، . احتياط وکارول شي

په خبرو اترو کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امنيت د شورا څخه د شخړې په الملونو پراخ تمرکز، د ملکي کسانو د ساتنی په اړه  8
 .http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sc9973.doc: سرچينه. غوښتنه کوي

 . ٢٠ کال د جوالی ٢٠١٠د کابل کنفرانس ګډه اعالميه، د افغانستان په اړه د کابل نړيوال کنفرانس،  9
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 سپارښتنې
 
 

 )ډلې وسله والې  حکومت ضدېطالبان او نور ټول(د حکومت ضد ټولو عناصرو ته 
 
واخلی چې د حکومتي چارواکو په ګډون د ملکي کسانو د بيرته طالبان بايد ټول هغه دستورونه او بيانيې  •

 چې په ي دي؛ د چلند داسې روشونه غوره کړي او يا نور دستورونه صادر کړ راغلیتهديدونه په کېوژنې 
 منع کوي؛ او ومني چې له افغان حکومت او نړيوالو نظامي قوتونو سره د ملکي ډول حملیملکي کسانو هر 

سمالسي ډول بند ی او د دوي په وړاندې بريدونه په وخوندي بايد کسانو همکاري له هر ډول بريد څخه 
 . کړي

طالبان بايد په ملکي کسانو بريدونه بند کړي او له بين المللي بشردوستانه قانون، قواعدو او اصولو سره سم  •
 کې د طالبانو د چلند په باب يې ژمنه شوې وه او د نورو ٢٠٠٩عمل وکړي، د هغو قواعدو په شمول چې په 

و نورو وران کاره عملونو په پالنولو کې په ملکي خلکو له هغو سندونو په ګډون چې د ځانمرګو بريدونو ا
 . بريدونو څخه ډه ډه وشي

نړيوال بشردوستانه قانون، قواعد او اصول مراعات کړي، چې په ملکي کسانو او ملکي هدفونو بريدونه منع  •
ملکي کسانو ټول ممکن احتياطي تدابير ونيسي، چې په تصادفي ډول د . کوي او په ملکي کسانو حملې بندوي

وي کوي او په هره پيښه کې د هغې ينې، او د دوي ملکيت ته له زيان رسولو څخه مخنيدله وژنې، ژوبل
 . اندازه حد اقل ته راټيټوي

 . يه شويو چاوديدونکو وسيلو او ځانمرګي بريدونو څخه ډه ډه وکړيبد تع •
ې د افغانستان اساسي قانون او نورو په سمالسي ډول د وژنې او بيرونې له ټولو عملونو څخه الس واخلي، چ •

 نړيوال بشردوستانه قانون، د بشری حقونو نړيوال قانون منع کړی دي لکه وژنې، اعدامول، و،قوانين
 . تښتونې، بېرونې او د ملکي خلکو د سرونو غوڅول

 . د ملکي کسانو د ګرځيدو راګرځيدو د بشپړې ازادۍ درناوي وکړي •
 . کړیبند  ،چې جنګيالی له بريدونو څخه ژغوري ،څير ګټه اخيستلله ملکي کسانو څخه د سپر په  •
 

 نړيوالو نظامي ځواکونو ته
 
د ټولو پيښو په اړه، چې د ملکي کسانو وژنې په کې شاملې وي، په سمالسي ډول، څرګند، بې طرفه او د  •

 ورکړي او د هغو باور وړ څيړنې ترسره شي، د څيړنو په پرمختګ او پايلو باندې عامو خلکو ته راپورونه
کسانو په وړاندې مناسب انظباطی يا جنايي اقدام وشي چې نظامي يا داخلي جنايي قانون يې تر پښو الندې 

 . کړی وي
د هغو محدوديتونو په بشپړ ډول تقويه کول چې د روان کال د اګست د مياشتې د تاکتيکونو په الرښود کې د  •

 .  په اړه ورکړل شوی وډزودې د هوايي بريدونو او ملکي اوسيدونکو سيمو بان
.  کال د جنورۍ د تاکتيکونو د الرښود سره سم د شپې د بريدونو لپاره د يوه بل بديل پيدا کول٢٠١٠د  •

 په عملياتو کې افغان ملي امنيتي ځواکونه د رهبرۍ نقش ولري، ملي، ۍتضمين کول چې د نيولو او تالش
 وشي او د قواوو د بين المللي قانوني مسووليتونو يانې د مذهبي، کلتوري رواجونو او دودونو ته احترام

تناسب، تشخيص او د احتياطي تدابيرو اصولو سره سمون ولري، او د تاکتيکي الرښوونو د اغيزناک تطبيق 
 . د ارزولو او څارنې لپاره شفافه معيارونه غوره کړي

فاتو په باب څارنه او تحقيق کوي او په د ايساف په ځواکونو کې داسې يوه کميټه تشکيله شي چې د ملکي تل •
 خپروي او د افغانستان له حکومت او نورو سره په مستقيم ډول کار وکړي څو د هعام ډول د هغو راپورون

 . ملکی کسانو ساتنه، شفافيت او احتساب تقويه شي
ته په تاوان نې يا د دوي ملکيت يدچې د ملکی کسانو په وژنې، ژوبل ،ملکي کسانو او د نظامي عملياتو •

 ناټو د  په خپل وخت سره، په کافي اندازه او شفاف ډول د خسارې جبران وشي،تماميږی، مصدومينو ته
 .په اغيزناک ډول تطبيق شيالرښود دی د جبران په باب  کال د جون د مياشتی ٢٠١٠

چيرې چې د  او حساب ورکونه بهتره شي  په باب شفافيت اولوپه نظامي عملياتو کې د خاصو قواوو د شاملو •
 .  ومنی يیمسووليت ،دوي د عملونو په نتيجه کې ملکي خلکو ته تاوان ورسيږي

خه ډه ډه وشي چې کيدای شي ملکي کسان د بې څد نظامي اډو په هغو ځايونو کې له ځای په ځای کولو  •
 . تناسبه او بې تشخيصه بريدونو له خطر سره مخ کړي
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 د افغانستان د حکومت لپاره 
 
کړي، چې وکوالی شي د ملکی تلفاتو د مهمو برابر ومتي کميټې د تشکيل لپاره په کافي ډول منابع د حک •

پيښو په اړه د حکومت له خوا ځواب ووايي او د بين المللي نظامي قواوو، افغانانو، ملګرو ملتونو، د 
ه نورو ګروپونو سره افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون، غير حکومتي موسسو او د مدني ټولنې ل

د دې تضمين وشي چې د ملکی تلفاتو په تحقيق کې د حکومت له خوا د عدلي طب تحقيقات . همکاري وکړي
 .  وي او د خسارې د جبران طرز العملونه په شفاف ډول او په خپل وخت سره عملي شيلشام

 کړي، چې د ءنه اجراخپل مسووليتو  چې افغان ملي امنيتی ځواکونه په بشپړ ډولد دې تضمين وشي •
اړه لري او ټول ممکن احتياطي تدابير  بشرپالنې د بين المللي قانون له مخې يې د ملکي کسانو د ساتنې په

 یونيسی څو د ملکی کسانو د تصادفي ډارونې، ژبلونې او ملکي ملکيتونو ته له زيان رسولو څخه مخنيو
 .  شيوشي او په داسې پيښو کې د هغو شمير حد اقل ته راټيټ

 ونيول شي، څو د  دیلکه انضباطي تدابير او که مناسب وي عدلي تعقيب،، مناسب او سمالسي اقدامات •
افغان ملي امنيتي ځواکونو د هر غړی له خوا د حساب ورکونې عمل تقويه شي، چې په ناقانونه ډول د ملکی 

 . ر پښو الندې کوي سبب کيږي او يا په بل ډول د افغانانو حقوق تدوکسانو د وژنې يا ژوبلې
 ځای کولو څخه ډه ډه وکړي چې ملکی کسان د بې تناسبه او بې رپه هغو ځايونو کې د نظامي اډو له ځای پ •

 . تشخيصه بريدونو له خطر سره مخامخ کوي
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 د حکومت ضد عناصر او د ملکي خلکو ساتنه 
 

 
  

، غير دولتي منظم وسله وال ګروپونه لکه طالبان او نور د په غير نړيواله وسله واله جګړه کې: قانوني تحليل
 کال د ١٩۴٩حکومت ضد عناصر چې په افغانستان کې فعال دي، د بشرپالنې د بين المللي عرفی قانون، د 

دغه . ژنيو د توافقاتو د دريمې مادې او د ژنيو توافقاتو د اضافي پروتوکولونو په وړاندې مسووليت لري
يې چې لري، څو هغه خطرونه کم کړي چې جګړې يې په  ونه مسووليت لري لکه دولتعين هغه ګروپونه

ملکي کسانو تحميلوي، هغه ملکی خلک وساتي چې په دښمنيو کې ښکيل نه وي، او ملکي کسان تر هدف 
  . يلالندې ونه نيسي او ملکی خلک او ملکي هدفونه تر بريد الندې را نه و

  
 
 

 عمومي نظر
 تنه ملکي تلفات د حکومت ضد ٩٢٠ۍ له لومړۍ ورځې د جون تر ديرشمې پورې  کال د جنور٢٠١٠د 

د يوناما د بشری حقونو .  سلنه جوړوي٧٢ دي چې په دې موده کې د ټولو ملکي تلفاتو يعناصرو ته منسوب شو
جه  چې حکومت ضد عناصرو ډير ځله مشروع نظامي هدفونه تر بريد الندې نيولي چې په نتيهڅانګې مشاهده کړل

ل داسې ودغه راز حکومت ضد عناصرو په قصدي ډ. کې يې په غير متناسب ډول ملکي تلفات منځ ته راغلي
په عمدي ډول ملکی يی کارونه هم کړي دي چې هدف يې د ملکي خلکو ترولکې الندې راوستل و او ډير ځله 

نښه کړي دي او په دې لړ رو په عمده ډول نظامي هدفونه په صحکومت ضد عنا. کسان تر بريد الندې راوستي
خو . يه شوي چاوديدونکې وسيلې، ځانمرګي بريدونه، راکټي حملي او مخامخ فيرونه کارولی ديبکې يې تع

حکومت ضد عناصرو دغه تاکتيکونه په هغو ساحو کې په کار اچولي چې ملکی خلک په کې اوسي او د نظامی 
يه شوی چاوديدونکي بخاصتا ځانمرګي بريدونه او تعځينې تاکتيکونه او وسلې . هدفونو تشخيص کول ګران دي

 . ديېوسيلې په ځينې مواردو کې معلوميږي چې د مشخصو ملکي کسانو د په نښه کولو لپاره په کارول شو
 ملکي کسان د مختلفو اقداماتو په ذريعه تر ولکې الندې راوستي لکه خشونت، وژنې او وحکومت ضد عناصر

  . تښتونې
 

و شپږو مياشتو کې د حکومت ضد عناصرو ته منسوب ثبت شوی ملکي تلفات چې د  په لومړي٢٠١٠د 
 نوعيت په لحاظ ګروپ بندي شوي دي 
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 چاوديدونکي وسيلې او ځانمرګي بريدونه ييه شوبعت کال په لومړی نيمايي کې حکومت ضد عناصرو ٢٠١٠د 
د هاوان د   اودغه راز راکټي. نې تاکتيکونه ديوزيات مرګپه لويه پيمانه وکارول، چې په جګړه کې تر ټولو 

  . له مورچلونو څخه بريدونه او مخامخ بريدونه هم کارول شوي دي10توپونو حملې
  

 قبيلوي مشرانو، د ټولنې د مشرانو او نورو کسانو په ضد په  هغو په دې برسيره، حکومت ضد عناصرو د
 چې له حکومت سره او يا له بين المللي نظامي قواوو سره کار ی دیپيل کړ کمپاينډول  پسېه  او پرلسيستماتيک

د طالبانو له  کمپايندغه . په دې لړ کې وژنې او اختطافونه هم شوي دي. کوي او يا پر هغوي د دې ګمان کيږي
کولو د عملياتو له پيل ) بری(  يې د الفتح١٠، چې د مۍ په ی دی خپره شوې وينا کې هم تاييد شو٨خوا د مۍ په 

امريکاييان، د ناټو نظامي پرسونل، بهرني سالکاران، جاسوسان چې د بهرنيو "سره کړې وه او هدف يې 
ډپلوماټانو په نامه کار کوي، د کرزی د ادارې کارمندان، د داخلي او بهرنيو امنيتي شخصي کمپنيو قرارداديان، د 

ارمندان او د بهرنيو تيری کوونکو ټول نظامي لوژستيکي او نظامي ساختماني شرکتونو قرارداديان او ک
  . و" مرستندويان، چې د بهرنی تسلط د تقويې لپاره کار کوي

  
په ځينو ساحو کې طالبانو وکوالی شو چې په ملکی تاسيساتو باندې د بريدونو په ذريعه لکه د ولسواليو مرکزونه، 

و راکټي بريدونه وو، د حکومت يه شوي چاوديدونکې وسيلې، مخامخ حملې ابښوونځي، چې زياتره يې تع
دغو بريدونو هغو ملکي کسانو ته چې په دې تاسيساتو کې يې کارونه کول يا په ګاونډيو . فعاليتونه شنډ کړي

ساحو کې اوسيدل د سر او مال تاوانونه اړولي دي، او ملکی خلک يې له دې څخه بېزاره کړي چې په منظم ډول 
حکومت ضد عناصرو دغه . حکومت مرسته او الرښوونې تر السه کړياو د  له واليتي چارواکو سره وګوري

 ژوبل کړي يا يې بيرولې دي، لکه ښوونکې، ،ي ديراز ملکی کسان چې د حکومت لپاره يې کار کاوه وژل
د دې په پايله کې بنيادي خدمتونه، د حکومت الس رسي او له خلکو څخه . ډاکټران، نرسان او امنيتي ساتونکي

  .  ديي شوي شوې او نور هم کمزوريکنساتنه ډير ټ
 

 يه شوي چاوديدونکې وسيلې او ځانمرګي بريدونه بتع
 
  يه شوې چاوديدونکې وسيلېبتع
که څه . يه شوې چاوديدونکې وسيلې تر بل هر تاکتيک څخه زيات ملکي کسان په جګړه کې وژني او ژوبلويبتع

 شويو چاوديدونکو وسيلو د تعبيهسره منع کړې ده، د کې د المونيم نايتريت  هم حکومت د روان کال په جنوري
جوړولو مهم جوړوونکي اجزاوې او د دوي په کارول زيات شوي دي او له دې سره د ملکي کسانو په تلفاتو کې 

 پيښې شوې دي،  مرګونی ٣٧۴د دغو وسيلو په ذريعه روان کال په شپږو مياشتو کې . هم زياتوالی راغلی دی
او په جنوبي برخو کې د ملکی تلفاتو له جملې څخه چې د دې وسيلو په .  سلنه جوړوي٢٩چې د ټولو تلفاتو 

د  پيښو کې ینوپه ټول هيواد کې د دغو وسيلو په ذريعه په مرګ.  سلنه جوړوي۶۵ذريعه رامنځ ته شوې دي 
  .دی سلنه زياتوالی راغلی ۴۴ ،همدې مودې سره پرتلهد  کال له ٢٠٠٩

  
 شوي چاوديدونکې وسيلې په لومړی سر کې د نظامي هدفونو په ضد کارولي دي، تعبيهحکومت ضد عناصرو 

 شوې چاوديدونکې وسيلې د سرکونو تعبيه. خو د هغو زيات او پراخ استعمال د ملکی تلفاتو سبب هم ګرځيدلی دی
 په و مرکزونو، د حکومتي چارواکو د کورونو او دفترونو څخه بهر،زپه غاړو، په بازارونو او سوداګري

دغه .  شوې چاوديدونکې وسيلې په مختلفو ډولونو چاودل کيږيتعبيه. ل کيږيوښوايبايسکلونو او رکشو کې 
د فشار يا په  (سرهختلو   قربانيانو له خوا د هغو درپ وسيلې د لرې فاصلې څخه چاوديږي، د واير په ذريعه يا

 د دې وسيلو چاودنه هر چاته چې په نږدې کله چې وچاوديږي،).  چاوديدونکې وسيلې حساسو موادو پوښل شوې
  .  شيکې وي زيان رسولیسيمه 

  
 شويو چاوديدونکو وسيلو په اړه راپورونه ترالسه کړي، چې زياتره يې له تعبيه د يوناما د بشري حقونو څانګې د 

ه  يو٣١د مارچ په . رې څخه اداره کيدل او له ګڼې ګوڼې څخه په ډکو بازارونو کې چاودل شوي دييل
چاوديدونکې وسيله د راپورونو له مخې چې په يوه کراچۍ کې ايښودل شوې وه د هلمند واليت د لشګرګاه 

يوه رسمي پالوی چې تحقيقات يې کړې دی . هلولسوالۍ د باباجی په بازار کې د چهارشنبې په ورځ وچاوديد
 . ژوبل شوې دي تنه نور ۴۶ تنه ملکي کسان په دې چاودنه کې وژل شوي او ٢۴يلي دي، چې يو

 

                                                 
 تعريف شوې دي، چې په ځينو مواردو کې د راکټونو په ذريعه بمونه غورځول  په حيثو راکټي حملې بريدونه د هاوان توپونو اهغه 10

  .څخه ويشتل کيږيه واټن کيږي چې يو هدف يې تر نظر الندې وي او معموال له يو
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 ودل شوي وو، چې د موسيقۍښپه ځينو مواردو کې چاوديدونکې وسيلې په عمدي ډول د هغو دکانونو مخې ته اي
 ١٩ او ١٢ چاودنې د مۍ په الد خوست په ښار کې، د راپورونو له مخې دوه ج. ډې وي ډی او خواږه يې پلورل

 .  تنه ملکي کسان يې ژوبل کړل١٢ون د دوکانونو مخې ته وشوې چې د ماشومانو په ګډ شيريخد 
 

 ونو څانګې مستندې کړي دي، نړيوال شوي چاوديدونکې وسيلې چې د يوناما د بشري حقتعبيهله ليرې څخه 
يت د ادارې مرکزي نس، او د ملي امينظامي کاروانونه، افغان ملي امنيتي ځواکونه او ودانۍ، لکه افغان ملي پول

ه چاودنې په ګڼو بازارونو کې هم شوي دي چې ملکي کسان په کې وو، چې په ودانۍ، په نښه کړې دي، خو دغ
 په اپريل کې دوه ډيرې لويې دغه ډول. نتيجه کې ملکي کسانو ته د اصلي هدف په مقايسه، ډير زيان رسيدلی دی

او )  شوېپه بايسکل کې ايښودل(پيښې د جالل آباد په ښار کې، چې يوه يې د نړيوال نظامي کاروان په وړاندې 
 د اپريل وشوي او په ١٧ او ٧په ) شه کې ايښودل شویکپه ر(بله يې د اين ډی ايس د تحقيقاتو د دفتر مخې ته 

  .  تنه نور په کې ژوبل شول٢١ تنه ملکي کسان ووژل شول او د ماشومانو په ګډون ٣پايله کې يې 
 

متو ملکي کسانو د وژنې لپاره هم کارول  شوې چاوديدونکې وسيلې دغه راز د ناتعبيهله ليرې څه اداره شوي 
 د کندز واليت د عامې روغتيا ٢٢د جون په . د جون په مياشت کې دوه پيښې دغه خبره څرګندوي. شوې دي
 تنه نور ملکي ېهغه وخت ووژل شو چې د ده په شخصي کلنيک کې دغه ډول وسيله وچاوديده او در رئيس

