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نېټه د  ۰۱کال د اپریل په  ۵۱۰۲عکس. یو سړی د ننګرهار والیت، د جالل په ښار کې د  ۵۱۰۲د رویتر/ ©په لومړۍ صفحه د 
د پنځه ماشومالنو  وژل شوي او ۲۵تلفات )  ملکيانو ته ۰۲۱ټپ ي ماشوم سره مرسته کوي، پېښه کې  یو ځانمرګي برید وروسته یو

   مه اخستل شوی دی. ۰۱اپریل په  کال د ۵۱۰۲د  عکس ټپ ي شوي( اړولي وو.تنه  ۰۵۱ په ګډون

 نېټې انځور  ۰۱کال د اپریل د  ۵۱۰۲د 

بریدونو له  ډله ییزو په لومړۍ نیمه ی  ي کې د ځانمرګو او  ۵۱۰۲سلنه زیاتوالي مستند کړی، چې د  ۸۱یوناما په ملکي تلفاتو کې 
 امله دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ټوټه ټوټه په افغانستان کې د تاوتریخوالي ویره، د ماشومانو، میندو، خویندو، زامنو او پلرونو ارقام د ملکي تلفاتو یوازې "
غمجنې کورنۍ او د غم ځپلو عادي افغانانو زیانونه نه  ارقام. په دې راپور کې راغلې شي منعکس کولیپه بسیا ډول نه جسدونه 

 "کې د جګړو حقیقې پایلې دي. په افغانستان ې ناخوالېي. دغه ټولالپه ډاګه کوشي 

 ۵۱۰۲په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منیشي ځانګړی استازی، نیکوالس هیسم، کابل، اګست، 

 

 

 

 

دا په افغانستان کی د ملکي وګړو د اوږدو مصیبتونو  په اړه یو بوگنونکی او زړونو ته ټکان ورکونکی راپور دی چي له وسله والی  "
ډول ځوریږی او د نا امنۍ او بی باورۍ په داسی فضا کی ژوند کوي چې نه پوهیږی بانک ته ،د خیاطی  ېسپرله پڅخه په  ې ګړ ج

 او که نه. "  ځل وي کورس او یا د واده کومو مراسمو ته به د دوی ورتګ  وروستی 

د نړیوالو بشري حقونو او د بشر پالنې د نړیوال قانون څخه د سختو سرغړونو په وړاندې معافیت په افغانستان کی اوږد مهاله  
لړۍ اور ته لمن وهي. د دې زهرجنې لړۍ د پای ته رسولو په موخه دې ته اړتیا شته چې د ا سابقه لري او د تاوتریخوالی د

 ونه پورته شي. "احتساب په اړوند چټک او مشخص ګام
 

  ۵۱۰۲اګست،  ژنیو ، ، زید رعدالحسین ،د ملګرو ملتونو د بشری حقونو عالی کمیشنر
 

 

 

 

  



 

 

 

 کصالحیت/وا

کال شپږ میاشتنی راپور په افغانستان کې  ۵۱۰۲د په افغانستان کې په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړوند دغه 
د جنورۍ د لومړۍ  دې کال  پالوي )يوناما( د بشري حقونو د څانګې له خوا چمتوشوی دی چې دد ملګرو ملتونو د مرستندويه 

 مې نيټې پورې موده رانغاړي. ۲۱تر څخه د جون

( ۵۱۰۲/) ۵۵۰۱دغه راپور د يوناما د هغه صالحيت له مخې چمتو شوی دى چې د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا له خوا د 
په موخه هڅې همغږې  د باوِر کيدو څو د ملکي وګړو وضعيت وڅاري ، د دوي د ساتنې"رکړل شوی پريکړه ليک په اساس ورته و 

نړيوالو  پهاساسي قانون او  په ، چې د افغانستاند احکاموازاديو او بشري حقونو بنسټيزو تقويه کړي او د  لکړي، حساب ورکو
د ډول پلي کېدو کې مرسته وکړي ، په ځانګړي ډول  په بشپړ تسجیل شوي دي  ، چې افغانستان ي  ې غړيتوب لري کيتړونونو 

 "له خوا د هغوي له ټولو حقونو څخه د برخمن کیدو سره تړاو لري. د ښځوچې  هغو احکامو په پلي کولو کې مرسته وکړي 

پريکړه ليک،په افغانستان کې د وسله والو شخړو په ترڅ کې د ملکي وګړو د وضعیت او په   (۵۱۰۲) ۵۵۰۱ د امنیت د شورا
 ځانګړې توګه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړوند روانې څارنې او راپورورکونې ته اهميت ورکوي . 

: په خپلواکه او بې پلوه ډول د يوناما يو لړ فعاليتونه تر سره کوي چې هدف ي  ې په ملکي وګړو د جګړې د اغيزو راکمول دي لکه
جګړو کې د زیانمن شویو ملکي وګړو د ساتنې د په وسله والو  ؛المل ګرځي داسې پېښو څارنه چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې

تقوي  ې په موخه مالتړ؛ او د داسې نوښتونو پیل چې د نړیوالو بشري حقونواود بشر پالنې د نړیوال قانون او د افغانستان د 
ساسي

 
  قانون اونورو قوانینو سره په سمون کې وي او په جګړه کې د ټولو ښکیلو خواوو له لوري ي  ې رعایت وشي.  ا

 ایچ  دا راپور د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کميشنرۍ دفتر )اوایچ سی
 
تخنیکي د هغه له  ر( له خوا بیا ک تل شوی اوا

 معلوماتو څخه برخمن شوی دی.

 

 

 



 

 

i 

 

 ميتودولوژي 

له مختلفوسرچېنو سره  ،يوناما د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه تر هغه ځايه چې ممکن وي د مرګ ژوبلي په سيمه کې څيړې 
معلوماتو بيال بيل ډولونه راغونډوي چې د اعتبار او رښتينتوب له مخې ارزول شوي وي. يوناما د هرې  سال مشوره کوي او د

چې د امکان تر حده پورې له مختلفو منابعو څخه راټول شوي معلومات او  ،څيړنه او تحليل کې زياته هڅه کويپيښې په 
نظامي برخه والو )د د  ، و او په مستقيم ډول د زيانمنو شويو وګړ  ، قربانیانود عيني شاهدانو ، لکهنظريات کره او کنټرول کړي 

د ولسوالۍ او واليت چارواکو،  کلي/ ځای  يد  ،په ګډون( او د دولت عناصرو  افغانستان د حکومت او نړيوال نظامي ځواکونو
 نورو برخه والو بیانونه. مذهبي او د ټولنې د مشرانو او 

د الس ته راغلیو له ځای څخه  ود پيښ ،ک تنې څخهساحې  لهپه مستقيم ډول معلومات له داسې سرچینو څخه الس ته راځي لکه 
زموینه، له روغتونونو او روغتیاي  ي مرکزونو څخه ک تنه ، ویډیوي  ي او د محل څخه انځورونه ، د ملګرو 

 
جنسونو او شواهدو فزیکي ا

ملتونو د امنيت او مصوونيت د څانګې او د دې سازمان د نورو ادارو راپورونه، د دوېيم الس سرچېنو بيانونه او هغه معلومات 
 تي موسسو او نورو درېيم الس سرچینوله خوا را غونډ شوي وي. چې د نادول

د ملکي تلفاتو د هرې ځانګړې پیښې د کره کولو لپاره یوناما لږ ترلږه درې ډوله سرچینو ته اړه ده لکه قرباني، شاهدان، طبي 
ه ځايه چې ممکن وي، ترهغپرسونل، ځاي  ي چارواکي، په جګړه کې دښکیلې له لوري تایید، ځاي  ي مشر یا نورې سرچینې. 

د  ،تحقيقات د قربانيانو يا د حادثې د عيني شاهدانو په مستقيم شهادت او د پيښې د ځاي په پلټنو والړ وي. په ځينو وختونو کې
وي، او دغه ډول تحقيقات ممکن نه وي، په داسې وختونو کې يوناما  پىښې ځاى ته د امنيتي ستونزو له امله الس رسی محدود

امکان تر بريده د پراخه معتبرو شبکو څخه معلومات تر السه کړي اوداعتبار اوباور له مخې ي  ې کره  کونه کاروي چې ديو لړ تخني
 کړي.

