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د بشري حقونو څانګي له ) يوناما(دغه شپږ مياشتني  راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندويه پالوي 
د جنورۍ د لومړۍ  ٢٠١٢له جګړه کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه برابر شوي دي چې د خوا په وسله وا

  .ورځې څخه د جون تر ديرشمې نيټې پورې موده رانغاړي
 ٢٠۴١دغه راپور د يوناما د هغه صالحيت له مخې تيار شوي دي چې د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا له خوا د 

ورکړې شوي؛ څو د ملکي کسانو وضعيت وڅاري ، د دوي د ساتنې په پريکړه ليک په اساس ورته ) ٢٠١٢(
موخه هڅې همغږې کړي، حساب ورکوونه تقويه کړي، او د اساسي ازاديو او بشري حقونو په بشپړ ډول تطبيق 
کې مرسته وکړي چې د افغانستان اساسي قانون او د نړيوالو تړونونو برخه دي چې افغانستان يي غړيتوب لري، 

  . ګړي ډول د ښځو د دوي له ټولو بشري حقونو څخه د برخمن کيدلو په اړه هڅې وکړيپه ځان
په خپلواک : يوناما يو لړ فعاليتونه تر سره کوي چې هدف يې په ملکي وګړو د جګړې د اغيزو راکمول دي لکه
لو نښتو څخه د او بې پلوه ډول د داسې پيښو څارنه چې د ملکي خلکو د وژنې يا ژوبلې المل ګرځي، د وسله وا

اغيزمنو ملکي کسانو د ساتنې په اړه د مالتړ فعاليتونه او نور نوښتونه چې په نښتو کې ښکيلې خواوې د 
دا . بشرپالنې او بشري حقونو د نړيوالو قوانينو او د افغانستان د اساسي قانون له احکامو سره مطابقت ته رابولي

  .تخنيکي مرستي ترالسه کولو سره بيا  کتل شوي  راپور د بشري حقونو د عالي کمشنري د د فتر د
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  :په راپور کې کارول شوي اصطالح ګاني

او ) د الوتکې لخوا بريد(له الوتکې څخه ويشتونکي مهمات چې په هغه کې نږدي هوايي مالتړ  :هوايي بريد
يدونو کې هغه هوايې همدارنګه په هوايې بر. نږدي جنګي بريد چې د چورلکي په مرسته ترسره کيږي راځي

  .جنګي الوتکې يا ډرون يې تر سره کوي بريدونه هم شامل دي چې بې پيلوټه

ABP: افغان سرحدي پوليس  
ALP:  افغان سيمه ايز پوليس  
ANA: افغان ملي اردو  
ANP : افغان ملي پوليس  

ANSF: دو، ملي پوليس او د افغان ملي امنيتي ځواکونه، يوه ټوليزه اصطالح چې افغان سرحدي پوليس، ملي ار
  .ملي امنيت اداره په کې شامليږي

AXO: پريښودل شوي چاوديدونکي توکي  
 وژل شوي او ژوبل شوي ملکي کسان:تلفات

 :په دوه ډوله ډله بندي شي
لکه داسې تلفات . هغه تلفات دي چې په مستقيم ډول د وسله والې جګړې له امله راپيدا کيږي: مستقيم •

د ) افغان او نړيوال نظامي ځواکونه(تر سره کيدو  په ترڅ کې رامنځ ته کيږي چې د نظامي عملياتو د 
ځان ژغورلو عمليات، هوايي بريدونه، د نيولو او تالشۍ عمليات، د ياغيتوب ضد يا ترهګري ضد 

دغه راز په دې کې هغه تلفات هم شامليږي چې د نا دولتي وسلوالو ډلو دفعاليتونو له امله  لکه . عمليات
ښه شوې وژنې، تعبيه شوي چاوديدونکي توکي او يا له حکومت پلوه ځواکونو سره د مستقيمي په ن

 .ښکلتيا په پايله کې رامنځته کيږي
هغه تلفات چې په غير مستقيم ډول له وسله والې جګړې څخه راپيدا کيږي  :نور تلفات/ غيرمستقيم  •

نه، د کافي طبي شرايطو د نشتوالي له لکه د جنګې پاتې شويو توکو له چاودنې، په محبسونو کې مړي
امله مړينې چې د نظامي عملياتو په ترڅ کې پيښږي او په داسې ځايونو کې چې طبي پاملرنې ته د الس 

په دې تلفاتو کې هغه مړينه هم شامل ده چې د مرګانيو . رسي مخنيوي شوي وي او يا موجود نه وي
وته کيداي لکه هغه مرګ ژوبله چې د ډزو د تبادلې په پيښو مسووليت په پوره اطمينان سره نه شي په ګ

 .پايله کې رامنځ ته کيږي

د ماشوم د حقونو د کنوانسيون له مخې ماشوم داسي يوه شخص په حيث تعريف شوي چې عمر يې له  :ماشومان
له مخي د دي تر څنګ د روم د نړيوالي جزايي محکمي اساسنامي ). کلن هم ماشوم دي ١٧(کلونو څخه کم وي  ١٨

کلونو څخه کم عمر ماشومان په دولتي عسکري ليکو  ١۵کې تصويب کړي، د  ٢٠٠٣چې د افغانستان دولت هم په 
کې او يا غير دولتي ډلو کې شاملول ا و ګمارل، چې په فعال ډول په جنګ کې برخه واخلي جنګي جرم ګڼل کيږي د 

  ).vii) (ت) (٢(مادي  ٨او )  xxvi)(ب) (٢(مادي  ٨
هغه افراد دي چې په جنګ کې شامل " ملکي کسان"د بشرپالنې د نړيوال قانون له مخې :وندي جنګيالي خ/ ملکي

يا په جنګ کې د يوې خوا په منظمو وسله والو ډلو کې غړيتوب ونه ) نيمه نظامي قوتونه نه وي/نظامي(نه وي 
چې د بريدونو په وړاندې د  ملکي کسان کيداي شي. غړي نه وي ١)عمومي پاڅون(لري يا هغه کسان دي چې د 

د ملکي کسانو په . خونديتوب تضمين له السه ورکړي که چېرې دوي په نښتو کې کې نيغ په نيغه برخه واخلي
ژوبل شوي، ناروغ، د ويجاړي شوي کښتۍ عمله، توقيف شوي (وي  hors de combatڅېر، يو جنګي فرد چې 

قوتونو په طبي يا مذهبي پرسونل پورې اړه ولري، هم دبريد يا هغه څوک چې د وسله والو ) يا اوهم تسليم شوي
  .څخه د خونديتوب حق لري

                                                 
د يوې ازادې خاورې اوسيدونکي، چې د دښمن په نږدې کېدو سره په يو  ’’عمومي پاڅون ته د ژنيو په دريم تړون کې اشاره شوې   ١

ې ته الس  کوي  چې د تيري کوونکو مخنيوې وکړي، بې له دې چې ددې لپاره وخت ولري چې په منظمو نظامي ناڅاپي ډول وسل
ماده  ۴." (واحدونو کې تنظيم شي، په دې شرط چې خپلې وسلې په ښکاره وګرځوي او د جنګ قانون او دودونه مراعات کړي

)١)(۶(“.  
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COMISAF :افغانستان کې د نړيوال امنيتي مرستندويه ځواکونو قوماندان. 

په دې کې داسې . د عکس العمل ښودلو پيښېې ، چې د ځواک د ساتني پيښي ورته هم وايي :پيښې EOFد 
ي کسان نظامي قطارونو ته د نږدې کيدو يا له هغو څخه د مخکې کيدو په وخت کې حاالت شامل دي چې کله ملک

د نظامي پرسونل اخطارونو ته پاملرنه و نه کړي او يا د تالشۍ په پوستو کې الرښوونو ته توجه و نه کړي او تر 
 .بريد الندي راشي

ERW : توکي ،او پرېښودل شوي له جګړي څخه چاوديدونکي پاتې شوني په دي مانا ،چې ناچاودل شوي
  . چاودېدونکي توکي وي

ICRC:  د سره صليب نړيوال کميټه 

IDP: داخلي بې ځايه شوي کسان  

IED :يو بم چې د دوديزې نظامي طريقې په خالف په نورو طريقو . ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکي توکي
په شکل استعمال شي لکه په  نوموړې چاودېدونکي توکي کيداي شي د ځانمرګي بم. جوړېږي او کارول کېږي

، دغه راز له لېرې څخه کنترول شوي ځاي (BBIEDs)ځان پورې تړلې ځاي پر ځاي  شوي چاويدونکي توکي 
، په موټر کې ځاي په ځاي شوي او تعبيه شوي چاوديدونکي توکي (RCIEDs)پرځاي  شوي چاودېدونکي توکي 

(VBIEDs)  او د فشار په ذريعه چاودېدونکي وسيلې (PPIEDs) هم په دې ډله کې راځي. 