لې ده چې حکومت ضد عناصر د دې بريد شا ته والړ و، ځکه چې لومړنيو څيړنو ښود. کسان يې هم ژوبل کړل
تنه نه وه منلې چې شورشيانو ته درمل او طبی پرسونل وليږي څو د ښ څو ځله دغه غورئيسد عامې روغتيا 

 دغې ٢٣د جون په .  ووپيښ شوی نه وکړي چې له حکومتي قواوو سره په جګړو کېلدوي د زخمونو درم
 د بهسودو د ولسوالۍ د واليتي شورا غړی وواژه او دوه تنه نور ملکيان يې زخميان وسيلې د ننګرهار واليت

  . دغه مشهور ديني عالم د سپټمبر د ولسي جرګې ټاکنو لپاره هم کانديد و. کړل
 

 شويو چاوديدونکو وسيلو په کارول، چې د فشار په ذريعه ترسره کيږي تعبيهد حکومت ضد عناصرو له خوا د 
يښنه ده، ځکه دغه وسيلې ډير ځله د لويو الرو په څنډو کې ايښودل کيږي چې ملکی ترافيکي عرادي يوه لويه اند

د دغو وسيلو چاوديدنه په بې تشخيصه . پرې تګ راتګ کوي او يا په ګڼو تجارتي بازارونو کې ايښودل کيږي
هر چا په ذريعه چاوديدای د دغو وسيلو څرنګوالی دا دی چې د . ډول د ملکي کسانو ژوند اخلي يا يې ژوبلوي

 . زياتره د ملکي کسانو په ذريعه او کوالی شي چې په بې تشخيصه ډول هر هدف په نښه کړي. شي
 

 شوي چاوديدونکې وسيلې اکثرا د دې لپاره کارول شوې چې د محلي خلکو په منځ کې ويره او انديښنه خپره تعبيه
که څه هم په ځينو پيښو کې . شت يې منفې اغيزه وکړيکړي، د دوي ګرځيدل راګرځيدل محدود کړي او په معي

طالبانو محلي ټولنې له دې خبرې کړې دي چې په مشخصو الرو کې دغه ډول وسيلې ښخې کړای شوې دی او يا 
 دد هرات واليت . يې دوي خبر کړی دي چې په دې الرو تګ راتګ و نه کړي خو دغه تدابير اکثرا ناکافي وو

 نور د ١٧په ولسوالۍ کې پنځه کسه ملکي کسان ووژل شول او  ت رود فراه واليت د پشډنډ ولسوالۍ او د نيش
 .  ویدغې وسيلې په ذريعه ژوبل شول، که څه هم محلي طالبانو د دې خبردارې ورکړ

 
 د درګۍ په سيمه کې د خوست واليت د ټنيو په ولسوالی کې شپږ تنه ملکي خلک هغه وخت ٢٨د اپريل په 

 د پکتيا واليت دزرمت د ولسوالۍ د تره ٣د مۍ په . وټر يې په چاوديدونکې وسيلې وخوتووژل شول چې م
 شوې چاوديدونکې وسيله د يوه بس په وړاندې و چاوديده، چې نهه کسان يې ووژل، چې تعبيهکی په کلی کې 

 .  تنه يې ماشومان وو۴ نور يې ژوبل کړی، چې ١٢دوه يې ماشومان وو او 
 
 

 ځانمرګي بريدونه
 ملکي کسان د ځانمرګو بريدونو په پايله کې وژل شوي دي، چې د دغو ١٨٣ کال په لومړۍ نيمايي کې ٢٠١٠د 

دغه شمير د ټولو هغو . )ملکي کسان وژل شوي١٣٣(له نيمايي څخه زيات مرګونه په جنوبی برخو کې شوي دی 
 کې د ټولو ملکي تلفاتو يانې  سلنه ښيې چې حکومت ضد عناصرو ته يې نسبت کيږي، او په دې موده٢٠وژنو 
 د ٢٠٠٩ ٪ زياتوالی او د ٢٠ کال د همدې مودې په پرتله ٢٠٠٩دغه شمير د .  سلنه څرګندوي١۴ تنو ١٢٧١

  .  سلنه زياتوالی څرګندوي۴٣وروستۍ نيمايي په پرتله 
  

واکونو ودانۍ او ځانمرګي بريدونو حکومتي او نړيوال نظامي کاروانونه، د افغان امنيتي او نړيوالو امنيتي ځ
بريدونه د تالشۍ په پوستو، لويو الرو او دغه راز په سوداګريزو او د استوګنې په .  دييپرسونل په نښه کړ
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 څخه د يوې 11 له نقليه وسيلې١٨ساحو کې شوې دي چې ډير ملکی کسان په کې ژوند کوي، د مۍ په 
د دې . په نړيوالو امنيتي ځواکونو بريد وشو ږدېل په ښار کې داراالمان ته نبچاوديدونکې وسيلې په ذريعه د کا

په دې ډله کې ښځې او ماشومان هم شامل .  تنه نور ژوبل شول۴٩بريد په پايله کې اووه تنه ملکي کسان مړه او 
 . دغه راز د نړيوالو نظامي پرسونل څخه هم شپږ تنه مړه شول. وو

 
ازارونو کې کيږي، په دې ټولو ساحو کې ګڼ شمير ملکي ځانمرګي بريدونه د هوټلونو په منځ کې، په پلونو او ب

 په ولسوالۍ کې او بل د دراوهيو د ارزګان واليت د د: دوه ځانمرګي بريدونه په جنوب کې. خلک موجود وي
 ګوڼې په ډکو ځايونو کې د هوټلونو ه له خلکو څخه د ګڼ۴ او د فبرورۍ په ١۴کندهار په ښا رکې د جنورۍ په 

 ١۴د جنورۍ د .  تنه يې ژوبل کړل٣۴ تنه ملکي کسان ووژل او ٢٣ دواړو بريدونو په پای کې د. مخې ته وشول
  . ويېچاوديدل څخه مخکې ل وختپله خوسيله کيدای شي چې کی بريد 

  
دغه ډول بريدونه، چې د طالبانو له خوا ترسره کيږي په څرګند ډول د هغو قواعدو تر پښو الندې کول دي، چې د 

د ځانمرګي بريدونو : " ماده وايي١۴.  شوې ديهراتر نامه الندې خپ" د چلند قواعد" کې ٢٠٠٩ه پا طالبانو له خو
 ماده يو عمومي دستور صادروي ١۶." وی وشيي کې موږ بايد هڅه وکړو، چې د ملکی تلفاتو څخه مخنءپه اجرا

  12 ."مجاهدين بايد ډير زيات د دې هڅه وکړي چې ملکي کسان تلف نه شي"چې 
 

حقونو څآنګې څو ځانمرګي بريدونه مستند کړي دي چې حکومتي چارواکي او قومي مشران يې  وناما د بشريد ي
 ، چې يوه يوه ځوان هلک خپل ځانمرګي واسکټ په هغه وخت کې و چاو٢٢د فبرورۍ په .  دييپه نښه کړ

د ننګرهار په واليت کې حکومتي قومي مشر د ولسوالۍ له چارواکو او قومي مشرانو سره له يوې کتنې وروسته 
 ملکي کسان ووژل شول، په دې کې د چمتلې د معيوبينو د شورا ١۴د دې بريد په پايله کې . هخپل کور ته راستنيد

د راستنيدونکو او کډوالو  تنه نور ١٢. اخلي بې ځآيه شويو وګړو د شورا مشر هم شامل وودمشر او د شيرزادو د 
  .ن شولد واليتي دفتر د مشر په ګډون ټپيا

  
 ٢١د کنړ په واليت کې د جون په   هغههشوو ځانمرګې پيښه چې د يوې ښځې له خوا په افغانستان کې ۍلومړ
 تړلی و د ملي پوليسو او نړيوالو نظامي ځواکونو د 13يوې ښځې، چې په ځان پورې يې چاوديدونکې توکې. وشوه

لږ تر لږه يو تن . هن په ولسوالۍ کې ځان وچاويوې ګډې پوستې په وړاندې دشلتن په پله باندې، د شيګل او شلت
واليتي .  نهه تنه ماشومان ووې تنه ملکيان ژوبل شول، په دې ک١٣ملکي کس ووژل شو او د راپورونو له مخې 

 . طالبانو د دې بريد مسووليت ومانه. چارواکو دغه بريد وغانده او قربانيانو ته يې د خسارې جبران ورکړ
 

 نړيوال نظامي ځواکونه ډير ځله د بريدونو هدف وو، دوو ځانمرګي بريدونو د شخصي که څه هم حکومتي او
سازمانونو په وړاندې د کندهار په ښار کې د دې بريدونو يوه لړۍ څرګنده کړه چې د ښار څخه بهر او په ښار 

  پهعمدي ډول په خاص ډول هغه کسان او ځآيونه په .کې دننه د ملکي اسانتياوو او ملکي خلکو په ضد وشوې
د اپريل په .  شول چې له افغان حکومت، نړيوالو سازمانونو او نړيوالو نظامي ځواکونو سره يې تړاو درلودهنښ
په پايله کې .  يوه چاوديدونکې وسيله په يوه انګړ کې وچاودله چې څو نړيوال سازمانونه په کې راټول شوې و١۵

 په يوې شخصي امنيتی ٢٧ پيښې لږ وروسته، د اپريل په له دې.  تنه ژوبل شول٢٧ او لشپږ کسان ووژل شو
 .  تنه يې ټپيان شول٣٠کمپنۍ باندې د بريد له امله څلور تنه ملکي خلک ووژل شول او 

                                                 
وليو څخه ډک نقليه په نقليه وسيلې کې د تعبيه شوي چاوديدونکی ځانمرګي وسيله يو شخص دی چې د چاوديدونکو توکو او نورو ګ 11

  .وسيله چلوي
 .  خپره شوې۴ کال د اګست په ٢٠٠٩دغه ليکنه د شها د ت په ويب پاڼه کې د .  کال٢٠٠٩ مۍ، ٩د طالبانو له خوا د چلند کوډ،  12
 . ويپه بدن پورې تړلې تعيبه شوې چاوديدونکې ځانمرګي وسيله يو شخص دی چې له چاوديدونکو توکو څخه ډک واسکټ يې اغوستي  13
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 شوي تعبيهۍ د ناګهان کلی د ماشاکور په سيمه کې يو ل د کندهار واليت د ارغنداب ولسوا٩د جون په 

د راپورونو له مخې بريد کوونکی يو . چې نارينه په کې ناست و، وشوچاوديدونکی بريد د واده په مراسمو 
 تنه ژوبل شول ١٠۶ کسان ووژل شول، چې شپږ تنه يې ماشومان و او ۴٩ هلږ تر لږ.  کلن هلک و١٨ځوان 

دې حادثې په جنوب کې تر ټولو زيات ملکی کسان د دې کال په دوران کې .  تنه په کې ماشومان وو١۴چې 
مشر و چې د امريکا له خوا ) ايل ډي آي(ي شاهدانو په وينا د بريد هدف د محلي دفاعي ابتکار د عين. ووژل

 په څلور برخې ملکي کسان په کې ېنږدې در. يې مالتړ کيږي او په جنوب کې تر ټولو بريالی پروګرام دی
يت نه دی ريد مسوولطالبانو د دې ب. تلف شول، چې په هيڅ امنيتي قوه يا وسله وال ګروپ پورې نه و تړلي

دغسې تورونه د . منځ ته شوې دهاه تور يې لګولي دی چې حادثه د هوايي بريد په پايله کې رکلمنلي، ب
طالبانو له خوا نوی نه دي، بلکه غواړي د داسې بريدونو څخه پام بلې خوا ته واړوي، چې مسووليت يې دوی 

  . ته منسوبيږي او ډير ملکی تلفات لري
  
 

 
 

 له ييز ځانمرګي بريدونه  او ډيپيچل
 ٢٠١٠د .  راهيسې طالبانو تر بل هر وخت زيات پيچلې او ډله ييز ځانمرګي بريدونه ډير ځله کړي دي٢٠٠١له 

له هغه وخته د . کال په دوو لومړيو مياشتو کې طالبانو په هره مياشت کې دوه پيچلې ځانمرګي بريدونه وکړل
لو کې ايښودل شوي ي بريدونو کې په ځان پورې تړلی او په نقليه وسپه پيچلو. دغسې بريدونو شمير کم شوی دی

ه حکومتي ودانۍ رکه څه هم د دغو بريدونو هدف زيات. وبمونه او د سپکو وسلو او السي بمونو کارول شامل و
او نړيوالې نظامي اډې وي، چې کم ملکی تلفات يې درلودل، )  نظامي هدفونه نه ديعټولې دغسې ودانۍ مشرو(

پيچلې بريدونه د افغانستان په جنوب، .  ويره او انديښنه پيدا کړې دهه دغو بريدونو په ملکی خلکو کې ډيرخو
 . شمال او مرکزي برخو کې ترسره شوي دي

 
 

 

 بريد کې د ځانمرګي بريدونو يوه لړۍ شامله وه، چې د کابل په ښار کې يې د ي په يوه پيچل٢۶د فبرورۍ په 
 ١٣ تنه ووژل شول، چې ١٧ په نښه کړی و او په پايله کې يې هايونه او ميلمستونون ځد استوګنېبهرنيانو 

 ملکي کسان ژوبل شول، چې ۴۴د راپورونو له مخې . کسه يې ملکی خلک وو او ډيری يې بهرنيان وو
يه يو ځانمرګي بريد چې په نقل:  بريدونه وشول۵ښار کې په   کندهارد ١٣د مارچ په . اکثريت يې افغانان وو

ذريعه وشو، د کندهار د سرپوزی په محبس او د پوليسو په  شوي چاوديدونکي وسيلې په تعبيه له کې ديوس
 شويو چاوديدونکو وسيلو په ذريعه تعبيهمرکزي دفتر وشو، دوه ځانمرګي بريدونه چې په بدن پورې د تړلو 

 تنه ٣۵  يې راپورونو له مخېد. جوړ شوی و، د سره جومات، الجديد او سيمن دو راهي په سيمو کې وشول
طالبانو د دواړو . وې ويالږ شمير يې افغاني امنيتي قو د دغو کسانو څخه. لکړ ژوبل  يی تنه٧٠ووژل او 

ره شوه په افغانستان کې پوروسته خڅخه چې له بريد يې بريدونو مسووليت ومانه او په يوه اعالميه کې 
  .ې په ښار کې دې عمليات نه پالنوينړيوالو سوله ساتو ځواکونو ته اخطار ورکړ چ

  
  
  
  
 

 

 

 شويو چاوديدونکو وسيلو کارول په ډيرو قضيو کې د بشرپالنې د نړيوال قانون د تعبيه د :حقوقي تحليل
ځانمرګی بريد چې په مستقيم ډول ملکي کسان . تشخيص، تناسب او احتياط له اصولو څخه تيری ګڼل کيږي

ې په دقيق ډول د نظامي ضرورتونو څخه اوړي او کيدای شي چې په تر هدف الندې نيسي يا هغه بريد چ
ل ذات کې په وسله واله پځانمرګي په خ. ملکی تلفاتو ختم شي د بشرپالنې له نړيوال قانون څخه سرغړونه ده

مګر ځانمرګي بريد د بشرپالنې نړيوال قانون ماتوي که ملکي . جګړه کې د بريد د يو ميتود په څير منع نه دي
ه تر پښو ب کړي او د تناسب اصل  تهان په نښه کړي او يا دا چې که توقع کيږي چې ملکي تلفات به رامنځکس

په دې برسيره، په مشروع نظامي هدفونو باندې ډير ځانمرګي .  او يا په خاينانه ډول تر سره شييالندې کړ
 شميرملکي کسان هلته بريدونه د تناسب اصل ته نه ګوري او په داسې ساحو کې حملي کوي چې زيات

څو د ملکي کسانو د تصادفي وژنې نيول کيږي موجودوي او دا څرګندوي چې ټول ممکن احتياطي تدابير نه 
  . او ژوبليدو د خطر اندازه حد اقل ته راټيټه کړي
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  پوستې او شب نامېناقانونه تښتونې، وژنې، اعدامونې، د تالشۍ: ونې تاکتيکونهډارد 
  
ۍ نيمايي کې حکومت ضد عناصرو د حکومت د مالتړو او هغو کسانو په وړاندې د  کال په لومړ٢٠١٠د 
په دې کمپاين کې د . ونې کمپاين تيز کړی دی چې ګمان پرې کيږي د حکومت او نړيوالې ټولنې مالتړ کويډار

 ٢٠١٠ د د يوناما د بشري حقونو څانګې.  وژنې، اعدامونې شاملې دي14حکومتي چارواکو او ملکيانو اختطافونه،
 اعدامونې او 15. پيښې ثبتې کړي دي١۶۵ پيښې او د اختطاف ١٨٣د اعدامونو او وژنو ې ککال په لومړۍ نيمايي 

 سلنه ده ١۴د ټولو وژل شويو ملکي کسانو ( سلنه زياتې شوي ٩۵ کال د لومړۍ نيمايي په پرتله ٢٠٠٩وژنې د 
په " شب نامو"کسان د سرکونو د بندولو، د دغه راز ملکی ). چې د حکومت ضد عناصرو له خوا ترسره شوي

  . سره مخامخ شوي ديډار تيتولو او د بيرونې د نورو تاکتيکونو په کارولو سره له بيرې او 
 

حکومت ضد عناصرو د ټولنې مشران، حکومتي چارواکي، ملکيان چې له نړيوالو نظامي ځواکونو سره د 
او هغه ملکي کسان په نښه کوي چې ګمان پرې کيږی له ژباړونکو په څير کارکوي، ساختماني کارکوونکي، 

دوي دغه راز، ښوونکي، د روغتيا کارمندان، دکانداران او د . حکومت سره تړلی دي او يا د هغه مالتړ کوي
د بيرونې او وژلو دغه عملونه د ملکی . افغاني او نړيوالو غير حکومتي موسسو کارمندان هم په نښه کړي دي

 د ډار او ترس د تيتولو او په ملکي خلکو باندې د ولکې د ټينګولو ډيرې اغيزناکې وسيلې دي، ټولنو په منځ کې
ه نه شو لدغه تاکتيکونه له افغان حکومت سره مالتړ ته زيان رسوي او دا ځکه پيښيږي چې افغان حکومت ډير ځ

 . کوالی چې ملکی خلک د حکومت ضد عناصرو له دې ډول عملونو څخه وژغوري
 

 فونهاختطا
حکومت ضد عناصرو مرستندويه کارکوونکي، طبي او روزنيز کارمندان، کارګران، د الريو ډريوران او قومي 

ګرانه ده چې د دغو کسانو شمير په دقيق ډول څرګند کړو او د حوادثو شمير اکثرا کم . مشران اختطاف کړي دي
راتو کې ښکيل وي په ډيرو مواردو کې د اختطاف يوه حساسه مساله ده او هغه کسان چې په مذاک. ښودل کيږي

 . ييړه وي يا له خالصيدو يا وژلو وروسته څه نه وا زخبرو لپاره زړه نا
 

د يوناما د بشري حقونو څانګې په ټول هيواد کې د اختطاف ډيرې پيښې ثبتې کړي دي، خصوصا جنوب او 
په جنوب ختيځ کې د . ښې ليدلې دي کال په لومړۍ نيمايي کې ډير شمير دغه ډول پي٢٠١٠ د  کیجنوب ختيځ