کله چې يوناما د يوې پيښې په اړه د معلوماتو د کره والي څخه ډاډمنه نه وي د هغې پېښي په اړه راپور نه ورکوي. په ځينو قضيو 
نيسي. دا په دې معنی ده چې د ملکي تلفاتو په اړه وچې نتيجې ته ورسيږي څواونۍ وخت  مخکې له هغه کې تحقيقات ښاي  ي

ستل کيږي . په کوم ځاي کې ینتيجې ښاي  ي چې بيا نوې شي ځکه چې نوي معلومات را رسيږي او په تحليل کې ورڅخه کار اخ
 نه کيږي  تر هغو ه وي راغلي نو نتيجه ګيري چې معلومات ښه څرګند نه وي تر څو چې معتبراو قناعت بخښونکي شواهد الس ته ن

 قضيه تړل کيږي او احصايوي راپور کې د هغې خبر نه شاميليږي.  څو پورې چې د قناعت وړ شواهد الس ته راشي د پایلو پرته

داسې  د ځينو پېښو په راپور کې د قربانيانو ملکي هويت )موقف( په بشپړ ډول نه شي ثابيتيدالی او يا النجمن ټکي وي، په
قضيو کې يوناما د بشرپالنې د نړيوال قانون معيارونه په پام کې نيسي او داسې نه ګڼي چې د جنګ لپاره د عمر په لحاظ برابر 
نارينه جنګي يا ملکي کس دی . بلکه دا ډول ادعاګانې په پيښې پورې د اړوندو حقايقو پر بنياد ارزول کيږي. که چېرې د يوه يا 

 په عمومي شمير کې نه شامليږي.  د تلفاتودغه ډول پيښې د ملکي وګړو یا ژوبلې رګند نه وي، د وژنې څو قربانيانو هويت څ

کال کې يو بريښناي  ي  ۵۱۱۲لپاره يوناما په  د تقوي  ې په وسله والو شخړوکې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه د راپور ورکولو او تحليل
معلوماتو سيستماتيکه، يوشان او اغيزمنه ټولونه او تحليل اسانه  چې د دی ډيټابيس پرانيست. ډيتابيس داسې طرح شوی

 په لحاظ د معلوماتو ويشل او تحليل هم په کې شامل دي. و ک تګږریواو نور وسله  چې د جنس، عمر، مرتکب، تاک تيک، ،کوي



 

 

ii 

 

ژوبلې پيښې کره او مسؤول يوناما تر ممکنه بريده هڅه کوي چې د ملکي مرګ څنګه چې په جګړه کې ډیرې خواوې شاملې دي ، 
د اړوندو محدودیتونو له  سره ډګر له  د عملياتو ، د بیلګې په توګه طالبان یا افغان ملي اردو. لوري په مشخصه توګه په ګوته کړي 

ي امله لکه د ځینو نظامي عملیاتو ګډ ماهیت، او په ځینو پیښو کې د لومړنیو سرچینوپه دې کې پاتې راتلل چې د ګڼ شمیر نظام
فعالینو یا شورشیانوپه منځ کې توپیر وکړي یا داسې حاالت چېرې چې هیڅ اړخ د یوې پیښې مسوولیت نه مني، ممکنه نه ده چې 

یوناما د ملکي تلفاتو د  .کوم مشخص نظامی لوري، امنیتي ځواک یا یاغي ډله د مشخصو ملکي تلفاتو لپاره مسوول وګڼل شي
 ضد عناصر مسوول ګڼي.هرې پیښې لپاره دولت پلوه یا دولت 

نښتو په مهال چې کله ملکي تلفات یو لوري ته هم منسوب کیدای  یوتر منځ د ځمکن عناصرو د دولت پلوه ځواکونو او دولت ضد 
 دواړو ډلو ته او چې دولت پلوه ځواکونه او دولت ضد عناصر نومیږي ثبت کې ۍ ګور تک  وه جالشي، نو یوناما داسې پېښه په یه ن

بشپړې دي؛ د کار په چاپيريال کې د محدويت په نظر کې  احصاي  ې نه کوي چې په دغه راپور کې ءيوناما ادعا منسوبوي.  ي  ې
 راپور نه وي ورکړی. پوره نيولو سره کيداي شي يوناما د ملکي خلکو د مرګ ژوبلي
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 ډیزلن

، برید ایستځانمرګي د نوی کابل بانک پر مشتریانو باندې چی د ننوتلو په لیکه کې ي  ې انتظار ړک پر غاړې روان وم چی یو س د
وکړ. هغه چاودنه او ډزې ماته یادې دي او زه ي  ې پر مځکې راګوزار کړم. زما مخ، خیټه اوپښي خوږ شوې او وینې ترې روانې وې. 

کوالی چې را جګ شم. په دې وخت کې زما پام پر سړک باندې د کله چې ما هڅه وکړه چې په خپلو پښو ودریږم، خو ما ونه شو 
وینو، د خلکو د بدن د ټوټو او د مړو خواته شو. دا ډیره هیبتناکه صحنه وه. زما اوه لوڼې او یو زوی دی. زه له مرګه نه ویریږم،خو 

 1 که زه مړ شم، زما په ماشومانو به څه تیریږي؟

 
باد ښار په ځانمرګي برید کې ټپ ي شوی و،چی په دې ۰۱د یو ښوونځي ښوونکي چی د اپریل په  مه ، د ننګرهار والیت د جالل ا 

 شوي وو.  را منځته ټپیان( ۰۵۱او  مړه ۲۵) د پنځو ماشومانو په شمول  تلفاتملکی  ۰۲۱برید کې
 
 ۵۱۰۲اغیزمن کړي دي. د ملکي وګړي ډیر په افغانستان کې والې جګړې پایلو ه په اولو شپږو میاشتو کې، د وسل کال ۵۱۰۲د 

ملکي وګړو مړینه او  ۰،۲۲۵ملکی تلفات )د  ۱،۲۵۰، یوناما 2مې پورې ۲۱کال د جنورۍ د لومړۍ نیټې څخه د جون تر 
کیدلو کې څلور سلنه زیاتوالی  په ټپ ي ملکی وګړو  د شپږ سلنه کمی او ټپ ي کیدنه( ثبت کړي دي، چی د مړو په شمیر کی ۲،۲۵۲

د شپږو لومړنیو میاشتو په پرتله په مجموعی توګه د ملکی تلفاتو یو سلنه زیاتوالی ښي  ي  3کال ۵۱۰۱میر د په ګوته کوي. چی دا ش
دجنورۍ د لومړۍ  کال ۵۱۱۲، او همدارنګه د همدې مودې په پرتله په تیرو کلونو کې د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړه شمیره ده. د 

ټپیان( ثبت کړي  ۲۲،۵۱۲او ینېمړ ۰۲،۲۱۱ملکي تلفات ) ۲۵،۱۲۲ا پورې، یونام نيټې ۲۱تر  جوند  ۵۱۰۲ د نیتې څخه
 دي. 

 
                                                 

باد د عامې روغتیا په روغتون کی د یو قربانی سره ، د یوناما مرکه.۵۱کال د اپریل په  ۵۱۰۲د    1
 
باد ښار ، د ننګرهار والیت، د جالل ا

 
 مه، د جالل ا

کال د  ۵۱۰۱کال شپږ میاشتنی راپور د دې کال د لومړنیو شپږو میاشتو احصایه د  ۵۱۰۲په وسله واله جګړه کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړوند  د     2
د موسم یو کره  لومړیو شپږو میاشتو له احصاي  ي سره پرتله کوي.  په هرکال کې د همدغو شپږو میاشتو موده د دې لپاره کارول شوې څو کال په کال د جګړو 

 مقایسوي تحلیل تر السه شي.   
 ټپیان(.  ۲،۵۱۱مړي او  ۰،۱۱۱ملکي تلفات مستند کړي) ۱،۱۲۱مې پورې ، یوناما ۲۱کال د جنورۍ د لومړۍ نیټي څخه د جون تر  ۵۱۰۱د   3



 

 

2 
 

دنه ، د جګړې د ېپ ي کټوالې جګړې له امله د زرګونو ملکي کسانو مړینه او ه کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د وسل ۵۱۰۲د 
 په مکرره توګه ټینګار کوي، ېناکامي په ګوته کوي. یوناما پردې باند دوامداره ښکیلو خواوو له طرفه د ملکي کسانو د خوندیتوب

 اغیزمنچې د بشرپالنې د نړیوال قانون د جګړې د ښکیلو خواوو څخه غواړي چی د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره کلک او
، اوځای پر يي تلفاتو المل دملکزیاتود جګړې د ښکیلو خواوو تر منځ مخامخ ځمکنۍ نښتې په دوامداره توګه د  ګامونه واخلي.

ملکی  پیښو له امله په  ځای شوي چاودیدونکي توکي د ملکي تلفاتو بل المل دی ،که څه هم په مجموعي ډول یوناما ددې دواړو 
 ثبت کړی دی.  ښتعمومي کم کې تلفاتو

 خواه الملونه د د دولت ضد عناصرو لکال په لومړنیو شپږو میاشتو کې، په مجموعی توګه د ملکي تلفاتو د لوړوالي  ۵۱۰۲د  
 داو ځانمرګي بریدونه اوهمدارنګه هدفی او قصدي وژنې وې. ځان وژونکي او ډله ییز بریدونه چې ډیری وخت  4ډله ییزپیچلي 

سیمو کی پیښیږی، تقریبا د هغو بریدونو څخه چې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکيو توکو څخه ، چی د ملکي  ې پهګوڼ ېګڼ
دی. که څه هم هدفي وژنې د ټولټال ملکي وګړو د مړینې او ټپ ي کیدلو څلورم المل  يیم محکښ المل دی ، زیات شوېتو دوتلفا

 کال په لومړنیو شپږو میاشتوکې هدفي قتلونه د ملکي وګړو د مړینې مخکښ المل بلل کیږی. ۵۱۰۲، د  ي بلل کیږ 

   د ملکی تلفاتو د مسوولیت نسبت ورکول

 ۰۲دي ) ي ته منسوب کړ  6فیصده ی  ې د دولت پلوو ځواکونو ۰۱او  5فیصده د دولت ضد عناصروته ۸۱تلفاتو  د ملکی یوناما
د ټولو ملکي تلفاتو لس فیصده د  امنیتي ځواکونو او دولت پلوه وسله والو ډلو او یو فیصد ی  ې نړیوالو ځواکونو ته(. فیصده افغان

او پړه ي  ې پرکومې ځانګړې  ينښتوله امله منځ ته راغل یوکونو د مخامخ ځمکنځوا يدولت ضد عناصرو او د افغانستان ملی امنیت
  8.د جګړې له امله پاتې شوي ناچاوده توکو ته منسوب کړې ده 7شوې . یوناما د ملکي تلفاتو څلور فیصده  ډلې نه ده اچول