د ځاي پر ځاي شويو چاودېدنکو توکو استحصال د هغو : د ځاي پر ځاي شويو چاوديدنکو توکو استثمار
معلوماتو او موادو د  تشخيص، راټولولو، پروسس او خپرولو پروسه ده چې د ځاي پر ځاي شويو چاويدنکو 

مل وړ استخباراتي معلومات تر السه شي، د ځاي پرځاي توکو د پيښې له ځاي څخه راټول شوي دي تر څو د ع
شويو چاودېدنکو ضد پروسيجرونه او ميتودنه غښتليي او د ارپکو منابع کمزوري او د دوي  د عدلي تعقيب مالتړ 

په دي کې د ځاي پر ځاي شويو چاودېدنکو توکو ساتنه، د مختلفو برخو تشخيصونه د تخنيکي، عدلي طب . وشي
د چاوديدنکو . ازمويني او تحليل راځي چې د واک لرونکي کارپوهانو له لوري تر سره کېږي او بايومتريک

 .توکو په کار اچونه د د دغو توکو ضد اقداماتو يوه اساسي برخه ده 

د يوناما په راپورونو کې هغه . هغه پيښې دي چې په وسله والو جګړو کې ملکي کسانو ته تلفات اړوي :پېښي
  .ل چې د جنايي پېښو په پايله کې پېښېږيتلفات نه دي شام

IHL: د بشر پالنې نړيوال قانون  

په دې ځواکونو کې ټول بهرني عسکر شامليږي چې د ايساف او په افغانستان کې د : نړيوال نظامي ځواکونه
تر  COMISAFيوه برخه وي او د ايساف د قوماندان ) د ازادۍ د پايښت د عملياتو په شمول(امريکا د ځواکونو 
دغه اصطالح دغه راز په هغو ځواکونو باندې هم د تطبيق وړ ده چې د ايساف د قوماندان . امر الندې کار کوي

  .تر امر الندې نه دي، لکه ځينې ځانګړې ځواکونه

د يوناما په ډيتابيس کې د جسماني . يا ټپي کيدنو مختلف ډولونه په کې شامليږي ژوبلود جسماني سختو  :ټپونه
 .اروايي يا روحي صدمه يا دماغي جړک پيښې په ژوبلو کې نه دي شاملې. ه نه ده شاملهژوبلې درج

فصل  VIIايساف د ملګرو ملتونو د منشور د : په افغانستان کې مرستندويه امنيتي سوله ساتي ځواکونه  :آيساف
شورا په امر او صالحيت ايساف د ملګرو ملتونو د امنيت د . له مخې د سولې د پياده کولو ماموريت يا دنده لري

کال په اګست کې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د حکومت په غوښتنه د ناټو  ٢٠٠٣د . ځاي په ځاي کېږي
) ١٣٠،٣١٣(پوري  ٢٠١١دسامبر، ٨د ايساف قواوې اوس مهال د . سازمان د ايساف مشرتابه په غاړه واخيسته

په شپږو سيمه ييزو برخو کې تنظيم شوي،  سر بيره پر  هيوادونو څخه راغلي او ۴٩تنه سرتيري لري، چې له 
د نوومبر څخه د ايساف قوماندان په افغانستان کې د امريکايي  ٢٠٠٨د . دي چې مرکز يې په کابل کې دي 

شميره ) ٢٠١١( ٢٠١١د امنيت د شورا . ځواکونو قوماندان هم دي، که څه هم د مراتبو سلسله بېله پاتې شوې
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نټې پورې د نورو  ٣١د اکتوبر تر  ٢٠١٢اف په اړه مخکيني پريکړه ليکونه تصديق کوي او د پريکړه ليک د ايس
 . مياشتو لپاره د ايساف ماموريت غزوي ١٢

MOI: د کورنيو چارو وزارت  

NATO د ناټو د سازمان غړي هيوادونه د ايساف اساسي مرستندويه . د شمالي اتالنتيک د تړون سازمان :ناټو
  . ئيساف وګورا. هيوادونه دي

NDS: د افغانستان د دولتي استخباراتو اداره. د ملي امنيت رياست  

NGO :اداره/نادولتي سازمان.  

په دې ډله کې ټول هغه اشخاص او . دولت ضد عناصر ):AGEs(دولت ضد عناصر /نا دولتي وسله والې ډلې
وسله واله جګړه کې همدا اوس ښکيل ډلې راځي چې د افغانستان د دولت او نړيوالو نظامي ځواکونو په ضد په 

په دې عناصرو کې هغه کسان راځي چې د طالبانو په نامه پيژندل شوي او دغه راز اشخاص او ډلې چې . دي
بيال بيل هدفونه لري او تر مختلفو نومونو الندې راځي لکه د حقاني شبکه، حزب اسالمي او د القاعده متحدين 

  .سالمي جهاد اتحاد، لشکر طيبه او جيش محمدلکه د ازبکستان اسالمي حرکت، د ا

  دولت پلوه ځواکونه
ټول هغه ځواکونه دي چې په نظامي او نيمه نظامي عملياتو يا د بغاوت ضد عملياتو کې  :افغان دولتي ځواکونه

اکونو په دې ځو. برخه اخلي او په مستقيمه يا غير مستقيمه توګه د افغانستان د دولت تر ولکې او ادارې الندې دي
کې افغان ملي اردو، افغان ملي پوليس، افغان سرحدي پوليس، ملي امنيت په شمول نور سيمه ييز امنيتي ځواکونه 

  .هم شامل دي
 او نور دولتي ارګانونه) IM Forces(نړيوال نظامي ځواکونه 

SOP: معياري عملياتي کړنالره  
 

د دولت  ول شوي او قصدي ډول د دولت او ياهغه وژني دي چې په ارادي ، د مخه سنج:  په نښه شوي وژني
کارکونکو چې د قانون په چوکاټ کې دنده لري، او يا په وسلواله شخړه کې د منظمو وسلوالو ډلو، لخوا د يو په 
نښه شوي شخص پر ضد وژونکي ځواک وکاروي، او هغه شخص د مرتکبينو د فزيکي ساتني او نظارت الندي 

ر وختونو کې په نښه شوي وژنه د ژوند د حق څخه سرغړونه ده خو په استثنايي سربيره پردي چې په ډي. نه وي
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلي، د بشري . ډول په وسلواله شخړه کي ځيني وخت کيداي شي مشروعيت ولري

ړي حقونو شورا څوارلسمي ناستي د آجنډا دريم ټکي، او د محکمي څخه بهر په خپل سر اعدامونو لپاره د ځانګ
. تر عنوان الندي وګورئ "د هدفمنو وژنو څيړنه"راپورټر رپورټ، او د فليپ آلسټون مکمل رپورټ د 

A/HRC/14/24/Add.6  کال د مي مياشت ٢٠١٠د. 
UNDSS : د ملګرو مليتونو د مصؤنيت او امنيت څانګه  

UNAMA: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندويه پالوي  
UNHCR: ه د ملګرو ملتونو عالي کمشنريد کډوالو لپار 
USSOF:   د متحده اياالتو د ځانګړو عملياتو ځواکونه  

UXO: نا چاودل شوي توکي  
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  ميتودولوژي
هغه ځايه چې ممکن وي د مرګ ژوبلي په سيمه کې څيړې ؛له  يوناما د ملکي خلکو د مرګ ژوبلي راپورونه تر

معلوماتو بيال بيل ډولونه راغونډوي چې د اعتبار او رښتينتوب له مخې  ډېرو سرچېنو سره سال مشوره کوي او د
د هرې پيښې په څيړنه او تحليل کې، يوناما زياته هڅه کوي چې د امکان تر حده پورې له . ارزول شوي وي

په دې لړ کې د عيني شاهدانو او په . ابعو څخه راټول شوي معلومات او نظريات کره او کنترول کړيمختلفو من
د افغانستان د حکومت او نړيوال نظامي ځواکونو (مستقيم ډول د زيانمن شويو کسانو بيانونو ،نظامي برخه والو 