 د اختطاف قضيې ثبتې کړې دي، چې د حکومت ضد عناصرو له ۴۵يوناما د بشري حقونو څانګې په مۍ کې 
 تښتول شوو کسانو ٢١ کسان يې ووژل شول، لس تنه يې ازاد شول او پاتې ١۴له دې ډلې څخه . خوا وشوې

د تښتول شويو اکثريت په دې .  کلن هلک هم شامل دی١٢ يو برخه ليک ال تر اوسه نه دی معلوم، په دې ډله کې
 . ګمان نيول شوي و چې له افغان حکومت او نړيوالو نظامي ځواکونو سره همکاري کوي

 
 د پيسو د اخيستلو لپاره ساتل شوي او يا له خوشي کيدو مخکې د ،اختطاف شوي ملکی کسان ډير ځله وژل شوي

د مثال په ډول، حکومت ضد عناصرو د حکومت پلوه يوه مشر د . تل شويمعاملې يا راکړې ورکړې لپاره سا
 ١۴کورنۍ د دوو غړو د خوشي کولو په بدل کې د فارياب واليت د بل چراغ په ولسوالۍ کې د فبرورۍ په 

په لغمان او کنړ .  وسلې هم برابرې کړيې ته دي الس واخلي او دوې چې د حکومت له مالتړ څخه دوغوښتي و
 کسان له هغه وروسته خوشي شول، چې د هغوي له خوا يې له يو کې د مۍ په مياشت کې اختطاف شوواليتون

 يه چې د طالبانو د محکمې له خوا په دول کړ او يا يې هغه جريمه تحويل کړهحکومت سره د نه مالتړ ډاډ تر الس
  دييې هم اختطاف کړپوستو ک  په هغو تالشیدحکومت ضد عناصرو دغه راز ملکی کسان . تحميل شوې وه

  . چې دوي جوړې کړي دي
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
که يو ملکی کس وژل شوی وی، د هغه . د يوناما د بشري حقونو څانګه د اختطافونو شمير د ملکی تلفاتو په ټول شمير کې نه راولي 14

 . وژنو په لست کې راغلي وي/مرګ به د اعدامونو
15   
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 تنه حکومت پلوه مشرانو باندې، چې د ټولنې د پرمختيايي شورا غړي هم ١١يلې ب د ځدراڼو د ق٢٣د مۍ په 

 د خوست واليت د شمل په ولسوالۍ کې د سيدخيلو په کلی کې يوو، په هغه وخت کې فيرونه وشول، چې دو
يو تن .  تنه مشران سمالسي ووژل شول او نور شپږ تنه يې اختطاف شول۵. تنيدلله يوې غونډې څخه راس

 پورې د نورو مشرانو په اړه هيڅ خبر نه دی ٢٩د واليتي چارواکو په وينا د مۍ تر .  وروسته ووژل شوبيا
ي د تشکيل په وړاندې غبرګون، چې يوه قومي قوه ده او محل" اربکيو"احتمال شته چې د . تر السه شوي

 ګرديز لويه الر جوړوي د دغه بريد يوه انګيزه وي -ټولنې ساتي او د هغو کارګرانو ساتنه کوي چې د خوست
او يا له دې امله شوي وي چې مشرانو د حکومت ضد عناصرو ته د پروژې د يوې برخې د پيسو ورکولو 

 . څخه انکار کړی و
 
 
 

 وژنې او اعدامونې
. مرکزي برخو کې يو زيات شمير ملکی کسان وژلي او اعدام کړي ديحکومت ضد عناصرو په جنوب ختيځ او 

 کال په لومړۍ نيمايي کې حکومت ضد عناصرو د دغو ٢٠١٠د . دغه لړۍ خصوصا په جنوب کې ډيره تنده وه
د يوناما د بشري حقونو څانګې دغه راز څو داسې حادثې .  تنه ملکی کسان وژلي دي١٨٣تاکتيکونو په ذريعه 

 . ي چې په عام محضر کې کسان اعدام شوي دي، چې په دې کې ماشومان هم اعدام شوي ديثبتې کړي د
 
دغه .  ته ورسيد٧٫٠هره اونۍ کې په منځنی ډول   کال په لومړيو څلورو مياشتو کې د وژنو شمير په٢٠١٠د 

فغانستان څانګې  ا-د ملګرو ملتونو د امنيت او حفاظت.  ته رسيدلی و٣٫۶ کال په همدې موده کې ٢٠٠٩شمير د 
په .  کسان وژلي دي١٨په وينا حکومت ضد عناصرو يوازې په مۍ او جون کې په هره اونۍ کې په منځني ډول 

د وژنو ډير شمير په جنوب کې . اروال شامل ديښاروال مرستيال او د کندهار ښدې کې د برمل د ولسوالۍ د 
  .  کسان وژل شوي ديچيرې چې د جنوري او جون ترمنځ له سلو څخه زيات يثبت شو

  
که څه هم افغان امنيتي ځواکونه په جنوب کې د وژنو اساسي هدف و، معلوميږي چې زيات خلک د جاسوسۍ په 

په دې ډله کې د شورا غړي، زده . دومره شمير خلک پخوا نه دي ثبت شوي. ګمان اختطاف او اعدام شوي دي
ه بدن پورې پ د وژل شوو کسانو هالبانو ډير ځل ط16 .کوونکي، ماليان، ښوونکي او قومي مشران شامل دي

 . ئنوټونه ټومبلی وي چې نور له دغسې برخليک څخه ځانونه وژغور
 

 کال د چلند کوډ په تفصيل ٢٠٠٩د . مسالې ته اشاره کړې ده" جاسوسي"د طالبانو د چلند کوډ بيال بيلو نسخو د 
کوډ د اعدام جزا بيانوي، چې د هغې لپاره دوه .  وشيسره بيانوي چې له شکمنو جاسوسانو سره بايد څه ډول چلند

   17 .تنه شاهدان يا اعتراف شرط ګڼل شوی دی
 

د ملکي کسانو په اعدامولو کې د ولسواليو ولسواالن، د شورا غړي، مذهبي مشران، ښوونکي، افغان امنيتي 
اختماني کارکوونکي او هغه ځواکونو پخواني غړي، قومي مشران، زده کوونکي، د الريو ډريوران، ډاکټران، س

 . کسان شامل دي، چې د واليتي چارواکو، نړيوالو نظامي سازمانونو او نړيوالو سازمانونو ته کار کوي
 

کله چې د عبادت .  کولو په حال کې وژل شوي ديءلږ تر لږه څلور تنه ملکي کسان په مسجد کې د لمانځه د ادا
دي او له دې امله بې وسلې وي او نه شي کوالی چې خپل ځانونه ځای ته ننوځي، خلک خپلې وسلې په بهر کې ږ

 . وساتي
 

.  د کندهار واليت د ډنډ په ولسوالۍ کې يو قومي مشر په مسجد کې د لمانځه په مهال ووژل شو١٨د فبرورۍ په 
 اپريل د.  د کندهار واليت د ژيړۍ په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ د شورا غړي په مسجد کې ووژل شو٩د اپريل په 

زی په ير د خوست واليت د ت٢١شو، د مۍ په اروال مرستيال په مسجد کې ووژل ښ د کندهار د ښار د ١٩په 
 .  کولو په حال کې ووژل شوءولسوالۍ کې يو مال په مسجد کې د لمانځه د ادا

                                                 
فغانانو به باب په تفصيل سره معلومات د يوناما د بشري حقونو څانګه انديښنه لري، چې د ويکي ليک د ويب پاڼې سندونه، چې د هغو ا 16

او نړيوالو نظامي ځواکونو سره يې کار کړی دی، دوی د حکومت ضد عناصرو له خوا له سمالسي /په ډاګه کوي چې له افغان حکومت يا
 . تل کيږيد يوناما د بشري حقونو څانګه تضمين کوي چې د دوي ټولې منابع په سري ډول سا. غچ اخيستنې له خطر سره مخامخ کوي

 کې په مۍ کې تازه او ٢٠٠٩ کال په نوومبر کې راپيدا شوه او بيا په ٢٠٠۶يا اليحه لومړی د " د مجاهدينو لپاره الرښود"د طالبانو  17
ه  کال سندونه د تحليل لپار٢٠١٠د يوناما د بشري حقونو څانګه اوس د .  په جون کې راپيدا شو٢٠١٠د " د چلند کوډ"د طالبانو . خپره شوه
 .ژباړي
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 په کندهار کې وژنې

 سيسټماتيک ډول د وژنو کمپاين د کال له پيل څخه حکومت ضد عناصرو په خاص ډول طالبانو په کندهار کې په
 تنه د دوي له خوا وژل شوي او څلور نور ژوبل ٣٧د کندهار په واليت کې د جون په مياشت کې . پيل کړی دی

کمپاين په هغه وخت کې ډير زور واخيست چې افغان امنيتي ځواکونو د . شوی دي، چې ډيری يې ملکی کسان وو
حکومت ضد . ونومول شوي و" کندهار لپاره همکاري"دغه عمليات د . دې کال په پيل کې د عملياتو اعالن وکړ

عناصرو په سيسټماتيک ډول ملکی مشران، لکه قومي او د ټولنې رهبران، واليتي چارواکي او مرستندويه 
مرسته کوله يا د دې کار  کارګران په نښه کړی دی، چې له افغان حکومت يا يې له نړيوالو نظامي ځواکونو سره

 . ورباندې شوی دیګمان 
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 په لومړيو شپږو ٢٠١٠ تنو اسناد ثبت کړي دي چې په کندهار کې د ١٢د يوناما د بشري حقونو څانګې د 

قربانيانو کې د لوړپوړو ملکی چارواکو څخه واخله . له خوا وژل شوي ديضد عناصرو دولت مياشتو کې د 
 نېټه يو نامتو دولت پلوی شيعه ٢د فبروۍ په . د ملکی مامورينو، د شورا د غړو او نوروپه ګډون شامل دي

 نېټه د واليت د ٢۴د فبرورۍ په . نږدې همکار د کندهار په ښار کې ووژل شو مشر او د محمد ولي کرزی
 او د ارغستان د ولسوالۍ د پوليسو د رئيس، د کندهار د پوهنتون د ادبياتو د پوهنځي رئيساطالعاتو او کلتور 

 نېټه د کندهار د ښاروال مرستيال د لمانځه د اداء کولو ١٩د اپريل په . لر کې ووژل شوقوماندان ورور په ښا
 ٢١د اپريل د مياشتې په . طالبانو د دغه قتل مسووليت پر غاړه واخيست. پر مهال په جومات کې ووژل شو

نېټه د سرپوزه د  ١٢د مۍ په . نېټه د کندهار د ښار د دريمې ناحيې د کرنې د کوپراتيف مشر په قتل ورسيد
 نېټه د ١۵د جون په . زندان د چارو مرستيال هغه مهال ووژل شو چې د کار په لور له کور څخه روان وو

   .شاه والی کوټ د شورا يو غړی په ښار کې ووژل شو
  
  
 

 ارواکو موخه ييز قتلونهکي چد واليتي مل
و او اختطافونو د الرې د هيواد په کچه تر د دولت ضد عناصرو واليتي چارواکي د چاوديدونکو تعبيه شوو وسيل

 نېټه د خوست د ٧د جنورۍ په . هدف الندې راوستي دي چې په دې کې د واليتونو واليان او مرستياالن شامل دي
د جنورۍ . واليت مرستيال والی په خپل دفتر کې د ځای پر ځای شوې چاوديدونکې وسيلې د الرې ټپي کړای شو

. ځای ووژل شو يت د چشت شريف د ولسوالۍ ولسوال د نورو شپږو ملکی وګړو سره يو نېټه د هرات وال١٧په 
 نېټه د ميدان وردګو د واليت د سيد آباد د ولسوالۍ ولسوال د دولت ضدعناصرو له خوا وتښتول شو ١۵د جون په 

لسوال د  نېټه د کندهار واليت د ارغنداب د ولسوالۍ و١۵ه پد جون . او وروسته بيا ورڅخه سرپرې شو
  . چاوديدونکو موادو څخه د ډک موټر په وسيله چې د ده د سپرلۍ د موټر سره يې وجنګولو و وژل شو

 
پوستې / غير قانوني کنټرولي نقطې  

په ځينو حاالتو کې د دولت ضد عناصر د افغانستان د امنيتي ځواکونو په لباس کې غير قانوني کنټرولي نقطې 
دهغوي سپرلۍ ډاروی او په ځينو حاالتو کې هغوي په دې پلمه چې د .  درويجوړوي، ملکی ترانسپورتي وسايل

په جنوب ختيځه سيمه کې د مۍ په مياشت کې د دولت . افغانستان د دولت او نړيوالو پوځونو لپاره کار کوي وژني
سافرين يې ضد عناصرو چې د افغانستان د امنيتي ځواکونو يونيفورم يې درلود ترانسپورتي وسيلې ودرولې او م

دي، هغو سپرليو چې د دولت د ماموريت کارتونه او د " د دولت ضد عناصرو پلويان"په دې تورن کړل چې 
  . نړيوالو ځواکونو سره د کار کولو کارتونه يې وښودل ووژل شول

  
 

ير يزۍ  نېټه طالبانو شپږ مسافرين په غير قانوني کنټرولي پوستې د خوست د واليت د ت١۵د مۍ د مياشتې په 
دغه مسافرين د هغه واده د مراسمو ګډون وال و چې له پاکستان . د ولسوالۍ د سپينې پيالې په کلی کې ودرول

د دې لپاره چې دا معلومه کړي چې آيا مسافرين د افغانستان د دولت او يا هم نړيوالو . څخه بيرته راستنيدل
انونه معرفي کړي مسافرين په دې تورن کړل چې نظامي ځواکونو لپاره کار کوي، طالبانو پرته له دې چې ځ

د دې لپاره چې دغه تورونه يې رد کړي وي مسافرينو د خپل کار د هويت . د دولت ضد عناصرو پلويان دي
د . دوه مسافرين خوشي شول او پاتې نور څلور تنه يې چې په کې زوم هم شامل و ووژل. کارتونه وښودل

ي ځواکونو ترجمان وو او نورو قربانيانو په دولتی او خصوصي امنيتي راپور له مخې زوم د نړيوالو نظام
طالبانو قربانيان په دې تورن کړل چې هغوي جاسوسي کوي او د دغې پيښې . کمپنيو کې دندې درلودې

  . مسووليت يې پر غاړه واخيست
  
  

و د افغانستان په مرکزي غير قانوني کنټرولي پوستې د دولت ضد عناصرو له خوا په سهيل، سهيل ختيځ، ختيځ ا
د دولت ضد عناصر د دغو کنټرولي پوستو څخه د ملکي کسانو څخه د پيسو د . سيمو کې جوړې شوې دي

اخيستلو او همدارنګه د هغو افغانانو په منظم ډول د ډارولو او تر هدف الندې د راوستلو د کمپاين په توګه 
هغه ملکي کسان چې په دغو غير . ځواکونو لپاره کار کويکاراخلي چې د افغانستان د دولت او نړيوالو نظامي 

وژل  او په ځينو حاالتو کې اختطاف او کيږی او ډارول  کيږیقانوني کنټرولي پوستو کې درول کيږي ځورول
  . د دغو کنټرولي پوستو له امله په جدي توګه د ملکي کسانو د خوځښت لپاره ستونزې رامنځته شوې دي. کيږي
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 شب نامي
شب نامي چې د هيواد په کچه د دولت ضد عناصرو له خوا ويشل کيږي، زياتره وخت د عوامو د اوسيدو په هغه 

او په کې ټولنو ته د دې اخطار ورکول کيږي چې د  کيږی و او دولتي ودانيو په شمول ځړولېسيمو کې د جوماتون
مو کې د دې اخطار ورکول کيږي چې شب نا. افغانستان د دولت او نړيوالو نظامي ځواکونو څخه ليرې پاتې شي

ټوله ټولنه بايد خپلې نجونې ښوونځي ته و نه استوي، او نه هم د دې اجازه ورکړی چې هغوي د افغانستان د ملي 
د مۍ په . امنيتي ځواکونو سره يو ځای شي، او پر ښوونکو او دولتي مامورينو باندې غږ کوي چې کار پريږدي

 لوګر، کنړ، بدخشان او بلخ په واليتونو کې شب نامې خپرې کړي او په هغو مياشت کې د دولت ضد عناصرو د
کې يې خلکو ته د دې ګواښ ورکړی وو چې د واليتي چارواکو، يا هم د نړيوالې ټولنې سره همکاري پريږدي او 

  . د افغانستان د امنيتي ځواکونو له ليکو څخه و وځي
 

  18پر ښځو او ماشومانو باندې بريدونه
کال په لومړۍ نيمايي کې د تعبيه شوو چاوديدونکو وسيلو او ځانمرګو بريدونو له امله چې د دولت ضد  ٢٠١٠د 

  . عناصرو له خوا ترسره شول زياتره ښځو او ماشومانو ته په کې تلفات اړول شوي دي
  
ژنې ثبتې  تنو ماشومانو و٧۴ ښځو او ٣٩ کال په لومړۍ نيمايي کې د يوناما د بشري حقونو څانګې د ٢٠١٠د 

. کړې دي چې د تعبيه شوو چاوديدونکو وسيلو د چاودنو او يا هم ځانمرګو بريدونو په نتيجه کې ترسره شوې دي
 سلنه د ماشومانو په وژنه کې زياتوالی په ډاګه ١۵۵ سلنه د ښځو او ۴۴ کال د همدغې مودې په پرتله ٢٠٠٩دا د 
نکې وسيله د ګڼې ګوڼې په سيمه کې چيرته چې نړيوال  نېټه يوه چاوديدو۶ د روان کال د جنورۍ په 19 .کوي

 د ننګرهار د واليت د روداتو د ولسوالۍ د حصارک مزينې په هنظامي ځواکونه او د افغان ملي پوليسو کتار تيريد
د دغو ماشومانو له .  تنه يې ټپيان شول۶٨ تنه ماشومان ووژل شول او نور ۴سيمه کې وچاوديدله چې له امله يې 

دغه په کور کې جوړه شوې چاوديدونکې وسيله کې د راپور له .  تنه يې د ښوونځي زده کوونکې و۵خه ډلې څ
  .ځای پر ځای شوې و) ميخونه، ښيښې او پيچونه(ن او توکي امخې تيز او تيره شي

  
 ملکي نقليه وسايط چې د سړک پر غاړه د ځای پر ځای کړای شو چاوديدونکو وسيلو د چاودنو سره مخ کيږي

دا د ډيرې انديښنې وړ ده چې تعبيه شوې . ياتره وخت د هغو په پايله کې ښځې او ماشومان قرباني کيږيز
چاويدونکې وسيلې په مصروفو او د ګڼې ګوڼې د بازارونو په ساحو کې چې ځينې وختونه هغه د بايسکلونو د 

 ،ښځې او ماشومان ګرځي راګرځيپاسه نصب کيږي د موسسو او تاسيساتو او د پارکونو په شاوخوا کې چې هلته 
  . درول کيږي

  
 تنه ملکی وګړي چې په کې درې ښځې او دوه ماشومان ١٢د روان کال د فبرورۍ په مياشت کې لږ تر لږه 

وژل شول او درې ښځې او دوه ماشومان ژوبل شول کله چې د هغو د سپرلۍ موتر د سړک پر وشامل وو 
کې وسيلې سره ونښت چې د هلمند واليت د نوزاد د ولسوالۍ د غاړه د ځای پر ځای کړای شوې چاوديدون
 نېټه د همدغې کورنۍ څو تنه غړي چې ۴د اپريل د مياشتې په . خواجه جمال د ساحې څخه په حرکت کې وو