                                                 
ګاهانه او هدفی برید څخه اخیستل شوی تعریف دی چی د ځانمرګی  برید د یوناما په اند ، دډله ییز  4  ډول د یوه نه زیات بریدکونکی د یو  ، بریدتعریف د ا 

 ټول ، دری ډوله عناصر باید یوځای استعمال شي تر څو یو برید ډلیز وبلل شي.  يتوک يبرید نه زیات او د یو توکی نه زیات کارول شو
کسان او ګروپونه دي، چی په وسلواله جګړه کې د وسله وال مخالف په توګه د افغانستان حکومت اونړیوالو ځواکونو په د دولت ضد عناصر ټول هغه   5

کې بوخت  مقابل کې جنګیږي. دوي هغه کسان دي چې د طالبانو په شمول همدارنګه غیر دولتي سازمان لرونکي وسله والو ګروپونو چې په وسله واله جګړه
نومونو لکه د حقاني شبکه ،حزب اسالمي ، د ازبکستان اسالمي غورځنګ ، جهاد اسالمي اتحاد،لشکر طیبه ، جیش محمد ګروپونه او دي او په مختلفو 

نه چې په همدارنګه  نور پیژندل شوي ګروپونولکه د داعش ګروپ او نور ملیشه ګروپونه چې د سیاسي ، عقیدوي ، اقتصادي هدفونو لکه جنایتکاره ګروپو
 په مستقیمه توګه ښکیل او د جنګ استازیتوب کوي،شامل دي. جګره کې

نوکې په د دولت پلوو ځواکونو لفظ هغو کسانو ته مشمول دي چی د افغانستان امنیتي وسلوال ځواکونو او نورو ګروپونو په شمول ،د شورش ضد عملیاتو  6
دا ګروپونه شامل خو محدود په افغان ملي پوځ ، افغان ملي پولیس ، افغان مستقیمه او غیرمستقیمه توګه د افغان دولت تر کنترول الندې بوخت د ي. 

سلوال سیمه سرحدي پولیس ، د ملی امنیت ځواکونه او افغان سیمه ییز پولیس چی د افغانستان تر قانوني ساختار الندې کار کوي ،ندي ، او دولت پلوه و
نسټ نلري او د رسمي او پوځي ادارې الندې عملیات نکوي، ویل کیږي. دا تعریف همدارنګه يیز وسله وال او ملیشې چې د  افغانستان قانون کی کوم ب

 دنړیوالو ځواکونو ، استخباراتي  او امنیتي ځواکونوته هم صدق کوی. دډیرو تفصیالتو لپاره د تفصیالتوبرخې ته مراجعه وکړی 
 ويانستان باندې د راک ټی بریدونو باندی اِچ یوناما تر نیم سلنه لږ ملکي تلفاتو پړه د پاکستان لخوا پر افغ 7 
 له جګړې پاتې ناچاوده توکي چې کومې ځانګړي ډلې ته نه منسوب کیږي او یا له پخوانیو جګړو څخه پاتې شوي ناچاوده توکي.   8 
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 ۵۵۵۲مړي او  ۰،۵۰۲ملکی تلفات)  ۲،۱۲۱مې نيټې پورې، یوناما  ۲۱کال د جنورۍ د لومړۍ نیټې څخه د جون تر ۵۱۰۲د 
د  9کال ۵۱۰۱دوي لخوا ترسره شوي دي، ثبت کړي ، چې د  په عملیاتو او بریدونو کې چی د ضد عناصرو ټپیان( چی د دولت 

چی  ېد دولت ضد عناصرو د ډله ییزو بریدونو په کچه ک همدې مودې په پرتله درې فیصده په ملکي تلفاتو کې کمی ښی  ي. یوناما
لومړنیو  کال په ۵۱۰۲سلنه زیاتوالی ثبت کړی دی . د  ۲۸هدفي وژنو کي  پهسلنه زیاتوالی او  ۸۱د ملکی تلفاتو المل شوی، 

اصلی المل په توګه پیژندل شوی دی. یوناما د دولت ضد عناصرو لخوا په مخامخ د لکي تلفاتو شپږو میاشتو کې، هدفي وژنې د م
سلنه کمی ثبت کړی دی.  ۵۰سلنه کمی او د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو کې  ۱۱ملکي تلفاتو کې  په نیښتو کې یوځمکن

کال په  ۵۱۰۱د نشتوالي له دې امله رامنځ ته شوی وي؛ د په دغه موده کې کموالی ښای  ي د ټاکنو په پروسه کې د هدفي بریدونو 
د دغه کال په اپریل او جون کې د ولسمشریزو د لومړی او دویم پړاو د ټاکنو پرمهال د ملکي تلفاتو لوړه  همدې موده کې یوناما

 شمیره مستنده کړې ده. 

شپږو میاشتو کې د لومړیو کال په  ۵۱۰۲اره توګه د ځواکونه په دوامد يامنیت يتوګه افغان ملځانګړې دولت پلوه ځواکونه په 
( چې د دولت پلوه ځواکونو لخوا ژوبلې ۲۱۵مړینې  ۵۲۱)  ملکي تلفات ۸۲۱ملکي تلفاتو د زیاتوالی سبب شوي دي. یوناما 

سلنه زیاتوالی په ګوته کوي. تر ټولو ډیر ملکي  ۱۱د همدې مودې په پرتله  10کال۵۱۰۱دي، مستند کړي چې د تیر يترسره شو
نیښتو په ترڅ کې منځ ته راغلي دي. په تیره بیا د ځمکنیو تلفات چی المل ی  ې دولت پلوه ځواکونه بلل شوي، د مخامخ 

کال په لومړنیو شپږو میاشتو  ۵۱۰۲. د راک ټونواو السي بمونو کارولو له امله رامنځ ته شوي دي وسلو لکه هاوانونو،چاودیدونکو 
 نیښتو کې د دولت ضد عناصرو په پرتله ملکي وګړو ته ډیر تلفات اړولي دي. یوکې، دولت پلوه ځواکونو په مخامخ ځمکن

                                                 
مخالف وسله والو ګروپونوته نسبت ورکړی  ټپیان( و ټولو ۵۵۱۱مړي او  ۰،۵۱۵ملکي تلفات ) ۲،۲۵۱کال په لومړنی شپږو میاشتو کې ، یوناما د  ۵۱۰۱د   9
 و.
ټپیان( پړه پر ۵۲۰مړي او  ۵۱۱ملکی تلفاتو ) ۱۲۸مې پوری ، د یوناما لخوا د  ۲۱کال د جون ۵۱۰۱کال د جنورۍ د لومړۍ نيټې څخه تر  ۵۱۰۱د   10

 ده. دولت پلوه ځواکونو باندی اچول شوې
 



 

 

4 
 

 

 پر غاړه اخیستی  مسوولیتی  ې ملکي تلفات چې طالبانو ي په بریدونو کې اوښت

ملکي  ۰۱۱۵بریدونو چی د  ۵۲۲شوی ، طالبانو د  منسوبملکي تلفاتو څخه چې دولت ضد عناصروته  ۲۱۲۱د ټولټال 
دغو تلفاتو کې هغه ملکي مړینې او ژوبلې شاملې پړه پر غاړه اخیستې ده . په  ( سبب شوي دي،ژوبلې ۸۱۲او مړینې  ۵۲۲تلفاتو)

 ۰۱۱۵ 11اڼه یا ټویټر باندې د منل شویو بریدونو له امله رامنځ ته شوې دي.وي، کومې چې د طالبانو له خوا د دوي پر ویب پ
د همدې مودې په  12کال ۵۱۰۱ملکي تلفات چې د طالبانو له خوا په منل شویو پيښو کې رامنځ ته شوي، په ملکي تلفاتو کې د 

 يمسوولیت پرغاړه اخیستی دی، د ټولو ملکملکي تلفات چې طالبانو ی  ې د برید سلنه زیاتوالی په ډاګه کوي.  ۰۱۲پرتله کې 
 يملک سلنه د ټولو ۵۲،  چې د دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي و له جملېملکي تلفات سلنې ۸۱ د فیصده جوړوي. ۵۱تلفاتو 
   دي. شوي رامنځ ته ،غاړه اخیستی رولیت پو د هغو بریدونو له امله چې طالبانو ي  ې مس وتلفات

تلفات چې طالبانو ی  ې د برید مسوولیت په غاړه اخیستی دی ، په ملکي خلکو باندې او یا پر نظامي تر نیماي  ي زیات هغه ملکي 
په ملکي انفرادي کسان  چی هلته ملکي وګړي اوسیږي، د ډله ییزو او ځانمرګیو بریدونوله امله را پیښ شوي دي. ېموخو باند

ه ذریعه بې توپیره بریدونه ، او په افغاني امنیتي ځواکونو باندې باندې هدفي بریدونه ، د ځاي پر ځاي شويو چاودیدونکو توکو پ

                                                 
انو اچولی دی ، اوطالبانو ی  ی مسوولیت ندی منلی هغه څانګې ته متوجه کیژی چی یوناما د دولت ضد هغه ملکي تلفات چې یوناما دهغو مسولیت پر طالب  11

 عناصرو عنوان ورکړی دی.
د  فیصده ملکی تلفاتو زیاتوالی په دې مانا نده چې د مړو او ټپیانو شمیره دوه برابره شوی ده. دا شمیر ۰۱۲د طالبانو لخوا د منل شویو بریدونو له امله د   12

کال په  ۵۱۰۲دې څرګندونه کوي چی طالبانو ی  ې د ډیروهغو بریدونو مسوولیت پر غاړه اخیستی دی ، چی پکې ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي دي.د 
ال کی ده په د بریدونو مسولیت پرغاړه اخیستی دی چی له امله ی  ې ملکی تلفات رامینځته شوي دي دا په داسی ح ۵۲۲لومړیو شپږو میاشتو کی ،طالبانو د 

 بریدونو مسوولیت پر غاړه اخیستی و چه په کی ملکی وګړوته مرګ ژوبله اوښتی وه. ۰۲۱کال په همدي موده کې طالبانو په عامه توګه د  ۵۱۰۱
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له خوا د بریدونو پر مهال د ملکي کسانو ژوبلې او وژنې په هغو بریدونو کې شاملې دي چې طالبانو ي  ې مسوولیت منلی  طالبانود 
  دی.