شرانو او هغه معلومات شامل دي چې د ولسوالۍ او واليت چارواکو، مذهبي او د ټولنې د م/محلي کلي) په ګډون
مدارک او شواهد او د هغوي /په مستقيم ډول د ساحې له کتنې څخه او د پيښې له ځاي څخه الس ته راغلي اجناس

فزيکي ازمايښت، له روغتونونو او روغتيايي اسانتياوو څخه کتنه، ويډيوګانې او تصويرونه، د ملګرو ملتونو د 
و د دې سازمان د نورو ادارو راپورونه، د دويم الس سرچېنو بيانونه، د خبري امنيت او مصوونيت د څانګې ا

 . رسينو راپورنه او له نا دولتي موسسو او دريم ګړي له خوا راټول شوي معلومات په کې شامليږي

ې د ځاي په يا د حادثې د عيني شاهدانو په مستقيم شهادت او د پيښ/ ترهغه ځايه چې ممکن وي، تحقيقات د قربانيانو او
وي، او دغه ډول تحقيقات ممکن نه  په ځينو وختونو کې، د امنيتي ستونز و له امله الس رسي محدود. پلټنو والړ وي

وي، په داسې وختونو کې يوناما يو لړ تخنيکونه کاروي چې د امکان تر بريده د پراخه  معتبرو شبکو څخه معلومات 
  . يې کره کړيتر السه کړي او د اعتبار اوباور له مخې 

کله چې يوناما د يوې پيښې په اړه د معلوماتو د کره والې څخه ډاډمنه نه وي، د هغې پېښي په اړه راپور نه 
دا پدي . په ځينو قضيو کې تحقيقات ښايي څو اونۍ وخت ونيسي، مخکې له هغه چې نتيجې ته ورسيږي. ورکوي

نوې شي ځکه چې نوي معلومات را رسيږي او په تحليل معني ده چې د ملکي تلفاتو په اړه نتيجې ښايي چې بيا 
په کوم ځاي کې چې معلومات ښه څرګند نه وي، نتيجه ګيري نه کيږي څو چې . کې ورڅخه کار اخستل کيږي 

نور اعتباري او قناعت بخښونکي شواهد الس ته نه وي راغلي او له دې څخه پرته قضيه تړل کيږي او 
  . ه شاميليږياحصايوي راپور کې د هغې خبر ن

په بشپړ ډول نه شي ثابتيدالې او يا النجه من ټکي وي، په ) موقف(د ځينو پېښو په راپور کې د قربانيانو ملکي هويت 
داسې قضيو کې، يوناما د بشرپالنې د نړيوال قانون معيارونه په پام کې نيسي او داسې نه ګڼي چې د جنګ لپاره د عمر 

بلکه دا ډول ادعاءګانې په پيښې پورې د اړوندو حقايقو پر بنياد ارزول . ملکي کس ديپه لحاظ برابر نارينه جنګي يا 
که چېرې د يوه يا څو قربانيانو هويت څرګند نه وي، د وژني دغه ډول پيښې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلي په . کيږي

 . عمومي شمير کې نه شامليږي

 
کال کې يو  ٢٠٠٩د راپور ورکولو او تحليل لپاره يوناما په په وسله والو شخړوکې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه 

ډيتابيس داسې طرح شوي دي چې د معلوماتو سيستماتيکه، يوشان او اغيزمنه ټولونه . بريښنايي ډيټابيس پرانيست
او تحليل اسانه کوي؛ چې د جنس، عمر، مرتکب، تاکتيک، او نورو اړخونو په لحاظ د معلوماتو ويشل او تحليل 

  .په کې شامل ديهم 

يوناما تر ممکنه بريده هڅه کوي چې د ملکي مرګ ژوبلي پيښي کره او مسؤل لوري په مشخصه توګه په ګوته 
د عملياتو په ډګر کې د ستونزو له امله لکه د ځينو نظامي عملياتو ګډ ماهيت، او د لومړنيو سرچېنو ناتواني . کړي

دولت ضد وسلوالو په منځ کې توپير وکړي، / نظامي برخه والو چې په ډيرو قضيو کې نه شي کوالي د بيال بيلو
او کله چې هيڅ يوه خوا د يوې پيښې مسووليت نه وي منلي، يوناما د يوې خاصې پيښې مسووليت يا خو دولت 

يوناما ادعا نکوي چې په دغه راپور کې شميري بشپړي دي؛ د کار . پلوه او يا دولت ضد عناصرو ته منسوبوي
ال کې د محدويت په نظر کې نيولو سره کيدايشي يوناما د ملکي خلکو د مرګ ژوبلي  پوره  راپور نه په چاپيري

  .وي ورکړې

  په نښته کې د ښکيلو خواوو قانوني مسووليتونه
يوناما په دې باور ده چې په افغانستان کې وسله واله جګړه يوه غيري نړيواله وسله واله جګړه ده چې د افغانستان 

په دې راپور کې او په (او د هغه د وسله وال فوځ چې د نړيوالو نظامي ځواکونو مالتړ ورسره دي د دولت، 
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په دې راپور او په افغانستان (او د غير دولتي وسله والو ډلو ) ځواکونه بلل شوي دي" دولت پلوه"افغانستان کې 
) و داسي نور پکښي شامل ديګڼل شوي چې طالبان ، حقاني شبکه ،حزب اسالمي ا" د دولت ضد عناصر"کې 

  .ترمنځ روانه ده

شميره پريکړه ليک کې تاکيد کړي دي چې   ١٣٢۵لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د امنيت شوراي د دي شوراي 
دا د ټولو دولتونو لپاره بنيادي او اساسي اړتياده چې بايد د ښځو او نجونو په برخه کې ټول مربوط نورمونه او د 

قانون او بشري حقونو قوانين تطبيق کړي، او ځانګړي اقدمات ترسره کړي ترڅو په وسله واله  بشر پالني نړيوال
  ٢.جګړه کي د جنسيت پر بنسټ تاو تريخوالي څخه د ښځو او نجونو ساتنه وکړي

افغان وسله وال ځواکونه، نړيوال نظامي (د نړيوال قانون له مخي په وسله واله شخړه کې ټولي ښکيلي خواوي 
  . ښکاره مکلفيتونه لري چې د ملکي کسان ساتنه وکړي) نه، او نا دولتي وسله والې ډليځواکو

                                                 
٢ .S/RES1960 (2010) او همدا شان؛ S/RES1820 (2008) ،S/RES1888 (2009) ،S/RES1889 (2009) ،و ا

S/RES1960 (2010)  وشيمراجعه ته دي.  
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 )i (د بشرپالنې د نړيوال قانون له مخې مکلفيتونه  
کال د ژنيو د څلور ګونو تړونونو ګډه دريمه ماده حد اقل معيارونه ټاکي چې دولتي او غير دولتي وسله  ١٩۴٩د 

  . سله واله نښته کې مراعات کړيوالې ډلې يې بايد په داخلي و

د ژنيو د مل دويم پروتوکول غړي هيواد  ٣کال ١٩٧٧کال د څلورګونو تړونونو او د  ١٩۴٩افغانستان د ژنيو د 
دغه پروتوکول د . دي، دغه تړونونه او دوهم پروتوکول په غيري نړيواله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه کوي

اسو په ضد حملې منع کوي، چې د ملکي کسانو د بقاء لپاره ضروري ګڼل ملکي کسانو په وړاندې او د هغو اجن
  . کيږي

برخه ګرځيدلې  ٤قانونکال د ژنيو د څلورګونو تړونونو او د مل پروتوکولونو څو اصول د نړيوال دوديز  ١٩۴٩د 
لتي وسله والې ده او تر ټولو زيات اړونده اصول چې افغان نظامي ځواکونه ، نړيوال نظامي ځواکونو او غير دو

 : ډلې يې د داخلي وسله والې نښتې د ښکيلو خواوو په څير بايد مراعات کړي دا دي

 ٥.ملکي وګړي په عمومي ډول او ملکي انفرادي اشخاص بايد تر بريد الندې رانه شي: تشخيص ·
نځ توپير بايد په هر وخت کې د ملکي خلکو او جنګياليو او د ملکي او نظامي هدفونو ترم] ښکيلې خواوې"[

  ٦."وکړي

هغه بريد منع دي چې کيدايشي په تصادفي ډول د ملکي کسانو د وژنې، ژوبلې، د دې دواړو : "تناسب ·
سبب وګرځي او ښايي د هغو مشخصو او مستقيمو نظامي برياوو په پرتله ډيرې زياتې وي چې له بريد څخه 

