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  ۹۰۰۲جون  -جنوری عمومي تمایالت:
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 پیژندنه
 

په وسله واله جګړه کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه دغه لنډ اخبار چې د یوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا  . ۱

کال له جنوري څخه د جون تر دیرشمې نېټې پورې موده رانغاړي. لنډ  ۹۰۰۲)یوناما د بشري حقونو څانګه( تيار شوی د 

او ځانمرګي بریدونه چې د حکومت ضد  (IED)په دوو مهمو ساحو باندې ټينګار کوي، یعنې چاودیدونکی الی اخبار د اندیښنو 

چې د حکومت پلوه ځواکونو له خوا ترسره کيږي. دغه دوه تاکتيکونه په افغانستان کې په روانه  هعناصرو او هوایې بریدون

 . جګړه کې تر ټولو زیات د ملکي کسانو د تلفاتو المل ګرځي

 

( لمبر پریکړه ليک سره سم د یوناما د بشري حقونو څانګه یو لوړ ۹۰۰۲) ۱۱۸۱د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا د  . ۹

فعاليتونه کوي ترڅو په وسله واله جګړه کې د ملکي کسانو ساتنه زیاته شي. د مثال په ډول، د یوناما د بشري حقونو څانګه په 

و څارنه کوي چې ملکي کسانو ته په کې مرګ ژوبله اووښتې وي او همدارنګه ملکي خپلواک او بې طرفه ډول د هغو پيښ

بنسټيز جوړښتونو ته تاوان رسيدلی وي او یا تخریب شوی وي او داسې دفاعي فعاليتونه کوي چې هدف یې په ملکي کسانو 

ډ ډول بيانه شوې ده چې د یوناما د ميتودولوژي په لن هباندې د وسله واله جګړې د اغيزو کمول وي. په لومړۍ ضميمه کې هغ

بشري حقونو افسران یې د معلوماتو راغونډولو، تحليلولو او هغو پيښو په باب په راپورونو کې پکار وي چې ملکي کسان په کې 

 وژل شوی او یا په ملکي کسانو باندې د وسله واله جګړې اغيزې ښيې. 

 

  ۹۰۰۲جون  -عمومي تمایالت: جنوري 
 

څخه وروسته ډیر زور واخيست ځکه چې د حکومت ضد  ۹۰۰۲ه جګړې په افغانستان کې خاصتا له وسله وال . ۳

عناصرو حملې او د حکومت پلوه ځواکونو عمليات د هيواد نورو ډیرو ساحو ته وغځيدل. د شخړو په زیاتيدو سره چې په 

د شورشيانو تر حملو  برخه په مستقيم ډول کلونو کې یې نور هم زور واخيست اوس د افغانستان دریمه ۹۰۰۲او  ۹۰۰۱، ۹۰۰۲

الندې راغلې ده چې د دغو حملو شدت او زیاتوالی په ټولو ځایونو کې یوشانته نه دی. وسله واله جګړه په خاص ډول په جنوبی، 

په  برخو کې روانه ده. دغه راز جګړه هغو سيمو ته هم غځيدلې ده چې له دې پخوا وجنوب ختيځ، ختيځ، مرکزی او لویدیځ

 نسبي ډول کراري سيمې وي لکه شمال او شمال ختيځ برخې. 

 

د شخړې په پراخيدو او زیاتيدو سره، د ملکي کسانو تلفات هم زیاتيږي لکه څنګه چې د یوناما د بشري حقونو څانګې  . ۴

پيښې  ۱۰۱۳کي تلفاتو کال په لومړیو شپږو مياشتو کې یوناما د مل ۹۰۰۲راهيسې په خپلو راپورونو کې څرګندوي. د  ۹۰۰۲له 

لمبر پراګراف  ۱)دا الندې  ۸۱۴کې د دغې مودې له  ۹۰۰۲او په  ۱۱۱کال د همدې مودې له   ۹۰۰۱ثبتې کړې دي، چې د 

کال په شپږو لومړیو  ۹۰۰۲کال د همدې مودې سره په پرتله کې د  ۹۰۰۱پيښو سره د مقایسې لپاره دي. دغه شمير د ئ( وګور

توالی ازیاتوالی په ډاګه کوي. حکومت ضد عناصر او حکومت پلوه ځواکونه دواړه د ملکي تلفاتو د زی ۹۴مياشتو کې په سلو کې 

مسوولين دي. د یوناما د بشري حقونو د څانګې راپورونه ښيې چې زیات شمير ملکي کسان د حکومت ضد عناصرو له خوا 

ل په لومړیو شبږو مياشتو کې د ملکي تلفاتو په سلو کا ۹۰۰۲ه ځواکونو له خوا. د ووژل شوی دي او کم شمير یې د حکومت پل

 ۹۰۰۲یې د حکومت پلوه عناصرو له خوا او وښتې دي. دغه شمير له  ۳۰۰۲د حکومت ضد عناصرو او په سلو کې  ۲۲کې 

 ۴۸سلنې او حکومت ضد عناصر د  ۴۱کال راهيسې یو ښکاره بدلون څرګندوي چې حکومت پلوه ځواکونه د ملکي تلفاتو په 

 ې د تلفاتو مسوولين وو. سلن

 

څخه را پدېخوا زیات ملکی کسان وژل شوې دي. که څه هم  ۹۰۰۲د حکومت پلوه ځواکونو د عملياتو په نتيجه کې له  . ۲

داسې زیاتې هڅې شوې چې د تلفاتو شمير کم شي او په نتيجه کې د حکومت پلوه ځواکونو له خوا د ددې تلفاتو په شمير کې کمې 

 ملکي کسانو د تلفاتو په شمير کې زیاتوالی ادامه لري.  راغلې دی خو د

 

د افغانستان حکومت او د هغه متحدین د شورشيانو حملو ته د ځواب ویلو او د هغو  دماتولو په ترڅ کې  په هغو ساحو  . ۸

او د جوړښتونو په  ه مرګ ژوبلهپکې ډیر عمليات کوي چې ملکي خلک په کې اوسي. د دغه عواملو په نتيجه کې د ملکي کسانو 

تخریب کې زیاتوالی راغلی چې په دې کې کورونه او هغه جایدادونه شامليږي چې د ملکي کسانو د ژوند د بقا او معيشت لپاره 

 ضروري وي. 

 

وسله واله جګړه کې د ملکي کسانو د شمير کمول د حکومت  د یوناما د بشري حقونو څانګه ددې یادونه کوي چې په   .۲

ونو لپاره یو لومړیتوب دی. ددې هڅو د یوې برخې په څير ایساف او په افغانستان کې امریکایې ځواکونو خپل پلوه ځواک

کال په سپتمبر او ډسمبر کې د تاکتيکونو د الرښوونو بله  ۹۰۰۱تاکتبکونه بدل کړی او په هغو یې بيا کتنه کړې ده. په دې کې د 
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کال په  ۹۰۰۱ې بيا تر غور الندې راغله. په دې برسيره په ایساف کې د ننه د کال په جوالی ک ۹۰۰۲مسوده هم شامليږي چې د 

سپتمبر کې د ملکي تلفاتو د تعقيب څانګه جوړه شوه او په افغانستان کې امریکایې پوځونو هم همدغه ډول یوه څانګه تاسيس 

تيجه کې اوس ایساف او امریکایې ځواکونه کړه. دغه راز د قوماندې ورکولو په جوړښت کې هم بدلون راغلي او ددې بدلون په ن

کال په سپتمبر کې د جنرال مک کيرنان په وجود کې ایجاد شوه. د  ۹۰۰۱دواړه د یوې واحدې قوماندې الندې راغلل چې د 

 کال په می کې د ایساف او امریکایې ځواکونو په افغانستان کې قوماندان بدل شو او د جنرال مک کيرنان په ځای جنرال ۹۰۰۲

 مک کریستال مقرر شو. 

 

کړي چې په ملکي کسانو باندې یې  که څه هم نړیوال نظامی ځواکونو هڅې کړې دي چې داسې پاليسي او تګالرې پلې . ۱

اغيزې کمې وي، خو د دې سره سره هم هوایې بریدونه د ملکي کسانو په منځ کې د زیات شمير مرګ ژوبلې المل ګرځي چې د 

کال له پيل  ۹۰۰۲و مياشتو کې رامنځ ته شوې او نسبت یې حکومت پلوه ځواکونو ته کيږي. یوناما د کال په لومړیو شپږ ۹۰۰۲

ملکي کسانو په کې خپل ژوند له السه ورکړی دی. دغه راز د تالشي او  ۹۰۰هوایې بریدونه ثبت کړی دي چې  ۴۰راهيسې 

داسې راپورونه شته چې له مخې یې د افغان او نړیوالو  نيولو عمليات )د شپې د حملو په ګډون( هم د اندیښنې وړ خبره ده او

نظامي ځواکونو په ګډو عملياتو کې د حد څخه زیاته قوه استعمال شوې چې په نتيجه کې یې ملکي کسان وژل شوي دي. دغه 

دوی په راز د "قوی د ساتنې" په پيښو کې هم کمی راغلی دی. په دې پيښو کې ملکي کسان هغه وخت وژل شوی دي چې کله 

 دې کې پاتې راغلی چې نظامي پوستو، کاروانونو یا نظامي اډو ته د نږدې کيدو په وخت کې الرښوونې مراعات کړي. 

 

کال تر لومړیو شپږو مياشتو پورې وغځيده دا و  ۹۰۰۲کې مشاهده شوی او د  ۹۰۰۱یو پایښت لرونکی تمایل چې په  . ۲

څخه په ګوریالیې بریدونو اړولې لکه د  هو باندې مخامخ او غلچکی بریدونچې د حکومت ضد عناصرو په حکومت پلوه ځواکون

 او په نښه شوې وژنې. په نقليه وسایلو کې چاودیدونکی مواد او په ځان پور تړلی چاودیدونکي توکي( )چاودیدونکي مواد

 

او له دې بریدونو  لوبيدمرګونې بریدونه د حکومت ضد عناصرو ته منس ۲۲۲کال له جنورۍ تر جون پورې  ۹۰۰۲د  . ۱۰

٪ په ډاګه  ۸۲ځ ته شوې دي. دغه شميره د ټولو هغو مرګونو نوژنې د آی اي ډي او ځانمرګو بریدونو له امله رام ۴۰۰څخه 

کال په لومړیو شپږو مياشتو کې د ټولټال  ۹۰۰۲کوی چې د حکومت ضد عناصرو له خوا ترسره شوي دي او په دې ډول د 

نه جوړوي. د حکومت ضد عناصرو عمليات ډیر ځله بې له دې کيږي چې د هغو اغيزې په ملکي سل ۳۲۰۲وژنو څخه  ۱۰۱۳

کسانو باندې د مرګ ژوبلې او جوړښتونو د تخریب له پلوه په نظر کې ونيسي. د مشخصو پلټنو پر نبياد چې د یوناما د بشري 

په ملکي سيمو کې ځانونه ځایوي، څو په حقونو د څانګې له خوا ترسره شوې دي، معلومات ښيې چې حکومت ضد عناصر 

او عمدي ډول د جنګياليو او ملکي کسانو په منځ کې پيژندل ګران کړي او داسې بریښې چې د یوې فعالې پاليسې یوه برخه وي 

هدف دا دی چې نظامي ځواکونه دې ته اړ کړی چې په هغو سيمو کې غبرګونه وښایې چيرې چې د ملکي کسانو د وژنې او 

نې زیات امکان موجود وي. دغه راز د یوناما د بشري حقونو څانګه په دې ډیره اندیښمنه ده چې حکومت ضد عناصر د ژوبلېد

ملکي کسانو په منځ کې او یا د هغوي په ضد ډیر ځله حملې کوي. د یوناما د بشري حقونو څانګه دې ته ادامه ورکوي چې د 

مارکيټونو کې د چاودیدونکو موادو د ایښودلو ثبوتونه پيدا کړي. د یوناما د عامه ترافيک په سړکونو، د اوسيدلو په ځایونو، 

بشري حقونو څانګې یاده کړې ده چې په ځينو ځایونو کې لکه جنوب ختيځ برخو کې د چاودیدونکو موادو په ذریعه د ملکي 

 اشخاصو وژنه هدف و. 