 

 ښځې او ماشومان

او ماشومانو هم ناوړه اغیزې درلودې . که څه هم یوناما د ټولو کال د لومړیو شپږو میاشتو په دوران کې نښتو پر ښځو  ۵۱۰۲د 
سلنه زیاتوالی  ۵۲دی خو بل پلو بیا دغه ادارې یواځي د ښځو د مرګ ژوبلې  ملکي وګړو د مرګ ژوبلې یو سلنه زیاتوالی ثبت کړی 

 ۲۵۱ماشومانو تلفات:  ۰۵۸۱الی )سلنه زیاتو ۰۲کې  په تلفاتو  ټپیانې( او د ماشومانو ۲۲۲او  ېمړین ۰۱۱ښځو تلفات:  ۲۲۲)

 .يد ي ټپیان( ثبت کړ  ۲۲۱او  ېمړین

جریاناتو په نیم کلن او کلني راپورونو کې د مستند شوو  ۵۱۰۱په وسله واله جګړه کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړوند یوناما د 
کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامو خلکو د تلفاتو په پرتله د ښځو او ماشومانو په تلفاتو کې په پرلپسې توګه  ۵۱۰۲له مخې د 

سلنه جوړوي چې د  ۰۰زیاتوالی څرګندیږي.  د ښځو تلفات د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي تلفاتو د ټولې شمېرې 
سلنه وه  ۵۱سلنه پیژندل شوې وه. د ماشومانو تلفات د ټولو ملکي تلفاتو  ۲ده کې د دغو تلفاتو شمېر کال په همدې مو ۵۱۰۱

 سلنه اټکل شوې وه.  ۵۲کال په لومړیو شپږو میاشتوکې  ۵۱۰۱چې د 

 کال کې د ملکي تلفاتو مخکښ المل و ۵۱۰۲ځمکنۍ نښتې په 

ملکې وګړو  ۰۲۸۸مې نیټې پورې د ځمکنیو نښتو په پایله کې د  ۲۱کال د جنورۍ د لومړۍ نېټې څخه د جون د  ۵۱۰۲یوناما د 
سلنه کموالی په ډاکه کوي.  ۰۲پرتله په  د همدې مودې کال ۵۱۰۱ټپیان( ثبت کړې ده چې د  ۰۰۲۱مړه او  ۲۸۲ژوبله )-مرګ
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و او د دولت ضد وسله والو کال د لومړیو شپږو میاشتو په موده کې د دولت پلوه نظامي ځواکون ۵۱۰۲یوناما اندیښنه لري چې د 

 مخالفینو د مخامخ ځمکنیو نښتو په دوران کې تقریبا یو برابر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. 

کال په همدې موده  ۵۱۰۱په همدغه موده کې کموالي ښاي  ي د دې له امله وي چې د ټاکنو په بهیر کې بریدونه نه دي شوي؛ د 
کال د اپریل او جون په میاشتو کې ترسره شوې، د ملکي  ۵۱۰۱لومړي او دوهم پړاو کې چې د  کې یوناما د ولسمشریزو ټاکنو په

 تلفاتو لوړه شمېره مستنده کړې ده.

کال د لومړیو شپږو میاشتو په موده کې د دولت ضد وسله والو مخالفینو له لورې د ټاکنو د  ۵۱۰۱د یوناما د موندنو پر اساس د  
اچونې په مرکزونو، د ټاکنو نوماندانو او د هغوې د مالتړو پرخالف ځمکنۍ حملې ترسره شوي  ېرای   کمیسیون په کاروانونو، د

 . 13 ،ټپیان( اوښتې ده ۲۱۱مړه او ۸۱ته مرګ ژوبله ) ملکیانو تنو ۲۱۱چې له امله ی  ی

سربیره پردې کمښت، مخامخ ځمکنۍ نښتې د ملکي مرګ ژوبلې تر ټولو مخکښ المل و چې د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو 
 سلنه تشکیلوي.  ۲۵په اوږدو کې د ټولو ملکې وګړو 

ینو د په موخه او د دولت ضد وسله والو مخالف کال په اوږدو کې، د افغان ملي امنیتي ځواکونو د حکومت جوړونې ۵۱۰۲د 
عملیاتو او ځوابې حملو کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. دغه عملیات دولت پلوه ځواکونو ته منسوب د  یوحملو پر وړاندې ځمکن

کال د لومړیو شپږ میاشتو په دوران کې، حکومت پلوه  ۵۱۰۲ارقام د ځمکنیو نښتو په دوران کې لوړ ښای  ي. د  تلفاتو ملکي
پرتله ډیره مرګ ژوبله اړولې ده. یوناما د ملکي وګړو  پهپر مهال د دولت ضد وسله والو مخالفینو نظامي ځواکونو د ځمکنیو نښتو

ټپیان( چې د ځمکنیو نښتو په ترڅ کې رامنځته شوي او دولت پلوه ځواکونو ته  ۱۲۸مړینې او  ۰۱۲)پیښې  ۲۱۱د تلفاتو 
سلنه  ۲۸او د ځکمنیو نښتو له امله د ټولو ملکي تلفاتو  سلنه زیاتوالی ښي  ي ۱۲کال د همدې په پرتله  ۵۱۰۱منسوبې وې چې د 

 ثبت کړي دي. جوړوي

دولت پلوه نظامي ځواکونو ته منسوب د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ارقام ډیری وختونه په ګڼ میشتو سیمو کې د هاوان، راک ټونو، 
کړې چې د دولت پلوه نظامي ځواکونو له لوري د او السي بمونو د استعمال او لګیدو له امله رامنځ ته شوي دي. یوناما مشاهده 

سلنه په جګړه کې د غیر مستقیم وسلو د استعمال، په ځانګړي توګه  ۱۱ژوبلې -ځمکنیو نښتو پر مهال د ټولو ملکي وګړو د مرګ
 میشته . یوناما داسي پېښې مستندې کړي چې په ګڼ14د هاوان مرمیو چې د اغیز ساحه ی  ې خورا پراخه ده، رامنځ ته شوي دي

کې د غیرمستقیم فیر وسلو استعمال په ملکي وګړو بې توپیره او ناوړه بشري اغیزي درلودې. د ملګرو ملتونو عمومي منشی  سیمو
په جګړه کې د ښکیلو غاړو څخه غوښتنه کړې چې په ګڼ میشته سیمو کې د چاودیدونکو توکو او وسلو د استعمال څخه چې د 

 . 15ډډه وکړي اغیز ساحه ی  ې خورا پراخه وي، 

                                                 
 ۰۸۲پیښې ) ۱۸۱ګ ژوبلې کال د لومړیو شپږ میاشتو په اوږدو کې د ټاکنو د پروسې په بهیر کې په هر ډول پیښو کې د ملکې وګړو د مر  ۵۱۰۱. یوناما د  13

 ټپیان( ثبت کړي چې اک ثریت ی  ې یوناما د دولت ضد وسله والو مخالفینو ته منسوب کړي دي.  ۲۱۰مړینه او 
لور فیر . د  غیر مستقیم وسلو انداخت لکه هاوانونه، راک ټونه او السي بمونه چي د د لوړ کیفیت  چاودیدونکي وسلو  سیستم دی چې مرمۍ د هدف په  14

 پداسي  حال کې چې  په نښه شوی هدف په مستقیم لیکه کې ورته مخامخ  نه ښکاري. هاوانونه په یومشخصه نقطه کارول کیدای نشي بلکه پر یوې کوي 
 ژوبلې احتمال ډیر زیات وي.-پراخې سیمه اغیزه کوي. دا چې کله په یوه هستوګنیزه سیمه کې ولګیږي، د ملکي وګړو د مرګ

 S /۵۱۰۵ /۲۸۱/“په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه “. د ملګرو ملتونو سرمنشي راپور  15
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ټپیان( رامنځ  ۲۸۲مړينه او ۰۲۸تلفات ) ۲۰۵د دولت ضد وسله والو مخالفینو له لورې، د ځمکنیو نښتو پر مهال د ملکي وګړو 
-سلنه کموالی په ډاګه کوي او د ځمکنیو نښتو پر مهال د رامنځ ته شوو ټولو ملکي وګړو مرګ ۱۱ته شوي چې د تېر په نسبت 

پروسې د  یزې کال کې د ټاکن ۵۱۰۱څرنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، د تلفاتو دغه کموالی په  سلنه تشکیلوي. ۲۵ژوبلې 
 رامنځ ته شوی دی.   وروسته بشپړیدو