 ٧."يې تمه کيږي

 ٨."ډول د نښتې له خطرونو څخه په امن کې وساتل شي ملکي کسان بايد په عمومي: "په بريد کې احتياط ·
په نظامي عملياتو کې په پرلپسې ډول بايد دې ته پاملرنه وشي چې ملکي خلک تلف نه شي او ملکي شيانوته 

د ملکي کسانو د تصادفي تلف کيدلو، ملکي " او په پوره ډول ممکن احتياط وشي چې . زيان ونه رسيږي
 ٩."او د ملکي وګړو د ژوبل کيدلو څخه مخنيوي کيږيشيانو ته د زيان رسيدلو 

ټول هيوادونه چې اوس مهال په افغانستان کې له نړيوالو نظامي ځواکونو سره مرسته کوي، لکه په افغانستان کې 
د امريکا ځانګړې قواوې، د ازادۍ د پايښت د عملياتو غړي ځواکونه يا هغه ) ايساف(نړيوال سوله ساتي ځواکونه 

کال د څلورګونو  ١٩۴٩ځواکونه چې د قوماندې د دغو جوړښتونو له حدودو څخه بهر فعاليت کوي د ژنيو د ځانګړي 
 ١٩٧٧که څه هم ټول هغه هيوادونه چې افغانستان ته يې نظامي ځواکونه استولي دي د . تړونونو غړي هيوادونه دي

صولو په مراعت کولو مکلف دي چې د خو د دي سره د هغو ا کال مل لومړي اودوهم پروتوکولونو غړي نه دي،
 . نړيوال  دوديز قانون برخه ده

 )ii (د بشري حقونو د نړيوال قانون له مخي مکلفيتونه  
د بشري . د بشري حقونو نړيوال قانون هم د وسله والې نښتې او هم د سولې په وخت کې د تطبيق وړ ګڼل کيږي

سره يو ځاي په تکميلوونکي او يو د بل پياوړي کوونکي توګه د حقونو نړيوال قانون د بشر پالنې د نړيوال قانون 
 . تطبيق وړ دي

                                                 
  . نافذ شو ٢۴کال دويم اضافي پروتوکول تصويب کړ چې د همدې کال د ډسمر په  ١٩٧٧د  ١٠د نوومبر په  ٢٠٠٩افغانستان د   ٣
شوي د ژنيو د څلورو تړونونو او لومړي اضافي پروتوکول دغه مسله د نړيوال سره صليب د کميټې له خوا هم تاييد شوې چې وييل   ٤

. څو قاعدې د بين المللي عرفي قانون په څير منل شوي او د دغو اصولو ډيري په  نړيواله او داخلي وسله واله نښتو کې مراعات کيږي
آي /پي- سي يو(لوييز دوسوالد بيک  هينکارټس او -جان ماري : د نړيوال سره صليب کميټه، د بشرپالنې نړيوال عرفي قانون، ايډيټ(

  ٢٠٠۵ -ګامبريج - سي آر سي
  . ماده) ٢( ١٣اضافي دويم پروتوکول،   ٥
ماده ) ٢( ۵٢ماده چېرې چې ملکي کسان   بايد د بريد هدف ونه وګرځي او ) ٢( ۵١ئ وګور. ماده ۴٨اضافي لومړي پروتوکول   ٦

  ." حدود پاتې شيبريدونه بايد يوازې په نظامي هدفونو پورې م"چېرې چې 
  .ماده ۵٧په بريدونو کې د احتياط په اړه ئ وګور) ب) (۵(ماده  ۵١اضافي لومړي پروتوکول   ٧
  ) ١(ماده  ١٣دويم اضفاي پروتوکول   ٨
  ii) الف( ٢او ) ١(ماده  ۵٧لومړي اضافي پروتوکول   ٩
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چې په هغو کې د مدني او سياسي حقونو  ١٠افغانستان د بشري حقونو څو نړيوال تړونونه السليک کړي دي،
دولت شامل دي او د افغانستان دولت په دې مکلف کوي چې په خپل قلمرو يا د ) آي سي سي پي آر(نړيوال تړون 

 . د حاکميت په ساحه کې ټولو اوسيدونکو د بنسټيزو بشري حقونو ساتنه وکړي

سره لدي  چې په افغانستان کې نا دولتي فعالي ډلي، د غير دولتي وسله والو ډلو په ګډون، نه شي کوالي په 
يدونکي توګه رسمي ډول د بشري حقونو دنړيوالو تړونونو غړي شي؛ خو د بشري حقونو نړيوال قوانين په زيات

دا حکم کوي چې په هغو سيمو کې چې طالبان عمْال کنټرول لري، دوي د نړيوالو بشري حقونو د مراعات کولو 
  ١١.مکلفيت په غاړه لري

 )iii (د نړيوال جنايې قانون په وړاندې مکلفيتونه  
له دې . يو ځاي شو کال کې د روم نړيوالي جنايي محکمې اساسنامه تصويب او له هغې سره ٢٠٠٣افغانستان په 

امله افغانستان لومړنۍ مسووليت لري چې د نړيوالو جرمونو په اړه تحقيق وکړي؛ لکه جنګي جرمونه، د بشريت 
که افغانستان . ضد جرمونه او نسل وژنه، او د خپلو محاکمو په صالحيت کې هغه تر عدلي تعقيب الندي ونيسي

ړي، نړيواله جنايي محکمه کوالي شي په افغانستان کې خپل ونه شي کوالي او يا و نه غواړي چې دغه کار وک
  .صالحيتونه عملي کړي

کې د نړيوالو نظامي ځواکونو په ليکه کې شامل دي او د ١٢هغه دولتونه چې نظامي ځواکونه يې په افغانستان 
وليت لري چې افغانستان د شخړې يوه خوا ده او د بين المللي جنايي محکمې اساسنامه يې السليک کړې ده، مسو

هغه جرمونه تحقيق او تعقيب کړي چې د جنايي محکمې د قضاوت په ساحه کې وي او د دوي اتباع په افغانستان 
په ځانګړي توګه دولتونه مکلف دي چې د نړيوالي جنايي محکمې د . کې ددغو جرمونو په ارتکاب تورن وي

په قصدي ډول "دغه ماده وايې . الندي ونيسي مادي څخه سرغړونه تر عدلي تعقيب) آي) (اي) (٢( ٨اساسنامې 
په " په عام ولس يا انفرادي اشخاصو باندې چې په مستقيم ډول په شخړو کې ښکيل نه وي مخامخ بريد کول

  ."داخلي وسله والو شخړو کې جنګي جرم ګڼل کيږي

IV .د ملي قوانينو په وړاندې مکلفيتونه  
د افغانستان حکومت د . وانينو له مخې د عدلي تعقيب وړ ديدولت ضد عناصرو غړي د افغانستان د جنايي ق

نظامي ځواکونو او د نړيوال نظامي ځواکونو غړي د دوي د خپلو دولتونو د ملي قوانينو د نقض له امله پر حساب 
  . ورکولو مسؤل دي

  محفوظو جګړه مارو تعريف/د ملکيانو
په افغانستان کې . چې د نړيوال قانون سره سمون خورييوناما د ملکي وګړو لپاره يو تعريف کاروي او تطبيقوي 

د وسله والي شخړي نورې خواوي او فعاالن د ملکي وګړو لپاره خپل خپل تعريفونه جوړوي چې په الندي برخه 
  .کې به توضيح شي

  يوناما

                                                 
 ٢۴د مدني  او سياسي حقونو نړيوال تړون په : هيواد دي افغانستان د بشري حقونو د بين المللي الندنيو تړونو او معاهدو يو غړي  ١٠

؛ د نژادي تبعيض د ټولو شکلونو د له منځه وړلو بين ١٩٨٣اپريل  ٢۴؛ د اقتصادي اجتماعي او کلتوري حقونو تړون ١٩٨٣اپريل 
؛ د شکنجې او نورو ١٩٨٣ مارچ ۵؛ د ښځو په وړاندې د تبعيض د ټولو شکلونو د له منځه وړلو تړون، ١٩٨٣اګست  ۵امللي تړون،  

؛ او دماشومانو ١٩٩۴اپريل،  ٢٧؛ د ماشوم د حقونو تړون، ١٩٨٧جون  ٢۶توهينوونکو او غير انساني جزا او چلند د منع کولو تړون، 
ل اکتوبر کا ١٩د حقونو ، دماشومانو د پلورلو، د ماشومانو د فحاشۍ او د پورنوګرافۍ د منع   دکنوانسيونو اختياري بروتوکول، 