ووژل شول او دوه تنکی هلکان او يوه درې کلنه نجلۍ د غزنی  مل واپه کې درې ښځې او يو کلن ماشوم ش
والۍ کې ټپيان شول کله چې د هغوي نقليه وسيله د پوليسو د پوستې سره د سړک پر غاړه واليت په غزنی ولس

 . سره په تصادم کې شوهېد تعبيه شوې چاوديدونکې وسيل
 

يوه له هيښوونکو مسالو څخه د ماشومانو هغه پرخپل سر وژنې دي چې د دولت ضد عناصرو له خوا د افغانستان 
د يوناما د بشري حقونو څانګې څلور جال جال پيښې ثبت کړې دي .  کيږيد جاسوسۍ په تور ترسره دولت ته

چيرته چې د دولت ضد عناصرو د راپورونو له مخې ماشومان د اختطاف څخه وروسته سمالسي د جاسوسۍ په 
 نېټه د وردګو واليت د چک د ولسوالۍ د شيخ ياسين د ٨د روان کال د مارچ د مياشتې په . تور اعدام کړي دي

 کلن زده کوونکی د شک له مخې طالبانو د شپې پر مهال له خپل کوره را وويست او د ځان سره ١٧ څخه يو کلي
طالبانو هغه په دې تورن کړی وو چې د دولت سره کار کوي د جون . يې يوړ او سهار مهال يې مړی وموندل شو

په عام  د دولت ضد عناصرو له خوا کلن هلک د غزني واليت د واغز د ولسوالۍ په مرکز کې ١٢ نېټه يو ٢٩په 
                                                 

 د اګست په مياشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی به په جګړه کې د ماشومانو په اړه د هغو سرغړونو ٢٠١٠د  18
د يوناما د بشري حقونو څانګه د هغو پيښو . کالني راپور خپور کړي چې په افغانستان کې د وسله والې شخړې په ترڅ کې ترسره شوې دي

په افغانستان کې . يې يادونه شوې ده په يادولو سره پر ماشومانو باندې د جګړې د اغيزو له امله خپلې انديښنې څرګندويچې په راپور کې 
په وسله واله شخړه کې د ماشوم د حقونو څخه د سرغړونو په اړه د ال ژورو راپورونو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړی 

 . ئکې د ماشومانو په اړه وګوراستازي راتلونکی راپور په جګړه 
 ملکی وګړي د ماينونو او نا چاودو توکو چې د جګړې څخه پاتې ٣٠١د افغانستان د ماين پاکۍ د همغږۍ د مرکز د راپور له مخې،  19

 .  تنه يې ماشومان و١٨۵ په لومړۍ نيمايي کې قرباني شو ي دي چې له هغو څخه ٢٠١٠دي د 
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نيټه يو اوه کلن هلک د  ١٠د جون د مياشتې په . د دغه هلک د وژلو المل څرګند نه دی. محضر کې اعدام شو
ج که څه هم قبيلوي تشن. هلمند د واليت د سنګين ولسوالۍ کې د طالبانو له خوا په عام محضر کې په دار شو

  . کيدالی شي يو المل وي، طالبانو هلک په دې تورن کړی وو چې دولت ته يې جاسوسي کوله
  

د جګړې اغيزې پر ښځو او ماشومانو باندې جدي عواقب او پايلې لري چې هغه دوام کوي؛ بنسټيزو خدمتونو لکه 
 خوا ډاکټران او طبي د دولت ضد عناصرو له. روغتيا او ښوونې ته رسيدنه په شديده توګه زيانمنه شوې ده

 د دغو بريدونو له امله نه ،کارکوونکې چې په کې واکسيناتوران شامل دي وژل شوي او يا هم تښتول شوي دي
يوازې د هغو خدمتونو کيفيت اغيزمن شوی دی چې افغانانو ته رسيږي بلکې همدارنګه د طبي پاملرنې خدمتونو 

 ښوونکي ،رو د پوهنې تاسيسات تر بريدونو الندې راوستي ديد دولت ضد عناص. ته رسيدنه هم اغيزمنه شوې ده
د دې په پايله کې ښوونځي يا ويجاړ شوي او يا هم تړل شوي . او زده کوونکي يې ځورولي او تهديد کړي دي 

دي چې دا د تل لپاره ده او يا هم په لنډ مهاله توګه او د دې سره د زرګونو زده کوونکو تعليمي امکانات له منځه 
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا . للي په تيره بياد هيواد په جنوب، جنوب ختيځ، شمال او مرکزي سيمو کېت

 په جوالی کې تصويب کړی دی چې د هغه له مخې د ښوونځيو او زده کوونکو پر ٢٠١٠ د 20يو پريکړه ليک
  .و پر خالف بريدونهضد بريدونه غندل شوي دي په تيره بيا په افغانستان کې د نجونو د ښوونځي

  
هغه شب نامي چې په کې د دولت ضد عناصرو له خوا ښوونکو او زده کوونکو ته اخطار ورکړل شوي دی چې 

د . ښوونځيو ته والړ نه شي د افغانستان په جنوب، جنوب ختيځ، مرکزي او شمالي برخو کې ويشل شوی دی
 په پلخمری کې د نجونو د ښوونځي مشرې د تهديد او  نېټه د بغالن د واليت٢٩روان کال د فبرورۍ د مياشتې په 

ګواښ ليکونه تر السه کړل، چې د ګومان له مخې د طالبانو له خوا و، په دغو ليکونو کې نوموړې ته اخطار 
د يوناما د بشري حقونو . ورکړل شوی وو، چې ښوونځی وتړي او د دې پرته د هغې ماشومان به ووژل شي

ې دي چې له مخې يې په هغو الرو چې په تيره بيا پرې ښځينه زده کوونکې څانګې داسې قضيې ثبتې کړ
  . ښوونځي ته پلې ځي تعبيه شوي چاوديدونکي وسيلې ځای پر ځای او په پايله کې يې تلفات رامنځته کړي دي

 
 

 حساب ورکونه
د يوناما د . ویيت کوی چی له معافيت څخه برخمن  فعال په داسی حال کید دولت ضد عناصرپه افغانستان کې

 دا مشاهده کړې ده چې په داسې حال کې چې طالبانو د ملکي تلفاتو د مخنيوی لپاره په  څانګیبشري حقونو
 کال د سلوک په څو بيال بيلو مقرراتو کې ٢٠٠٩ظاهره سره ژمنې کړې دي، د هغو په شمول چې د طالبانو د 
انو قوماندانانو دغه مقررات په اغيزمنه توګه عملي موندل شوې، په دې اړه هيڅ معلومات نشته چې آيا د طالب

د يوناما د بشري حقونو د اسنادو له مخې چې د ملکي تلفاتو د مستند کولو په هکله دي او . کړي دي او که نه
طالبانو ته منسوب دي، د دې څخه دا جوتيږي چې د ملکي کسانو د مړينې او ټپي کيدو د مخنيوی په اړه  طالبانو 

  . ې نه دي عملي کړي او ورته درناوي نشته ژمنخپلی
  

د افغانستان دولت زياتره وخت په دې کې پاتې راغلی دی څو د عامالنو د تفتيش، نيونې او مجازات عمل ترسره 
کړی چې په دې کې د دولت ضد له عناصرو څخه کوم يو هم شامل وي څو هغه د مجازاتو د داخلي قوانينو، د 

د افغانستان . ن او يا هم د بشري حقونو د انطباقي قانون الندې مجازات شوی وینړيواله بشردوستانه قانو
د محاکمې د د تورنو کسانو زياتره وخت چی د زيرمو کمښت سره مخ دی،  عدالتي نظام  نظام او هغهکمزوري

اوس . لی دیعادالنه معيارونو په برخه کې او د قربانيانو لپاره د عدالت او انصاف په برابرولو کې پاتې راغ
 الرې چې د دولت او د هغو طالبانو ترمنځ له باندې د تمرکز لو پروګرامونو يو ځای کيدبيا پخالينې او دمهال 
، دولت د دې خطر سره ، د جوړی په معنی دی څخه الس اخلي او د اساسي قانون د رناو ي کويجګړیچې د 

غو کسانو لپاره رامنځته کړي چې د جګړې پر مهال مخ کوي چې د عفوې او يا ادغام د الرې د معافيت حالت د ه
په عين وخت کې دغه ډول اقدامات همدا ډول د دې خطر لري چې د . يې جدي او غټ جرمونه ترسره کړي وي

 چې همدا اوس په افغانستان کې خاليګاهملکی وګړو تحفظ کمزوري شي او په دې توګه د تحفظ او احتساب هغه 
   .شتون لري ال پسې ژوره شي

 

                                                 
. دغه پريکړه ليک د رايو په اتفاق تصويب شوی دی. او د امريکا د متحده اياالتو ګډ پريکړه ليک دیدغه پريکړه ليک د افغانستان  20

 .  خپره شوې ده ، اعالم شوی دی٢۶ د جوالی په ٢٠١٠دغه پريکړه ليک د ملګرو ملتونو په مطبوعاتي اعالميه کې چې د 
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 دولت پلوه ځواکونه او د ملکي وګړو ساتنه 
 

 عمومي کتنه 
. دولت پلوه ځواکونو ته منسوبې دي) مړينې او ژوبلې( ملکي تلفات ٣٨۶ کال د جنورۍ او جون ترمنځ ٢٠١٠د 

ه پدغه ارقام د ملکی مړينو .  ټپې کيدنې ثبت کړې دي١۶٣ ملکی مړينې او ٢٢٣د يوناما د بشري حقونو څانګې 
 کال د همدغې مودې په پرتله د دولت پلوه ځواکونو له خوا ٢٠٠٩ سلنه زياتوالی څرګندوي چې د ٢٩کې برخه 

 مړينې چې د هوايي ۶٩ کال په لومړۍ نيمايي کې د يوناماد بشري حقونو څانګې ٢٠١٠د . ترسره شوي دي
 تاالشيو او نيونو د عملياتو  مړينې د۴١، ) سلنه جې دولت پلوه ځواکونو ته منسوب دي٣١ مړينو ٢٢٣د (بريدونو 

 سلنه د ټولو ملکي وژنو ده چې د دولت پلوه ځواکونو له ١٨(پر مهال چې زياتره يې د شپې پر مهال بريدونه دي 
 سلنه د ټولو هغو ١۶چې ( مړينې د ځواکونو د تحرکاتو او سوقياتو د پيښو له امله دي ٣۶او ) خوا شوې دي

 ٢۵ مړينې او ۴٢د يوناما د بشري حقونو څانګې د ښځو ).  له خوا شوې ديمړينو ده چې د دولت پلوه ځواکونو
 کال په لومړۍ نيمايي کې ثبت کړې دي چې دولت ٢٠١٠ ټپې کيدنې د ٢۶ مړينې او ۵١ټپې کيدنې د ماشومانو 

 سلنه او د ۴٢ کال د همدغې مودې په ترڅ کې د ښځو په مړينه کې ٢٠٠٩دا د . پلوه ځواکونو ته منسوبې دي
  .  سلنه کمښت څرګندوي۵٠ماشومانو په مړينو کې 

 
 
 په لومړيو شپږو مياشتو کې دولت پلوه ځواکونو ته منسوب مرګونه چې د پيښې د نوعيت پر اساس ٢٠١٠د 

 دي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د شورشيانو ضد د مبارزې لپاره د ايساف الرښودونو، تاکتيکي فعاليتونو او د ايساف د چی ښکاري داسی 
بيال بيلو هغو اعالميو چې ځواکونو ته د ملکي تلفاتو د کمولو په لړ کې صادرې شوې دي د  اکونو د قوماندانځو

د دې سره سره د يوناما د بشري .  د جنورۍ څخه تر جون پورې په ملکي تلفاتو کې کمښت راوستی دی٢٠١٠
م وژل کيږي، ټپې کيږي او پخپل ال ه) په ټيټه شميره کې( چې ملکی وګړي یحقونو څانګې دا ياداښت کړې د

سر پرته د قانوني مراحلو توقيف او ملکيتونه يې زيا نمن او يا هم ويجاړ يږي چې دا هر څه د ځينو هغو عملياتو 
  . په ترڅ کې رامنځ ته کيږي چې د نړيوالو ځواکونو او افغان ملي امنيتي ځواکونو له خوا ترسره کيږي

  
 کې د دغه کال د سپتمبر او ٢٠٠٨ د ملکي تلفاتو د کمولو لپاره هلې ځلې په د نړيوالو نظامي ځواکونو له خوا

 د جوالی د مياشتې د هغه الرښود په وسيله چې د هوايي ٢٠٠٩ډسمبر د مياشتو د تاکتيکي الرښودونو او د 
د  په ملکي تلفاتو کې عمومي کمښت زياتره 21 .بريدونو د محدودولو په برخه کې دي، په ترڅ کې پيل شوې

                                                 
يکي الرښود صادر کړ چې د هغه له مخې د ايساف او د امريکا د متحده  نېټه د ايساف قوماندان يو تازه تاکت۴ کال د اګست په ٢٠١٠د  21

 د جوالی ٢٠٠٩دغه تازه دايريکتيف د . الرښوونه کوي" ځواک د کارونې ډسپلين"اياالتو د ځواکونو چې د افغانستان د عملياتو لپاره دی د 
په دې باندې په ټينګار "ر په اړه ده اعالموي چې د ايساف مطبوعاتي اعالميه چې د الرښود د صدو. د مياشتې الرښود تعويض کړ

31%

18%16%

35% 

) ۶٩( هوايي بريد او له نږدې هوايی مالتړ -هوايي بريدونه
) ۴١(بريد /تاالشی

) ٣۶(د ځواکونو محافظت /د ځواکونو سوقيات

) ٧٧(د حکومت پلوه ځواکونو نور تاکتيکونه 
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د ) هغه تاکتيک چې د نړيوالو ځواکونو له خوا د زياتې شميرې ملکی تلفاتو المل کيږي(هوايي بريدونو له امله 
دې ښکارندوي دی چې د نړيوالو نظامي ځواکونو پريکړو د ملکي تلفاتو د زياتوالی مخنيوی په داسې حال کې 

نړيوال سوله ساتي ځواکونو په . خل شول کې اضافي ځواکونه افغانستان ته را دا٢٠١٠رامنځته کړ چې په 
 کې نور تدابير ونيول چې د نړيوالو نظامي عملياتو اغيزې په ملکي وګړو باندې راکمې کړي او د دې کار ٢٠١٠

لپاره يې دوه الرښودونه صادر کړل چې هغه په افغانستان کې د ايساف او د امريکې د متحده اياالتو پر ځواکونو 
چې د شپې ) دايريکتيف( نېټې تاکتيکي الرښود ٢٣ د جنورۍ د مياشتې د ٢٠١٠د يعنی :  ديباندې د پلې کيدو وړ

 او د ځواکونو د سوقياتو په اړه د عملياتو معياري طرز العملونه چې د لومړی ځل ،له خوا د بريدونو په اړه دی
  . د سره نوی شول نېټه ١٩ کال د اپريل په ٢٠١٠ نېټه نشر شول او د ١٩ د فبرورۍ په ٢٠١٠لپاره د 

  
 د ٢٠١٠ کال جوالی د نيمايي څخه د ٢٠٠٩د يوناما د بشري حقونو څآنګې دا مشاهده کړې ده چې لږ تر لږه د 

جون د مياشتې پورې هغه هوايي بريدونه چې په پايله کې يې د استوګنې ځايونه تر بريد الندې راغلې وي او په 
ګندويه ده چې د نړيوالو ځواکونو له خوا د استوګنې پر سيمو دا د دې څر. کې زيات ملکی تلفات وي ډير کم و

  . باندې بريدونو محدودولو سره د زياتو تلفاتو په مخنيوی کې مرسته کړي
  

 د ٢٠١٠د رسينو د راپورونو له مخې د ايساف قوماندان د امريکا د متحده اياالتو اکثريت ځانګړې ځواکونه د 
ندې راوستل چې د نظامي عملياتو په برخه کې زيات يو والی او همغږي مارچ په مياشت کې تر دغې قوماندې ال

د يوناما د بشري حقونو څانګې ته زياتره وخت دا ستونزمنه ده چې دا پيدا کړي چې ايا په دغو . رامنځته کړي
ن او مشخصو عملياتو کې د امريکا د متحده اياالتو ځآنګړی ځواکونه دخيل و او که نه، ځکه چې اکثريت شاهدا

د دې سربيره د ډيرو هغو . قربانيان د منظمو نړيوالو ځواکونو او ځانګړو ځواکونو ترمنځ توپير نه شي کوالی
عملياتو چې په کې ځانګړی ځواکونه دخيل وي معلومات نه خپريږي او يا دا چې په محدود ډول ملکي وګړو ته د 

  .  کيږيمعلوماتو د غوښتنې په صورت کې د عملياتو په اړه څرګندونې
  

د زيات ځواک کارول، ناوړه سلوک، وژنې او ټپي کيدنې ملکي وګړو ته په ځينو حاالتو کې هغه وخت واوښتلې 
. چې په کې ځانګړو ځواکونو ګډون درلود چې په دې اړه د يوناما د بشري حقونو څانګې تفتيش ترسره کړی دی

ې هغه بريد چې په هغه کې پنځه ملکي وګړي  نېتې د شپې له خوا په ګرديز ښار ک١٢د فبرورۍ د مياشتې د 
 ٢١ نېټې هغه بريد چې د ارزګان په واليت کې وشو او په پايله کې يې ٢١ووژل شول او د فبرورۍ د مياشتې د 

تنه ملکي وګړي له منځه والړل دا د هغو پيښو ښکارندوی ده چې په کې ځانګړو ځواکونو ګډون کړی دی 
توګه د امريکا  ما د بشري حقونو څانګه د دغه خوځښت هرکلی کوی چې په سمهد يونا). ئالندني بکسونه وګور(

که څه هم نورو معلوماتو ته .  راوليالندید متحده اياالتو د ځانګړو ځواکونو دغه عناصر د ايساف د قوماندې 
کونه هم  چې په کې هغه ځوا،دا جوته کړي چې څومره ځواکونه او کوم قطعات د ځآنګړو ځواکونواړتيا ده چی 

و  او دا چې د ايساف تر قوماندې الندې راوستله،ه دشامل دي چې هغه د پايښت لرونکې ازادۍ د عملياتو برخ
 ال زيات  چی د متحده اياالتو د ځانګړو قواو عملياتونو کی را منځ ته کيږی، د هغو تلفاتو په برخه کېسره

  .شوی او که نهشفافيت او حساب ورکونه رامنځته 
  
 

  تاسيساتو موقعيتد نظامي
لکه چې په پخوانيو راپورونو کې يې يادونه شوې ده، د يوناما د بشري حقونو څانګه د نظامي اډو او د کنټرولی 

د يوناما د بشري حقونو . پوستو د هغه نږدې موقعيت څخه انديښنه لري چې د ملکي وګړو د ساحو سره يې لري
 عناصرو د افغان ملي امنيتي ځواکونو او نړيوالو  ضدولتڅانګې په ګڼو پيښو کې دا مستنده کړې ده چې د

ځواکونو د څارنې پوستې، اډې او سرحدي پايګاوې په ښارونو او د اوسيدنې په ساحو کې د ځمکنيو نښتو، د 
زياتره وخت هاوان د دوی د هدف ځای ته نه دی رسيدلی، د . هاوانونو او راکټونو د بريدونو الندې راوستي دي