 په دوران کې اوښتې تلفات و ډزو توګه د متقابل ې سلنه ملکي وګړو مرګ ژوبله په ځانګړ  ۲۱د ځمکنیو نښتو له امله د رامنځ ته شوو 

 وسله والو مخالفینو ته منسوب کړي دي .  او د دولت ضد دواړو ښکیلو ډلو دولت پلوه، یوناما د جګړې 

 رامنځته شوي دي.  پولې په دواړو خواوو کې د ډزو له املهپاتې یو سلنه ی  ې د  تلفاتو د ځمکنیو نښتو له امله د رامنځ ته شوو ملکي

 تد ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو له امله د ملکي تلفاتو کمښ

د  وروسته  کال ]په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه[ شپږ میاشتنې راپور را ۵۱۰۵یوناما په لومړی ځل دا موندلې چی د 
کال د  ۵۱۰۲و چاودیدونکو توکو د استعمال له امله د ملکي وګړو مرګ ژوبله کې کموالی راغلی دی. یوناما د یځای پر ځای شو

مې نېټې پورې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو له امله د ملکي وګړو د مرګ  ۲۱جون د  جنوري د لومړۍ نېټې څخه تر د
کال د همدې مودې په دوران کې د ځای پر ځای  ۵۱۰۱چې دا د  16ټپیان( ثبت کړي  ۸۵۲مړینه او  ۲۱۲پیښې ) ۰۰۱۱ژوبلې 

. د دې کمښت سربیره، د 17کموالي په ډاکه کويسلنه  ۵۰پرتله  په شوو چاودیدونکو توکو له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې
میاشتو په دوران کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې دوهم لوې  و کال د لومړیو شپږ  ۵۱۰۲

 سلنه( تشکیلوي.  ۵۵المل ) د ټولو ملکي تلفاتو

د  18چاودیدونکو توکو د تختې په ذریعه د ځاي پر ځاي شویو فشار  د نا قانونه د مای  ې کې یکال په لومړۍ ن ۵۱۰۲یوناما د 
مړینه  ۵۲۰پیښې ) ۲۱۱یوناما د ملکي تلفاتو  .19په اړه اندیښنه په ډاګه کوي د زیاتوالي ژوبلې-کارولو له امله د ملکي وګړو د مرګ

کال د  ۵۱۰۱چې د  ،کړي  ېثبت رامنځته شوي د همدې توکو د کارولو له امله عناصرو له خوا  د دولت ضد چې ټپیان( ۵۲۲او
ځاي پر د د تختې په ذریعه فشار  د کې يمای  یکال په لومړي ن ۵۱۰۲سلنه ډیروالی په ډاګه کوي. د  ۲۱پرتله  په همدې مودې

                                                 
ژوبله چې د ډله ییزو او ځانمرګو بریدونو پر مهال -یوناما په ډاګه کوي چې دغه ارقام د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو له امله د ملکي وګړو هغه مرګ 16

کال  په لومړیو شپږو  ۵۱۰۲ول وشمارل شي، په ټولیز ډول ځای پر ځای شوي چاودیدونکو توکو د کارولو له امله د رامنځ ته شوي، ندی شاملي. که ټ
 ۱کال د همدې مودې پرتله  ۵۰۱۱ټپیان( چې د  ۰۲۱۵مړینه او  ۲۱۱ژوبله )-ملکي وګړو مرګ ۵۰۲۱سلنه  تشکیلوي :  ۱۲میاشتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو  

 ګه کوي.  سلنه ډیروالی په ډا
ټپیان( د  ۲۲۱مړینه او  ۱۸۸پیښې ) ۰۱۱۸مې نیټې پورې یوناما د ملکې وګړو د مرګ ژوبلې  ۲۱کال د جنورۍ د لومړۍ نیټې څخه تر د جون د  ۵۱۰۱. د  17

 ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو د کارولو له امله ثبت کړي دي. 
کال تړون چې د پرسونل ضد ماینونو پر استعمال، ذخیره کول، تولید او لیږد، او د هغوې د  ۰۲۸۸دیز د . افغانستان د اوتاوا کنوانسیون یا د ماینونو د بن 18

نونو استعمال منع له منځه وړلو په اړه دی، تصویب کړی دی. یاد تړون د پرسونل ضد ماینونو استعمال او د قربانیانو اړوند چاودیدونکو توکو لکه فشاري مای
ماین تعریف هغه چاودیدونکو توکو ته شامل دی چې په ځمکه او همواره ساحه کې کیښودل کیږي او د یو کس او موټر د  کړی دی. د تړون له مخې

 موجودیت، نږدیوالي او تماس په وخت کې چوي. 
کال کې د  ۵۱۰۲چې دا په  ټپیان( ثبت کړې ده ۲۲۱مړینه او  ۱۰۸ژوبله)-ملکي مرګ ۸۸۲کال کې د فشاري ماینونو په پایله کې د  ۵۱۰۱. یوناما په  19

 سلنه ډیروالی په ډاګه کوي.  ۲۲ژوبلې پرتله -فشاري ماینونو له امله د مرګ
 صفحې ته دی مراجعه وشي.  ۱۱کلني راپور  ”په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه “کال د  ۵۱۰۱د یوناما د 
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له امله د ټولو ملکي وګړو د تلفاتو تقریبا نیمای  ی )د ځای پر ځای شوي چاودیدونکو توکو له امله  وتوک وچاودیدونک وځاي شوي

 سلنه( برخه تشکیلوي.  ۱۱تلفاتو دټولو 

یوناما موندلې چې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو له امله د ملکي تلفاتو کمښت اړینه نه ده چې دا په ډاګه کړي چې 
د ځای پر ځای شوو  د چاودیدونکو توکو په استعمال کې کموالی راغلی دی. ي د دولت ضد وسله والو مخالفینو له لور  ګوندې

توکو د  چاودیدونکو کې کمښت د دولت پلوه نظامي ځواکونو د ځای پر ځای شوو  چاودیدونکو توکو له امله د ملکي وګړو تلفاتو
ځای  ډیر نه ۲۱۱۱کال په لومړیو شپږو میاشتو کی د  ۵۱۰۲کشف او خنثی کولو په وړتیا پورې هم تړاو لري چې دغه ځواکونو د 

 . 20ی ای د ډیرو ملکي تلفاتو سبب ګرځیدلی وواه وړي چی کیدای شپرځای شوي چاودیدونکي توکي له منځ

 د ځان وژونکو او ډله ییزو بریدونو په پایله کې مخ پر ډیریدونکي ملکي تلفات

 ۵۰په لومړیو شپږ میاشتو په دوران کې کال ۵۱۰۲د ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو په پایله کې د ملکي وګړو د قربانیانو شمېر د 
وروسته د ملکي را شوی دی چې دا کچه بیا د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو له امله د اووښتې ملکي مرګ ژوبلې  سلنه ډير

ډله ییزې او ځان وژونکي حملې چې د دولت د وسله والو مخالفینو له لورې کارول شوي،  تلفاتو دوهم لوی المل ګرځیدلی دی.
 ۸۱کال د همدې مودې پرتله  ۵۱۰۱ټپیان( اړولې ده چې دا اندازه بیا د  ۱۲۲ مړینه او ۰۱۲ملکي وګړو ته مرګ ژوبله ) ۰۱۵۵

پر غاړه  هغو مسوولیت ۵۸مستندو شوو ډله ییزو او ځانمرګو بریدونو د پیښو څخه د  ۱۱سلنه ډیروالی په ډاګه کوي. طالبانو د 
ټپیان(  ۱۲۲مړینه او  ۱۸) ملکي تلفاتو ۲۱۵بریدونه د  يډله ییز او ځانمرګ يچې دا ډول د طالبانو له لورې ادعا شو یاخیست

 21سلنه ډیروالی ښي  ي . ۰۱۸چې په تېر کې د طالبانو لخوا ادعا شوې ډله ییز او ځانمرګي بریدونوپر تله  ،المل ګرځیدلي

  يد ډیری افغان وګړو د مړینې المل شو هدفي وژنې د هر بل تاک تیک په پرتله

سلنه  ۲۸میاشتو کې د هدفي وژنو په پایله کې د رامنځته شوې ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې کال په لومړیو شپږو  ۵۱۰۲د 
ټپیان( المل شوی دی او دا د کال د لومړۍ نیماي  ي د  ۵۲۲مړینه او  ۱۱۱ملکیانو د مرګ ژوبلې ) ۱۲۲زیاتوالی راغلی دی چې د 
ونکي توکو، ډله ییزو او ځانمرګي بریدونو په عمومي که څه هم ځمکنۍ نښتو، چاودیدسلنه جوړوي.  ۰۱ټولې ملکي مرګ ژوبلې 

هر تاک تیک په پرتله د زیاتې بل ډیری ملکي مرګ ژوبله رامنځته کړې، ولې هدفي وژنې د  کال په لومړۍ نیماي  ي کې ۵۱۰۲توګه د 
سلنه جوړوي.  ۵۱مستند شوي ملکي تلفاتو مړینې د جملې  ۰۲۲۵وګړو په مړینې سره د ټولو  ۱۱۱مړینې المل شوی دی چې د 

   سلنه د دولت وسله والو مخالفینو ته منسوب کړې. ۲۱یوناما د هدفي وژنو څخه د ټولې رامنځته شوې ملکي مرګ ژوبلې 

 د ملکي وګړو د تښتونې زیاتوالی او د برمته شویو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په کچه کې لوړوالی