تصويب شوي  ٢۴کال د سپتمبر په  ٢٠٠٣؛ او په وسله واله جګړه ګې د ماشوم ګډون په باب د تړون اختياري پروتوکول  چې د ٢٠٠٢
  :منبع . دي

 http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html  
، ٢٠١١حساب ورکونې په اړه د عمومي منشي د کارپوهانو د پالوي راپور د ملګرو ملتونو عمومي سر منشي، په سريالنکا کې د   ١١
د ليبيا په عربي جمهوريت کې د بشرپالنې د بين المللي قانون د نقض په اړه د څيړنو د بين ئ دغه راز وګور. ١٨٨مارچ پاراګراف  ٣١

  .٢٠١١جون  ١ A/HRC/17/44المللي کميسيون د تحقيقاتو راپور 
کې نيول سره چې دولتونه د نړيوالي جنايې محکمي غړي دي او که نه دي، دوي بيا هم مکلفيت لري چې د بشري  بي د دي په نظر ١٢

  .حقونو او دبشر پالني نړيوال قانون څخه سختي سرغړوني تحقيق وکړي
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د بشرپالنې . دي يوناما د ملکي کسانو لپاره هغه تعريف کاروي چې د بشرپالنې د نړيوال قانون په معيارونه برابر
يا ) نيمه نظامي ځواکونو غړي/ د نظامي(هغه څوک دي چې جګړه مار نه وي، " ملکي"د نړيوال قانون له مخې 

يو . برخه نه وي ١٣د منظمو وسله والو ډلو غړي چې د شخړې يوه خوا دي، او هغه کسان چې د عمومي قيام
سه ورکوي چې په وسلواله شخړه کې په مستقيم ملکي کس هغه وخت او دهغې مودي په ترڅ کې خپل موقف له ال

  .ډول برخه واخلي

د بشرپالنې نړيوال قانون په شخړه کې له ښکيلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې د نظامي عملياتو په ترڅ کې تل د 
هغه کسان چې په شخړه کې برخه نه اخلي يا له دې وروسته . ملکي کسانو او جګړه مارو ترمنځ تشخيص وکړي

لکه د ملکي کسانو په څير، هغه جګړه . ړه کې برخه نه اخلي خوندي دي او بايد بريد ور باندې ونه شيپه شخ
يا هغه کسان چې د ) ژوبل شوي، ناروغه ، ويجاړه شوي کښتي عمله، توقيف شوي يا تسليم شوي وي(مار چې 

ل قانون الندې له بريدونو څخه وسله والو ځواکونو د روغتيايي يا مذهبي پرسونل برخه وي د بشرپالنې د نړيوا
 . خوندي دي

د افغانستان په وسلواله شخړه کې دغه راپور د خلکو د بيال بيلو کتګوريو په وړاندې بريدونه مستند کوي چې په 
جګړو کې په مستقيم ډول برخه نه اخلي لکه د عامه خدمتونو کارمندان، ښوونکي، د روغتيايي کلنيکونو 

متونو کې شامل کسان، سياسي مشران او د دفترونو خاوندان، د نا دولتي موسسو کارمندان او په عامه خد
کارمندان او د ملکي پوليسو پرسونل چې د جګړه مارو په څير وظيفي نه تر سره کوي او دولت ضد عناصرو پر 

  ١٤.ضد عملياتو کې برخه نه اخلي

  طالبان /د دولت ضد عناصر 
" ملکي"و کې ويلې دي چې ځينې داسې کسان چې په قانوني ډول د طالبانو په عمومي ډول په خپلو اعالمي

  . اشخاصو په جمله کې راځي تر بريد الندې راولي؛ دغه عمل د بشرپالنې نړيوال قانون سره مغايرت کې دي

کال کې طالبانو د ګڼ شميرملکي کسانو په نښه شويو وژنو ادعا وکړه چې په دي ډله کې دولتي  ٢٠١١په  
ومي مشران، دولتي کارمندان، قرارداديان، چلوونکي، ژباړونکي او نور داسې ملکي کسان چې د مامورين ، ق

کال د اکتوبر په مياشت کې  ٢٠١١طالبانو د . ١٥دوي په عمومي لستونوکې شامل دي او بايد وژل اويا ونيول شي
ونډه اخستله او يا د  د دولت د لوي جرګي د راغوښتلو په غبرګون کې هغه ملکي کسان چې په لويه جرګه کې

  .دولت سره يې تړاو درلود د مشروع هدف په توګه وپيژندل
 

اسالمي امارت هرهغه چاته چې غواړي په دغه تش په نامه لويه جرګه کې برخه واخلي خبرداري 
ورکوي چې دغه وطن پلورونکې څيرې به دهيواد په ګوټ ګوټ کې داسالمي امارت دمجاهدينو 

په دې اړه دهيواد پياوړو علماؤ خپله فيصله کړې ده او . غبرګون سره مخ شيلخواتعقيب اوله سخت 
هرځاي چې ددې غونډې ګډون کونکې د مجاهدينو السته ورشي دملي خاينينو په توګه به چلند ورسره 

اسالمي امارت خپلوبهادرو او سرښندونکو مجاهدينوته هم سپارښتنه کوي چې دهيواد په هرځاي .وشي 
ې دامنيت ساتونکي ، تابيا کونکي ، ګډون کونکي ، اودعوت چلونکي ترخپلوکارنده کې ددغې غونډ

  .١٦بريدونو الندې راولي

                                                 
د "نايلز ميلځر، : ئوګور. ئړمادي  لومړي پاراګراف د لومړي پروتوکول   د ژنيو د کنوانسونونو لومړي پراګراف سره مقايسه ک ۵٠د    ١٣

  . ،  ا جوالي٢٠٠٩."  بشرپالنې د بين المللي قانون الندې په دښمنيو کې د مستقيمي برخې اخيستنې په اړه الرښوونې
په دې کې د افغانستان ملي پوليس، محلي . يوناما هغه پوليس افسران جنګي افراد ګڼي چې په مستقيم ډول په نښتو کې برخه اخلي  ١٤

، سرحدي پوليس شامل دي چې په معمول ډول د ياغيانو ضد فعاليتونو کې برخه اخلي، خو که داسې شواهد پيدا شي چې د هغې پوليس
يوناما د افغانستان ترافيک پوليسو او نور پوليس افسران، چې يوازې د ملکي پوليس وظيفې اجراء کوي د جنګي افرادو . په خالف وي

  . په توګه  نه پيژني
 ٢٠١١کال اليحه او د  ٢٠١٠د طالبانو د  iv-ivپاراګراف .کال شپږمياشتني راپور وګوري ٢٠١١ما  ملکي کسانو د ساتني د د يونا  ١٥

  . نيټي د پسرلي عمليات چې د ملکي اهدافو لست يي د افغانستان د کابيني ، پارلمان او سولي شورا تر غړو پراخه کړه ٣٠کال د اپريل د 
  نيټي د راتلونکي لوي جرګي په اړه  د اسالمي امارت د وياند وينا   ٢۶د  کال د اکتوبر ٢٠١١د    ١٦
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د بشرپالنې د . په قصدي ډول د دغو ملکي کسانو په نښه کول او وژل د بشرپالنې د  نړيوال قانون نه سرغړونه ده
ملکي کسان مشروع نظامي هدفونه . دفونه دينړيوال قانون له مخې يوازې نظامي هدفونه د بريد لپاره مشروع ه

  .نه دي تر هغو چې دوي په مستقيم ډول په جګړه کې برخه نه وي اخستي

  ايساف
اي  ٣٠٧د يوناما د غوښتني پر اساس ايساف د ملکي کسانو تعريف الندي برابر کړي ده چې د معياري عملياتو د 

  .شميري پروسيجر لخوا منل شوې ده ٣ډي 

نيمه / د نظامي(کسان هغه څوک دي چې جګړه مار نه وي؛ " ملکي"نړيوال قانون له مخې  د بشرپالنې د
يا د منظمو وسله والو ډلو غړي چې د شخړې يوه خوا او هغه کسان چې د ) نظامي ځواکونو غړي

يو ملکي شخص کوالي شي چې خپل موقف له السه ورکړي که چېرې دا په . عمومي قيام برخه نه وي
ه کې مستقيمه برخه واخلي خو د ملکي خلکو هويت بيا ځل هغه وخت الس ته راوړي چې وسلواله شخړ

hors de combat  لکه ژوبل شوي، ناروغه ، ويجاړه شوې کښتۍ عمله، توقيف شوي يا (شي
ملکي خلک د دوي د تړاو له امله د نور . او نور په جګړه کې فعاله ونډه نه اخلي) تسليميدونکي کسان وي