 

ریدونه د ښوونکو او طبي پرسونل په ګډون، زیات شمير د بشري مرستو په کارمندانو او حکومتي مامورینو باندې ب . ۱۱

افغانان له دې څخه منع کوي چې بشري مرستو ته الس رسي پيدا کړي، خاصتا داسې مرستو ته چې د ژوند د ژغورلو لپاره 

ول په ډیرې ضروردي لکه روغتيا پالنه، خواړه، سرپنا او د ژوند لپاره نور ضروري خدمتونه. دغه بریدونه په ځانګړی ډ

ماشومانو او ښځو باندې چې په جنګ ځپلوسيمو کې اوسيږي ډیرې منفې اغيزې لري. د جنوب، جنوب لویدیځ، جنوب ختيځ، 

ختيځ او د افغانستان د مرکزي برخو ډیرې سيمې د بشري مرستو د ادارو لپاره، چې هلته فعاليت کوي، د خطر څخه ډکې سيمې 

ډیر فعاله دي. ښوونځي، خاصتا د نجونو ښوونځي تر بریدونو الندې راغلي دي او په او داسې چاپيریال دی چې دښمنان په کې 

دې ډول په زرګونو زده کوونکي، په ځانګړی ډول نجونې د تعليم له حاصلولو څخه بې برخې شوې دي. د یونيسف د راپور له 

نځ ته شوې دي. د مثال په ډول د دې کال پيښې رام ۱۸مخې د شپږو مياشتو په موده کې په ښوونځيو کې د چاودیدونکو موادو 

کال  ۹۰۰۲په اپریل کې دغور په والیت کې د چاودیدونکو موادو په ذریعه دوه درسي خونې ورانې شوې دي. دغه برید د 

د لوګر والیت د چرخ په ولسوالي کې د نوې کال په حصه  ۹۲کال د مۍ په  ۹۰۰۲راهيسې په ښوونځی باندې لومړی برید و. د 

نجونو په ښوونځي حمله وشوه. په برید کې د حکومت ضد عناصرو له داسې وسلو څخه لکه آر پی جی راکيټ کار کې د 

د یوناما د بشري حقونو څانګې دا هم یاده کړې ده چې په ختيځو تې و او د ښوونځي دروازه او څو کړکۍ یې ورانې کړي. ساخي

 يکونه خپاره شوي دی چې د ټاکنو لپاره په نظر کې نيول شوی وو. او جنوب ختيځو برخو کې د هغو ښوونځيو په ضد د شپې ل

 

د حکومت ضد عناصر زیات فعاليتونه د "کاميابه عملياتو" په ګډون چې د طالبانو د مشرتابه له خوا یې اعالن شوی  . ۱۹

شوراګانو د ټاکنو په ضد د اګست د ولسمشریزو او والیتي  ۹۰دی او د امریکا د حکومت له خوا د پوځونو د زیاتولو او په 
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رامنځ ته شوی دا څرګندوی چې جګړه به په افغانستان کې نوره هم توده شي. که د جګړې دې اوسنی شکل ته وګورو د دې 

 امکان شته چې په راتلونکو مياشتو کې به د ملکي کسانو د تلفاتو کچه نوره هم لوړه شي. 

 

له امله ډیره اندیښمنه ده چې په افغانستان کې د روانې جګړې په نتيجه کې یوناما د ملکي کسانو د تلفاتو د لوړې کچې  . ۱۳

رامنځ ته کيږي او یو ځلی بيا دغه پيغام استوی چې په جګړه کې ښکيلې ټولې خواوې، په ځانګړی ډول وسله وال مخالفين باید 

ه ومې شي. په داسې حال کې چې حکومت پلډیر نور څه وکړي څو د دوي د فعاليتونو او عملياتو اغيزې په ملکي کسانو باندې ک

ځواکونو د ملکي خلکو د تلفاتو په مسالې باندې چې د دوي د عملياتو په پایله کې رامنځ ته کيږي، غور کړی دی، خو سره د دې 

ته زیاتې اندیښنې وړ ده. حکومت ضد عناصر دې د هم د هوایې بریدونو په اثر د ملکی کسانو د وژنې خبره ال تر اوسه هم 

ادامه ورکوي چې په غير متوازن ډول بریدونه وکړي او د ملکي خلکو په سيمو کې عمليات وکړي چې د ملکي کسانو تلفات 

ښکيلو خواوو ته ور په یاد وي چې دوی  وزیاتوي. یوناما او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کميشنر په جګړه کې ټول

 خلک وساتي.  نه قانون او د بين المللی بشري حقونو د قانون له مخې ملکيمسووليت لري چې د نړیوال بشردوستا

 

  ۹۰۰۲جون  -ملکي تلفات: جنوری
 

کال کې او ددې کال په لومړیو شبږو مياشتو کې  ۹۰۰۱لکه څنګه چې وویل شول وسله واله جګړه په افغانستان کې په  . ۱۴

تلفاتو کې زیاتوالی راغلی او د بشردوستانه مرستو لپاره چاپيریال  ډیره سخته شوې ده چې له دې سره په همدې کچه په ملکي

پېښې ثبتې  ۱۰۱۳کال له جنورۍ څخه د جون تر دیرشمې پورې  ۹۰۰۲ډیر تنګ شوې دی. د یوناما د بشري حقونو څانګې د 

ملکي کسان وژل شوي تنه  ۱۱۱سره په پرتله کې چې  ۹۰۰۱کړي دی چې ملکي کسانو ته په کې مړینه اوښتې ده. دغه شمير د 

زیاتوالی په ډاګه کوي. د مرګ زیاتې پيښې په جنوب ختيځ، ختيځ، لویدیځ او د هيواد په مرکزی برخو کې  ۹۴وو په سلوکې 

 ۳۱۰د حکومت ضد عناصرو له خوا او ٪( یې  ۲۲تنه له دې جملې څخه ) ۲۲۲رامنځ ته شوې دي. د یوناما د ارقامو له مخې 

٪( د جګړې یوې خوا ته هم نه  ۱۰۰۲تنه ) ۱۰۱بين المللی پوځي ځواکونو له خوا وژل شوی دي. پاتې د ملي او ٪(  ۳۰۰۲تنه )

 شي منسوب کيدای. 

 

کال د همدې  ۹۰۰۱کال په لومړیو شبږو مياشتو کې د  ۹۰۰۲د یوناما د بشري حقونو څانګې د فبروري څخه پرته د  . ۱۲

کال  ۹۰۰۱فات ثبت کړی دي. دغه حقيبت په دې ډول تعبير کيدای شي چې د مودې په پرتله د ملکي کسانو په منځ کې زیات تل

کال په لومړیو وختونو یانې د ژمې د موسم په دوران کې حکومت ضد عناصرو خپلې حملې زیاتې  ۹۰۰۲په وروستيو او د 

دا دی لکه په ملکي ساحو کې کړې دي )د تيرو کلونو په خالف چې په دې موده کې به جنګي فعاليتونه کميدل(. نور الملونه یې 

د نظامي عملياتو زیاتيدل، د حکومت ضد عناصر په حملو کې پيچلوالی، له پاکستان سره د سرحد په اوږدو کې د نظامي عملياتو 

زیاتوالی چې زیات شمير جنګيالي یې افغانستان ته په راتګ سره اړ کړی دی، په بين المللی نظامي ځواکونو کې زیاتوالی، د 

ژمې په موسم کې د شورشيانو په ضد خپل غبرګون شدید کړی او د او په افغانستان کې د امریکایې ځواکونو پاليسې چې  ایساف

 دغه راز د مۍ او جون په مياشتو کې د عملياتو شدت. 

 

 ثبت شوی ملکي تلفات  ۹۰۰۲ -۹۰۰۲جون  -د جنوری -#۱

 
                                                 


په منظم ډول نوی شوی دي.  په دغه پراګراف کې شته معلومات له هغو منابعو څخه اخيستل شوی دی چې د یوناما د بشري حقونو د ځانګې له خوا یې پلټنه شوې ده او  

 کال په جوالی کې اضافه شوی دی.  ۹۰۰۲وروستنی نوی معلومات د 
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2007: Total 684 50 45 104 85 147 253 

2008: Total 818 56 168 122 136 164 172 

2009: Total1013 127 149 134 129 261 213 
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۹۰۰۲او  ۹۰۰۲، ۹۰۰۲جون  -: جنوریملکي تلفات  
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د  ۸۳د حکومت ضد عناصرو له خوا او  ۴۴کړې دي ) ېپيښې ثبت ۱۹۲وری کې یوناما د وژنو کال په جن ۹۰۰۲د  . ۱۸

کال د جنوری د مياشتې د ټولو ملکي  ۹۰۰۱مسووليت نه و معلوم( دغه شمير د هغو  ۹۰حکومت پلوه ځواکونو له خوا او د 

په هغو او څلور نورې پيښې نامعلومې  د حکومت پلوه ځواکونو ۱۲د حکومت ضد عناصرو په الس  ۳۲( )۲۸مرګانيو پيښو )

په سلو کې  ۳۳پيښو په سر  ۱۰۴د ډسمبر د  ۹۰۰۱کال د جنوری شمير د  ۹۰۰۲٪ زیاتوالی ښيې. د  ۱۹۲وي( په پرتله 

مرګ زیاته برخه حکومت پلوه عناصرو ته  د په جنوری کې په څرګند ډول د ملکي کسانو ۹۰۰۲زیاتوالی څرګندوي. د 

تنه د حکومت ضد عناصرو(.  ۴۴کسان حکومت پلوه ځواکونو وژلې وو او  ۸۳حکومت ضد عناصرو ته ) منسوبيده او کمه یې

تو وژنو لپاره ادغه جریان د پخوانيو مياشتنيو تمایالتو په خالف جهت کې و چيرې چې حکومت ضد عناصر د ملکي کسانو د زی

 مسوول ګڼل کيدل. 

 

٪( د حکومت ضد  ۲۴تنه ) ۱۰قضيې د یوناما له خوا ثبت شوې دی.  ۱۴۲د ملکي تلفاتو په فبروری کې  ۹۰۰۲د  . ۱۲

٪( نورو هغو مسوولين معلوم  ۱۲) ۹۳٪( د حکومت پلوه ځواکونو په الس وژل شوی دي او د  ۳۱تنه ) ۴۸عناصرو په الس 

کال د  ۹۰۰۱ ٪ زیاتوالی څرګند وي خو د ۳۴ضيو قرګانۍ حادثې د جنوری د مياشتې د ثبتو شویو دې ډول م ۱۴۲نه وو. 

کال د فبروري په وژنو کې هغه خپل ځانمرګي برید هم  ۹۰۰۱٪ کموالی ښيې. د  ۱۹۰۲هغو  ۱۸۱فبروری په مياشت کې د 

 تنه یې له ځانه سره ووژل.  ۲۸شامل و چې د کندهار والیت د ارغنداب په ولسوالی کې د سپيو د جنګ په مهال وشو او 

 

 ۱۱پيښې ثبت کړې دي. حکومت ضد عناصر د  ۱۳۴کې د ملکي کسانو د تلفاتو  د مارچ په مياشت ۹۰۰۲یوناما د  . ۱۱

 ۱۲٪( مسووليت حکومت پلوه ځواکونو ته منسوبيده په داسې حال کې چې د  ۹۲پيښو ) ۳۴٪( مسوولين وو او د  ۸۰پيښو )

 سلنه کموالی ښيې.  ۱۰له ملکي تلفاتو په پرت ۱۴۲٪( مسوولين نه وو معلوم. دغه شمير د فبروري د مياشتې د  ۱۴قضيو )

 

تنه ملکي کسان په وسله واله جګړه کې  ۱۹۲په اپریل کې  ۹۰۰۲د راپورونو له مخې چې یوناما ته رسيدلی دی د  . ۱۲

نورو  ۱۱او د ٪( حکومت پلوه عناصرو ته  ۹۲) ۳۹٪( حکومت ضد عناصرو ته منسوبيدلې،  ۸۱قضيې ) ۲۲وژل شوي دي. 