د تښتونې پیښې مستندې  ۰۲۱مې نیټې پورې، یوناما  ۲۱شتې تر نیټې څخه د جون د میا ۰کال د جنوري میاشتې د  ۵۱۰۲د 
مړینه او  ۱۵ملکي مرګ ژوبلې ) ۸۱کړي دي، چې نږدې ټولې ی  ې د دولت د وسله والو مخالفینو له خوا ترسره شوي دي، چې د 

                                                 
 . د ناټو ایمیل دې وک تل شي:  20

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

یجه کې ځانمرګو او ډله ییزوبریدونو پړه پر غاړه اخیستې چې په نت ۵۱نیټې پورې طالبانو د  ۲۱کال د جنورې د لومړۍ نیټې څخه تر د جون د  ۵۱۰۱. د  21
 ټپیان( ثبت  شوې .   ۰۵۸مړینه او  ۸۱ملکي تلفات ) ۵۱۲
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دې په پرتله د کال د همدې مو ۵۱۰۱سلنه زیاتوالی، او د  ۲۸ټپیان( المل شوی دی چې د دې ډول پیښو په شمیر کې  ۰۱
ملکي وګړو د تښتونو مستند شویو ۰۲۱. د یوناما له خوا د 22سلنه زیاتوالی په ډاګه کوي ۰۰۸تښتونو اړونده ملکي مرګ ژوبله کې 

ملکيانو د مرګ ژوبلې المل شوی  ۸۲څخه د  ۸۱پیښې د دولت وسله والو مخالفینو ترسره کړي دي چې د  ۰۲۱پیښو له ډلې 
  دولت پلوه ځواکونو ته منسوب کړې دي.پیښې  ۱دی. یوناما 

یوناما د دولت وسله والو مخالفینو له خوا د ملکي وګړو تښتونې مستندې کړي دي چې د مالي ګ ټو، د عامه خلکو د ویرولو او یا د 
اما د هغو بندیانو د تبادلې په ګډون د مقابل لوري څخه د امتیازاتو ترالسه کولو په موخه ترسره شوې دي. سربیره پردې یون

تښتول شویو کسانو په شمیر کې زیاتوالی مستند کړی دی چې د تښتونکو له خوا په دې خاطر وژل شوي دي چې ددوی غوښتنې 
 ی  ې نه دي منلي، او یا په برمته شویو کسانو ولکه کلکه کړي یا ی  ې هم هغوی د وژلو په موخه تښتولي وو. 

کال راهیسې  ۵۱۱۲لکي مرګ ژوبله چې دواړه د یوناما له خوا ثبت شوې دي، د تښتونې او د هغوی په پایله کې رامنځته شوې م 
کال د لومړۍ نیماي  ي د ټولې  ۵۱۰۲چې یوناما په سیستماتیک ډول دا ډول پیښې مستندې کوي، کچه ی  ې ترټولو لوړه ده او د 

  سلنه جوړوي. ۵ملکي مرګ ژوبلې 

 لوړیدل د هواي  ي عملیاتو په پایله کې د ملکي مرګ ژوبلې کچه

مړینه او  ۲۵ملکي مرګ ژوبله ) ۸۸مې نیټې پورې، یوناما  ۲۱نیټې څخه د جون میاشتې تر  ۰کال د جنورۍ میاشتې د  ۵۱۰۲د 
ټپیان( مستند کړې ده چې د نړیوالو نظامي ځواکونو او افغان ملي امنیتي ځواکونو له خوا د هواي  ي عملیاتو په پایله کې  ۱۲

سلنه زیاتوالی په ډاګه کوي. دا د دې المل شوی چې په تیرو  ۱۱کال د همدې مودې په پرتله  ۵۱۰۱رامنځته شوې ده، چې د 
کلونو کې په دا ډول مرګ ژوبله کې د کمښت دوامداره بهیر ټکنی کړي. د هواي  ي عملیاتو په پایله کې رامنځته شوې مرګ ژوبله د 

  سلنه جوړوي. ۵ټولې مرګ ژوبلې 

ټپیان( نړیوالو نظامي ځواکونو ته منسوب کړي دي. سره له دې  ۵۵مړینه او  ۵۸) ۱۲ه ډلې، یوناما ُملکیانو د مرګ ژوبلې ل ۸۸د 
چې د نړیوالو نظامي ځواکونو له خوا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچې راټیټولو په موخه یو لړ تدابیر ترالس الندې نیول شوي، دا 

، چې ډیری ی  ې د بې پیلوټه 23سلنه زیاتوالی څرګندوي ۵۲په کچه کې شمیره د هغوی په هواي  ي عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې 
 .24الوتکو د بریدونو په پایله کې رامنځته شوي، او دا د یوناما له خوا په مخکینی مستند شوي بهیر کې په شاتګ ښی  ي

ټپیان(  ۵۲مړینه او  ۲ه )ملکي وګړو مرګ ژوبل ۵۱مې نیټې پورې، یوناما د  ۲۱نیټې نه د جون د تر  ۰کال د جنورۍ له  ۵۱۰۲د 
بیالبیلو په پیښو کې د افغان هواي  ي ځواکونو له خوا رامنځته شوي دي. افغان هواي  ي  ۰۱هواي  ي عملیاتو مستند کړي چې د 

کال په لومړیو کې د ملي امنیتي ځواکونو د مالتړ په موخه، په لومړي ځل ی  ې  ۵۱۰۲ځواکونه د افغان ملي اردو برخه ده چې د 
 . بریدونو او هواي  ي مالتړ مسؤلیت په غاړه واخیست. د هواي  ي

                                                 
مړه  ۵۸ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ) ۲۲پیښې ثبت کړي دي چې د  ۰۱۲مې نیټې پورې، یوناما د تښتونې  ۲۱نیټې څخه د جون تر  ۰کال د جنوري  ۵۱۰۱د  22
 ټپیان( المل شوي دي. ۱او 
ملکي وګړو مرګ ژوبله  ۱۱مې نیټې پورې، یوناما د نړیوالو نظامي ځواکونو د هواي  ي بریدونو په پایله کې  ۲۱ نیټې څخه د جون تر ۰کال د جنوري  ۵۱۰۱د  23
 ټپیان( ثبت کړې ده. ۰۲مړه او  ۵۸)

 مخونه وګورئ. ۱۱-۲۲کال د یوناما شپږ میاشتنی راپور،  ۵۱۰۱په وسله والو نښتو کې د ملکي وګړو ساتنه، د  24
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 نور هغه تاک تیکونه چې د ملکي وګړو د زیانمنیدو المل شوي

سلنه مرګ ژوبلې المل شوی  ۱جګړې څخه پاتې ناچاودي توکي چې کومې ځانګړې غاړې ته نه منسوبیږي، د ټولو ملکيانو  له
سلنه افغان ماشومان جوړوي.  ۱۲ومانو لپاره زیانمنوونکي وو او قربانیان ی  ې دی. دغه ناچاوده توکي په غیر متناسبه توګه د ماش

دفاع  يد موازي عدلي جوړښتونو د صحراي  ي وژنو، د ځان د دولت وسله والو مخالفینو له خوا سلنه، ۲د ملکي مرګ ژوبلې پاتې 
 پیښو او د جګړې ښکیلو غاړو له خوا د نورو وژنو او ناوړه چلند په ترڅ کې رامنځته شوې ده. 

 د دولت پلوه وسله والو ډلو له خوا د بشري حقونو څخه سرغړونې

وبلې د ملکي مرګ ژ  پورې، یوناما د دولت پلوه وسله والو ډلو له خوا مې نیټې۲۱نیټې نه تر جون  ۰کال د جنورۍ د  ۵۱۰۲د 

ملکي وګړو مرګ  ۱۸بیالبیلو پیښو په ترڅ کې د  ۱۲زیاتیدونکې کچه مستند کړې. یوناما د دولت پلوه وسله والو ډلو له خوا د 
 ۵۱۰۲سلنه زیاتوالی ښی  ي. د  ۰۰۱کال د همدې مودې په پرتله  ۵۱۰۱ټپیان( ثبت کړې ده چې دا د  ۲۱مړینه او  ۲۰ژوبله )

نیو نښتو، هدفي وژنو، وهلو ټکولو او ناوړه چلند په پایله کې دولت پلوه وسله والې ډلې د کال په لومړۍ نیماي  ي کې، د ځمک
  تلفات تشکیلوي. سلنه ۵  ي تلفاتوملک وټول

  شخړې سره په تړاو کې بې ځایه کېدل د

 په افغانستان کې د داخلي بې ځ
 
بې  ۰۱۲۱۱۱کال په لومړۍ نیماي  ي کې نږدې  ۵۱۰۲شویو کسانو اړونده کاري ډلې، د  25یها

کال د جوالی  ۵۱۰۲سلنه زیاتوالی ښی  ي. د  ۱۱کال د همدې مودې په پرتله  ۵۱۰۱ځایه شوي ملکي وګړي ثبت کړي دي چې د 
یه شویو وګړو شمیر ټول ټال  ۰۱تر 

 
  26تخمین شوی دی. ۲۱۲۱۱۱مې نیټې پورې، په افغانستان کې د داخلي بې ځا

                                                 
ګډه کاري ډله د ملګرو ملتونو د کډوالو د پاره عالی کمشنرۍ ) یو این ایچ سي ار ( او د افغانستان د کډوالو او راستنو شویو وزرارت د داخلي بې ځایه شوي   25

ې راپور یرې په دلخوا په ګډه مشري کیږي. دا د  جګړې له امله د بې ځایه شوي خلکو  د ثبتولو او مرستې لپاره اساسې میکانیزم جوړوي. تازه او وروستی شم
 مې نېټه رانغاړي.   ۲۰کال د جنورۍ څخه د مئ تر  ۵۱۰۲کې د 