هغه پر شاتمبونې او د غچ .  مړينې او ټپي کيدنې المل شوی او ملکي شتمنيو ته يې تاوان اړولی دیملکي وګړود
کوم اقدامات چې د افغان ملي امنيتي ځواکونو او نړيوالو نظامي ځواکونو له خوا د توپچې قوې د کارونې  اخيستنې

  .ې همدغه ډول پايلې درلودلېپه وسيله د دولت ضد عناصرو د موقعيت پر سيمو شوې دي، زياتره وخت ي
                                                                                                                                      
درلودلو سره چې د بې ګناه ملکی وګړو د ژوند د ضياع د حد اقل کولو لپاره په عملياتو کې هلې ځلې وشي، په دې هم ټينګار لري چې 

ګ په څنګ خدمت کوو دفاع زموږ قطعات دا حق او مکلفيت لري چې د ځآنونو او د ايتالف او افغان ځواکونه له چا سره چې موږ څن
بايد دې هڅو ته ادامه ورکړو، هغه دوه برابره کړو څو په ) ايساف(موږ "د دغه الرښود يوې غير محرمه برخه کې راغلی دي، ." وکړي

يرې که چ. د هر ملکی افغان وژنه زموږ د موخې راټيټدل دي. مطلق ډول د بې ګناه د وګړو د ژوند ضياع او زياتيدل حد اقل ته ورسوو
موږ زيات ځواک وکاروو او يا هم د شورش ضد مبارزې د اصولو خالف عمليات وکړو نو تاکتيکي برياليتوبونه به د دې المل وي چې 

 ٢٠١٠ اګست، ١۴د ايساف خبر پاڼه، ." د ايساف قوماندان تازه شوی تاکتيکي دايريکتيف صادروي." "ستراتيژيک شاتګونه ولرو
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د يوناما د بشري حقونو څآنګې د هلمند واليت د مارجې او نادعلی په ولسواليو کې د مشترک تر نامه الندې د 
عملياتو پر مهال ډيرې داسې پيښې ثبت کړې دي کله چې د نظامې ځواکونو له خوا جوړې شوې پوستو د خلکو د 

ستونزې او   د هغو کسانو لپاره چې ټپی شوي او د طبي مرستو په لټه کې ديګرځيدو راګرځيدو لپاره په تيره بيا
کله چې جنګي عمليات پای ته ورسيدل دولتي او نړيوال نظامي ځواکونه د اوسيدنې په . بنديزونه رامنځته کړل

د . لسيمو کې پاتې شول چې د دې سره د طالبانو د بريدونو په وړاندې ملکي وګړي د ګواښ سره مخ پاتې شو
 په کې پر خلکو د ، دی شویايساف د قوماندانۍ الرښود چې د شورشيانو پر ضد د مبارزې د عملياتو لپاره جوړ

په دې والړ دی چې د خلکو مالتړ تر السه شي او د پرمختيايي چارو لپاره د  تمرکز روش ته پام شوی دی اوهغه
د   يا هغو ته نږدې د نظامي اډو جوړول په تيره بياد استوګنې په سيمو کې او. امن مساعد چاپيريال رامنځته شي

. جګړې په سيمو کې د دې سبب کيږي چې نړيوال نظامي ځواکونه ملکي وګړي د ډير زيات خطر سره مخ کړي
په دغه ډول سيمو کې افغان ملکي وګړي نه يوازې د غير متناسبو او نا انډولو او بې توپيره هغو بريدونو سره مخ 

د عناصر يې ترسره کوي، بلکې د دې سره يو ځای د هاوان او راکټي هغو بريدونو له امله کيږي چې دولت ض
چې نړيوال نظامي ځواکونه يې د دولت ضد عناصرو پر ضد کوي اوپه غلطۍ سره خپل هدف ته نه رسيږي او د 

 .  مړينې او ژوبليدنې رامنځته کوي،اوسيدنې ځايونو کې غورځي
 
 

 د پراخې کچې نظامي عمليات
 

 د هلمند په واليت کې د مشترک په نامه عمليات
د جګړې له امله د ځپل شويو ټولنو له خوا د يوناما د بشري حقونو څانګې ته د دې راپورونه رسيدلي دي چې 
پراخه او ستر عمليات تر زياته حده د خلکو له خوا نه منل کيږي ځکه داسې انګيرل کيږي چې د هغو په پايله کې 

د بيلګې په ډول د هلمند واليت د . ږي او د سيمې او اوسيدونکو لپاره د ژغورنې امکانات کموينا امني زياتي
 کال د ٢٠١٠نادعلی او مارجې په ولسواليو کې د مشترک په نامه عمليات د حکومت پلوه ځواکونو له خوا د 

لکه . ات زيات نه شولفبرورۍ په مياشت کې وشول خو د هغو په نتيجه کې محلي اوسيدونکو ته د تحفظ امکان
 ٧۴ نېټې پورې د مارجې په ولسوالۍ کې ٢٣چې د يوناما د بشري حقونو څانګې دا ثبت کړې ده چې د جون تر 

 تنه ملکي کسان د دولتی ٣٢ ملکي وژنې د دولت پلوه ځواکونو وي، ٢٣د دې څخه . تنه ملکی وګړي ووژل شول
ملکی وګړي د . د نا څرګندو کسانو په الس ووژل شول تنه ملکي وګړي ١٣ضد عناصرو له خوا ووژل شول او 

 -١٣تعبيه شويو چاوديدونکو وسايلو، هوايي بريدونو، يرغلونو، او د ځواکونو د تحفظ د پيښو له امله د فبرورۍ د 
 ٣٧١٩د ملګرو ملتونو د کډوالود چارو د عالی کميشنرۍ د وينا له مخې .  پورې په مارجه کې وژل شوې دي٢۴

 .  نېټې پورې د جګړې له امله بېځايه شوې١٣ون د کورنۍ د ج
 

له هغه ځايه چې په مارجه کې د سترو جګړيزو عملياتو د بشپړتيا وروسته د طالبانو له خوا د ملکي وګړو 
 طالبانو د ،ډارونې د تحفظ او ژغورنې په برخه کې د دغې سيمې لپاره د ټاکونکې انديښنې په توګه پاتې شوې

هغوي چې د طالبانو د بريد موخه وګرځيدل په کې محلي . وونو، وژنو او اعدامونو پيل وکړملکي وګړو په تښت
اوسيدونکي، ښوونکي، هغه ملکي کسان چې غوښتل يې په دغه سيمه کې يو سياسی نقش ولري، هغوي چې 

د دولت نړيوالو نظامي ځواکونو ته په جاسوسۍ تورن و، افغان ساختماني کارکوونکي او هغه ملکي وګړي چې 
واليتي چارواکي په دې کې پاتې راغلل چې په . او نړيوالې ټولنې څخه يې مرستې تر السه کړي دي، شامل دي

 . م وموندلواسيمه کې اغيزمن حضور ثابت کړي او دا ځکه چې د طالبانو له اړخه تشدد او ډارونو دو
 

پيښو کې چې د جګړيزو عملياتو د فبرورۍ د وروستيو ورځو څخه د جون تر پای پورې د ډارونې په هغو 
د دې په نتيجه ډيری کسان د هغو سيمو څخه چې ورته . وروسته ترسره شوې ګڼ شمير ملکي وګړي ووژل شول

هغه پرلپسې تشدد او تجاوز چې په . نه شو ورستنيدالی بيځايه شول او په دې توګه د راستنيدنې بهير سوکه شو
 د تعبيه شوو چاوديدونکو وسيلو او ماينونو د کارولو سره دوه برابره ،مارجه کې د طالبانو له خوا يې دوام وکړ

په دغه سيمه کې ملکي وګړي د دې ډير . شو او په جدي توګه يې د ملکی وګړو ورځنی ژوند اغيزمن کړ
 او په دې توګه 22امکانات لري چې په ازادانه ډول خوځښت ولري او ماشومان يې ښوونې ته الس رسي نه لري

 .ښوونځي تړلې و او په پرمختيايي پروژو کې ګډون ډير ستونزمن ووزياتره 
 
 

                                                 
 د فبرورۍ په ٢٠١٠عو له مخې يوازې يو ښوونځي په دغه ښارګوټی کې د سترو عملياتو وروسته د د يوناما د يو شمير مناب 22
  .  نېټه بيرته پرانيستل شو٢۵



 
 

 15

 په کندهار کې د همکارۍ په نامه عمليات
 کال د مۍ د مياشتې د مقالې له ٢٠١٠ د کندهار په واليت کې د ناټو د عمومي منشي د 23د همکارۍ عمليات

ه تدريجي توګه امنيت تقويه کړي، سياسي وضع بدله کړي، پ" هغه کمپاين چې د کندهار په واليت کې 24مخې،
د لومړني پړاو ." حکومتداري تقويه او د شورشيانو تر اغيز الندې سيمو کې د حکومت واک ته پراختيا ورکړي

چې د افغانستان د ملي امنيتي ځواک کنترولي " د فوالدو کړۍ"موخه دا ده چې د ژغورنې د ځواک امنيتي کړۍ 
 امنيتي يد افغانستان د مل. دهار ښار ته د ننوتلو ټولې نقطې کنترول کړيپوستې دي رامنځته کړي څو چې د کن

ځواکونو فعاليتونه به همدارنګه په ليرو پرتو ولسواليو کې لکه د ژيړۍ، ارغنداب او پنجوايي په ولسواليو کې د 
 د جګړيزو نړيوالو امنيتي ځواکونو د مالتړ سره سم متمرکز شي او دا د دې لپاره چې تر ممکنه حده پورې

 نېټه د ټيټې ٢١افغان او نړيوالو ځواکونو د همکارۍ د عملياتو دوهم پړاو د جوالی په . عملياتو مخنيوي وشي
  . کچې د عملياتو په توګه د ارغنداب په ولسوالۍ کې پيل کړ

  
و د د ډيری هغو محلي مشرانو چې د کندهار د ښار د شاوخوا سيمو څخه و او ورسره د يوناما د بشري حقون

ه ځواکونو له خوا په راتلونکی وددولت پل څآنګې د کارکوونکو له خوا ليدنې ترسره شوې، هغوي په جدي توګه
مشرانو څرګنده کړه چې دغه ډول عمليات به د . نږدې وخت کې د عملياتو د ترسره کولو سره مخالفت وښود

لې شي او نه به هم د ملکي وګړو لپاره هغوي د ټولنو سره په دې کې مرسته و نه کړي چې د طالبانو څخه وژغو
په امنيتی حالت کې ښه والی راولي، بلکې برعکس د هغوي په ولسواليو کې به همدغه نا امنه حالت ال هم نا امنه 

محلي مشرانو د دې راپور ورکړ چې د هغوي په نظر هر ډول راتلونکي عمليات به په دې کې پاتې راشي . کړي
 فعاليت ودروي، او هغه به زيات ملکي تلفات رامنځته او د دوي د کورونو او چې په سيمه کې د طالبانو

هغوي د دې له امله په ځانګړې توګه انديښمن و چې نړيوال ځواکونه نه . محصوالتو د ويجاړولو المل به وګرځي
 بيومتريکي حتی که نړيوال ځواکونه د دې کار لپاره(شی کوالی د طالبانو او ملکي کسانو ترمنځ توپير وکړي 

او دا چې طالبان د تل لپاره د ملکی وګړو څخه د انساني ډال په توګه کار اخلي او دا د ). وسيلې هم وکاروي
مشرانو . وسيله ده، همدارنګه په زياته پيمانه تعبيه شوې چاوديدونکې وسيلې او ماينونه کاروي" چريکی جګړې"

و دا چې د عملياتو د سرته رسولو پر مهال فرهنګي خبرتيا او هم د نړيوالو ځواکونو په اړه انديښنې جوتې کړې ا
آګاهی کمه لري، دغه ډول عمليات به د خلکو د شتمنيو د تخريب المل وګرځي او هغوي به معيشتونه له السه 

مشرانو په دې . ورکړي په تيره بيا به د هغوي رسيدلی حاصالت د نظامي عملياتو په پايله کې له منځه والړ شي
د وکړ چې د ايساف د پالنونو نشر چې غواړي عمليات ترسره کړي طالبان دې ته وهڅول چې زيات تاکي

 . چاوديدونکي توکي ځای پر ځای کړی او د دولت پلوه ځواکونو پر خالف د ډارونې کمپاين تشديد کړي
 

 ټولنو ترمنځ ګڼ مشرانو همدارنګه د دې خبر ورکړ چې د واليتي چارواکو، نړيوالو ځواکونو او اغيزمنو شوو
شمير غونډې جوړې شوې چې په کندهار کې د راتلونکو عملياتو په اړه خبرې اترې وکړي، دغه غونډې يوازې 

و، چې په هغو کې د مشرانو انديښنې او وړانديزونو ته په جدي توګه پاملرنه ونه " د تصوير اخيستنې فرصتونه"
دلته ډيرې : "... د يوناما د بشري حقونو څانګې ته وويللکه چې يو تن مشر د پنجوايي د ولسوالۍ څخه . شوه

غونډې تش په نامه جوړيږي، ايساف او حکومت هر هغه څه چې موږ يې ووايو په پام کې نه نيسي، ځکه چې 
دلته اکثره وخت په دغو غونډو کې عکاسان ... دا سمه نه ده، او دا سپکاوی دی... موږ د ولسواليو اوسيدونکو يو

په پاکستان کې همدارنګه طالبان تلويزيون ليدالی شي، کله چې وګوري چې موږ د . يون کمرې وياو د تلويز
نو ځکه کله چې يوه غونډه په نامه وي نو لومړی دا چې د . والی سره ناست يو نو پريکړه کوي چې و مو وژني

 ." دې سره زما ژوند د خطر سره مخ کيږي او بله دا چې زه د سپکاوي سره مخ کيږم
 

 ٢٠١٠د يوناما د بشري حقونو څانګې دا مستنده کړې ده چې له همغه وخته څخه چې د نظامي عملياتو په اړه د 
 په ولسواليو کې د دولت ضد عناصرو له اخو او شاکال په لومړيو کې خبرونه خپاره شول نو د کندهار د ښار او 

ملکي وګړي زياتره وخت د دولت . سره مخ شولخوا ملکي وګړي د زياتو قتلونو، بريدونو، ګواښونو او ډارونو 
دعامو  د عملياتو په اړه. ضد عناصرو د غبرګون موخه وي او يا هم دا چې د هغو د ګوزار سره مخ کيږي

معلوماتو خپرولو او هر ډول راتلونکې پيل کيدونکو نظامي فعاليتونو په اړه خبرونو په کندهار کې د طالبانو 
 کال په لومړيو شبږو مياشتو کې د بلې هرې سيمې په پرتله ٢٠١٠ه سيمه کې د فعاليت زيات کړی او په دغ

                                                 
دا يو .رهبري کيږيو د افغانستان د ملي امنيتي ځواکونو له خوا د ايساف تر همکارۍ الندې د همکارۍ عمليات د افغانستان د حکومت ا 23

دا په درې پړاوونو ويشل .  ولسواليو کې ټيکاو او امنيت تقويه کړيشا او خوايې دا ده چې د کندهار په ښار او لړ تدابير دي چې موخه 
لومړۍ پړاو يې د کندهار په ښار کې امنيټ ټينګول دي، چې دا کار روان دي؛ دوهم پړاو يې د ارغنداب د ولسوالۍ د اټکل له مخې . کيږي

کول دي، او درېيم پړاو د پنجوايي او ژيړۍ د ولسواليو پاکول دي چې دا کار به د سپتمبر د مياشتې  نېټې پورې پا١٠ د اګست تر ٢٠١٠د 
 . د همکارۍ د عملياتو په اړه معلومات په عمده ډول د يوناما د منابعو څخه تر السه شوي دي.  نېټې د ټاکنو وروسته پيل کيږي١٨د 
 ٢٠١٠ مۍ ٢۴درس فوګ راسموسن، نيويارک ټايمز، ان" طالبان ګوزارونه کوي خو بری نه شي کوالی" 24
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زيات ملکي وګړي ووژل شول، په تيره بيا د ځای پر ځای کړای شو چاوديدونکو وسيلو، ځانمرګو بريدونو، 
 . قتلونو او تښتونو د الرې

 
 

 د شپې بريدونه / د تالشۍ او نيونو عمليات
 
 ." مدرده کيږم چې ورسره داسې چلند وشيزه حتی د خپل دښمن سره ه"

 کال د اپريل د مياشتې د شپې له ٢٠١٠ مشر سره مرکه چې د هد کندهار واليت د ارغنداب په ولسوالۍ کې د يو
 . خوا بريد کې موجود و

 
 د ملکي وګړو انديښنې 

اتو د اغيزو په اړه خبرې کړې د يوناما د بشري حقونو څآنګې د ډيرو ملکي افغانانو سره د تالشيو او نيونو د عملي
د هغوی له نظره دې  .دي، په تيره بيا زياتره دشپې له خوا د بريدونو په اړه چې د دوي په ټولنو يې درلودلې دي

د شپې له خوا د . پيښو د نړيوالو ځواکونو په وړاندې خورا زياته غصه، بې باوري او خپګان رامنځته کړی دی
نه دي، او دا چې زياتره وخت بحثونه يوازې په دې نه دي متمرکز چې د شپې بريدونو په اړه انديښنې نوې 

تالشۍ او بريدونه په کوم دليل کيږي، بلکې زياتره په دې متمرکز و چې دغه ډول د شپې له خوا بريدونه څنګه 
ښود له  کال د جنورۍ د مياشتې د تاکتيکي الر٢٠١٠د . ترسره کيږي، او دا چې هغه زيات ملکي تلفات راولي

ځانګړی . مشري ولري) تالشيو(مخې د افغانستان ملي امنيتی ځواکونه بايد کله چې ممکنه وي د دغو بريدونو 
د يوناما د بشري . ترسره کوي) تالشي(ځواکونه هم د نورو دولت پلوه وسله والو ډلو سره د شپې له خوا بريدونه 

د ملکي تلفاتو المل ګرځي احتماال د هغه څه څخه زيات حقونو دا ياداښت کړې ده چې د شپې له خوا بريدونه چې 
دي چې د يوناما د بشري حقونو څانګه په دې وتوانيږي هغه مستند کړي ځکه چې په عمومي صورت سره د شپې 

 . له خوا د نا څاپي بريدونو په اړه معلومات او شفافيت نشته
 

 د شپې له خوا د ناڅاپي بريدونه ١٣مياشتو کې  کال په لومړيو شپږو ٢٠١٠د يوناما د بشري حقونو څانګې د 
 نور ټپيان شوي دي، چې دا د ٨ تنه ملکي وګړي وژل شوي دي او ۴١مستنده کړي دي، چې د هغو په پايله کې 

 تنه په کې مړه او ٧۵ کال په همدغه موده کې شوې و او ٢٠٠٩ د شپې د نا څاپي بريدونو په پرتله چې د ٢۶هغو 
 سلنه کمښت په هغو ملکي وژنو کې څرګندوي چې د دولت پلوه ځواکونو ۴۵دغه رقم .  دي تنه ټپيان شوي و٢٩

د دغو بريدونو په پايله کې ملکي وګړي زياتره وخت . له خوا د شپې د ناڅاپي بريدونو پر مهال ترسره کيږي
 . پخپل سرتوقيف او د هغوي ملکيت زيانمن او يا هم تخريب کيږي

 
د يوناما د بشري حقونو څانګې ته راپور ورکړی دی چې د شفافيت او حساب ورکونې ډيری اغيزمنو شوو ټولنو 