 ۴۰تنه ملکي کسان په کې وژل شوي،  ۸۹علوم. جنوبي برخې تر ټولو زیات متاثرې وي چې ٪( مسوولن نه وو م ۱۴قضيو )

یې د حکومت پلوه عناصرو په الس وژل شوی او د لسو نورو وژنو مسوولين  ۱۹تنه یې د حکومت ضد عناصرو په الس او 

 معلوم نه شول. 

 

٪( د حکومت ضد او  ۸۹تنه یې ) ۱۸۳ثبت کړل چې ملکي کسانو تلفات  ۹۸۱د مۍ په مياشت کې یوناما د  ۹۰۰۲د  . ۹۰

لکه د نورو ٪( نورو قضيو مسووليت معلوم نه شو.  ۸تنو ) ۱۲٪( د حکومت پلوه ځواکونو له خوا وژل شوي او د  ۳۱ته ) ۱۱

اشتې د تلفات په کې ثبت شوي دي. د مۍ د مي ۲۴ثره شوې برخې وي چې اتوبی برخې بيا هم تر ټولو زیاتې ممياشتو په څير جن

تلفاتو په زیاتوالی کې داسې عوامل په ټوليز ډول شامل دی لکه په پاکستان کې بې ثباتي، د نړیوالو نظامي ځواکونو زیاتوالی او 

داسې پيښې د یوناما له خوا ثبتې  ۲۱کي تلفاتو شمير ډیر پورته والړ چې لملونه. په لویدیځو برخو کې د دغه راز موسمي الم

٪( نورو هغو مسوولين نه وو معلوم. دغه شيمر د اپریل  ۲) ۲حکومت پلوه عناصرو ته منسوبيدلې او د ٪(  ۲۳) ۸۸شوې دي. 

  ۹٪( د حکومت ضد عناصرو له خوا او د  ۸۲تنه ) ۴قضيې وي د مقایسې وړ نه وي چې  ۴د مياشتې له تلفاتو سره چې 

تنو  ۸۳ی د فراه والیت د باال بلوک د حادثې له وجې و چې ٪( تنو مسوولين معلوم نه شول. دغه ډراماتيک بدلون او زیاتوال ۳۳)

 له امله خپل ژوند له السه ورکړ.  ونوهوایې برید ۴ښځو او ماشومانو د مۍ د 

 

ملکي  ۹۱۳د جون د مياشتې ریکارډ چې د یوناما د بشري حقونو د څآنګې له خوا برابر شوی څرګندوي چې  ۹۰۰۲د  . ۹۱

کال د جون په مياشت کې  ۹۰۰۱٪ د هغه شمير زیاتوالی ښيې چې د  ۹۴وژل شوي دي. دغه رقم کسان په وسله واله جګړه کې 

تنه وو او د کال له سر څخه دغه تمایل د ملکي تلفاتو په شمير کې د تير کال په پرتله یو څرګند زیاتوالی په  ۱۲۹وشول یعنې 

 ۲۴تنه د حکومت ضد عناصرو له خوا او  ۱۴۱ي په جون کې ثبت شوی د ۹۰۰۲ملکي کسانو څخه چې د  ۹۱۳ډاګه کوي. د 

تنه نور یې په داسې شرایطو کې وژل شوی دی چې مسوولين یې  ۱۱تنه یې د حکومت پلوه ځواکونو له خوا وژل شوي او 

سلنه  ۲۰کال د همدې مياشتې له تلفاتو سره پرتله کړو،  ۹۰۰۲په جون کې د ملکي کسانو تلفات د  ۹۰۰۱معلوم نه شول. که د 

کسان وژل شوی دی( په داسې حال کې چې د حکومت پلوه ځواکونو له خوا د  ۲۱په جون کې  ۹۰۰۱یاتوالي په کې راغلی )د ز

ملکي کسان د حکومت پلوه ځواکونو په الس وژل شوې دي.( د  ۲۴په جون کې  ۹۰۰۱٪ ته راټيټه شوې وه )د  ۹۴وژنو کچه 

تنه ملکي  ۹۰د جون په مياشت کې  ۹۰۰۱٪ راټيټ شوی و )د  ۴۲ول هم هغو کسانو شمر چې د وژنو مسوولين یې معلوم نه ش

د جون په مياشت کې د  ۹۰۰۲ملکي کسانو له تلفاتو څخه چې د  ۲۴کسان وژل شوی وو چې مسوولين یې معلوم نه شول(. د 

عناصرو له خوا شوی ) د ټولو  هغو تلفاتو چې د حکومت پلوه  ۴۰ه ځواکونو د عملياتو په ترڅ کې وژل شوی دی وحکومت پل

)د  ۹٪( تنو خپل ژوند د هوایې بریدونو په پایله کې له السه ورکړ او  ۱۲٪ او په دې مياشت کې د ملکي ټولو تلفاتو  ۲۴دی 

٪ او په دې مياشت کې د ټولو ملکي تلفاتو په سلو کې یو( تنه د جنګي عملياتو د  ۴حکومت پلوه ځواکونو له خوا د ټولو تلفاتو 

)د حکومت ضد عناصرو په الس د ټولو وژنو  ۱۴تنو څخه  ۱۴۲شوی. د حکومت ضد عناصرو له خوا د  هه وجې مړپراختيا ل

تنه )د حکومت ضد  ۲۸٪( تنه یې په نښه شوی وو، په داسې حال کې چې  ۸۰۲٪ او په دې مياشت کې د ټولو ملکي تلفاتو  ۲



 

  6 

٪( د چاودیدونکو موادو او څانمرګو بریدونو  ۴۲ولو ملکي تلفاتو ٪ او په دې مياشت کې د ټ ۸۲عناصرو له خوا د ټولو تلفاتو 

٪ او په دې مياشت کې د ټولو ملکي  ۱۰تنه یې )د حکومت پلوه ځواکونو له خوا د ټولو تلفاتو  ۱۲په پایله کې وژل شوی او 

رامنځ ته شوی لو زیات تلفات په جون کې په جنوب کې تر ټو ۹۰۰۲٪( د راکټونو او بمونو په ذریعه وژل شوی دي. د  ۲تلفاتو 

 شوې دي.  ېمرګانۍ قضيې ثبت ۱۸قضيې او په ختيځ کې  ۲۰پيښې ثبت شوې ورپسې په جنوب ختيځ کې  ۲۹چې 

 

 

 د دولت ضد عناصرو او د دولت پلوه وسله والو ځواکونو له خوا ثبت شوی ملکي تلفات -۳ #

  ۹۰۰۲جون  -جنوري

 

 
 

 

 د دولت ضد عناصرو او د دولت پلوه وسله والو ځواکونو له خوا ثبت شوی ملکي تلفات -۳ #

۹۰۰۲جون  -جنوری  
 

 

  ۹۰۰۲جون  -ملکي تلفات جنوری
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 تصادف ډوله ثبت شوي ملکي تلفات  -۴ #

۹۰۰۲جون  -جنوری  

 

 

 و ځان مرګي بریدونه چاودیدونکی وسیلې ا يد دولت ضد عناصرو له خوا تعبیه شو
 

د دولت ضد عناصر د زیاتو ملکي تلفاتو مسووليت په غاړه لري. د تعبيه شوو چاودیدونکو وسيلو کارول چې د خپل  . ۹۹

کال د څو مياشتو راهيسې زیات شوي دي. هغه د ملکي کسانو وژنې چې د  ۹۰۰۲خصوصيت له مخې بې توپيره دي د 

کې  ۹۰۰۱تنو پورې په  ۱۱۸۰کې تر  ۹۰۰۲څخه په  ۲۰۰له خوا ترسره کيږي د  راپورونو له مخې د دولت ضد عناصرو

ملکي کسان ووژل چې د  ۲۲۲کال په لومړیو کې دولت ضد عناصرو  ۹۰۰۲سلنه زیاتوالی په ډاګه کوي. د  ۸۲ورسيدلې چې 

او ځانمرګي بریدونو له امله  تنه یې د ځای پر ځای کړای شوو چاودیدونکو وسيلو د بې توپيره کارونې ۴۰۰هغو له جملې څخه 

سلنه ده چې د دولت ضد عناصرو له خوا ترسره شوی دي او په دغه موده کې د ټولو  ۸۲ووژل شول. دا د ټولو هغو وژنو 

 سلنه ده.  ۳۲۰۲  ملکي وژل شوو کسانو ۱۰۱۳

 

 د دولت ضد عناصرو له خوا ترسره شوي ملکي تلفات  -#۵

 ۹۰۰۲جون  -جنوری
1

 

 

 
 

 

 

                                                 
1
  

 د دولت ضد عناصرو له خوا ترسره شوي ملکي تلفات
۹۰۰۲جون  -جنوری  

0 

50 

100 
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Suicide & IED Attacks  28 62 56 56 102 96 

Assassinations  12 16 14 22 32 14 

Other tactics  4 2 11 1 29 38 

Jan Feb Mar Apr May Jun 

  ۹۰۰۲جون  –تصادف ډول ملکي تلفات جنوری  
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Suicide & IED Attacks: 
400 
Assassinations: 110  

Air Strikes: 200 

Escalation of Force: 
14 

Other AGE & PGF 
Tactics: 289 
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د ځانمرګو بریدونو او د تعبيه شوو چاودیدونکو وسيلو د الرې په بریدونو کې ډیری ملکي افغانان د نورو هغو   .۹۳

تاکتيکونو په پرتله وژل شوی دي چې په جګړه کې شاملې خواووې یې کاروي. که څه هم دغه ډول بریدونه زیاتره وخت د 

ترسره کيږي، خو دا زیات وخت د ګڼې ګونې په ساحو کې پرته له دې چې دا په پام کې ونيو ل پوځي او دولتي اهدافو پر ضد 

شي چې هغه د زیاتو ملکي وګړو د ټپې کيدنو او وژنو سبب ګرځي، ترسره کيږي. په مرکزي سيمو کې د بيلګې په ډول د یوناما 

کال په لومړیو شبږو مياشتو کې وژلي  ۹۰۰۲ن د ملکي کسا ۲۲د بشري حقونو څانګې دا ثبت کړې ده چې دولت ضد عناصرو 

تنه یې پر ځان پورې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو وسيلو او د الرې پر سر د تعبيه شوو  ۴۹دي چې د هغو له جملې څخه 

 چاودیدونکو موادو د الرې وژل شوي دي. 

 

ن د اړوندو اصولو څخه د سرغړونې په صورت ځانمرګي او د تعبيه شویو چاودیدونکو وسيلو بریدونه د نړیوال قانو . ۹۴

کې ترسره کيږي.  د جګړې دغه  ميتود چې غوره شوی دی، په هغه کې  په ځانګړی ډول تعبيه شوی چاودیدونکي وسيلې او 

ځانمرګي بمونه د خپل خصوصيت له مخې بې توپيره دي، حتی په داسې حاالتو کې چيرته چې نظامي هدفونه په نښه کيږي د 

يلو خصوصيت داسې دی چې په محل کې ټول موجود افراد تر خطر الندې را ولي چې یا وژل کيږي یا ټپي کيږي او دغو وس

 اکثره وخت ډیر زیات غير متناسب تاوانونه ملکيانو ته رسيږي. 

 

کي دولت ضد عناصر اکثره وخت د تعبيه شوو چاودیدونکو موادو او ځانمرګو بریدونو څخه کار اخلي څو هغه مل . ۹۲

وګړي هدف کړي چې د نړیوالو وسله والو ځواکونواو ساختماني شرکتونو لپاره کار کوي چې یا خو د پې آر ټي او یا هم والیتي 

حکومتي ادارو له خوا استخدام شوی دي، همدارنګه هغوي د نړیوالو نظامي ځواکونو کتارونه چې مواد او کالي رسوي او دا په 

ري، تر برید الندې نيسي. د تعبيه شوو چاودیدونکو موادو او  هم د ځانمرګو بریدونو په ترڅ خصوصي قراردادیانو پورې اړه ل

کې د ښوونځيو ملکيتونه تخریب او  ویجاړیږي، زده کوونکي، ښوونکي او د معارف د سکټور نور کارکوونکي وژل کيږي او 

 یا هم ټپی کيږي. 