ر په واسطه تیارې شوي. دا مالومات د   26
 
 نیټه د برښنالیک له الرې ترالسه شوي دي. ۵۰کال د جوالی په  ۵۱۰۲دا ارقام د یو این ایج سي ا
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 ک تنې

رامنځ ته شول چې له امله ی  ې ملکي وګړو ته مخ په ډیریدونکی زیان  جریانونهګڼ شمېر  کال په لومړۍ نیمای  ی کې ۵۱۰۲ د  
ځای په ځای  داو ونښت یوځمکن یانې ومخکښ الملون و دو  کچه د ملکي تلفاتود کال په لومړۍ نیمای  ي کې  ۵۱۰۲دی. د  وښتیا

ملکي وګړي په زیاته  خو هدفي وژنې د ملکي تلفاتو مخکښ المل ګرځیدلی او ې ده، شوو پخ پایله کې راټيټه توک وشوي چادیدونک
. سره له دې چې د نمن شوي ديزیا ضد عناصرو له لوري تر سره شوي چې د دولت له امله پیمانه د پیچلو او ځان مرګو بریدونو

نښتو او  وملکي تلفاتو کې کمښت راغلی ، خو د دولت پلوه ځواکونو لخوا د ځمکنپه  ي ډولپه عموم له کېنښتو په پای یوځمکن
ډلو  و ډلو ترمنځ نښتو او نو  دسیالو هوای  ی عملیاتو په وخت ملکي مرګ ژوبله ډیره شوې. د دې سره دولت ضد عناصرو 

   کړي. په افغانستان کې ملکي وګړي د نوي ګواښ سره مخ سره راڅرګندیدلو

ولکې الندې راولې او د زیات ملکي نفوس د مرکزونو په  ېدوامداره هڅې کړي چې سیمې د خپل دولت ضد عناصرو  او نور  طالبانو
لور ي  ې پرمختګ وکړ چې په دې کې د ولسوالیو مرکزونه او د کندوز لوی ښار شامل وو. په داسې حال کې چې د افغانستان 

سیمې پراخه حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې پرمختګ تر سترګو شو، خو دې د طالبانو په هغه هڅو چې د خپل واک 
کال په لومړۍ نیماي  ی کې یو  ۵۱۰۲والو عناصرو په دې اړه ه دی کړی : چې طالبانو او نورو وسله هیڅ اغیز ن هم کړي ډ یر لږ یا

چې یوناما د  - والو لخوا یو څه احتیاط مشاهده کړی ه کمپاین په الره اچولی و. یوناما د جګړې په مهال د دولت ضد وسل متعرض
طالبانو او نورو ډلو د ډله ییزو او  -نښتو په مهال ملکي تلفاتو کې کمښت ثبت کړی  یوخوا د ځمکنه الو لوه دولت ضد وسل

 چې د  ه شيړو هدفي وژنې ترسره کړي دي. دا انګیرلګځانمرګو بریدونو ترسره کولو ته ادامه ورکړې وه او د دې سره ي  ې د ملکي و 
فیصلې تر مخه د حکومت واک کمزوری کول و ، چې له امله ی  ې ملکي وګړو  نهاي  يپریکړې او ېهدف د یو نوداسې ډول فعالیتو
   ت.ښته زیات زیان واو

مخ  عناصرو چاودیدونکو توکو له امله ملکي تلفات راکم شوي، خو د دولت ضد  وکه څه هم چې په ټوله کې د ځای په ځای شوي
تر څو د ځکمنیو نښتو پر مهال، له هغه  کارولي په توګه دفاعي وسیلې په ډیریدونکي ډول غیر قانوني فشاري چاودیدونکو توکي
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وړاندې او له هغه وروسته د افغان ملي امنیتي ځواکونوپرمختګ ټکني کړي او يا ي  ې مخه ونیسي، چې د ځاي پرځاي شویودې 
 ډول چاودیدونکو توکو د استعمال له امله په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی.

امنیتي ځواکونو پرته په مستقل ډول تر  وجون پورې ، افغان امنیتي ځواکونو زیات عملیات د نړیوال ۲۱څخه تر  ۰د جنورۍ د 
ستی. افغان امنیتي ځواکونو په دوامداره ډول غیر مستقیم یسره کړي او ډیري ځل ی  ې د افغان هواي  ی ځواک مالتړ نه کار اخ

تی دی. د افغان امنیتي ښکې ډیر زیان اوه رولي چې ملکي وګړو ته پاو توپونه ( کا السي بمونهوان، راکټ، اکاریدونکې وسلې ) ه
 و باندې وه چې زیاتره وخت د ډیر  څرخي الوتکواو جنګي  ېتوپخان ،وان ، راکټ اه پهځواکونو په ځوابي عملیاتو کې زیاته بسیا 

ه والو ډلو په ځانګړي ډول په شمال دولت پلوه وسل چې ې مشاهده کړ  دول په پرلپسې . یوناما دا هميملکي تلفاتو المل ګرځیدل
والو په ه چې افغان امنیتي ځواکونه د دولت ضد وسل ې . یوناما مشاهده کړ ختيځ کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو مالتړ کړی دی

 په نوم ذوالفقار د لکه،  اجرا کړي  تپالن شوي عملیا د وړاندې څخهنسبت د کم شمیر ملکي تلفاتو سبب شوي کله چې دوي 
توګه افغان امنیتي ځواکونه هغه مهال د ډیرو ملکي  مقایسوي. په لوالیت په سنګین کې تر سره شو د ملیات چې د هلمندع

ضد ی  ې ر هغوي پ او د وکړ والیت کې د طالبانو او دولت ضد عناصرو پرمختګ مخنیوی په کندز دځیدلی چې ګر  تلفاتو سبب
 عملیات تر سره کړل.

منځ او د دوي دننه ښکاره مخالفتونه چې د سولې د پروسې په اړه اختالف هم په کې شاملیږي د د دولت ضد عناصرو د ډلوتر 
داسې ډلو د راڅرګندیدو سره مرسته وکړې چې د داعش په نوم ) چې پخپله ځان اسالمي دولت ګڼي( ترهګر سازمان سره بیعت 

 همدارنګه یوناما .په تیره بیا د ننګرهار په والیت کېوکړي او د دولت ضد عناصرو د ډلو تر منځ خپل منځي جګړې راپیدا کړي 
دخلکو  ي  ې ته خپل ځانونه وفادار بولي په ملکي سیمو کې 27ډلو په رامنځ ته کیدلو سره چې  داعش و مشاهده کړې چې د نو 

اعدامونو  وو او نور د سر پریکول له خوا د ملکي کسانو ډلو و وفادار د پارولي. یوناما په ننګرهار والیت کې د داعش  اندیښنې را
و او هغه چې داعش ته یډلو ترمنځ په ځانګړي ډول د طالب جنګیال ي سیالوخپل منځ عناصرو  کړي. د دولت ضد مستندې بېلګې

سیمو  وبیځایه شوي دي. یوناما اندیښنه لري چې په دغ ځان وفادار بولي تر منځ جګړو له امله ملکي تلفات رامنځ ته شوي او هم
 هغو د نورو ېجګړه مارو ډلو منځ کې نښتې پاتې دي او کیدای شي نور هم زیانمن شي ځکه چې دا ډل وکې ملکي وګړي د مختلف

 په نورو هیوادونو کې کارولي دي.  ګروپونو وسختو تاک تیکونو کارولو کې د سیالۍ کوښښ کوي کوم چې داعش پورې تړل

ګامونه واخلي ،  مشخص عملیه ټینګار کوي چې په جګړه کې ټولې ښکېلې خواوې دې په دې شرایطو کې یوناما په خپله غوښتن
وال دې په ه قانون مطابق خپل مکلفیت سره سم دې د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي. د دولت ضد وسل پالنې د نړیوال او د بشر

ودروي. د دولت ضد  ي توګهحتمپه  هدونبری ياو ځان مرګ زځانګړي ډول د ملکي اهدافو پر ضد او ملکي نفوس سیمو کې ډله یی
دې  نا قانونه بې توپیره فشاري چاودیدونکو توکو کارول ملکي وګړو هدفي وژنې بندې کړي اود د وال دې په فوري ډوله وسل

  سمدستې ودروي.

لکي وګړو د تلفاتو د افغان امنیتي ځواکونو په شمول دې ټولې ډلې، ټول هغه ممکنه احتیاط وکړي چې په نظامي عملیاتو کې د م
مخنیوی وکړي، او د ملکي وګړو د میشت سیمو کې د ثقیله او غیر مستقیم فیر وسلې کارول ودروي. یوناما یو ځل بیا په ټولو 

                                                 
مخفف  نوم ویل کیږي، که څه هم د هیواد په ځینې برخو   “داعش ”هغه ډلې  چې د  اسالمي دولت سره تړاو لري په عربي ژبه کې ورته په افغانستان کې  27

 کې دغه کلمه د وفادارۍ پرته هر خارجي جنګیالي ته ویل کیږي.
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ه یقینې کړي چې په قصدي ډول او بې توپیره  ملکي بساوسله والو ځواکونو او افرادو سره  مح وښکېلو خواو غږ کوي چې د هغ
   .ويژوبل ي  ېیا او نيوګړي وژ 

یوناما ښکېلو خواو ته الندې سپارښتنې لري چې د هغوي د هغو هلو ځلو سره مرسته وکړي چې ملکي وګړي او ټولنې خوندي 
تر سره  قانون سره سم مکلفیت نړیوال نړیوال قانون او بشري حقونو د بشر پالنې د وساتي ، د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي، او د

 کړي. 