د . د نشتوالی له امله چې د شپې پرمهال د ناڅآپي بريدونو په برخه کې دی د دوي لپاره خورا زياته انديښنه راولي
معلومه شي چې کومو ځواکونو ټولنو او کليوالو په انديښنو کې دا ناتوانمندي شامله ده څو دا توپير وکړای شي او 

 د تفتيش او عدلي تعقيب چارې د هغو تيريو په اړه چې لدغه د شپې بريد ترسره کړی دی، دا چې په اغيزمن ډو
د بريد پر مهال ترسره کيږي پرمخ نه ځي، د توقيف شوو کسانو د موقعيت او ځای په اړه معلومات نه وي، هغه 

او دا چې هغوي په دې نه توانيږي چې د  ،طبي مرستو ته رسيدنه نه لریکسان چې د بريد پر مهال ټپي شوي دی 
زيانونو جبران يې وشي چې په کې د هغوی د ژوند زيانمنيدل، ټپي کيدل او د ملکيت تخريب او ويجاړتياوې 

رې ډيرو کليوالو ټولنو د يوناما د بشري حقونو څانګې ته دا معلومات ورکړل چې هغوي د اډو څخه لي. شاملې دي
غورځول شي او دا چې په کراتو داسې معلومات راځي چې کله د نړيوالو ځواکونو څخه د وشړل کيږي، د پامه 

ټولنو همدارنګه دا راپور . خسارې او تاوان غوښتنه کيږي نو هغه نه تعقيب کيږي او ځواب نه تر السه کوی 
ه خبرتيا نه وي چې دوي په دغو د شپې ورکړی دی چې د هغو قطعاتو د کسانو سره د فرهنګی حساسيتونو په اړ

په بريدونو کې ګډون لري کله چې د خلکو کورونه اشغالوي او په تيره بيا دا کار د شپې پر مهال ترسره کوي، په 
خاصه توګه د ښځو د تالشۍ پر مهال چې د نارينه وو له خوا د هغوي د اوسيدنې په ځآيونو کې کيږي چې د دې 

. ندې کيږي او همدارنګه د ټولې کورنۍ شهرت او راتلونکې ته صدمه رسيږيسره د ښځو عزت تر پښو ال
کليوالو ټولنو همدارنګه دا نديښنې څرګندې کړې چې زياتره وخت د ناکره او غير دقيقو استخباراتي معلوماتو 

و نه توجيه څخه کار اخيستل کيږي چې د هغو له مخې د اوسيدنې ځايونه تالشي کيږي او په دې توګه دا د زياتو ا
 . کيدونکو ملکي تلفاتو المل ګرځي

 
  کال د جنورۍ د مياشتې تاکتيکي الرښود٢٠١٠د 

د ايساف قوماندانۍ دا منلې ده چې د شپې له خوا ناڅاپي بريدونو ټولنې سره په دې يو ځای کړي دي چې د 
 له خوا کارول کيږي خپل دولت پلوه ځواکونو نړيوالو ځواکونو پر خالف د نورو هغو تاکتيکونو په پرتله چې
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 کال په جنورۍ کې صادر شوی د ی د دې لپاره دی ٢٠١٠هغه تاکتيکي الرښود چې د . اعتراضات څرګند کړي
چې د ځينو دغه ډول انديښنو ځواب ووايي او هغه د ايساف او په افغانستان کې د امريکايي ځواکونو د قطعاتو 

 څانګې دا ياداښت کړې ده چې هغه شمير د شپې د مهال نا څاپي د يوناما د بشري حقونو. لپاره د تطبيق وړ دی
بريدونه چې مستند شوي دي او هغه د ملکي تلفاتو المل شوي وي کم شوی دي او دا د دې له کبله ده چې دغه 

هر څه تر مخه او تر ټولو زيات غوره اقدام دا دی "دغه الرښود اعالموي چې د . تاکتيکي الرښود پلي شوی دی
سې نور ممکنه روشونه بايد د شپې د مهال د نا څاپي بريدونو د ترسره کولو د مخه ولټول شي چې د هغه چې دا

په نتيجه کې د استوګنې محوطې او د استوګنې ځآيونه تر هدف الندې نيسي، څو چې د امکان په صورت کې 
غانستان د امنيتی ځواکونو او چيرته عمليات د افغانستان د دولت د مامورينو، د اف افغانان په سر کې وي او دا چې

 د افغانستان ملي امنيتي ځواکونه بايد د شپې د مهال 25 ."چې ممکنه وي د محلي مشرانو سره همغږي کړای شي
په ټولو نا څاپي بريدونو کې شريک وي او د پالن کولو په پروسه کې په لومړنی ممکنه وخت کې بايد د 

  .  پرمهال د عملياتو په اړه معلومات ورکړل شيافغانستان د حکومت استازو ته د شپې
  

 کال په لومړۍ نيمايي کې د تاکتيکي الرښود د نشريدو او د شپې د مهال د ناڅاپي بريدونوپه دوران کې ٢٠١٠د 
په ملکي تلفاتو کې د کمښت سره سره د يوناما د بشري حقونو څانګې همغه شان ځينې د تيريو او تجاوزونو 

د يو کور د اوسيدونکو پر خالف د ډير زيات او په بې تبعيضه ډول د قوې کارول، چې په : دينمونې ثبتې کړي 
په ځينو پيښو کې د يوناما د . د ملکيت تخريب او د کاليو او سامانونو غال کول کې ښځې او ماشومان شامل وي،

 سره ناوړه سلوک او د بشري حقونو څانګې دا تورونه مستند کړي دي چې د هغو له مخې د ښځو او ماشومانو
تيری او ناوړه چلند د راپورونو له مخې دوام لري او حتی دا د افغان ملي امنيتي ځواکونو . تيری چلند شوی دی

 .  شویپه موجوديت کې او په ځينو حاالتو کې د هغوي د نيغ په نيغه فعاليت په پايله کې
 

فافيت د نشتوالی له امله ټولنې او نور کسان په دې خبر د دې سربيره د شپې د مهال د ناڅاپي بريدونو په اړه د ش
نه و چې ايا د محلي مشرانو سره مشورې شوې دي او آيا د اطمنان وړ نور روشونه لکه د سهار تر مهال د هدف 

نه وو  په دې اړه هم د دې تعقيبول او معلومول. الندې د ځای محاصره او نور په پام کې نيول شوي و او که نه
لکه د ګټورو معلوماتو تر السه کول، يا د شورشيانو او وسلې ( دغه ناڅاپي يرغل کومې نتيجې درلودلې چې آيا
د دغه ډول شفافيت نشتوالی د اغيزمن شوو ټولنو او د افغانستان د عوامو ترمنځ د دولت پلوه ځواکونو په ). نيول

 . وړاندې غصې او کرکې ته زمينه برابره کړې ده
 

کې همدارنګه داسې يو طرز العمل شته چې د هغه له مخې د توقيف شوو کسانو چې د شپې د تاکتيکي الرښود 
يرغل په پايله کې نيول شوي دي خپلوان او کورنۍ د يوې فورمې د الرې چې په هغې کې د اړيکو تفصيالت 

 د تاوان د پوره موجود وي کوالی شي د نړيوالو ځواکونو سره د توقيف پر مهال او يا هم د بيرته راستنولو او
په دغه فورمه کې د توقيف د .  اړيکه ټينګه کړي،کولو چې د هر ډول نيول شوی ملکيت او يا تخريب لپاره دی

د يوناما د بشري حقونو څانګې د بشپړ کړای شوې فورمې د هغو دوو د شپې د يرغلونو په . المل برخه هم شته
ف شوو کسانو د لټون او د موضوع د تعقيب لپاره د نړيوالو تر السه کړې دي چې په هغو کې د توقي اړه معلومات

يوه فورمه کې د ملکيت د تخريب او نيونې مشخصات . ځواکونو په اړه پوره تفصيالت نه دي ورکړل شوي
دوهمه فورمه کې د . ورکړل شوي دي خو د تعقيب او پوښتنې لپاره په کې د تماس نيولو د اړيکو معلومات نشته

ه اړه تفصيالت ورکړل شوی دي خو د کورنۍ لپاره په کې د تماس نيولو په موخه د اړيکو توقيف شوي کس پ
 . نيولو تفصيالت نشته څو هغه وکړای شي چې د توقيف محل ومومي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ٢٠١٠ مارچ، ۵د ايساف مطبوعاتي اعالميه، " ايساف په افغانستان کې د شپې پر مهال د نا څاپي بريدونو په اړه الرښود خپروي" 25
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نړيوالو وسله والو ځواکونو، د راپورونو له مخې د متحده اياالتو ځانګړو ځواکونو د   نيټه١٢په  د فبرورۍ
کې د يو شخصي کور د  د ختابه په کلي ګرديز د پکتيا د واليت په مرکز په ګډه وسله والو ډلو سره افغانو

محفل د لمانځلو په  په همدغه وخت کې په نوموړی کور کې د يو کورني. برېد تر سره کړ تالشۍ په مو خه
د يوې کورنۍ غړي وو هلته راغونډ شوي و چې د علمياتو په نتيجه کې پنځه ملکي کسان چې  خاطر خپلوان

ووژل شول چې د هغو په جمله کې دوه وروڼه هم و، چې يو يې د زرمت د ولسوالۍ د ملي پوليسو 
په وژل . دنده ترسره کوله  استخباراتي افسر وو، او بل يې د احمدآباد په ولسوالۍ کې د څارنوال په توګه

 کسان ټپيان شول چې د هغو په جمله څلور. چې دوه يې اميندوارې وې شويو کې درې ښځې هم شاملې وې
  . کلن هلک هم شامل وو او اته نور کسان هم توقيف شول١۵کې يو 

 
د نوموړې پيښې په اړه د يوناما د بشري حقونو د څانګي تحقيقاتو دا جوته کړه چې د متحده اياالتو او افغان 

 ،کړې وې او هغوي ژوبل کړی وځواکونو په فيزيکي توګه په هغه کور کې پر موجودو کسانو باندې حملې 
د شاهدانو له مخې له . او دې ته يې اړ ايستلی و چې د څو ساعتونو لپاره په سړه هوا کې لوڅې پښې ودرېږي

وروسته د وراړول شويو ژوبلتياوو او د متحده اياالتو او افغان ځواکونو د کافي  دوه يی هغو کسانو څخه
 په هماغه ورځ، څو ساعتونه وروسته د مړو شويو کسانو جنازې د .درملنې د نه برابرولو له امله مړه شول

 چې د الريون په ترڅ کې الريونوالو د محلي چارواکود ،ګرديز په ښار کې د اعتراض په ډول وګرځول شوې
تر دې . غوښتنه کوله، ځکه چې دوي د ملکي کسانو د وژنې له مخنيوي څخه عاجز پاتي شوې و استعفاوو

 کسانو کورنۍ پر دې ټينګار کوي چې مرتکبين دې د قانون منګولو ته وسپارل شي، دويدمه د وژل شويو 
خو د افغان حکومت له خوا هغه تاوانونه يې چې ټپيانو ته يې  هيڅ ډول تاوان د آيساف له خوا نه دی منلی

اړه نور معلومات لري چې آيساف د ناوړه چلند په  د يوناما د بشري حقونو څانګه. وو، منلي دي ورکړې
 .خو د تحقيقاتو پايلې او موندنې ال تر اوسه پورې نه دي خپرې شوي تحقيقات روان کړي دی

 
په داسې حال کې چې د شپې له خوا تالشي د دې هدف لپاره په الره اچول کېږي چې هغه کسان توقيف کړي 

چې حکومت  کړې ده ستندهچې په فعاله توګه په شخړه کې ونډه لري، خو د يوناما د بشري حقونو څانګې دا م
دا ډول بندي کول، د . پلوه ځواکونو ډير نور نارينه کسان هم د دغو تالشيانو په ترڅ کې بنديان کړي دي

ناکافي معلوماتي سرچينې او يا کله کله هم د نورو کورنيو د غچ اخيستلو په موخه  غلطو معلوماتو له مخې،د
کې افغان ملي امنيتي  چې په هغو ې داسې پيښې ثبت کړي ديد يوناما د بشري حقونو څانګ. رامينځته کېږي

بې  تر څو کلونو پورې تر توقيف الندې ساتلي دي ځواکونه او نړيوال پوځيان ملکي کسان له څو ورځو نيولې
ډول شواهد او مدارک وړاندې شوې کسان په دې پوه شي چې د هغوي پر ضد څه  له دې چې توقيف شوي

نه درلود چې د هغو شواهدو او مدارکو پر ضد اعتراض وکړي او د هغوی کره توب او ددې توان يې هم  ید
  .تر پوښتنې الندې راولي

 
 
 

  د شپې له خوا د ترسره شويو تالشيانو پر ضد الريون
چې اکثره د دغسې عملياتو  د شپې له خوا تالشې ګانې دومره د افغاني ټولنې د لېرې والی سبب ګرځېدلې دي

په هغه حاالتو کې چې په عملياتو کې د حکومت مخالف عناصر هم وژل شوي او  ه شوي حتېوروسته الريونون
د راپورونو له . الريونونه په سهيلي، سهيل ختيځ، مرکزي او ختيځو سيمو کې پېښ شوي دي. يا بنديان شوي وي

د . يلي سيمو کېمخې د ځينو داسې الريونونو شاته د حکومت مخالف عناصر والړ وو، په ځانګړی توګه په سه
ځينو الريونونو په ترڅ کې د افغان ملي امنيتي ځواکونو د ډير زيات ځواک د کارولو له امله د مرګ ژوبلې پيښې 

ګډ د تالشي عمليات د هلمند د واليت د  د افغان ملي امنيتي ځواکونو په مشرۍ چې په. هم رامنځته شوي دي
ريونونو المل وګرځيد چې ويل شوې و چې ګوندې د عملياتو ګرمسير په ولسوالۍ کې تر سره شوې و د يو لړ ال

جنسي تيری  او همدا راز ادعاء کېده چې ګوندې هم پر يوې نجلۍ په ترڅ کې قرآن کريم ته سپکاوی شوې دی
د راپورونو له مخې يو الريون چې د ). چې وروسته بيا څرګنده شوه چې دا تورونه بې بنسټه و. (شوی و

اصرو له خوا په الره اچول شوی و، په پايله کې تاوتريخولی ته واوښت او د لومړنی الريون حکومت د مخالفو عن
 نور کسان ١۶ ملکي کسان ووژل او ٨کې په الره اچول شوی و، افغان ملي امنيتی ځواکونو ١٢چې د جنوري په 
او افغان   ځواکونوتر سره شو، نړيوالو پوځي نيټه ١٣په دوهم الريون کې چې د جنورۍ په . يې ټپيان کړل

دي  ډير نور دا شان الريونونه د هيواد په ګوټ ګوټ کې تر سره شوي. ځواکونو پنځه ملکي کسان ژوبل کړل
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عاملين دې  مخه ونيسي او د بدرفتارۍ تالشيانو او بريدونو شپې د چې په ترڅ کې يې پر حکومت غږ شوی چې د
  .عدالت ته وسپاري

  
 

  
سوالۍ کې د شپې له خوا د يوې تالشۍ وروسته چې د امريکايي ځانګړو د کونړ واليت د اسمار په ول

 ترسره شوې وه يو الريون وشو چې په ترڅ کې يې درې تنه ملکي کسان ١٣ځواکونو له خوا د مارچ په 
نيټه د شپې له خوا د لوګر د واليت د ناصر په کلي کې يوه تالشي د درې کسانو د  ٢۵د اپريل په . ووژل شول
په دواړو حملو کې د . يو الريون وشو و سبب وګرځيده چې په راتلونکې ورځ د هغې له املهوژل کېد

غړې خپلوان په ننګرهار   د پارلمان د يوې ښځينه٢٨د اپريل په  .حکومت مخالف شکمن عناصر ووژل شول
ګډونوالو په له هم دې امله يو الريون وشو چې   سبا ته، د تالشۍ په نتيجه کې ووژل شول خواکې د شپې له

په ولسي جرګه کې هم وغندل ) تالشي( دشپې له خوادغه ناڅاپه بريد .کې د امريکا پر ضد شعارونه ورکول
  .شو
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حملې کوي نو نوموړې حملې  )لکه جنګياليو( کله چې پوځي ځواکونه د يو نظامي شی پر ضد :حقوقي تحليل
چې د  دهغو مقرراتو او اصولو له مخې ي، او دابايد د نړيوال بشردوستانه قانون سره په سمون کې تر سره ش

کله چې نړيوال د يوې . هدف د تثبيتولو، تناسب، په حملو کې د احتياط او نظامي اړتياوو پورې اړه نيسي
تر سره شي څو ثابته کړي چې دا يو  "ټول شونې شيان"لپاره " تثبيت"حملې پالن جوړوي، نو بايد د هدف د 

توپير وکړي او پر ملکي کسانو د حملې له کولو   ملکي او جنګياليو وګړوترمنځپه کې د او نظامي هدف دی
 .څخه ډډه شي

 
 

  زياتې قوې د کارونې پيښېخبرداری د نه مراعاتولو په صورت کی د  د
پيښېږي چېرته چې يوه ملکي نقليه واسطه د حکومت پلوو له خوا د دريدلو اشارو ته پام  هلته کارول زور زياتد

د يوناما د بشري حقونو څانګې د . ې په نتيجه کې يې د ملکي وګړو باندې مرګ ژوبله رامنځته کېږينه کوي چ
زور د  چې د زيات  په لومړيو شپږو مياشتو کې ثبت کړی دی٢٠١٠ټپي توب د   کسانو٣۶مرګ او د   کسانو٣۶

واکونو له خوا وژل شوي، دا د ټولو هغو ملکي کسانو چې د حکومت پلوو ځ. کارولو له امله رامنځته شوي دي
له امله د مرګ ژوبلو  استعمال  د لومړيو شپږو مياشتو په ترڅ کې د زور د زيات٢٠٠٩ سلنه جوړوي، چې د ١۶

ملکي مرګ ژوبلې او د ټولنو له خوا د ځواکونو د ساتلو له تدابيرو .  زياتوالی څرګندوی دی١٢۵په پيښو کې د 
زور د   کال په فبروری کې دې ته وهڅول چې د زيات٢٠١٠ځواکونه د څخه رابرسيره کيدونکو انديښنو نړيوال 

چې دا د هغه کمپاين )) SoP (٣٧٣د عمليات معياري طرز العمل(کارولو په خپلو طرزالعملونو کې بياکتنه وکړي
د زياتی قوی د يوه برخه ده چې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلو د پيښو د ختمولو په موخه تر سره کېږي چې د 

 کې ١٩ او بيا د اپريل په ١٩ نوی عملياتي معياري طرزالعملونه د فبروری په وتر ټول.  له امله راپيښېږيولوکار
د پيښو په اړه او د دې په باب چې آيساف بايد په  نوموړی طرزالعملونه د زيات زور د کارولو. شول خپاره

عملياتي معياري . نې برابرويڅرنګه په متناسبه توګه غبرګون وښيي، الرښوو مختلفو وضعيتونو کې
مجازو ضوابطو پر  طرزالعملونه يو داسي چوکاټ رامينځته کوي چې د هغه پر اساس زور صرف د نښتې د

نوموړې الرښوونې سرتيرو ته ښيي چې دا يقيني کړي چې د وضعيت د کنټرول د راوستلو . اساس کارول کېږي
په  مشورې دشوې دي، او دا چې د ځايي مشرانو سره لپاره د زور د کارولو پرته ټولې شونې هڅې تر سره 