 

ونکو موادو له امله د ډار او ویرې فضاء رامنځته شوې ده چې ددې له په پرلپسې او پراخه توګه د تعبيه شوو چاودید . ۹۸

امله د افغانستان د ملکي وګړو لپاره زیاتې ستونزې رامنځته شوې دي چې په دې کې د خلکو د ژوند او معيشت له منځه تلل 

ه شامل دي چې هغو ملکي توګه نصبيږي چې ورسره ځانمرګي بریدون هشامل دي. تعبيه شوي چاودیدونکي مواد په بې توپير

وګړو ته تاوان رسوي چې د دولت مالتړي دي او یا هم ورسره کار کوي او دا چې د دولت پلوي ځواکونه تر هدف الندې 

راځي.د یوناما د بشري حقونو څانګې د تعبيه شوو چاودیدونکو موادو یو شمير پيښې ثبت کړي دي چې د افغانستان د ملي 

و نورو هغو کسانو پر ضد  چې د دولت او نړیوالې ټولنې سره کار کوي د هغوي د اوسيدنې د ځایونو پوليسو ملکي کارکوونکو ا

نېټه د خوست والیت د ښځو د چارو د ریاست  ۱۲کال د مۍ په  ۹۰۰۲د باندې ځای پر ځای کړای شوی دي. د مثال په ډول د 

يسې ډارول او ئه و چاودیدله چې ددې موخه د دغې رې د موتر الندې یوه ځای پر ځای کړای شوې چاودیدونکې وسيلئيسد ر

 تهدید و. د دې چاودنې څخه یوه مياشت تر مخه ګڼ شمير ګواښونه او تهدیدونه هغې ته رسيدلې و. 

 

د یوناما د بشري حقونو څانګې همدارنګه دا یادداښت کړې ده چې د هدف الندې په راغلو وژنو کې چې د ځای پر  . ۹۲

کې د  ۹۰۰۲و موادو د الرې چې پر دولتي کارمندانو یې صورت موندلی دی چې په دې لړ کې په ځای شوو چاودیدونک

نېټه د لعل پورې د ولسوالۍ ولسوال  او ډرایور یې دليرې څخه د کنټرول کيدونکې چاودیدونکې وسيلې په ذریعه  ۲فبروري په 

نور ملکي کسان د بدن  ۸ښاروال و وژل شو او همدارنګه نېټه د لغمان والیت د مهتر الم  ۴کال د مۍ په  ۹۰۰۲ووژل شول. د 

تنه یې ټپيان کړل. د  ۱۰د الرې د ځای پر ځای کړای شوو چاودیدونکو موادو د چاودنې په صورت کې ووژل شول او نور 

لقان نېټه د کندز والیت والی د ليرې څخه د کنترول کيدونکی چاودیدونکې وسيلې په ذریعه د تا ۹۲کال د مۍ په  ۹۰۰۲

 ولسوالۍ د چشمه شير په کلی کې ټپي کړای شو. 

 

کال د مۍ او جون څخه پيل  ۹۰۰۲د یوناما د بشري حقونو څانګې همدارنګه هغه نوي جریان ثبت کړي دي چې د  . ۹۱

ان شوېدي چې به دې توګه تعبيه کيدونکی چاودیدونکي مقناطسي مواد د نقليه وسيلو د الندې نصب کيږي چې هغه ګڼ شمير کس

نېټه د خوست  ۹۲کال د مۍ په  ۹۰۰۲تر برید الندې راځي چې زیاتره یی  د دولت او یا نړیوالو ځواکونو سره کار کوي. د 

تنه ټپيان کړای شول  ۴ښار په مارکيټ کې یو تن ترجمان چې د نړیوالو نظامي ځواکونو لپاره یې کار کولو و وژل شو او نور 

نېټه د یوې نقليه  ۹۲کال د جون په  ۹۰۰۲غه په نقليه وسيله پورې نښلول شوې وه. د چې دلته هم یوه مقناطسي وسيله د ه

وسيلې د الندې تعبيه شوې چاودیدونکی وسيله وچاودیدله  او دا چې د راپورونو له مخې نوموړی شخص د خوست په ښار کې د 

 ایساف لپاره خدمات برابرول. 

 

او سوداګرۍ د ګڼې ګونې په ځایونو کې لکه مارکيتونه، د موسيقۍ دوکانونه تعبيه شوي چاودیدونکی مواد د اوسيدنې  . ۹۲

او یا هم د هغو دوکانونو خوا وشا  کې چې داسې کالي او شيان چې هغه "غير اخالقي" ګڼل کيږي لکه ډی وي ډي ځای پر ځای 

چې هغه هم  په هغه کراچۍ کې نېټه یو ه ځای پر ځای کړای شوې چاودیدونکې وسيله  ۱۹کال د اپریل په  ۹۰۰۲کيږي. د 
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ميترۍ کې یې د سمنګانو د  ۹ځای پر ځای کړای شوې وه چې ځوان هلک چلوله او  دوخت څخه وړاندې د والي د دفتر په 

ایبک په ښار کې وچاودیدله چې همغه ماشوم یې و وژلو او څنګ ته والړه یوه ښځه یې ټپې کړله. هغه څيړنې چې د چاودیدنې 

شوې دا یې وښودله چې دغه تعبيه شوې چاودیدونکې وسيله د هغه په کراچۍ کې پرته له دې چې هغه پرې سمدستي وروسته و

 خپر و اوسي نصب شوې وه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هغه یو ځای بریدونه چې د دولت ضد عناصرو له خوا د ځای پر ځای کړای شوو وسيلو او ځانمرګو بریدونو په ترڅ  . ۳۰

شپږو مياشتو را په دې خوا ډیر پيچلې شوې دي. دغه تاکتيک چيرته چې یو شمير نقليه وسایط او په کې ترسره کيږي د تيرو 

بدن پورې د چاودیدونکو موادو  ليږدونکی برید کوونکی کارول کيږي څو ګڼ شمير دولتي ځایونه تر برید الندې ونيسي د دې 

دا هغه ملکيان دي چې په دغو ځایونو کې کار کوي او دا د لپاره چې زیاته شميره کې تلفات رامنځته کړي، چې زیاتره وخت 

دولت د ضد عناصرو یو عام تاکتيک دی. هغه همغږی شوي برید ونه چې د عدليې وزارت د مرکزي زندانونو د ریاست په  

ه شول په نېټه ترسر ۱۱کال د فبرورۍ په  ۹۰۰۲مرکز، د معارف وزارت او په کابل کې د ملي امنيت د ریاست په وړاندې د 

تنه و وژل شول. د دغې پيښې په اړه یوناما ته داسې راپورونه ورسيدل چې د دولت زیات  ۹۱نتيجه کې یې لږ تر لږه 

کارکوونکي په قصدي توګه د باندې را وایستل شوي او تر برید الندې راغلي دي، په داسې حال کې چې په  څرګنده  هغوي غير 

 جنګي کسان و. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د پیښې څیړنه 

 

د ځای پر ځای کړی و او نېټه یو تن چې پر موټر سایکل یې چاودیدونکي موا ۲کال د مۍ به  ۹۰۰۲د 

غوښتل یې چې نړیوال وسله وال ځواکونه په نښه کړي خپل د چاودیدونکي موادو واسکټ یې د ګرشک د 

ښار چې د هلمند والیت د شهر سراج په ولسوالۍ پورې تړاو لري په  یو مارکيټ کې وچولو چې ددغې 

ان شول. دا د ګرشک د ښار په مارکيت نور یې ټپي ۱۲تنه ملکيان ووژل شول او  ۹۳چاودنې په پایله کې 

کې په تيرو شپږو مياشتو کې پنځمه پيښه ده چې نړیوال او افغان وسله وال ځواکونه تر برید الندې نيسي، په 

ملکي تلفاتو سره چې په دغو  ۳۲داسې حال کې چې ددغو پيښو آساسي قربانيان ملکي وګړي دي: د هغو 

 نور یې ټپيآن شوي دي.  ۲پوليس وژل شوي او  افغان ملي ۹پيښو کې رامنځته شوې دي 

 

 په کندهار کې پر دولتي وادنیو ګڼ بریدونه

 
نېټه ګڼ برید ترسره شو. د دغه کمپاونډ  ۱کال د اپریل په  ۹۰۰۲د کندهار ښار د والیتي شورا پر ودانۍ د 

نۍ( د ننوتلو په دروازه کې د موټر په وسيله چاودنه ترسره شوه چې په دې توګه د هغو شبږو کسانو )ودا

ډوله کالشنکوفونه ورسره و او ځانمرګي واسکټونه یې پر  ۴۲لپاره د ننوتلو زمينه برابره شي چې ای کی 

ور تنه یې دغې ودانۍ ته تن و. ددغو کسانو له ډلې څخه دوه یې د موټر په چاودنه کې مړه شول او نور څل

سمدستې دوه بریدکوونکو خپل واسکټونه وچول او دوه نور یې په ډزو سره وړاندې تر دې چې . ننوتل

ځانونه والوځوي و وژل شول. د دغو اوو تنو برید کوونکو سربيره چې په دغه برید کې و وژل شول، په 

اوه تنه ملي پوليس شامل و. د دې سربيره لږ تر کې درې دولتي کارمندان، دوه د والیتي شورا کارمندان، او 

تنه د والیتي شورا غړي هم شامل و. د برید پرمهال دغه  ۲تنه ملکي کسان ټپيان شول چې هغو کې  ۱۲لږه 

 ودانۍ کې یو روزنيز پروګرام روان و. 
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دا چې وسله وال مخالفين  اراده لري چې ملکي وګړي د ماشومانو په ګډون د ځای پر ځای کړای شوو چاودیدونکو  . ۳۱

وسيلو د الرې په ویره او ډار کې راولي په ښکاره توګه د دولت ضد عناصرو له خوا پرته له دې چې ملکي تلفات په پام کې 

کې زیاتوالی مومي، تر سره  کيږي. پرته له دې چې پر ملکيانو باندې د هغوي د فعاليتونو ونيسي چې د دوي د اعمالو په نتيجه 

اغيزه راکمه کړای شي د وسله والو مخالفينو بيال بيلې ډلې په عمدي او قصدي ډول غير توپيری تاکتيکونه لکه د تعبيه شوو 

ن په مياشت کې د مال عمر د یو مرستيال له خوا ترسره کال د جو ۹۰۰۲چاودیدونکو موادو کارول، استعمالوي. هغه وینا چې د 

شوه د ځانګړې پاملرنې وړ ده. دغه بيانيه دا په ګوته کوي چې د دوي جنګيالی باید ځانونه د ملکي کسانو په منځ کې ځای پر ځا 

غبرګون راپاروي او د ی کړی او ملکيان باید دې ته چمتو وي چې مړه شي ځکه چې دغه ډول تاکتيکونه د دولت پلوه ځواکونو 

دوي مبارزه د دولتي مالتړ د کمښت په نتيجه کې او د نړیوالو ځواکونو او په عام صورت په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د 

حضور تداوم له امله تقویه کيږي. که څه هم ټول کسان چې د وسله وال اپوزیسيون سره اخته دي یو ډول مسووليت لري چې د 

تانه قانون دغوښتنو رعایت ولري چې په دې کې لږ تر لږه دا شامل دي چې په فعاالنه ډول باید ملکي وګړي تر نړیوال بشردوس

برید الندې را نه شي او دا چې د عملياتو د سرته رسولو پرمهال توپير او تناسب په پام کې ونيول شي، ددې سربيره د هغوي 

 اټ کې دي باید ترسره شي. هغه مکلفيتونه چې د افغانستان د قوانينو په چوک

 

 

 د دولت پلوه ځواکونو له خوا هوایې بریدونه 
 

 ۹۰۰۲په ملکي ځایونو کې د هوایې بریدونو کارول د دولت پلوه ځواکونو له خوا د زیاتو ملکي وژنو المل ګرځي. د  . ۳۹

 ۳۱۰ره شوې ثبت کړې دي. دا د ټولو وژنې چې د هوایې بریدونو له امله ترس ۹۰۰کال د جنورۍ او جون په مياشتو کې یوناما 