  .١٧موخه د ملکي مرګ ژوبلي د کمښت ټيم لخوا نور هم تفکيک کيږيتحليل په 

                                                 
  کال د جنوري په نهمه نيټه د بريښناليک  ٢٠١٢د آيساف د ملکي افرادو د مخ نيونکي ټيم سره د   ١٧
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  لنډيز
  

زما مېرمنه، زموږ څلور ماشومان، زما د ورور مېرمنه او د هغې دوه ماشومان د ولسوالۍ د دفتر مخته 
له خپلې ميرمنې څخه مې وغوښتل چې دروازي ته لنډه پاته شي . په تمه وو ترڅو د تابعيت تذکره واخلو

د يوي زورورې چاودنې غږ . دفتر ته د ننه الړم چې وګورم د احصايي مامورين کار ته راغلي دي او زه
. خلک مې وليدل چې په وينو کې پر ځمکه پراته وو. مي واورېد او بيرته مې د دروازي خواته منډه کړه

سو مرسته وکړه پولي. ما وليدل چې زما يوه لور وژل شوې او زما دوه نورې لوڼې او مور يې ټپياني دي
  .چې زما لوڼې او مېرمنه په موټر کې واچوم او روغتون ته يې ورسوم

  ١٨).يوناما ورسته تأيد کړه چې د شاهد بله لور ورسته په روغتون کې د خپلو ټپونو له کبله مړه شوه(
د دوو نجونو پالر د ځاي پر ځاي شويو چاودېدونکو توکو په چاودنه کې چې د ګذري ولسوالۍ د  -

نور  ۵٧ملکيان ووژل شول او  ١٣په دغه چاودنه کې ټول . ال په دفتر  کې رامنځته شوه ووژل شوولسو
 .٢٠١٢اپريل  ١٠د هرات واليت، . ټپيان شول

کال په لومړيو شپږو مياشتو کې وسله والې جګړې په افغانستان کې د ملکي وګړو په ژوند زياتې  ٢٠١٢د 
پورې وسله والې تاوتريخوالي  ٣٠جنوري له اولې بيا د جون تر  کال د ٢٠١٢د . غمجنې اغيزې پرې اېښي دي

سلنه کموالې  ١۵کال د همدي مودي په پرتله  ٢٠١١نور يې ټپيان کړي دي چې د  ١٩۵۴ملکيان وژلي او  ١١۴۵
نور  ٢١۴۴ملکيان وژل شوي او  ١۵١٠( ٣۶۵۴کال په لومړيو شپږو مياشتو کې يوناما  ٢٠١١د . څرګندوي
د ملکي وګړود مرګ ژوبلې دغه کمښت د پنځو کلونو د ملکي   ١٩.کي مرګ ژوبله  ثبت کړي وه مل) ټپيان شوي

په هر حال، يوناما اندېښنه څرګندوي چې د ملکي . تدريجي ډيرښت په معکوس ډول ښيې وګړو د مرګ ژوبلي
ملکي ١٢٧١( ٣٢۶٨کال کې يوناما  ٢٠١٠په . کال په پرتله اوس هم په لوړه کچه ده ٢٠١٠وګړو مرګ ژوبله د 
 .ملکي مرګ ژوبله ثبت کړي وه )ملکي کسان ټپيان شوي وو١٩٩٧کسان وژل شوي او 

ښځو او ماشومانو وژنه او  ٩٢۵کال د جنوري له لومړۍ بيا د جون تر ديرشمي پوري ټولټال د  ٢٠١٢يوناما د 
شومانو مرګ ژوبله د د ښځو او ما ٢٠.سلنه تشکيلوي ٣٠ټپي کيدنه ثبت کړې ده، چې د ټولي ملکي مرګ ژوبلي 

ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکي توکي د  ٢١.کال د لومړۍ نيمايي به نسبت يو سلنه زياتوالي موندلي دي ٢٠١١
  .ځمکنيو عملياتو تر څنګ  په جګړه کې د ښځو او ماشومانو د مرګ لومړنۍ سبب بلل شوي دي

ي پوري د جګړې له کبله ټولټال د نږدي کال د جون تر ديرشم ٢٠١٢د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کميشنري د 
 ٢٠١٢کسان په  ١٧٠٧٩کسانو بي ځايه کيدل په افغانستان کې ثبت کړي دي چې د دي جملي څخه  ١١۴٩٠٠

کال کې د جګړې له کبله د بي ځايه  ٢٠١٢د تېر کال د همدي مودي په نسبت په . کال کې بي ځايه شوي دي
  .سلنه زيات شوي دي ١۴شويو کسانو شمېر 

سلنه دولت پلوه ځواکونو ته  ١٠سلنه د دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي،  ٨٠ملکي مرګ ژوبلي  د
سلنه مرګ ژوبلي پېښو مسؤليت په جګړه کې کوم لوري ته  ١٠منسوبيږي او يوناما ونشواې کوالې  چې د پاتې 

 .منسوب کړي

                                                 
  ٢٠١٢اپريل  ١١د يوناما سره مرکه، د هرات روغتون، د هرات واليت،  ١٨
کال د ٢٠١١تنه مړي نه رانغاړي چې د  ۴٨د غازي اباد د پيښي ) ١۴۶٢(د مړيني شمره  کال د لومړيو شپږو مياشتو ٢٠١١د  ١٩

  . د هوايي بمباري برخه وګوري. د کنړ واليت په غازي اباد ولسولي کې د هوايي بمباري له امله راامنځته شوه  ١٧فبروري په 
ښځو  ٣۴٧او ) نورو ټپي کيدنه ٣۴٧ومانو وژني او ماش ٢٣١(ملکي مرګ ژوبله ثبت کړي ده چې ماشومان  وو  ۵٧٨يوناما د   ٢٠

  ).نورو ټپي کيدنه ٢٢٩ښځو وژني او  ١١٨(مرګ ژوبله ثبت کړې ده 
ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله په دغه موده کې د ټولټال ملکي مرګ ژوبلي  ١١٣٩کال د جوالي او ډيسمبر په منځ کې د  ٢٠١١د   ٢١
  .سلنه تشکيلوي ٢٩
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عهدات پرځاي کړي تر څو ملکي مرګ يوناما د جګړې په ښکيلو خواو غږ کوي چې په پوره توګه خپل حقوقي ت
يوناما د دولت ضد عناصرو له لوري د ځاي پر ځاي شويو . ژوبله کمه او ملکي ټولني له زيان څخه خوندي شي

چاوديدونکو توکو کارونه محکوموي او غوښتنه کوي چې بي تبعيضه تاکتيکنو لکه د ځاي پر ځاي شوي 
همدارنګه يوناما د دولت ضد . کوي ــ  کارونه ژر تر ژره ودرول شيچاوديدنکو توکو  ــ د فشار له امله چاودنه 

  .عناصرو څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره هدفي وژنې ودروي
  

سره لدې چې نړيوالي ټولني په پراخه توګه تعهد ښکاره کړي او په تيره لسيزه کې زيات پرمختګ شوي خو د 
ايساف /يوناما د افغانستان په دولت غږ کوي چې د ناټو. ديافغانستان خوځښت د سولي او ثبات په لوري نا مکمل 

او نړيوالي ټولني په مرسته هڅه وکړي ترڅو افغان ملي ځواکونه په موثره توګه ورزل شي، تجهيز او مالتړ يې 
او همدارنګه دا توان ولري چې په . وشي تر څو په موثره توګه د جګړې له زيانونو څخه د ملکيانو ساتنه وکړي

ه توګه له تاوتريخوالي څخه مخنيوي وکړي او د وسلوالي جګړې پوري تړلو ګواښونو په وړاندي ټولنه موثر
. نور الزم تدابير بايد ترسره شي تر څو له ملکي خلکو، ټولنو او اساسي بشري حقونوڅخه ساتنه وشي. وساتي

ژمنه  تکرار کړه چې د جګړې دغه ريپوټ تر نشر مخته د افغانستان له حکومت سره شريک شو او هغوي  خپله 
  .له زيانونو څخه به د ملکيانو ساتنه کوي
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  د دولت ضد عناصر او د ملکي خلکو ساتنه
سلنه ملکي مرګ ژوبله د دولت ضد عناصرته منسوب شوې چې  ٨٠کال به لومړيو شپږو مياشتو کې  ٢٠١٢د 