د نښتې په صحنه  قطارونه طرز العملونه د چاپيريال سره په سمون کې تنظيم شي، او که چېرې ممکنه وي مرسته
 . کې پاتې شِي څو د زور د استعمال د کمولو لپاره الرې چارې ولټوي او د خپلو اعمالو لپاره مسؤوليت ومني

په سيګنالونو باندې نه دي  ګواکې چې چلوونکي ارولو ګڼې پيښې د دې له امله رامنځته شوې دیزور دک د زيات
 او يا د سيګنالونو څخه هيڅ خبر نه وو او يا دا چې نړيوالو پوځي ،پوه شوي او يا يې سترګې ترې پټې کړې دي
عامه  الونو په اړه ډيرېکه څه هم آيساف د زور د زياتولو د سيګن. ځواکونو نا څرګندې اشارې ورکړي وې

 .خبرتيايي کمپاينونه کړي دي خو له دې سره سره د ملکي کسانو د وژلو او ژوبلولو لړۍ ال دوام لري
 

د يوناما د بشري حقونو څانګه يادونه کوي چې د زور د زياتولو پيښې په ډيرو کورنيو، ماشومانو او مسافرينو 
د يوناما د بشري حقونو څانګې دا ثبت کړې . منفي اغيزه کړې دهباندې چې په ملکي نقليه وسايطو کې موجود و 

 ١٠د مۍ د مياشتې په . چې د زور د زياتولو له امله پنځه ماشومان وژل شوي او يو ماشوم ژوبل شوی دی ده
 کلن ماشومان يې د زرداد د غونډ په سيمه کې په ٢نړيوالو نظامی ځواکونو چې په يو کتار کې روان وو دوه 

 يو ماشوم او څلور ملکي کسان هغه ١٩د اپريل په . حال کې ووژل چې کورنۍ يې کابل خوا ته روانه وهداسې 
وخت د خوست واليت د ګربزو په ولسوالۍ کې ووژل شول چې د هغوي موټر نړيوال پوځي ځواکونو ته ډير 

 .ځان نږدې کړی و 
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د واليت د ژيړۍ د ولسوالۍ د سنځری په سيمه کې د يوې  نړيوالو پوځي ځواکونو د کندهار ١٢د اپريل په 
د يوې ځوانې  ورځنۍ ګزمې په ترڅ کې په يو بس باندې ډزې وکړې چې په نتيجه کې يې څلور ملکي کسان

په وخت کې د بس د دقيق موقعيت په اړه، او يا دا چې  د ډزو . نور ټپيان شول١٨ او ،په شمول ووژل نجلۍ
 د پيښې په اړه ١٢آيساف د اپريل د . وو يا نه، متناقض راپورونه خپاره شوي ديکوم سيګنال ورکړل شوی 

ه کې راغلی يخپل مسؤوليت منلی وو،لکه څرنګه چې په همدغه تاريخ باندی د آيساف د ګډې قومانداني په بيان
څو د   دید آيساف له خوا يو ګډ تحقيقاتي پالوی سيمې ته استول شوی و، د افغان ملي امنيتي ځواکونو او

د آيساف له قوله په دې اړه يو راپور هم خپور شوی وو، خو د يوناما د بشري . پيښې په اړه څيړنې وکړي
آيساف راپور ورکړ چې د راتلونکو پيښو د مخنيوي لپاره . حقونو څانګې ته کومه کاپي نه وه برابره شوې
يی  تاکتيکی الرښودونو  نيټې پر٢د  الی کال د جو٢٠٠٩د  تدابير نيول شوي وو، چې په هغو تدابيرو يی چې

زور  دزيات  اوپه کې،پر ملکي کسانو باندې د شخړې د اغيزې د کمولو په اړه دی بيا ټينګار درلود چې
دکارولو د سيګنالو په اړه د عامو خبرتياوو يو پراخ کمپاين، د نه وژونکو تدابيرو څخه کار اخيستل هم شامل 

 .و
 
 

دډيرو قربانيان د   له خوا نيول شوي اقدامات منظم او ثابت نه دي چې په نتيجه کې يېد نړيوالو پوځي ځواکونو
په يوه نادره پيښه کې يو نظامي څارنوال د زور د زياتولو د . سرګردانۍ، غضب او کرکې راپور ورکړی دی

 ملي اردو د  باندي د هرات د ګذرې د ولسوالی د افغان٢٨يوې قضيې په اړه څيړنې پيل کړې چې د مارچ په 
د جوالی په . تالشي په يوې پوستې کې پيښه شوې وه چې په کې يو کس وژل شوی او دوه نور ټپيان شوي و

 .چې په داسې يوه پيښه کې ښکيل وو په شل کاله بند باندې محکوم شو لومړيو کې د افغان ملي اردو يو تن
 

 
قانون له مخې د ملکي کسانو په مقابل  و دنړيوالد بشري حقون قانون او د نړيوال بشر دوستانه :حقوقي تحليل

کله چې جنګي عمليات ترسره کېږي د جګړې خواوې د . کې د وژونکی ځواک څخه کار اخيستل منع دي
 او هغو کسانو چې په مستقيمه توګه په جګړه ،ملکي کسانو چې د ژغورل شويو کسانو په ډول پيژندل کېږي

د جنګي سيمې څخه د باندې د . له حملې څخه ډډه وکړي ي کسانوکې برخه اخلي توپير وکړي او پر ملک
نوموړی احکام په الندې وضعيتونو کې د وژونکی . بشري حقونو د قانون احکام همداراز نافذ دي نړيوال

 :ځواک څخه کار اخيستل محدودوی 
)i( د خپل ځان، او د نورو څخه د مرګ او سختو ژوبلو د يو قريب الوقوع خطر په مقابل کې 

 دفاع،
)ii(  ،د يو ځانګړی خطرناک جرم مخنيوي چې د ژوند تهديد په کې شامل وي 
)iii(  ،د هغسې کس ګرفتارول چې د دې ډول خطر په کې وې او د مقاماتو په وړاندې مقاومت ښيي

 يا
)iv(  د دې ډول کس، د تيښتې مخنيوي کول، او يا کله چې خفيف وسايل نه شي کوالی چې

 .نوموړی هدفونه تر سره کړي
بايد هلته وکارول شي چې ډيره اړينه وي او د ژوند د ژغورلو په  عمدي ډول  پهوسلېل، ناريه په هر حا

 . موخه ترسره شي
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 هوايي بريدونه 
 کال لومړيو شپږو مياشتو کې د ٢٠١٠چې د   هوايي حملې ثبت کړي دی٢٢د يوناما د بشري حقونو څانګې 

دا د . 26دی)  نور ټپيان شوي۴۵لکي کسان وژل شوي او  م۶٩(  ملکي کسانو د تلفاتو سبب ګرځيدلي دي١١۴
 ملکي کسان ووژل ١٩١موده کې  چې په هغه  کال د همدغې مودې په پرتله يوه چټکه راټيټيدنه څرګندوی٢٠٠٩

 کال ٢٠٠٩ سلنه کمښت ښيي چې د ۶۴دا شمېرې د ملکي کسانو په وژل کېدو کې .  نور ټپيان شول٩٧شول، او 
 یکه څه هم د يوناما د بشري حقونو څانګې ډير. و کې د هوايي حملو له امله رامينځته شولد لومړيو شپږو مياشت

چې د هوايو حملو له امله رامينځته شوې وي، بيا د فبروی په مياشت کې د هوايي  کمې داسې پيښې ثبت کړې دی
 زياتوالی رامنځته شو حملو له امله د ملکي کسانو تلفات په چټکۍ سره زيات شول او د جون په مياشت کې لږ

په . چېرته چې په سهيل او ختيځ کې د حکومت د شکمنو مخالفو عناصرو پرضد بې شميره هوايې حملې وشوې
ثبت شول، او په ختيځه سيمه کې )  مرګ٣٩(سهيلي سيمه کې د هوايي حملو له امله تر ټولو زيات ملکي تلفات 

 هغو هوايي حملو شمير چې د ملکي ځانی تلفاتو سبب په داسې حال کې چې د.  د مرګ حاالت ثبت شوي دي٢٢
ګرځيدلی د ټولو هوايی حملو په پرتله ډير کم و، خو کله چې تلفات رامنځته کېږي نو د تلفاتو شمېر تر هر هغه 

 .چې د حکومت پلوه ځواکونو له خوا ترسره کېږي زيات دي نورو تاکتيکونو په پرتله
 

 د کوشين سيمې موسی خيل ته څيرمه په پيرۍ کې د حکومت ضد د  د پکتيا په واليت کې١٨ د جون په
د هوايي حملې د آوازونو په اوريدو سره د . شکمنو مخالفو عناصرو پر پټن ځايونو باندې هوايي حملې وشوې

 هوايي حمله کې. پناه واخيستله يوې کورني خپل کور پرې ايښود او تر يوې ونې الندې يی موسی خيل د کلی
له دولسو کلونو  چې ټول ماشومان ووژله و ماشومانوسره د پنځ مور او ددغې کورنۍ ښه شولهغوي په ن

د نښتې پخپلو عملياتي تفصيالتو کې بياکتنه  په يوې بياينه کې آيساف وويل چې. د کم عمر خاوندان و څخه
 ، خو په دېهکه څه هم د يوناما د بشري حقونو څانګې د آيساف نه په مکرره توګه غوښتنه کړې و. کوي

  .بريالی نه شوه چې د هغې بياکتنې د پايلو په اړه معلومات تر السه کړي
  

 
يی خپور کړی و، د  د يوناما د بشري حقونو څانګې د خپل مخکينۍ راپور چې د ملکي کسانو د ژغورنې په اړه

ډيرې انديښنې څرګندې کړې حکومت پلوه ځواکونو له خوا د هوايي حملو او هوايي بمباری له امله د تلفاتو په اړه 
 تاکتيکي الرښودونو له الرې رسيدګي وکړي ٢٠٠٩د آيساف قوماندانۍ هڅه وکړه چې نوموړو انديښنو ته د . وې

چې په هغو کې تصريح شوی وه چې هوايي حملې کله او څرنګه بايد تر سره شي او د تصميم نيولو لپاره څه 
ه راهيسې د يوناما د بشري حقونو څانګې د هوايی حملو له امله په له هغه وخت. آرونه بايد په نظر کې ونيول شي

ملکي مرګ ژوبلو کې د پام وړ کمښت ثبت کړی دی، او د آيساف له قوماندانۍ څخه غوښتنه کوي چې نوې 
 په پوره ، کې د هوايي حملو د محدودولو په اړه صادر شوي و۴ د آګست په ٢٠١٠تاکتيکي الرښودونه چې د 

په تحقيقاتو کې کافي شفافيت او د ملکي تلفاتو په مقابل کې چې د هوايي حملو له امله رامنځته . ړيډول تطبيق ک
  .کېږي حساب ورکونې ښايي د ملکي کسانو ژغورني ال پياوړې کړي

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
وه ځانګړی د يوناما د بشري حقونو څانګې صرف هغه هوايي حملی ثبتوي او تحليلوي يې چې ملکي تلفات ولري، او په ي 26

  .موده کې ترسره شوې ټول هوايې حملې نه ثبتوي
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 د يوناما د بشري حقونو څانګې په کونړ کې د نړيوالو پوځي ځواکونو له خوا درې هوايي حملې ثبت کړي دی

 د مانوګۍ د ولسوالی د کورانګل ١١د فبروري په .  ښځې او يو ماشوم وژل شوې وو١٨ په پايله کې يې چې
د نړيوالو پوځي ځواکونو له خوا يوه هوايي حمله  پر يوه مرکز شکمنو عناصرو  د حکومت ضدیپه سيمه ک

لولو لپاره وتلې وې، وشوه چې د راپورونو له مخې په نتيجه کې يې څلور ښځې چې سهار وختي د لرګيو ټو
د يوناما د بشري حقونو د څانګې د مکررو غوښتنو سره سره، دا ال تر اوسه پورې نامعلومه ده . ووژلې شوې

  .قومانداني په دې اړه کوم تحقيقات ترسره کړې دي که نه یچې آيا د آيساف سيمه ييز
 

منو عناصرو پر يوه قرارګاه باندې شک  د نړيوالو پوځي ځواکونو له خوا د حکومت مخالفو١۶د فبروري په 
يوه هوايي حمله وشوه چې د راپورونو له مخې يوه اووه کسيزه کورنۍ يې ووژله چې پنځه تنه يې ماشومان 

د يوناما د بشري حقونو د څانګې د غوښتنې په . و، او له پاکستانه افغانستان ته د کډوالو په توګه راروان وو
 ياغيان ١٠ړې حمله کې هدايت شوې بمونه غورځول شوې و او صرف ځواب کې آيساف وويل چې په نومو

وژل شوي دي چې له يوې معلومې نفوذي الرې له پاکستانه افغانستان ته د داخليدو په حال کې و، او د آيساف 
دا روښانه نه . د نښتې د ضوابطو سره سم لس واړه ياغيان ووژل شول، او نور کوم تلفات نه و رامنځته شوې

 . آيا د آيساف دا بيانيه د پيښې په اړه د څيړنو پر بنسټ والړه ده که نهده چې
 

 په منځ کې د افغان ملي امنيتي ځواکونو او نړيوالو پوځي ځواکونو د حکومت د ٢٨ او ٢٧د جون د مياشتې د 
ې ګډو عملياتو په ترڅ کې چې د کونړ د واليت د مرورې په ولسوالی ترسره شو مخالفو عناصرو پر ضد د
استوګنې  شکمنو عناصرو باندې چې له يوې محلې، او يا له پر مخالفو د حکومت وه نړيوالو پوځي ځواکونو

څخه ډزې کولې، يوه هوايي حمله تر سره کړه چې د راپورونو له مخې نوموړې هوايي حمله د پنځه  دځای
ګه په نيتجه کې دوه ښځې  جملې درې تنه ماشومان وو، او همدارنیکسانو د وژل کېدو سبب شوه چې له هغ

ګډو ځواکونو : "داسې وايي  خپره شوې وه٢٧د آيساف يوه بيانيه چې د جون په . او درې ماشومان ټپيان شول
احتياطي تدابير نيولې و څو له ناغوښتو زيانونو څخه ډډه وشي او آيساف د ملکي کسانو ته د مرګ ژوبلې د 

ف د يوناما د بشري حقونو څانګې ته وويل چې يو مخکښ آيسا. " اوښتلو کوم راپور نه دی ترالسه کړی
  .راپور نه دی بشپړ کړی افسر سيمې ته سفر کړی خو ال تر اوسه پورې يې خپل د تفتيش دتحقيق
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چې د شخړې ټولې خواوې  بشردوستانه قانون سره سمې ترسره کېږي هوايي حملې د نړيوال :حقوقي تحليل

ه ټولو حاالتو کې د ملکي کسانو او جنګياليو تر منځ توپير وکړي او ملکي وګړي او د دې ته اړ باسي چې پ
ملکي ټولنې او يا ملکي اشخاص بايد د حملو نښه و نه  او په همدې اساس هيڅ. هغوي شتمنۍ خوندي کړي

سربېره پر دې، په شخړې کې . او حملي بايد صرف او صرف نظامي شيانو ته متوجه شي. ګرځول شي
دا منع ده . لې خواوې او د هغوی وسله وال غړي د جنګي ميتودونو او وسيلو نامحدوده انتخابونه نه لريښکي

چې د وسلې او جنګي ميتودونو څخه په داسې يو ډول کار واخيستل شي چې ناغوښتلی تلفات او له حد زيات 
 . کړاوونه رامنځته کړي

 
اره پاملرنه وشي څو د ملکي کسانو او ملکي شيانو ژغورنه د نظامي عملياتونو په ترسره کولو کې، بايد دوامد

وسله وال ځواکونه بايد د ملکي کسانو د ژوبلولو او د ملکي شيانو له ويجاړولو څخه د ډډې کولو او يا . وشي
لو د کچې د راکمولو لپاره ټول شوني احتياطي تدابير و ويجاړ شيانوپه هر حال کې د ملکي کسانو ژوبلولو او

 چې ملکي بايد په نظر کی ولری دوي بايد همداراز د جنګي وسيلو او ميتودونو په غوره کولو کې .ونيسي
کسانو ته د اتفاقي ځاني تلفاتو اړولو، او ملکي کسانو ژوبلولو او ملکي شيانو ته له زيان رسولو ډډه وکړي او 

 .نې احتياطي تدابير ونيسييا په هر حال يې د وراړول شويو زيانونو د کچې د راټيټولو لپاره ټول شو
 

د نړيوال بشردوستانه قانون سره سم، خواوې بايد د دې په ارزولو کې چې مه کړه يوه حمله د ملکي کسانو د 
اتفاقي ځاني تلفاتو المل وګرځي، او يا ملکي کسان ژوبل کړي او يا ملکي شيانو ته زيان ورسوي، او يا د 

پرتله اضافي او  ب وګرځي چې د تمه کېدونکي نظامي امتيازاتو پهنوموړيو ټولو زيانونو يوځای د رسولو سب
او وروستۍ دا چې په جګړه کې ښکيلې خواوې بايد د . غير ضروري بريښي، ټولې شونې هڅې ترسره کړي

خبرتيا  هغو حملو په اړه چې ښايې پر ملکي کسانو باندې منفي اغيزه وکړي، موثر او د وخته مخکښې
  . کار د کولو لپاره حاالت برابر نه ويورکړي، خو دا چې د دې

 
 

  د مرګ ژوبلو او د شتمنيو د زيان په مقابل کې د خسارې جبران
 
 ٢٠٠٧چې په   ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ښاغلی لويس اربور په ګډونود ملګر  کال راهيسې،٢٠٠٨د 

اف او ناټو باندې غږ کړی و چې د هغو ژغورنيزو فعاالنو پر آيس کال له افغانستان څخه يی لېدنه کړې وه، ټول
يې ګاللي دي، د  ملکي کسانو لپاره چې د جنګي عملياتونو له امله شخصي زيان او د شتمنيو د ويجاړيدلو زيانونه

او   د ناتو مأموريت٢۶ کال د فبرورۍ په ٢٠١٠د . جبران واحد سيسټم تطبيق کړي ملکي کسانو د خسارې د
 درلود آيساف په خپل غير الزامي الرښودونو کې بياکتنه وکړه چې په کې د نورو مأموريتونو په کې ګډون

د دې بياکتنې هدف دا وو چې د آيساف د ځواک ورکوونکو هيوادونو . خسارې مناسب جبران هم توضيح شوې وو
 چې په منځ کې د خسارې د جبران موضوع مروجه شي چې دا بياکتنه يوه ناپالن شوې او ناکافي بياکتنه وه ځکه

 .مختلف هيوادونه د پيسو د ورکولو مختلف ميتودونه کاروي
 

 د الرښودونو تمرکز په دې دی. 27 نيټه د شمالي اتالنتيک شورا نوموړي الرښودونه تصويب کړل١١د جون په 
نوموړې . شتمنيو ته د اوښتو زيانونو تصديق وشي ملکي کسانو چې د جګړې په ترڅ کې د ملکي تلفاتو او د

 د سرتيرو څخه غواړي چې د آيساف د ملکي کسانو د تلفاتو د څرک معلومولو دفتر لپاره د ملکي الرښودونه
 او په فعاله توګه د 28.تلفاتو، او د ملکي کسانو شتمنيو ته د وراوښتو زيانونو پيښې د امکان په صورت وڅيړي

 او حساب ورکونې موضوع اشخاصو او د ټولنو د زيانونو په اړه همکاري وکړي او په پروسه کې د شفافيت
و دسرتيرو ورکوونک د الرښودونو پر وخت او په اغيزمن ډول پلي کول بايد د آيساف د قوماندانۍ او. يقيني کړي