 سپارښتنې 

 ته  عناصرو  دولت ضد

  قانون الندې مکلفیت سره په سمون کې : د بشر پالنې د نړیوال

  ډول د ملکي وګړو په نښه شوې وژنې او ملکي ځایونو، د عبادت او کلتوري ځایونو په شمول او ملکي دولتي     په قصدي
  دفترونو او مرستندویه مامورینو په نښه کول ودروئ.

  .بې توپیره او غیرمتناسب بریدونه ودروئ 

 ودروئ. السي بمونو توغول په ملکي سیمو باندې او د ملکي سیمو څخه د هاوانونو، راک ټونو او 

 توکو کارول او په ځانګړي ډول د  په ځایونو کې د ځای پر ځای شوي چاودیدونکو د ملکي و ګړو د پرلپسې تګ راتګ
د فشار په ذریعه د فعالیدونکو نا قانونه ځاي پر ځاي شویو چاودیدونکو توکو  او هم ځانمرګو بریدونو ترسره کول ودروئ

  کارول توقف کړئ.

 "لپاره هغه تعریف وکاروئ چې د بشرپالنې د نړیوال قانون سره مطابقت ولري او د دې قانون د  د " ملکی ، ملکیانو
 تياطي تدابير په پام کې ونيسئ.په ټولو نظامي عملیاتو کې تفکيک ، تناسب او اح اصولو سره سم

  د طالبانو د رهبرۍ له خوا هغه صادرې شوې اعالمی  ې پلي کړئ کومې چې په ملکي خلکو او د ملکي اوسیدنې په ځایونو
د تلفاتو څخه  چې د ملکيانو کوي. هغه الرښودونه پلي کړئ چې د طالبانو غړیو ته ي  ې الرښونه کړې  کې بریدونه منع

 هدف ګرځوي ، وژني او ټپ ي کوي. او هغو کسانو سره حساب وشي څوک چې ملکي خلک ه وکړئ مخنیوی او ورڅخه ډډ

 الندې سیمو کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه صادر شوې اعالمی  ې پلې  د طالبانو د نفوذ د طالبانو د رهبرۍ له خوا
 بریدونه او ګواښونه ودروئ.  د پوهنې سک تور پر ضد کړئ؛ د نجونو په ضد ، د معارف ، ښوونکو اوپه عموم ډول

  .د دې ډاډ ورکړئ چې جنګیالي ښوونځي، روغتونونه، کلنیکونه او نور خوندي ځایونه د نظامي اهدافو لپاره نه کاروي 

 کمپاین باندې بریدونه، ګواښونه او د دې مخنیوی ودروئ. د پولیو د واکسناتورانو او پولیو واکسین  
 

 د افغانستان دولت ته 

  هستوګنې په سیمو کې د هاوانونو، راک ټونو او السی بمونو ویشتل ودروئ.د 

 کمښت په موخه دې ملي پالیسي جوړه او تصویب شي چې د یو کړنالرې په اساس ی  ې مالتړ وشي د ملکي تلفاتو کې  په
چې ملکیان د  کوښښ و کړئ  چې د کوټلي اهدافو په درلودلو سره په جګړو کې د ملکي وګړو د تلفاتو مخنیوی وکړي ؛
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،  وواناه او نورو طرزالعملونو په ځانګړي ډول د څخه د واضحو تاک تیکي الرښوونو، د نښتو د قواعدو جګړې د زیان
د ساتنې د  کي کسانود جوړولو او پلي کولو، او د مل او په وسله مجهزو الوتکو په اړه ونو، السي بمونو ، توپ ونوراک ټ

اب ، او قربانیانو ته د تاوان د تالفي په برخه کې د ټولو افغان ملي امنیتي ځواکونو د تدابیرو، د اغیزو د کمولو ، احتس
 تمویل او تجهیز د الرې خوندې شي.  روزنې

 بې وسلې او منحل کړئ ، او د هغو وسله واله ډلو د غړیو سره د حساب کولو نه ډاډ ورکړئ  ډلې او ملېشې وسله واله ټولې
 ه کړې. سرغړون چې د بشري حقونو څخه

  چې د ځای په ځای شوي چاویدونکو  ښه ظرفیت ودې ورکولو ته دې لومړیتوب ورکړل شي،ال د افغان امنیتي ځواکونو د
قومانده او کنترول په اغیزمن ډول تر سره کړای شي. ټولې الزمې را ایستلو او  وتوکو سره د مبارزې عملیات، له منځه وړل

دملي ستراتيژۍ بشپړه پلي  اي شویو چاودیدونکو توکو سره د مبارزې ځسرچینې د دې لپاره ځانګړې کړئ څو د ځاي پر 
  کېدنه یقیني شي.

  نښتو وروسته د ناچاوده داسې پالیسي ګانې او طرزالعملونه دې رامنځ ته شي چې د جنګ په میدان کې د ځمکنیو
 په نښه او د پاکوالي په اړه ی  ې ډاډ تر السه شي.  چاودیدونکو پاتې شوني

 د  د افغان امنیتي ځواکونو، د دولت پلوه وسله والو ډلو او ایتالفی ځواکونو د بشري حقونو د تیري او د بشر پالنې
وپلټل شي. د افغانستان او نړیوال قانون په  دې نړیوال قانون او بشری حقونو قانون څخه د سرغړونو ټول تورونه

پیژندل شوې کسان دې قانوني تعقیب او مجازات شي او د دې ډاډ ورکړئ چې د سرغړونو قربانیانو په اغیزمن  ګرم وړاندې
 کیږي.  تالفيډول 

 د جبران په اړه په لپاره د خسارې   د جګړي له امله تاوتریخوالي په نتیجه کې د وژل شویو ملکي وګړو د ښځو او کورنۍ
د خساري جبران تر السه کولو طرزالعمل او بنسټیز  بیا ک تنه وشي او هغه دې اصالح شي. او ورسره دې شته طرزالعملونو

 . يشلوړ دې عامه پوهاوی  خدمتونو ته الس رسي په اړه

 د ناپیلي په ځانګړي ډول هت و طبي اسانیتاو  کلنیکونه د نظامي اهدافو لپاره کارول ودروئ او ښوونځي، روغتونونه او 
 تاسیساتو په ډول د احترام ډاډ ورکړئ.

 د ملکي وګړو روغیتای  ی خدمتونو ته د الس رسي احترام کوي او په ځانګړي ډول دا  وېد دې ډاډ ورکړئ چې ټولې خوا
 . د حق احترام کويیقیني کړئ چې ټولې خواوې د ماشومانو واکسینو او نورو روغتیا مراکزو ته د الس رسي 

 
 نړیوالو نظامي ځواکونو ته

  د  عململي پالیسي په جوړولو کې مرسته وکړئ او د  په موخه دکې د کموالي ملکي تلفاتو په د افغانستان د حکومت سره
 ي. کووکړئ چې په جګړو کې د ملکي وګړو د تلفاتو مخنیوی مالتړ په پلي کولو کې هغه پالن 

  د پالیسۍ ، عملیاتي او په تاک تیکي مالتړ ماموریت له خوا افغان امنیتي ځواکونو سره  ناتوټو د پریکنده وروسته د ۵۱۰۲د
ډاډ تر السه شي چې افغان امنیتي  دې د دې څخه ، او اوسنې عملیاتي شرایطو ته په ک تلو سرهته ادامه ورکړئ  ېمرستکچه 

مستقیم وسلو دفیر کولواو د افغان امنیتي ، او په ځانګړي ډول د غیر ځواکونه په بشپړ ډول تمویل، تجهیز او روزل شوي
د تدابیرو شتون  ، د ملکي تلفاتو د کمښت لپارهروزنې د مناسب پروتوکول ،  په اړه د جنګي الوتکو د کارولو ځواکونو لخوا

 اړتیا په پام کې ونیول شي. 

 و توکو سره د مبارزې د عملیاتو د افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته ادامه ورکړئ چې د ځاي پر ځاي شویو چاودیدونک
کلونو کې د دغو توکو  ۵۱۰۸ – ۵۱۰۲ دتوکو د خنثی کولو قومانده کنترول په اغیزمن ډول ترسره کړي، چې  دغواو د 
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  .استحصال شامل دیایستل او 

  امنیتي ځواکونو په افغانستان کې ټول نظاميان یا خارجي استخبارات او امنیتي ځواکونه چې په یواځې سر یا د افغان
اوهوای  ي عملیاتو کې د ملکي  وسره د مالتړ لپاره ګډ عملیات ترسره کوي ، باید دې ډاډ ورکړي چې په مخامخ ځمکنیوي

 وګړو د خوندي ساتنې په موخه ټول اړین ګامونه او تدبیرونه واخلي. 

 ملکي تلفاتو اتهامات چې نړیوالو د  هغو عملیاتو په تعقیب چې په کې په شفاف ډول د عملیاتو وروسته د ارزونو، او د
امنیتي او یا هم استخباراتي ځواکونو د ښکیلتیا له امله په ځانګړي ډول د بې پیلوټه الوتکو په بمبارۍ کې را منځته شوي 

ي تمریناتو په موخه جبران او د عملیات د حساب ورکولو ، خسارې  او تحقیقاتو د سرته رسولو د باوري کولو په موخه د
 ګامونه واخلئ .  مناسب
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