کال د ورته مودي په پرتله د دولت ضد  ٢٠١١دا د . نور يې ټپيان کړي دي ١۵٩٣ملکي کسان يې وژلې او  ٨٨٢
کال په همدغه موده کې يوناما  ٢٠١١د   ٢٢.سلنه کمښت ښيې ١۵عناصرو ته د منسوب شويو ملکي مرګ ژوبلي 

يوناما يو ځل بيا د بي تبعيضه تاکتيکونو په . نورو ټپي کيدنه ثبت کړي وو ١٧۶٠ملکي خلکو وژنه او  ١١۶٧د 
  .چې د دولت ضد عناصر کار تري اخلي اړه خپله انديښنه په ډاګه کوي

د دولت ضد . ځاي پر ځاي شوي چاوديدنکي توکي د ملکي کسانو لپاره د يو ستر ګواښ په توګه پاته شوي دي 
 ٢٠١٢د . عناصر د ځاي پر ځاي شويو چاوديدنکو  توکو بي تبعيضه او غيرې قانوني کارونې ته ادامه ورکوي

نيټي پوري ځاي پر ځاي شوو چاوديدنکو  ٣٠ې څخه بيا د جون د مياشتي تر کال د جنوري د مياشتي د لومړي نيټ
نور يې ټپيان  ۶٨٩تنه ملکيان يې وژلي او  ٣٢٧سلنه ملکي وګړو مرګ ژوبله پيښه کړي ده چې  ٣٣توکو د 
د هغو تاکتيکونو په پام کې لرلو سره چې ځاي پر ځاي شوي چاوديدنکي توکي پکښي کاريږې لکه . کړي دي
سلنه ملکي مرګ  ۵٣د ځاي پر ځاي شوي چاوديدنکو توکو تاکتيکونو ټولټال  ٢٣ګي او پيچلي بريدونه،ځانمر

ملکي مرګ ژوبله په اکثره مواردو کې چې د . کال په لومړيو شپږو مياشتو کې رامنځته کړي ده ٢٠١٢ژوبله د 
ځاي پر ځاي شوي  ځاي پر ځاي شويو چاوديدنکو توکو له امله رامنځته شوې يوناما مشاهده کړي چې

د بيلګي په ډول د ځاي پر ځاي شويو . چاوديدنکي توکي د کوم خاص نظامي هدف لپاره ندي کارول شوي
چاوديدنکو توکو ځاي پر ځاي کول په هغو سړکونو باندي چې په منظم ډول د ملکيانو لخوا کاريږې دا په ډاګه 

او يا هم هدف په هغه شان په نښه نشي چې د بشر  کوي چې د چاوديدنکو توکو تاثيرت کيدايشي محدود پاته نشي
د افغانستان د قوانينو په روڼا کې  د ځاي پر ځاي شويو چاوديدنکو توکو . پالنې نړيوال قانون يې غوښتنه کوي

کال کې د ځاي پر ځاي شويو  ٢٠١٢کارونه د دولت ضد عناصرو له لوري هميشه يو جرمي عمل دي او د 
  .يښې چې ملکي مرګ ژوبله يې رامنځته کړې دي جنګي جرمونه بلل کيداېشيچاوديدنکو توکو زياتې پ

  

کال په لومړيو شپږو مياشتو کې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې چې د  ٢٠١٢د دولت ضد عناصرو له لوري د 
کال د جنوري د لومړۍ نيټي  ٢٠١٢د .  سلنه زيات والې راغلې دي ۵٣دولت ضد عناصرو لخوا ترسره کېږي 

                                                 
  د ملکي خلکو په مړينه کې او نهه سلنه کمښت د ملکي خلکو په ژوبله کېڅلورويشت سلنه کمښت  ٢٢
هغه حملي دي په قصدي او همعږي توګه ترسره کيږي چې په هغه کې په ځان پوري تړلي ځاي  -يونما پيچلي حملي داسي تعريفوي ٢٣

و تر يو نه ډير حمله کوونکي او تر يو پر ځاي شوې چاوديدنکي توکي او په موټر کې ځاي پر ځاي شوې چاوديدنکو توکي شامل وي ا
  . دغه دري عناصر بايد وجود ولري ترڅو يو حمله پيچلي حمله وبولو. نه ډير چاوديدونکي توکي پکي کاريږي
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 ١٠١ملکيان وژل شوي او  ٢۵۵هدفي پيښو په نتيجه کې  ٢٣٧نيټي پوري د  ٣٠بيا د جون د مياشتي تر  څخه
نور يې ژوبل شوي  ۴٣ملکي کسان وژل شوي وو او  ١٩٠کال په همدي موده کې  ٢٠١١د . نور ژوبل شوي دي

سره مالتړي دي او يا د دولت ضد عناصر و قومي مشران، حکومتي چارواکي او ملکي کسان چې د نړيوالو . وو
دغه عملونه د بشر پالني د نړيوالو .   هم ورباندې د مالتړ ګومان شوې ده په دوامداره توګه په نښه کړي دي

دوديزو قواعدو څخه تيرې بلل کيږي چې  په هغه کې په سريح ډول راغلي چې په ملکيانو باندي بايد په نيغه 
  ٢٤.توګه بريدونه ونشي

 

 
 

  بشري حقونه په هغو سيمو کې چې د دولت ضد عناصرو لخوا کنتروليږي :د ټولني له نظره
  

په امنيتي حالت کې تغيرات چې پدي راپور کې ذکر شوي دي او د نړيوالو ځواکونو څخه افغان امنيتي ځواکونو 
ساتني ته د امنيتي مسوليتونو د سپارلو د پروسي په نظر کې نيولو سره د خلکو نظريات د امنيت، حکومتدارۍ او 

. په اړه د دي راپور سره  ډير ارتباط لري؛ په ځانګړي توګه په هغو سيمو کې چې د دولت ضد عناصر نفوذ لري
دغه نظريات د خلکو په احساس پوري چې دوي څنګه ځانونه خوندي احساس کوي او د خوځښت اذادي، سياسي 

  . ګډون، تعليم او روغتيا له خقونو څخه کار اخلي
  

له ټولنو سره سالمشوري وکړي ترڅو د دوي  ٢٥جنګ ځپلو او ليرو پرتو ولسواليو ٩٩نستان کې  د يوناما په افغا
يوناما . نظرونه د دولت ضد عناصرو د نفوذ په اړه واخلي او تاثيرات يې د بشري حقونو د ساتني لپاره و ارزوي

د عناصر پدي قادر کړي يو الس بيانونه ترالسه کړل چې د حکومت محدود واک په دغو سيمو کې د دولت ض
د بشري حقونو په . دي ترڅو له بشري حقونو څخه تيري وکړي او له جزا څخه په معافيت کې ژوند تير کړي

دغو تيريو کې وژنې، د وجود د يوه غړي پريکونه، تښتونه او وهل ټکول راځي چې د بشري حقونو لکه د بيان د 
. موثره رجوع حق په الره کې يې ممانعت رامنځته کړي دي اذادۍ، د خوزښت د اذادۍ، تعليم ته السرسې او د

يوناما انديښنه څرګندوي چې د دولت ضد عناصر په دوامداره توګه تيريو ته له معافيت سره ادامه ورکوي او دا د 
  .افغانانو د بنسټيزو بشري حقونو او د افغانستان د جزايي قوانينو څخه سرغړونه ده

                                                 
جان ماريا هينکرت او . د بشر پالني نړيوال دوديز قواعد، اول ټوک، اوله قاعده. د جګړمارو او ملکيانو تر منځ جالوالي: اوله قاعده ٢٤

  .٢٠٠۵لويس ډوسواک بک، آي سي آر سي، کمبريج 
په ترتيب سره جوالي (ولسواليو له جملي څخه چې د يوناما لخوا کتل شوي دي يولس ولسوالۍ د انتقال په اوله او دوهمه مرحله  ٩٩د  ٢٥

  .نه ښيېسل ١١کې افغان امنيتي ځواکونو ته سپارل شوي دي، چې د ټولو کتل شويو ولسوليو ) ٢٠١١او نومبر  ٢٠١١
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په صحي تاسيساتو او صحي مامورينو باندي د دولت ضد عناصرو له لورې په  ډيرو ټولنو راپور ورکړې چې
  .اکثره هغو سيمو کې چې  د دوي له لوري په مکمل يا نسبي توګه کنترولېږي بريدونه نکيږي