 .هيوادونو د اجندا په سر کې پاتې شي

                                                 
  . کې خپاره شي۶ کال د آګست په ٢٠١٠تمه کېږي چې د ا غير الزامي الرښودونه د  27 

د يوناما د .  کال د سپتمبر په مياشتې په آيساف کې جوړ شوی و٢٠٠٨د ملکي کسانو د تلفاتو د څرک معلومولو دفتر د  28
  . معلومات رارسيدلي دي چې د ملکي تلفاتو د څرک معلومولو دفتر اوس پرخپلو فعاليتونو بياکتنه کويبشري حقونو څانګې ته
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  د ملکي تلفاتو په وړاندې د افغانستان د حکومت غبرګون
 

وا وراړول شوي ملکي تلفات، او پر ملکي کسانو باندي د حکومت پلوه ځواکونو او د حکومت ضد عناصرو له خ
. ان ملکي وګړو او د افغان حکومت لپاره يوه مهمه انديښنه دهغد هغوي د عملياتونو له امله منفي اغيزې، د اف

ولسمشر کرزی په مکرره توګه له نړيوالو پوځي ځواکونو څخه غوښتي چې د شپې تالشۍ اوهوايي حملې بندې 
 کال د فبرورۍ د مياشتې د افغانستان د ٢٠١٠د . ف ځايونو کنټرول دې افغان حکومت ته وسپاريکړي او د توقي

پارلمان د پرانيستلو په ترڅ کې ولسمشر کرزی وويل چې ناټو بايد ال زياتې هڅې وکړي څود ملکي تلفاتو 
 ځانګړی ډول په په. مخنيوی وشي، او اعتراف يې وکړ چې د ملکي تلفاتو په راکمونه کې پرمختګ شوی دی

 په می کې د امريکا له متحده اياالتو څخه د ٢٠١٠د . هغو تلفاتو کې چې د هوايي حملو له امله رامنځته کېږي
 ٢٠د جوالی د . لېدنې پر مهال، ولسمشر کرزي د شپې له خوا د تالشيو د پای ته رسولو يو ځل بيا غوښتنه وکړه

ملکي تلفات او د ملکي کسانو ساتنه تر ټولو "... ډاګه کړه چې د کابل د نړيوال کنفرانس وروستۍ اعالميې په
ګډونوالو د . ستره انديښنه ده او يادونه يې وکړه چې زياتره ملکي تلفات د ياغيانو د برېدونو له امله رامنځته کېږي
ې د دوامداره هر افغان او نړيوال ملکي وژنه وغندله، او افغان او نړيوال پوځي ځواکونه به د ملکي تلفاتو د کچ

   29. "راکمولو موخې ته ژمن پاتې شي
  

ولسي او د مشرانو دواړو جرګو په مکرر ډول د ملکي تلفاتو مسأله، د حکومت ضد عناصرو او د حکومت پلوه 
ځواکونو عملياتونه، او د افغان حکومت او نړيوالو پوځي ځواکونو د ملکي کسانو د ژغورنې ناتواني، او د ملکي 

  .نيولې ده  په اړه د شفافو او بشپړو څيړنو اړ تيا تر بحث الندېتلفاتو د پيښو
 

دغه څيړنې زياتره د . د ملکي تلفاتو د عمده پيښو د څيړلو لپاره حکومت زياتره ناپالن شوې څېړنې ترسره کوي
په حکومتي څيړنو کې معموال د حکومت .  الرې خپرېږي لهواليت په کچه ترسره او په پراخه کچه د رسنيو

کله چې . لکي او امنيتي پالوې شامل وي، او زياتره د حقيقت موندنې د مأموريت په څير دنده ترسره کويم
چې موندنې ) چې زياتره عام نه وي(څيړنې بشپړې شي، معموأل په لنډ وخت کې د څيړنو کميټه راپور خپروي 

ال کوم کړندودونه او آرونه په پام دا روښانه نه ده چې د دغو څيړنو پر مه. توحيدوي او ولسمشر ته يې استوي
په ځينو پيښو کې چې د يوناما د بشري حقونو څانګې څارلې، . کې نيول کېږي او له هغې وروسته څه پيښېږي

د . کړی دیورولسمشر کرزی ځپل شويو کورنيو ته د ولسمشر د صالحديد له بودجې څخه د خسارې جبران 
، د يوناما د بشري حقونو څانګه وړانديز کوي چې حکومت بايد په ملکي کسانو د ژغورنې د پياوړی کولو لپاره

پيښې وڅيړي، او د ناپالن شوو طرزالعملونو پر ځای  منظم ډول چېرې چې شونې وي، د ملکي تلفاتو ټولې سترې
سربېره پر دې، حکومت بايد د څيړنو، مأموريت، په څيړنو کې د ښکيلو . معياري طرزالعملونه غوره کړي

و وروستي راپور لپاره کړندودونه او آرونه تشخيص او عام کړي، او دا يقيني کړي چې هره څيړنه په کسانو، ا
مفصله او شفافه توګه د عدلي طب د تخصصي معيارونو سره سمه ترسره کېږي، او د څيړنو راپور او د تعقيب 

 .کميټې ته د کورنيو السرسی خوندي کړي
 
 

  حساب ورکونه
  

د پوځيانو د مرسته کوونکو هيوادونو په ګډون، ټول هيوادونه نړيوال عمومی مسوليت لري د آيساف په چوکاټ کې 
د تر سره  چې د نړيوالو بشری حقونو او يا هم د نړيوال بشردوستانه قانون څخه د خپلو سرتيرو او ملکيانوله خوا

ه هيوادونو ته چې يوازی دغه مسووليت هغ. باوري، شفاف او بی پرې تحقيق تر سره کړي شوو سرغړونو په اړه
اړتيا ده چې . عمل کوي او يا هم د آيساف په چوکاټ کې د ګڼ مليتی پوځونو په چوکاټ کې عمل کوي، يو شان دی

يا د انفرادی هيواد په ذريعه او يا هم که چيري کافی ميکانيزم شتون ولري د تيار شويو ميکانيزمونو  دا ډول څيړنې
  .  تر سره شي،نو په واسطه رامنځته شوي ديچې د ګڼ مليتی ځواکو ،له الرې

  
چې په ملکي وګړو باندي د جګړي اغيزې را کمې  الرښودونو او ډايريکيتفونو د الرې که څه هم آيساف د هغو

چې د ملکی تلفاتو لپاره پياوړي  کړي معقول تدابير نيولي دي، خو د يوناما د بشری حقونو څانګې مشاهده کړې ده
به نور هم د ملکي کسانو ساتنه ښه کړي او په پايله کې به د ملکی کسانو په مرګ ژوبله کې احتساب او شفافيت 
 څيړنې اعالن او تر و ځواکونوکوم وخت چې نړيوال د يوناما د بشري حقونو څانګې ليدلي دي. ستر کموالی راشي

او د السرسی وړ ګرځيدلی  توالس الندې نيولې دي، خو د څيړنو د پايلو په اړه ډير لږ معلومات او توضيحات چم
                                                 

 نيټې په نړيوال کنفرانس کې چې په کابل کې ٢٠ د جوالی ٢٠١٠ مخ چې د افغانستان په اړه د ۶د کابل کنفرانس اعالميه،  29
  .جوړ شو، خپره شوې ده
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 يوازې داسې څو ید يوناما د بشری حقونو څانګ. اکثره وخت خپرې شوې نه دي د څيړنو پايلې ډيری يې. دي
قربانيانو او اغيزمن شوو ټولنو ته اکثره . چې په هغو کې د څيړنو يوه برخه نشر شوې ده  یدقضيي ثبت کړي 

ومندانانو په ګډون د ټولو هغو کسانو پر ضد چې د ملکی تلفاتو معلومات نه دي ورکړل شوي چې آيا د ق وخت
د ملکی کسانو د ال ښې ساتنې په . مسووليت په غاړه لري، کوم انظباطی او يا بل عمل تر سره شوی او که نه

موخه، د څيړنې او احتساب هره پروسه بايد دا ډاډمنه کړي چې په شفافه طريقه باوري څيړنې تره سره شي، او 
د هغو کسانو پر . ته چې مناسبه وي، په زيانمن شوي ځاي کې توضيحات ورکړل شي او معذرت وغوښتل شيچير

  .ګرم وموندل شي، تاديبی تدبيرونه ونيول شي ضد چې د پوځي او يا داخلی قانون څخه په تيري کولو
  

د ځانګړو ځواکونو او يا هم  چې نړيوال ځواکونه اکثره وخت د يوناما د بشري حقونو څانګې دا هم ياداښت کړې ده
د . د حکومتی اړوندو پوځي ډلو د فعاليتونو په اړه چې د ملکی تلفاتو سبب ګرځي، په عام ډول راپور نه ورکوي

جګړې څخه په اغيزمن شويو سيمو کې د ملکي کسانو ساتنه به هغه وخت ال پسې ښه شي که چيري ټول ځانګړي 
د يوناما د بشری حقونو څانګي ته راپور ورکړ . سې سره مخامخ شيځواکونه د يو ستر احتساب او شفافې پرو

چې د نورو  شوي دي شوی دی چې د شپی له خوا په تر سره شويو بريدونو کې داسی ګټه ور معلومات تر السه
 خو دغه پايلې ټولنو ته نه دي رسول شوي چې په نتيجه کې د دوامدارې کرکی ،بريدونو څخه يې مخنيوی کړی دی

د يو شمير مړينو او ژوبلو پر بنسټ چې تر اوسه هم د شپې په بريدونو کې واقع کيږي، د يوناما د . ويسبب ش
او که د ممکنه بديلونو څخه کار اخيستل ناکامه شي، چې په حقيقت کې د ملکی  بشري حقونو څانګه انديښمنه ده

  .شي  بهد ژوند د السه ورکولو سبب کسانو درناوي ګڼل کيږي، د ال زياتو کسانو
 
 

د يو هوايی بريد په اړه د متحده اياالتو څيړنې، چې د ارزګان واليت د چارچينو د  نيټه٢١د فبروري د مياشتې په 
 تنه ٢١يې تر بريد الندي ونيولو او په پايله کې لږ تر لږه  کتار ولسوالۍ په سورکۍ سيمه کې د دريو نقليه وسيلو

په ډاګه  يو شمير تيروتنې او حذفونې ول، د ګډونکوونکو له خوايې تنه نور ژوبل ش١۴ملکيان ووژل شول او 
بيرته خپلې سيمې، سورکۍ ته وړل چې د تيرو جګړو له امله بې ځايه  دغه کتار داخلی بی ځايه شوي کسان. کړې

ۍ نيټه معذرت وغوښتلو او همدارنګه د م ٢٣د فبرورۍ په  جنرال مک کرستال د دغه ملکی تلفاتو له امله. شوي و
شوې   نيټه په افغانستان کې د متحده اياالتو ځواکونو د دغي پيښې په اړه د متحده اياالتو ليکل٢٩د مياشتي په 

عملې له خوا د ناسم او غير   د يرغل کوونکې:د څيړنې په موندنو کې داسی راغلي دي .خپرې کړې موندنی
شوي چې دغه وسايط  و تحليلونه نه وو چمتومسلکی راپور ورکولو سره؛ ځمکنی قومندان ته ټول موجود شواهد ا

 دغه معلومات چې کتار د بريد د ځواک څخه پرته کوم بل څه دي چې دا د يرغليزې ګواښ نه دی،، او دښمنانه
په افغانستان کې د متحده اياالتو د . ،،او يا هم کم ارزښته ګڼل شوي ې له خوا يا له نظره غورځول شویيعمل

د رټنې يادداښت،، او دوو افسرانو  څلورو افسرانو ته ميی پر بنسټ جنرال مک کرستالځواکونو د مطبوعاتی اعال
د متحده اياالتو په پوځی قضايی سيسټم کې دغه ډول يادداښتونه، د غير .(ته اخطاريه يادداښت،، صادر کړی دی 

د  د دغی پيښې ځواکونود افغانستان دولت او په افغانستان کې د متحده اياالتو  .)دي قضايی مجازاتو ډولونه
  . خپلوانو ته د تاوان د تالفۍ غرامت ورکړ قربانيانو

  
د هغو  پر بنسټ په افغانستان کې د متحده اياالتو ځواکونو اعالميې  نيټې د٢٠ کال د مۍ د مياشتی د ٢٠١٠د 

غير قانونی  يود در پو ځيان لږ تر لږه ادعاګانو په اړه جنايي څيړنې پيل کړې چې د امريکې د متحده ايالتو
ځواک منسوبين   پلي٢ نمبر د سترايکر د لواء د ۵د راپورونو پر بنسټ دغه عسکر د . لپاره مسوول دي وژنو

وژنه   تنه عسکر په عمدی۵د رسنيو د راپورونو پر بنسټ . و چې د کندهار په واليت کې يی عمليات کول
  .تورن ګڼل شوي دي پيښو کې  يرغل په تورن شول او دوه تنه نور په دريو جال د

 
 

  وسله والو ډلو احتساب  پلوه د افغانستان د ملی امنيتی ځواکونو او د حکومت
  

د رسنيو د راپورونو پر بنسټ، د مۍ د مياشتې په نيمايی کې، يو افغان پوځی څارنوال د امريکا د ځانګړو ځواکونو 
مه په نا ضربتی قوې د قندهار د چې ه يې کولهد يو افسر د ګرفتارۍ امر صادر کړ چې د يوې ډلې افغانانو قوماند

او د دوي له خوا  د متحده اياالتو د ځواکونو له خوا روزل شوې ده  ضربتی قوهويل کيږي چې د قندهار. ياديږی
 ٢٩ کال د جون د مياشتي په ٢٠٠٩د  د دغه ډلې غړو د قندهارد واليت د پوليسو قومندان او جنايی آمر. تمويليږي

د قندهار واليت .  ډلې يو تن د توقيف څخه خوشې کړيیخپلد هغه مهال ووژل کله چې دوي غوښتل نيټه په ډزو 
د دغې قضيی ابتدايی جنايی مسولې محکمې څلور تنه په .  تنه توقيف کړي دي ۴١امنيتی ځواکونو د قضيې په اړه 

رياست د مشر د وينا پر بنسټ، يو د څارنوالۍ د تحقيق د .  تنه په اوږد مهاله بند محکوم کړل٣٧اعدام او پاتې 
او په هغه کې د امريکايی ځانګړی ځواک د ياد شوي افسر د  مکتوب بهرنيو چارو وزارت ته استول شوی دی
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د يوناما د بشری حقونو څانګې ته وويل  سئيد د عدلي تعقيب د تفتيش د رياست ر. عدلی تعقيب غوښتنه شوې ده 
  .ارت له خوا د خپل مکتوب ځواب نه دی تر السه کړیچې تر اوسه دوي د بهرنيو چارو د وز

 
د ملی  چې د افغانستان دي دا جوتوي د هغو اسنادو پر بنسټ چې د يوناما د بشری حقونو څانګې تر السه کړي

د ساري په ډول وروسته له هغه چې د مارچ په . احتساب کيږي د تخطۍ په صورت کې ډير امنيتی ځواکونو سره
 موټر چې د دغه کمپنۍ امنيتی کمپنۍ شخصي واليت د ترينکوټ په ولسوالۍ کې د يوې د ن نيټه د ارزګا١٣

 د کمپنۍ محافظينو سړک ، تنه ووژل شول۵وچاوديد او يو کس ټپی او  بم محافظين يې انتقالول د سړک د غاړې په
د . دليل ويلويی  دوي سره په دغې تالشيۍکې دوي يو موټروان ووژلو چې. يې پيل کړه  بند کړ او د موټرانو تالشي

يوناما د بشری حقونو څانګې په پر له پسی ډول د پيښی مساله د واليتی پوليسو سره شريکوله خو هيڅ ډول کومه 
  . څيړنه تر سره نه شوه 

  
وخوت  کې د پوليسو يو موټر پر چاوديدونکو توکو باندې په ولسوالۍ  نيټه د ارزګان واليت د ترينکوټ۴د اپريل په 

د موثقو راپورونو پر بنسټ د يو تن ځايی زورواکی مسلحو کسانو چې د پوليسو . د يو افسر د وژلو سبب شوچې 
څو السی بمونه و   د يو مظنون کس کور ته ننوت، هغه يې ووژلو، په کور کې يې،اړيکه درلودله سره يي
 ګواښ شوی چې بايد سيمه ته د مړ شوي کس کورنۍ. را کښ کړ د موټر په ذريعه او د هغه مړی يی غورځول
ځايی زورواکی سره  د دواړو د واليتی پوليسو او همدارنګه د په داسې حال کې چې يوناما دغه پيښه. پريږدي 

  . تر سره شوې  هيڅ کومه څيړنه نه ده پورې  نيټې٢۵ د مياشتې تر  تر اوسه يعنی د مۍ،شريکه کړله
  

 دا حق لري چې پوه شی ولې ځکه د قربانيانو کورنۍ ر مهم د ید ملکی کسانو د تلفاتو په اړه عمومی احتساب ډي
او آيا هغه ملکی کسان چې وژل شوي او يا هم ټپی  منځته شوې او ژوبلې را وژنې دغه عمليات تر سره شول، ولې

مظاهرې ځکه تر سره کيږي چې افغانان د پوځی عملياتو په پايله کې د . مسوول کسان و او که نه شوي دی دوي
رابرسيره کړي چې ولې د عملياتو په هکله،   کسانو د تلفاتو په اړه په غصه کيږي او غواړي چې خپله نا هيليملکی

که چيري زيات شفافيت شتون ولري نو به د ځايی ټولنو . د شپی له خوا د بريدونو په ګډون، معلومات شتون نه لري
او د  د يوناما د بشری حقونو د څانګې.  ښه شياو کرکې سبب شی او د ملکيانو تحفظ به هم ال پسی د لږی غصې

ې دوي وويل چې لومړيتوب دا دی چې دوي د کلوګر او وردګو د واليتونو د مشرانو سره د خبرو اترو په دوران 
کيدلو د معافيت دود ته د پاي ټکی کيږدي او هغه کسان  کسانو د وژلو او ټپي عملياتو په دوران کې د ملکی پوځي

 .تر سره کوي بايد مسوو ل وګڼل شي ګانې طيډول تخ چې دغه
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 ضميمه
 ونهفد ملکي تلفاتو په اړه اضافي ګرا

  
  په لومړيو شپږو مياشتو کې د ملکي وګړو د مړينو ثبت شوی شمير٢٠١٠ او ٢٠٠٩، ٢٠٠٨، ٢٠٠٧د 

 

 
 

 
 خواوو او ، په جنګ کې د ښکيلو په لومړيو شپږو مياشتو کې د ملکي وګړو د مړينو ثبت شوی شمير٢٠١٠د 

 مياشتو پر بنسټ
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2007: Total =  684 50 45 104 85 147 253

2008: Total = 818 56 168 122 136 164 172

2009: Total = 1054 141 149 129 128 271 236

2010: Total: = 1271 173 197 198 211 166 326
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AGE: Total =  920 120 98 172 139 119 272

PGF: Total =  223 40 81 11 35 22 34

Other: Total =  128 13 18 15 37 25 20
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 ، د سيمې پر بنسټ په لومړيو شپږو مياشتو کې د ملکي وګړو د مړينو ثبت شوی شمير٢٠١٠د 
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CH: 3 NER: 33 NR: 35 WR: 73 CR: 103 ER: 119 SER: 221 SR: 684