سلنه د ټولو هغو ملکي وژنو ده  ۹۰سلنه جوړوي چې د دولت پلوه ځواکونو له خوا ترسره شوي دي او یا هم  ۸۴۰۲ملکي وژنو 

د ټول کال په اوږدو  ۹۰۰۱تنه جوړوي. دغه سلنه یو څه د هغو شميرو څخه ټيټه ده چې د   ۱۰۱۳چې په دغه موده کې ټولټال 

تنه کسان ثبت کړل چې د هوایې بریدونو په ترڅ کې وژل شوي و، یوه  ۲۲۹وه، کله چې د یوناما د بشري حقونو څانګې کې 

سلنه جوړوي چې د دولت پلوه ځواکونو له خوا په  ترسره شووو  ۸۲غير جنګي وژل شوو کسانو تر منځ  ۱۹۱شميره چې د 

 سلنه جوړوي چې په ټوليز ډول وژل شوي دي.  ۹۸ملکي کسانو  ۹۱۱۱عملياتو کې ده او یا هم د ټولو 

 

 

 

 

 

 

 

 ت په ادارې دفتر باندې ګڼ بریدد خوست د والی
 

تنه  د درې ملکي وګړو په شمول  ۹۱نېټه برید کې  ۱۹کال د مۍ په  ۹۰۰۲د خوست والیت په اداري دفتر باندې د 

بجو په شاوخوا کې د دولت ضد  ۱۱یی ملکي کسان و، د   ۹۹تنه ټپيان شول چې په هغو کې  ۹۲ووژل شول او نور 

یت د والی او د پوليسو د قوماندانۍ ودانۍ پر یو مهال د برید الندې راوستلي. برید عناصرو یوې ډلې د خوست د وال

کوونکو د چاودیدونکي موادو، ددرنو  او  کوچنيو وسلو څخه کار واخيست. د والی پر دفتر باندې دغه برید د یوې نقليه 

ن پورې یې چاودیدونکی مواد تړلی و او  وسيلې په ذریعه چې چاودیدونکی مواد یې درلودل او د یو تن له خوا چې پر بد

برقعه یې پر ځان وه ترسره شو. د پوليسو قومانداني د ښاروالۍ د دفتر د ودانۍ د الرې تر برید الندې راغله چې د 

وړاندې څخه شورشيانو نيولې وه. د راپور له مخې د ورځې له خوا ځينې ددولت ضد عناصر )ځانمرګي برید کوونکي( 

ره شول. هغوي د ایساف او د افغان وسله والو ځواکونو له خوا تر تعقيب الندې و او هغوي د ښار مرکز په ښار کې خپا

بجو څخه د دولت ضد عناصرو، د  ۱۳:۰۰هم محاصره کړی وو. د ښاروالۍ دفتر د شورشيانو له خوا محاصره وو او د 

په دغه نښته کې د السي بمونو، درنو او سپکو  ایساف او افغان ملی وسله والو ځواکونو ترمنځ سخته جګړه راوانه وه.

وسلو څخه کار اخيستل شوی او د درنو چاودنو غږونه اوریدل شوي )په بدن بورې د نښلول شوو چاودیدونکو وسيلو له 

بجو په خواوشا کې په داسې حال کې چې حاالت آرام و یوه بله ستره چاودنه په ښاروالۍ کې ترسره  ۱۸:۰۰الرې( د 

 ۳۰لجزیره تلویزیون سره په مرکه کې د طالبانو ویاند ذبيح هللا مجاهد دا ومنله چې پر دولتي ودانيو دغه برید د شوه. د ا

ځانمرګو بریدکوونکو له خوا چې ښار ته ننوتل ترسره شو. هغه زیاته کړه چې هغوي ځکه  خوست تر برید الندې 

حال کې چې دغه بریدونه د ملکي هدفونو پر خالف پرته ونيولو چې هلته زیات نړیوال ځواکونه حضور لري. په داسې 

Formatted: Font: Italic, (Complex) Pashto له دې چې هلته د ملکي کسانو حضور په پام کې ونيول شي، ترسره شول. 
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 ( ۹۰۰۲جون  -د دولت پلوه ځواکونو له خوا د ملکي قربانیانو شمیره  )جنوری -#۶
 

 
 

 

ه کال په جنورۍ کې د یوناما د بشري حقونو څانګې د هوایې بریدونو څلور پيښې ثبت کړلې چې د هغو پ ۹۰۰۲د  . ۳۳

کال په فبروري کې دوه د هوایې بریدونو پيښې شوې دي چې د هغو له  ۹۰۰۲تنه ملکي وګړي ووژل شول. د  ۹۳نتيجه کې 

کال د مارچ په مياشت کې درې هوایې بریدونه ثبت  ۹۰۰۲تنه ملکيان ووژل شول. د یوناما د بشري حقونو څانګې د  ۹۱امله 

ملکي وګړو  ۱۸کال په اپریل کې پنځه هوایې بریدونه ثبت شول چې د  ۹۰۰۲د تنه ملکيان له منځه والړل.  ۱کړل چې په کې 

ملکي تلفاتو په برخه کې دغه درلودل چې د  تنه ملکي تلفات ۱۱هوایې بریدونو  ۴کال په مۍ کې  ۹۰۰۲زوند یې واخيست. د 

یې د هغو هوایې بریدونو نتيجه  ۸۳ه مياشت تر ټولو مرګونې مياشت د کال په لومړنۍ نيمایې کې وه. یوناما د دغو مرګونو څخ

کال د  ۹۰۰۲نېټه د فراه والیت د باال بلوک د ولسوالۍ د ګيراني په کلي کې ترسره شول. د  ۴کال د مۍ په  ۹۰۰۲بولی چې د 

ې تنه ملکي کسان ووژل شول چې دا د ملکي تلفاتو په برخه کې دوهمه مرګون ۲۱هوایې بریدونو له امله  ۸جون په مياشت کې د 

تنه ملکي  ۱۱کال په لومړنۍ نيمایې کې یې د هوایې بریدونو له امله رامنځته کړل، چې په دوی کې هغه  ۹۰۰۲مياشت وه چې د 

وګړي هم شامل وو چې د دوو جال، جال هوایې بریدونو له امله په مرکزي جګو سيمو کې رامنځته شول. دغه شميرې او ارقام دا 

ې د مرګونو هوایې بریدونو شميره په عمومي ډو ل کمه ده، خو کله چې هغه ترسره کيږي نو په ډاګه کوي ؛ په داسې حال کې چ

نېتې د پيښې څخه جوتيږي. د اندیښنې  ۴یوه زیاته شميره مرګونه له ځانه سره لري، لکه چې دا د باالبلوک د ولسوالۍ د مۍ د 

نېټه د دایکندي والیت د  ۲کال دجون په  ۹۰۰۲سيد چې د وړ په انکشافاتو کې د یوناما د بشري حقونو څانګې ته دا راپور ور

هوایې برید له امله پنځه تنه ملکي وګړي  هکرجان ولسوالۍ د باالدشت په کلی کې چې په مرکزي سيمه کې موقعيت لري د یو

والړل چې په هغو تنه ملکي وګړی له منځه  ۱۳نېټه په همدغه کلی باندې ددوهم برید له امله نور  ۱۴ووژل شول او د جون په 

کال را په دې خوا د جګړې د تشدید په  ۹۰۰۲تنه ماشومان هم شامل و. دا لومړنی ثبت شوی هوایې برید دی چې د  ۱کې 

صورت کې په دې سيمه کې صورت نيسي او دا د دې ښکارندویه ده چې جګړه ډیرو با ثباته او ټيکاو درلودونکو سيمو ته  ، 

 نوتل زیاتوالی مومي، خپریږي. چيرته چې د دولت ضد عناصرو ن

 

 

۹۰۰۲جون  -تصادف ډوله ملکي تلفات جنوری   

 

0 

100 

200 

300 

Air Strike 23 21 8 16 81 51 200 

Force Protection 2 4 3 3 0 2 14 

Other tactics 38 21 23 13 0 1 96 

Jan Feb Mar Apr May Jun Total 

 د ګزره په ولسوالۍ کې هوایې برید
 

نېټه نړیوالو ځواکونو د کورکوسا )کاریز سلطان( په سيمه کې چې د هرات والیت د ګزري په  ۱۲د فبروري په 

له مخې دوه بمونو دوه دریدلې نقليه وسيلې چې د کوچيانو د دوو  ولسوالی کې موقعيت لري یو هوایې برید وکړ. د راپور

کورنيو په ميشت ځایونو کې وي تر هدف الندې ونيولې. یوناما ته دا څرګنده شوه چې  ۱۳خيمو تر منځ د کوچيانو د 

د دولت تنه کوچي ملکي وګړي ووژل شول. دغه هوایې برید په دې موخه ترسره شوی و چې    ۱۳ددې برید له امله  

ضد عناصرو مشهور قوماندان غالم یحی له منځه یوسي چې وروسته معلومه شوه چې نوموړی د برید په محل کې نه 

 وو. 
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ا هم کله چې یهوایې بریدونه زیاتره د هغو عملياتو په ترڅ کې  کيږي چې د ځانګړو هدفونو پر خالف تر سره شي او  . ۳۴

باندې د شورشيانو پر خالف د برید لپاره غږ کيږي. دیوناما د بشري حقونو څانګې ته دا جوته  (Tic)په "تماس کې قطعاتو" 

ده چې د وړاندې څخه په پالن شوو بریدونو کې د )ټيک( حاالتو په پرتله لږ ملکي تلفات وي. که څه هم د وړاندې څخه په  شوې

ټاکل شوي هدف باندې د تمرکز په صورت کې لکه د منځنۍ کچې څخه د طالبانو د لوړې کچې د قوماندانو د هدف د نيولو په 

ړاندې څخه پالن شوي هوایې بریدونه په داسې هدفونو ترسره شي چې هغه د صورت کې داسې حاالت رامنځته کيږي چې د و

زیاتو ملکي وګړو د تمرکز ځایونه وي او په دې کې ملکي کسان له منځه ځي. د مثال په ډول د یوناما د بشري حقونو څانګې دا 

هغه وخت یو ملکي وګړي ووژل شو او ګڼ شمير ټپيان شول چې د کنړ د  نېټه ۲کال د جنورۍ په  ۹۰۰۲ثبت کړې ده چې د 

والیت د پيچ درې په ولسوالۍ کې د دولت ضد عناصرو د پټن ځایونو پر خالف د عملياتو په نتيجه کې د وژل شوی تن کور 

رمند هغه وخت و وژل کال د اپریل په دوهمه نېټه د یوې نړیوالې غير دولتی موسسې یو تن محلي کا ۹۰۰۲هدف وګرځيد. د 

شو کله چې د لوګر د والیت د برکی برک په ولسوالۍ کې پر یو کلی باندې د شپې له خوا د هوایې برید په نتيجه کې په غلطۍ 

نېټه  د هلمند والیت په لشکرګاه کې د ایساف او  ۹۲کال د اپریل په  ۹۰۰۲سره د هغه د خپلوانو کور تر هدف الندې راغي. د 

اصرو تر منځ د نښتې په نتيجه کې دوه ملکي کسان هغه وخت ووژل شول کله چې د هغوي کور د هوایې برید د د دولت ضد عن

 چاودنې د ګوزار له امله ړنګ شو. 

 

هغه معلومات چې د یوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا د هوایې بریدونو د پيښو په اړه راټول شوي دي د دې  . ۳۲

ات زیاتره د نږدې څخه د )ټيک( په حاالتو کې منځ ته راځي په تيره بيا کله چې دغه عمليات په کليو وړاندیز کوي چې ملکي تلف

او نورو ځایونو کې ترسره کيږي چيرته چې ملکي وګړي متمرکز وي. ملکي وګړي هغه وخت په ډیر خطر کې دي کله چې د 

او ملکي مرکزونه تر برید الندې راځي ځکه چې وسله  ځمکنيو ځواکونو د مالتړ لپاره د هوایې بریدونو مرسته غوښتل کيږي

والو کسانو په دغو مرکزونو کې  ځای نيولی وی )ځينې وختونه پرته له دې چې دا په پام کې ونيول شي چې آیا ملکي کسان 

نا سم او ګمراه  هلته حضور لري او که نه( او یا هم د استخباراتو له امله )چې د پيښې وروسته دا معلومه شي چې هغه معلومات

کوونکي و(، دا چې هلته د طالبانو قوماندان او یا هم د دولت ضد عناصرو شبکې شته ، په داسې حال کې چې هغوي د ملکي 

کسانو د اوسيدنې ځای ځان د پناه ځای په توګه کاروي. په ډیرو پيښو کې چې یوناما یې څيړنه کړې ده دا څرګنده شوې ده چې د 

ې او رسم رواج او ځواک له امله په کليو کې د اوسيدونکو لپاره چيرته چې د دولت ضد عناصرو یو قوماندان ميلمه پالنې د عنعن

او یا د هغو کسانو ته د پناه ورکولو او یا د هغوي کورونو ته د ننوتلو څخه انکار نه شی کوالي. معلومات دا جوتوي چې ددولت 

لپاره کار اخلي چې د ملکي وګړو د کورونو څخه د پوښښ په توګه او د ضد عناصر د دغو عواملو او فکټورونو څخه د دې 

دولت پلوه ځواکونو د بریدونو په وړاندې د مخنيوی لپاره کار واخلي، او یا دا چې د دولت پلوه ځواکونو د بریدونو پر مهال 

 ملکي تلفات زیات کړي او په دې توګه د نړیوال بشردوستانه قانون څخه سرغړونه کوي. 
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د ملکي کسانو په وړاندې خطر د ملکي کسانو په ګڼ ميشتو ځایونو کې د شدیدو مهماتو د کارولو په واسطه تشدید شوی  . ۳۸

دغه راز ملکي کسان هغه وخت د هوایې بریدونو تر خطر الندې راځي کله چې نړیوال او افغان پوځي ځواکونه په لویو دي. 

الندې راشي او هم کله چې ملکي کسان په اشتباه کې د حکومت ضد عناصرو په څير  الرو کې یا په ملکی ساحو کې ترکمن

. د وپيژندل شي یا دغه عناصر د هغوي ترمنځ ننوتي وي او زیاتره کله چې په موټرونو کې او یا په ډله یيزه ډول سفر کوي

کې د جګړې د عمومي وضيعت پرمهال یا په  ملکي کسانو په وړاندې خطر په خاص ډول د شپې له خوا په عملياتو یا په یوه کلی

پناه کې داسې ورته حاالتو کې چې د ملکي کسانو زیات شميرد کورنيو د عنعنوي جوړښت پر اساس د استوګنې په یوه کور 

اخلي چې د ماشومانو او ښځو زیات شمير په کې پنډوي، جدي وي. د یادونې وړ ده چې دا نه یوازې د ملکی کسانو ژوند دی 

هوایې بریدونو له امله په خطرکې لویږي، په دې ډول بریدونو کې د ملکي کسانو جایداد، جوړښت لکه کورونو، ښوونځيو  چې د

 او کلينيکونو ته هم د پام وړ زیان اوړي. 

 

په اتو د افغان وګړو په منځ کې د ملکي کسانو د تلفاتو د مخ پر زیاتيدونکی شمير د رامنځ ته کيدو په هکله د هغو عملي . ۳۲

چې د پي جي ایف له خوا ترسره کيږی، په خاص ډول د نړیوالې ټولنې او د نړیوالو پوځي ځواکونو د دوامداره شتون نتيجه کې 

مالتړ د خطر په معرض کې اچوی، خپګان او  غصه موجوده ده. د یو شمير زیاتو او په عمومي ډول د نړیوالې ټولنې لپاره 

کال د مۍ د مياشتې د  ۹۰۰۲)که څه هم په خپل سر یا هماهنګ شوي( مثال د شوی دي ونه پيښو په تعقيب، یو شمير الریون

څلورمې نيټي د بال بلوک د پيښې په تعقيب الریون. ولسمشر کرزی په یو شمير عامه بيانونو کې دا خبره روښانه کړې چې 

 ړیوالو پوځي ځواکونو مالتړ ته زیان رسوي. هوایې بریدونه ملکي تلفات رامنځ ته کوي، د افغانستان د حکومت موخې او د ن

 

نړیوالو پوځي ځواکونو د یو شمير پام وړ اندیښنو د ځوابولو په موخه چې د دوي په باور د ملکي کسانو د تلفاتو په  . ۳۱

که څنګه په برخه کې مرسته کوي، ځينې نوښتونه الرې ته اچولې دي. لتلفاتو خاص ډول د هوایې بریدونو څخه د راوالړو شوو 

چې د مخه هم یادونه وشوه، په دې نوښتونو کې د ایساف او د ازادي د دوامداره عملياتو/ په افغانستان کې د امریکایې ځواکونو 

شامل دي. ایساف هم د ملکی کسانو د تلفاتو د معلومولو یو مرکزی  یوځای کول ترمنځ د قوماندي د جوړښت زیات شفافيت او

 د باال بلوک په ولسوالۍ کې هوایې بریدونه 
 

نېټه وشوه د  ۲کال د مۍ په  ۹۰۰۲هغه پيښه چې د فراه والیت د باال بلوک د ولسوالۍ په ګيراني کلی کې د 

ښځې او تنه  ۸۳تنه ) ۸۴ملکي اوسيدونکو په ساحو کې د هوایې بریدونو د اغيزو څرګندویه ده، په دغه پيښه کې 

ماشومان د هوایې برید پر مهال او یوه نجلۍ د متقابلو ډزو پر مهال( و وژل شول. د دغې پيښې د څيړنو په پایله 

کې د امریکې د متحده االیاتو پوځيانو دا ومنله چې هغوي د پوځ د داخلي الرښوونو په چوکاټ کې پاتې راغلي 

رمنځ توپير کوي چې د ورځې له خوا ترسره کيږي او هغه دي. په دې برخه کې تحقيقات د هغو هوایې بریدونو ت

چې د ماښام پرمهال وي. دغه بریدونه چې د ماښا م پر مهال دي د "د ټولو ځانګړو الرښوونو او د قوماندانانو د 

ارادي سره چې د کنترول په دایرکتيف کې راځي ]....[" تطابق نه لري او دا کيدای شي چې "غالبا د ملکي تلفاتو 

ب شول." )د امریکا د متحده ایاالتو د مرکزی قوماندې د راپور لنډیز چې د فراه  دوالیت د ملکي تلفاتود سب

نېټه ترتيب شوی دی(. د امریکا د  ۱۱او د جون په  ۴کال د مۍ په  ۹۰۰۲تحقيقاتو په لړ کې په افغانستان کې د 

لکي وګړي د پيښې په ترڅ کې وژل شوی دي، که تنه م ۹۸متحده ایاالتو تحقيقاتو دا نتيجه ګيري هم کړې ده چې 

څه هم  په دغه تحقيق کې د زیاتو تلفاتو د شمير امکان نه دې رد شوی. دې راپور کې همدارنګه د بشري حقونو 

 تنه څرګندوي.  ۱۸د خپلوا ک کميسيون هغه راپور ته هم اشاره شوې ده چې د ملکي وګړو تلفات 

 
په حواله داسې جوتيږي چې د امریکا د متحده ایاالتو ځواکونو د برید څخه تر مخه کافی د یوناما د بشري حقونو د څآنګې 

او الزم احتياطی تدبيرونه په پام کې نه دی نيولی. ارزونه باید دا وټاکي چې آیا ملکي وګړي  په غير متناسب ډول متضرر 

دونو څخه کار واخيستل شي. د یوناما د بشري شو ي دي او آیا دا مناسبه وه چې د اوسيدنې په ځایونو کې د هوایې بری

حقونو څانګې همدارنګه دا یاداښت کړې ده چې د ورځې پرمهال هوایې بریدونه او هغه بریدونه چې د ماښام پر مهال 

ترسره شو ي دي په ښکاره توګه په بيال بيلو ځایونو کې و. زیات بریدونه د ځمکنيو بریدونو په پای کې د ماښا م د لمانځه 

 پرمهال ترسره شوي دي. 

 

کال په ستمبر او دسمبر کې په افغانستان کې د  ۹۰۰۱دغه پيښه د هغو تاکتيکي الرښوونو د نشر وروسته وشوه چې د 

ایساف او د امریکا د متحده ایاالتو د ځواکونو د قوماندان له خوا یې پر غير نظامي وګړو باندې د عملياتو د اغيزو د کمښت 

ی وو. د ګڼو وړاندیزونو سره چې په دغه تحقيقاتي راپور کې راغلي دي یوه مسله هم پر تاکتيکي په موخه هدایت شو

دایرکتيفونو او  دستورونو باندې بيا غور کول دي چې په کې ځانګړی الرښود د پالن شوو عمليات او هغو قطعاتو لپاره د 

حاالتو کې  وي. دغه ډول الرښود باید د موجودو او  نږدې څخه  دهوایې  مالتړ په اړه  دی چې د تماس او ځاني دفاع په

 نوو قطعاتو دواړو لپاره وي. 
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تلفاتو د ورته واحد له خوا په افغانستان کې د امریکایې ځواکونو په د ننه کې منعکس کيږي( چې موخه  واحد )دا د ملکی کسانو د

 یې په هيواد کې د ایساف او امریکایې ځواکونو له خوا د ټولو ادعا شویو پيښو څيړل دی، جوړ کړی دی. 

 

کال د ډسمبر په مياشت کې د  ۹۰۰۱ره او د کال په سپتمبر مياشت کې د ایساف لپا ۹۰۰۱دا د یادونې وړ ده چې د  . ۳۲

يکي اکتامریکایې پوځي ځواکونو لپاره د قوی د ساتنې، هوایې بریدونو او د شپې له خوا د تالشي ګانو په هکله روښانه ت

 کال د سپتمبر د روښانو او تعریف شویو ټي ډي تمرکز د نورو مسایلو ترڅنګ په ۹۰۰۱صادر شول. د  (ټي ډی)الرښودونه او 

کال د جون په مياشت کې له سره  ۹۰۰۲هوایې بریدونو او د شپې له خوا د کورنو د تالشي په هکله وه. د ایساف ټي ډي بيا د 

مثبت ګام ، بيا صادر شو چې (USFOR-A)کال د جوالی په دومه د ایساف او امریاکې دواړو پوځونو لپاره  ۹۰۰۲نوی او د 

الرښودونه د ایساف د عملياتو په  تاکتيکيکال د جوالی د مياشتې  ۹۰۰۲ا کمول دی. د موخه یې د ملکي تلفاتو د کچې رولو او 

مالتړ کې د قوي د کارولو په هکله الرښود او مرام برابروي، چې د هغه په وسيله د ځمکنې قومندانانو څخه تمه کيږي چې د 

تلفاتو کچه چې کله ګڼ ميشته ملکي سيمې تر هدف د ملکي کسانو د د هوایې بریدونو په ګدون قوي د محدودي کارونې له الرې 

الندې نيسي، راکښته کړي. که څه هم چې د دې اغيزې به د ليدو وړ وي، خو دا به په ځمکنې عملياتو کې په خاص ډول د 

اقع شي ځواکونو د منظم نوبت کولو په رڼا کې او همدارنګه د خاصو پيښو د مناسبې ارزونې په برخه کې چې کله هم د ا پيښې و

ولو په عملي کد ټی ډي او چې د د سرتيرو مناسبو روزنو ته ضرورت ولري، باید هڅه وشي چې دا نيمګړتياوې مشخصي شي 

شي څو وکوالی شي دا کړنې په راتلونکو عملياتو کې چې موخه یې د ملکي کسانو او ملکي کسانو د الره کې موجودې وي 

 جوړښتنو د کچې راکمول دي، یو ځای شي. 

 

کال د اګست د مياشتې راهيسې،  ۹۰۰۱نېټې د شين ډنډ د پيښې نه وروسته، د  ۹۹کال د اګست د مياشتې د  ۹۰۰۱د  .۴۰

 ۹۰۰۲نړیوالو پوځي ځواکونو د خاصو پيښو په هکله د ال زیاتو منظمو پلټنو په حواله زیات رضایت ښوولی. د دغو یوه بيلګه د 

هکله د مرکزي ادارې پلټنه ده. که څه هم چې د دا ډول پلټنو خپلواکي او روڼوالی ال  کال د مۍ د مياشتې د باال بلوک د پيښې په

د حساب ورکونې نه شتون په خاص ډول د یوناما لپاره د  وهم د پوښتنې وړ دی. د آزادي د پایداره عملياتو الندې د ځواکون

 اندیښنې وړ خبره ده. 

 

ځواکونو په خاص ډول ایساف له خوا څخه د خاصو پيښو په اړه او  کال په اوږدو کې،  د نړیوالو پوځي ۹۰۰۲د  . ۴۱

ښکاره اراده همدارنګه د ملکي کسانو د تلفاتو د تصدیق او د پيښو د تفصيل په اړه د مطبوعاتي بيانيو د خپریدو له الرې زیاته 

کونو د مطبوعاتي بيانونو له کړي. که څه هم په ځينو مواردو کې اندیښنې مطرح شوی چې په افغانستان کې امریکایې ځوا

کال د مۍ د مياشتې د باال بلوک د هوایې بریدونو په  ۹۰۰۲الرې، د دولت ضد عناصرو د تاکتيکونو په حواله، لکه څنګه چې د 

شول، زیاتې ادعاوې کړې دي. داسې بيانونه وروسته ناسم ثابت شول، په خاص ډول هغه ادعا چې ګواکې یاغيان په  وتعقيب پيښ

ټوګه ملکي کسان د دې لپاره وژنې چې ددغو وژنو پړه په نړیوالو ځواکونو وتپي. په یوه وروستۍ څيړنه کې، امریکایې عمدي 

 تر پښو الندې کړي.  هپوځ دا منلې چې هغوي د هوایې بریدونو د کارونې په حواله د متحده ایاالتو د پوځ داخلي معيارون

 

سایل ال هم د اندیښنې وړ دي. په دې کې د نړیوالو پوځي ځواکونو د روڼوالی د سمون او اصالح سره سره، یو شمير م . ۴۹

خاصتا کله چې د یوناما د بشري کچه او یوناما ته د معلوماتو د برابرولو په برخه کې د هغوي ظرفيت او رضایت شامل دی 

چې نسبت یې نړیوالو پوځی ځواکونو ته  حقونو څانګه د قوماندې په محلي کچه د ملکي تلفاتو د مشخصو پيښو په اړه پلټنې کوي

کيږي، دوي زیاتره وخت ضروري معلومات تر السه نه کړای شول څو د یوې مشخصو عملياتو په اړه د قوماندې مسووليت په 

 ګوته کړي او نور ګټور معلومات تر الهس کړي چې په مشخصو پيښو باندې زیاته رڼا چوي. 

 

او د هغوي کورنيو ته د منل شویو معيارونو پر بنسټ د د سوالشيا د تادیاتو د ورکولو د قربانيانو یوناما بشري حقونه  . ۴۳

ضرورت د څرګندولو په هکله ټينګار کوي چې باید مساوي او د الس رسي وړ ميکانيزمونه په کې شامل وي او تادیات باید په 

اتو کې ګډ بيال بيل هيوادونه بيلې الرې لري. قربانيان په اوس مهال کې د داسې تادیاتو لپاره په نظامي خدموخت سره اجرا شي. 

او د دوي کورنۍ نه پوهيږي چيرته والړ شي او له چا سره وویني څو د تاوان د جبران لپاره خپلې غوښتنې وړاندې کړي او د 

شي د ملکي تلفاتو  دوي لپاره نظامي اډو ته ورتګ ګران وي. د سوالتشا د تادیې اوسنی سيستم د دې باعث ګرځي چې دا کيدای

 .په اړه غلطي ادعاګانې وپاروي

 

د شخړو له امله د متاثره شویو ملکي کسانو مسلې مطرح کيدو ته دوام ورکوي. د جون د مياشتې  OHCHRیوناما او  . ۴۴

پله سخته په څلورمه، د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کميشنر په پوځي شخړو کې د ملکي کسانو د وضيعت په اړه خ

اندیښنه څرګنده کړې، او د هغو تلفاتو او همدارنګه د قربانيانو لپاره د عدالت او خسارې ورکولو په هکله د خپلواکو څيړنو د 

ترسره کيدو غوښتنه وکړه. یوناما د نړیوالو پوځی ځواکونو له خوا د ملکي کسانو د تلفاتو د مسلې د ځوابولو د هڅو هر کلی 

الرښوونو څخه د ډاډ پخاطر کوم چې په شخړو کې د ملکي کسانو د تلفاتو د راکميدو او په ځمکمنې  اکتيکيتکړی. که څخه هم د 

عمياتو کې د ښکيلو سرتيرو د مناسبو روزنو څخه د اطمينان په خاطر طرح شوی دی، زیات ضرورت ليدل کيږي. دا په 



 

  15 

نو رامنځ ته کړي چې د ادعا شویو ملکي تلفاتو د پيښو د مساوی توګه د باور وړ ده چې نړیوالو پوځي ځواکونو داسې سيستمو

څيړنو او نظارت لپاره شفاف او ازاد سيستمونه ولري. په هره هغه پيښه کې چې ملکی تلفات وي باید د یوې خپلواکې څيړنې له 

ده هغه کسان  الرې وارزول شي او تر السه شوی راوړنې په راتلونکو فعاليتونو کې ځای شي. د دې سربيره، دا ضروري

کړي باید مسوول وګڼل شي. ټول راتلونکی  ېمات نافذه حکمونه او تاکتيکی الرښوونېڅوک چې د نړیوالې بشرپالنې قانون، 

فعاليتونه باید د هغوي د پوځي عملياتو د ترسره کولو په وخت کې دا ډاډ حاصل کړی چې د ملکي کسانو په هکله خطرونه او د 

 هغوي تاثرات را کم کړي. 
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 لومړۍ ضمیمه 

 

 د ملکی تلفاتو په اړه د معلوماتو د راغونډولو او تحليل لپاره د یوناما د بشري حقونو د ميتودولوژي لنډیز 

 

د ملکي تلفاتو راغونډ شوی ارقام د یوناما د بشري حقونو د کارکوونکو غړو د څيړنو او راپورونو په ترڅ کې تر السه شوی 

( نظارتي ماموریت سره په سمون کې واقع دی. د یوناما بشري حقونه د ملکي ۹۰۰۲) ۱۱۸۱ او د امنيت شورا OHCHRچې د 

کومه ډله، نهاد یا  تلفاتو د ټولو راپورونو څيړنه کوم چې د پوځي شخړو څخه راپورته کيږي، ترسره کوي. مهمه نه ده چې

 چارواکي یې مسوول دي. 

 

طالعاتو د بڼو د کارولو له الرې د ملکي تلفاتو د راپورونو څيړنه کوي. هغه د یوناما بشري حقونه د زیاتو سرچينو او ممکنه ا

ټولې سرچينې او اطالعات چې هغوي یې تهيه کوي، د باوري توب او اعتبار په موخه تحليل کيږي. د خاصو پيښو د تحليل او 

سرچينو څخه په ممکمنه توګه تایيد او څيړنو د ترسره کولو په موخه، د یوناما بشري حقونه ټول اطالعات د یو شمير زیاتو 

بررسي کوي. مثال د عيني شاهدانو او په مستقيمه توګه د متاثره شویو کسانو شهادت، پوځي فعالين )د حکومتي او نړیوالو 

 ن، د سيمو څخه مستقيم ليدنې،فعالينو په شمول(، ځایې کليوال، د ولسواليو او والیتونو چارواکي، مذهبي او د ټولنو مشرا

ونه، فلمي شواهد، د روغتونونو او طبی مرکزونو څخه ليدنه، د دومي درجې شواهد، د ډله یيزه رسنيو راپورونه، د ملګرو عکس

 ملتونو، نا دولتی انجوګانو او داسې نورو ارګانونو له خوا راټول شوی معلومات شامل دي. 

 

څيړنو د ځای او پيښې د شاهد د لومړنيو شواهدو پر اساس په کوم ځای کې چې ممکن وي، د څيړنو بنسټ د قربانيانو او یا د 

وي. په ځينو مواردو کې، په بنيادي توګه د امنيتي وضيعت د محدودیتونو له امله د تحقيقاتو دغه کچه سر ته نه رسيږي. په داسې 

کارولو، تکيه کوي. لکه  پهمواردو کې، د یوناما بشري حقونه د اتبار لرونکو سرچينو او په ممکنه توګه د یو شمير سرچينو 

 څنګه چې د مخه یادونه وشوه ټول راپورونه د اتبار او باوري کيدو په موخه ارزول کيږي. 

 

په کوم ځای کې چې د یوناما بشري حقونه د یوې خاصې پيښې په اړه د شواهدو په هکله باوری نه وي، نو د پيښې د ثبت او 

و مواردو کې، د پایلو د تر السه کولو څخه وړاندې ښایې څيړنې څو اونۍ وخت راپور ورکولو څخه الس په سر کيږي. په ځين

ونيسي. دا ښایې په دې مانا وي چې د ملکي تلفاتو پایلې کوم چې د خاصو پيښو څخه رامنځ ته کيږي څه نا څه بدلون ومومي 

نامعلوم وي، بيا ښایې پایلې تر هغه ځکه چې د وخت په تيریدو سره نور معلومات هم تر السه کيدای شي. چيرې چې اطالعات 

چې د قناعت وړ اطالعات نه وي تر السه شوی، اعالن نه شي او یا کيدای شي د پایلو د تر السه کولو څخه پرته دوسيه وتړل 

 شي او بيا نور به احصایوي راپورونو کې ځای نه ورکول کيږي. 

 

د اختالف وړ وي. په داسې قضيو کې یوناما د موقف غير رزمي د یادونې وړ ده چی په ځينو پيښو کې د قربانۍ  راپورشوی 

د جنګ د عمر نارینه بې له غوره په اوماتيک ډول د ملکي ، او تر الرښوونې الندې عمل کوي نړیوالې بشرپالنې د نافذه قانون

وي ارزول کيږي. په دې  داسې ادعاوې د ځانګړو حقایقو چې د سوال الندې پيښې د موجودیت په هکله کسانو به نظر نه ویني.

تر شک الندې راځي، داسې مړینې د ملکي کسانو په ټوليز شمير کې موقف ډول، که چيرې د یوه یا زیاتو قربانيانو غير رزمی 

 نه شامليږي. په دې توګه، څرګند امکان موجود دی چې یوناما د ملکي تلفاتو شمير کم ښيې. 
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 (ګالسوري) د لغاتو قاموس/ډیکشنری
 

 

 طالحات او مخففات په دې اطالعاتي نشریه کې کارول شوي دي: اص يدا الندن

 

ABP:  افغان سرحدي پوليس 

AGE:  دولت ضد عناصر. هغه ټول انفرادي کسان او ډلې دي چې اوس مهال د افغانستان د حکومت او نړیوالو پوځي ځواکونو

غه کسان چې ځان ته طالبان وایې او همدارنګه هغه انفرادي کسان او پر وړاندې په پوځي شخړو کې ښکيل دي. په دې کې ه

 ډلې چې د یو شمير موخو په واسطه تحریک شوی او یو شمير نښې یې غوره کړې، شامل دي. 

ANA:  افغان ملی اردو 

ANP:  افغان ملي پوليس 

ANSF:  پوليسو او ملي امنيت د ریاست لپاره پراخه افغان ملي امنيتي ځواکونه. د افغان سرحدي، افغان ملي پوځ، افغان ملي

 اصطالح ده. 

ASP:  افغان ځانګړی ځواکونه: دا د افغان ملي پوځ برخه ده چې زیاتره د افغان ملي پوځ د کومانډو په نوم یادیږي، په ځينو

 کيږي.  اربکی ته په غير رسمي توګه د ای ایس ایف په حيث ارجاعئ( مواردو کې، او جی ای )الندې مراجعه وکړ

BBIED:  
 ښایې دوه ډوله وي:  تلفات:

 :هغه تلفات چې په مستقيم ډول د پوځي شخړو څخه راپورته کيږي او د هغو پوځي عملياتو په شمول چې د  مستقیم

حکومت پلوه )د افغان او نړیوالو پوځي ځواکونو( لکه د قوي د ساتنې د پيښو، هوایې بریدونو، تالشيو، د نيولو پيښو او 

يتوب په وړاندې ترسره کيږي، شاملې دي. په دې کې هغه تلفات هم شامل دی چې د حکومت ضد عناصرو د د یاغ

او یا د حکومت پلوه ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې رامنځ  BBIEDاو  VBIED, IEDفعالتيونو لکه عمدي وژنې، 

 ته کيږي. 

 :څخه د پاتې ناچاودو توکو، په بندې خانو کې د دا ډول تلفات په غير مستقيم ډول د شخړو څخه او د جګړې  نور

مړینو، د طبي پيښيدونکو حاالتو څخه د مړنيې له امله چې د پوځي عملياتو پر مهال واقع کيږي یا چيرې چې د طبی 

پاملرنې د الس رسي څخه مخنيوی کيږي واقع کيږي. په دې کې همدارنګه هغه مړینې شاملې دي چې په روښانه توګه 

د نه تعيين کيدو له امله واقع کيږي. په پای کې، په دې کې هغه تلفات هم شامل دي چې د قومونو او یا د مسووليت 

 نژادي شخړو له امله رامنځ ته کيږي. 

 

هر څوک چې په دښمنيو کې فعاله ونډه نه اخلي. په دې کې ټول ملکي کسان همدارنګه عامه کارکوونکي  ملکي/ غیر نظامي:

لپاره په شخړه کې نه کارول کيږي، ښوونکي، روغتيایې کارکوونکي او هغه کسان چې د عامه خدمتونو کوم چې د پوځي موخو 

په ترسره کولو کې ښکيل دي، او همدارنګه سياسي او د دفترونو کارکوونکي احتوا کوي، شامل دي. په دې کې همدارنګه هغه 

تسليميدو یا هم د هر بل المل له مخې په شخړو کې د فعالی سرتيری یا هر بل څوک چې د جګړې د ميدان څخه د ټپی کيدو یا د 

ل یا د نبرخې اخيستنې د پایته رسولو له امله وتلی وي، شامل دی. به دې کې ښایې هغه کسان شامل وي چې ملکي پوليس پرسو

 پوځ غړی وي چې د یاغيتوب ضد عملياتو کې د هغوي څخه کار نه اخيستل کيږي. 

کلونو څخه ټيټ وي، تعریف  ۱۱نو په هکله د ميثاق مطابق، یو ماشوم د هر بل کس په حيث چې د د ماشوم د حقو ماشومان:

کلونو په شمول(. د ماشومانو لپاره د ټپي توب ارقام احتماال د دې لپاره نه راپوریږي چې د ټپي کسانو لپاره د  ۱۲ -۲شوی، )له 

 عمر معلومات زیاتره موجود نه وي یا نه ثبت کيږي. 

COM-ISAFئ. : د افغانستان د امریکایې ځواکونو او ایساف قوماندان، ایساف ته مراجعه وکړ 

په داسې وضيعتونو کې چيرې چې ملکي کسان د پوځي کارکوونکو له اړخه د خبرتياوو د نه په پام کې  د قوی د ساتنې پیښې:

ړاندې کيږي او د تالشي په پوستو کې د نيولو سره او یا کله چې پوځي کاروانونو ته نږدې کيږي او یا د هغوي څخه و

الرښودوو د نه په پام کې نيولو په برخه کې پاتې راځي. کيدای شي د قوی د ساتنې پيښې هغه وخت هم رامنځ ته شي چې کله 

په  انفرادي کسان پوځي اډو یا تاسيساتو ته ډیر زیات نږدې شي او د پوځي کارکوونکو له اړخه د خبرتياوو د ورکولو او تعقيب

 برخه کې پاتې راشي. 

GoA د افغانستان حکومت : 

د بشرپالنې د فضا اصطالح د بې سرحده ډاکټرانو د پخوانی مشر رونی برومن له خوا چا چې دا اصطالح د  د بشرپالنې فضا:

وګه د لسزیزې په نيمایې کې د ازادی د یوه فرصت په حيث چيرې چې موږ وکوالی شو اړتياوې و ارزو، په ازاده ت ۱۲۲۰

ویش او امدادي توکو د کارولو په هکله نظارت وکړو، او وکوالی شو په آزاده توګه د خلکو سره خبرې اترې وکړو، په غټو او 
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د عبارت )اوچا( روښانه ټکو تشریح کړی، وکارول شوه. د بشرپالنې د چارو د همغږي لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر د بشرپالنې 

ح لپاره کومه خاص وارده نه لري، خو دا د بشرپالنې د عمل کولو د چاپيریال لپاره د مترادیفې فهرست د بشرپالنې د اصطال

کلمې یادونه کوي. دا د بشر پالنې د نمایندګيو او سازمانونو لپاره کله چې هغوي د بشرپالنې د عمل کولو د یوه مساعد چاپيریال 

فهرست داسې بيان ورکوي: "... د بشرپالنې په عملياتو کې د بې  ساتنه کوي، خپل ماموریت اوږدوي، یو کليدي عنصر دی. دا

طرفي د کليدي عمل کولو د اصولو څخه پيروي هغه حياتی  وسيلې وړاندې کوي په کوم چې د ډاډ اصلي موخه او هدف یې د 

دندو او نقش ترمنځ د  رنځ او عذاب له منځه وړل دی، تر السه شي. په نتيجه کې د پوځي دندو او نقش څخه د بشري فعالينو د

یوه روښانه توپير راوستل د عملياتو د یوه چاپيریال د جوړولو لپاره یوه تعيين کوونکی فکتور دی او د بشرپالنې سازمانونه 

کوالی شي خپل مسووليت په اغيزناکه او خوندي توګه ترسره کړي." د اوچا د سوله ساتې عملياتو د ریاست )ډپکو( د موسسينو 

کې خپور شو او په دې کی همدارنګه د بشرپالنې د فضا د ساتلو د اړتيا پر  ۹۰۰۲ځای شویو ماموریتونو په اړه په  راپور د یو

سر ټينګار شوی او د ملکي کسانو او پوځی دندو ترمنځ په توپير باندې هم تمرکز کړی. د بشرپالنې فضا همدارنګه د ملکي 

 ستو په اړه مفکوره احتوا کوي. کسانو لپاره د ژوند ژغورلو او ژند ساتلو د مر

IED:  اصالح شوي نا چاوده توکي. یو بم چې د غير اټومی پوځی عمل څخه پرته جوړ او ځای پر ځای شي. اصالح شوی نا

 او داسې نورو ډولونو په بڼه کې وي.  BBIEDاو  VBIEDچاودي توکي کيدای شي د ځانمرګي بمونو لکه 

IMF: شکيل کې هغه ټول بهرني سرتيری چې د ایساف او افغانستان لپاره د متحده ایاالتو د د نړیوالو پوځي ځواکونو په ت

 تر قوماندي الندی دی، شامل دي.  (COM-ISAF)ځواکونو )او ای پی په شمول( څوک چې د ایساف د قومندان 

حقونو په ډیټابيس کې نه دی ثبت  په دې کې د بيال بيل جدیت فزیکی ټپونه شامل دي. د ټپونود شدت کچه د یوناما د بشري ټپونه:

 شوی. په ټپونو کې د ټکان او روانی ټکان دوسيې نه دي شاملې. 

څپرکی الندې د سولې د ټينګښت  VIIپه افغانستان کې نړیوال سوله ساتې ځواکونه. ایساف د ملګرو ملتونو د منشور د  ایساف:

کال راهيسې  ۹۰۰۱خو د "رضا کاري یو ایتالف دی" چې د ماموریت لري. که څخه هم چې دا د ملګرو ملتونو ځواک نه دی 

کال په اګست مياشت  ۹۰۰۳په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنيت شورا د واک او صالحيت الندې ځای په ځای شوی دي. د 

ناټو ځواک به اوس حال  کې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د اسالمي دولت په غوښتنه ناټو د ایساف قومانده په غاړه واخيسته. د

والیتي بيا رغونې له  ۹۸ناټو هيوادونو په شمول( او همدارنګه  ۹۱ځواکونو څخه )ټول  ۸۱،۱۳۰۰هيوادونو د  ۴۹کې د نږدې 

کال د نومبر د مياشتې راهيسې د ایساف قوماندان د افغانستان د امریکایې ځواکونو د  ۹۰۰۱ټيمونو څخه ترکيب شوی دی. د 

 ث دنده اجرا کوي، خو که څه هم چې د قوماندی کړی بيلې دي. قوماندان په حي

د شمال اتالنتيک سازمان. ایساف ته د ناټو سازمان غړي هيوادونه د سرتيرو د ګمارلو اصلي ورکونکي هيوادونه دي،  ناټو:

 ئ. ایساف ته مراجعه وکړ

OEF: یکایې حکومت له خوا په افغانستان کې د جګړې په د آزادی دوامداره عمليات. د آزادي دوامداره عملياتو اصطالح د امر

وړاندې د خپلې برخې اخيستنې لپاره په رسمی توګه وکاروله. د یادونې وړ ده چې د آزادي دوامداره عمليات د امریکا او 

يری ورکوونکو افغانستان ګډ عمليات دی او دا عمليات د ایساف د عملياتو څخه کوم چې د ناټو هيوادونو، د امریکا او نورو سرت

کال د اکتوبر د  ۹۰۰۱هيوادونو په شمول دی، بيل دی. زیاتره امریکایی ځواکونه چې د آزادي د دوامداره عملياتو الندې د 

چې د جنرال ئ( مياشتې راهيسې عمليات ترسره کوي د افغانستان د امریکایې ځواکونو سره یو ځای شوی )الندې مراجعه وکړ

کار کوي چې په عين حال کې د ایساف قومندان هم دی، ځينې خاص ځواکونه بيا تر بلې جدا  مک کرستل د قوماندی الندې

 قوماندې الندې هم کار کوي. 

 (: PGF حکومت پلوه عناصر)

  هغه ټول ځواکونه چې په ټولو پوځي یا مليشایې ضد یاغيتوب عملياتو کې عمل کوي  .حکومت ځواکونهد د افغانستان

ر مستقيم ډول د افغانستان د حکومت تر کنترول الندې دي، دی. په دې ځواکونو کې افغان ملي او په مستقيم او یا غي

پوځ، افغان ملي پوليس، افغان سرحدي پوليس، ملي امنيت ریاست شامل دي، خو دا تر دې ځواکونو پورې محدوده نه 

 دي. 

  نړیوال پوځي ځواکونه(IMF)  اوOGA 

. دا د ملکی او پوځی پرسونل ټيمونه دي چې د ایساف د سيمه یيزې قوماندې په چوکاټ کې والیتي بيا رغونې ټيمونه پي آر ټي:

د هيواد په والیتونو کې د بيا رغونې لپاره کار کوي. د هغوی دنده د ځایې چارواکو سره د بيا رغونې او د سيمې د امنيت د 

 چارو په ساتلو کې مرسته کول دي. 

UNDSS: ب او امنيت ریاست د ملګرو ملتونو د خوندیتو 

دا په افغانستان کې د امریکایې ځواکونو لپاره د وظيفوي قوماندي او کنترول  ”USFOR-A“یا  د افغانستان امریکایې ځواکونه:

مرکز دی. د افغانستان امریکایې ځواکونو قومانده د جنرال مک کرستل څوک چې په عين حال کې د ناټو/ایساف قوماندان هم 

کال د اکتوبر په مياشت کې رامنځ ته شو، امریکایې ځواکونه چې د  ۹۰۰۱د دغه نوی ترکيب الندې چې د  دی، په غاړه ده.

 OEFد عملياتي کنترول الندې راغلل. د ایساف او  ”USFOR-A“ازادي د دوامداره عملياتو د یوې برخې په حيث کار کوي، د 

قومانده د متحده ایاالتو د تروریزم ضد او توقيف شویو کسانو د قوماندې کړی بيلې او واضح دی او د متحده ایالتو مرکزی 

 عملياتو ته دوام ورکوي. 

VBIED: VBIEDپه وسيله کې تعبيه شوي چاودیدونکي توکي : 