  
  د دولت ضد عناصرو له لوري په معارف باندي بريدونه او مداخلې

ښي مستندې کړې چې په هغو کې په تعليمي مرکزونو، پي ٣۴کال په لومړيو شپږو مياشتو کې  ٢٠١٢يوناما د 
په دغو بريدونو کې د ښوونځيو سوځول، د معلمينو او ذده . مامورينو او ذده کونکو باندي بريدونه شوي دي

کونکو هدفي وژنې، په تعليمي مرکزونو باندي وسلوال بريدونه، د ښوونځيو نيونه، ګواښونه او د ښوونځيو 
ثبت شوي پيښي د تير کال له همدي مودي سره په  ٣۴دغه . ګه د نجونو ښوونځي راځيبندول، په ځانګړي تو

 ٣۴له دغو . دغه شان پيښي ثبت کړې وې ١٠د تير کال به همدي موده کې يوناما . پرتله يو بنيادي ډيرښت ښيې
وژني دي چې   پيښي د معلمينو، د ښوونځيو د ساتونکو او د معارف د رياست د کارکونکو هدفې ۶پيښو څخه يې 

  .د دولت ضد عناصرو له لوري ترسره شوي دي
  

اغيزمنو شويو ټولنو سره دا رابرسيره کړه چې طالبان په  ٩٩د يوناما سال مشوري په ټول افغانستان کې له 
دا کيدايشي د ماشومانو په خاصه توګه نجونو السرسې . زياتيدونکي ډول د معارف په سيستم باندي اغيز لري

د دولت ضد عناصر په څو سيمو کې خپل اغيز لري او دا نه تنها په تعليمي نصاب کې د . غيزمن کړيتعليم ته ا
  .خپلي عقيدي په اساس د تغيراتو راوړل دي بلکې د سيمه ايزو خلکو سره سياسي مذاکرات هم رانغاړي

  
چې د ماشومانو د حقوقو په توګه ٢٦کال د اپريل په شپږويشتمه طالبان په وسلواله جګړه کې د يوي ډلي  ٢٠١٢د 

کې چې په وسلوالو شخړو  ٢٧کال په نړيوال راپور ٢٠١١د سختو تېريو مسؤل دي؛ د ملګرو ملتونو د سرمنشي د 
دغه راپور هغه کسان يا ډلي ليست کوي چې په  ٢٨ .کې د ماشومان د ساتني په اړه خپور شو نوي ليست شول

او يا هم  په وسلوالو شخړو کې په . ونونو بريدونه کويوسلوالو شخړوکې په منظم دول په ښوونځيو او روغت
  ٢٩.ښوونځيو او روغتونونو پوري اړونده خوندي کسانو باندي بريدونه او يا د بريد ګواښونه کوي

  
  دولت پلوه ځواکونه او د ملکي وګړو ساتنه

  

ملکي وګړو  ١۶۵له کې د کال په لومړيو شپږومياشتو کې د دولت پلوه ځواکونو د عملياتو په پاي ٢٠١٢يوناما د 
کال په ورته موده کې د ملکي مرګ ژوبلې د  ٢٠١١دغه شمېرې د. نورو ټپي کيدنه ثبت کړي ده ١٣١وژنه او 

 ١٣٨ملکيانو وژنه او  ٢۵۵چې يوناما د دولت پلوه ځواکونو د عملياتو په ترڅ کې د  –مجموعي شمېرې په پرتله 
  .ښېې سلنه کمښت ٢۵ -نورو ټپي کيدنه ثبت کړې وه 

  
د يوناما لخوا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ثبتولو د پيل راهېسې دا په ډاګه شوي، چې هوايي بريدونه د دولت 

يوناما د جنوري د . پلوه ځواکونو لخوا هغه يوازنې تاکتيک دي چې ترټولو د زياتې مرګ ژوبلې سبب ګرځي
 ٨٣نظامي ځواکونو په هوايي بريدونو کې د مې پورې د نړيوالو  ٣٠مياشتې له لومړۍ نېټې څخه د جون تر 

کال د ورته مودې په پرتله د  ٢٠١١دغه شمېرې ښيي چې د . نورو ټپي کېدنه ثبت کړې ده ۴۶ملکيانو وژنه او د 
کال په ورته موده کې د هوايي بريدونو په  ٢٠١١يوناما د . سلنه راټيټه شوې ده ٢٣ملکي مرګ ژوبلې شمېره  

کال کې د دولت پلو ځواکونو له  ٢٠١٢په  ٣٠.نورو ټپي کيدنه ثبت کړې وه ۴٠نو وژنه او ملکيا ١٢٧پايله کې د 

                                                 
دغه قطعنامه د ملګرو ملتونو له سر منشي څخه غواړي چې  . S/RES/1998 (2011)قطعنامه، ) ٢٠١١( ١٩٩٨د امنيت د شوراي   ٢٦

په وسلوالو شخړو کې د ماشومان د ساتني  د راپور په ضميمه کې د وسلوالو شخړو هغه خواووي ليست کړي چې په منظم دول په 
او يا هم  په وسلوالو شخړو کې په ښوونځيو او روغتونونو پوري اړونده خوندي کسانو باندي . نه کويښوونځيو او روغتونونو بريدو

  .بريدونه او يا د بريد ګواښونه کوي
پراګراف پوري، په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د ساتني په اړه د ملګروملتونو د سرمنشي راپور چې له  ١٨څخه تر  ٧له   ٢٧ 

  )A/66/782-S/2012/261(کې خپور شو  ٢٠١٢ -٢۶پوري موده رانغاړي او د اپريل په  ٢٠١١يسمبر جنوري څخه بيا تر ډ
  . A/59695-S/2005/72، )٢٠٠۵(په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د ساتني په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور،   ٢٨
  .ت الدعواه سلفيه او د لطيف منطور ډلي راځيپه دغه ليست کې د طالبانو په ګډون د توري بوړي جبهه، جمعيت السن  ٢٩
ملکيانو وژنه  ٧٩(ملکيانو مرګ ژوبله  ١١٩کال د لومړيو شپږو مياشتو په راپور کې د هوايي بريدونو په پايله کې د  ٢٠١١يوناما د  ٣٠
ملکيانو مرګ  ١۶٧(ره کال د لومړي نمايي د ملکيانو د مرګ ژوبلي دغه نوي شمي ٢٠١١د . ثبت کړي ده) نورو ټپي کيدنه ۴٠او 

نور ټپيان  ٩ملکيان ووژل شول او  ۴٨د کنړ واليت د غازي اباد ولسوالي د پيښي مرګ ژوبله هم رانغاړي چې په هغه کې ) ژوبله
م کال په هوايي بريدونو کې د ملکي مرګ ژوبلو په اړه د يوناما لخوا خپرې شوې شمېرې د کنړ واليت د غازي آباد  ٢٠١١د . شول
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کال  ٢٠١٢د . لوري د دغه تاکتيک کارونه د نورو تاکتيکونو په پرتله نږدي څلور ځله زيات ملکيان وژلي دي 
و ماشومان وو چې ښځي ا ٨١ملکي مرګ ژوبلي څخه  ١٢٩په لومړۍ نيمايې کې د هوايي بريدونو په پايله کې د

  ٣١.د هوايي بريدونو له کبله د ملکي مرګ ژوبلي دوه په دريمه برخه تشکيلوي
ملکيان وژل شوي، چې د  ٢١په لومړۍ نيمايي کې د دولت پلوه ځواکونو  د ځمکنيو نښتو په پايله کې  ٢٠١٢د 

  .د پام وړ کمښت ښيي -ملکيانو وژنه ثبت کړې ده  ۶۶چې يوناما د  –کال د لومړۍ نيمايي په پرتله  ٢٠١١
مې پورې د پلټني او نيوني د عملياتو په ترڅ کې  ٣٠يوناما د جنوري د مياشتې له لومړۍ نېټې څخه بيا د جون تر 

نورو ټپي کيدنه ثبت کړې ده،  ١٢ملکيانو وژنه او  ٢٠چې د دولت پلوه ځواکونو له لوري تر سره شوي دي د 
کلونو د ورته  ٢٠١١او  ٢٠١٠، ٢٠٠٩سلنه کمښت ښيي، او د  ٢٧ کال د همدي مودي  په پرتله ٢٠١١چې  د 

  .مودو له ثبت شوي کميدونکې بهير سره ورته والې لري
  

 ٢٠١٢د افغان ملي ځواکونو او ايساف له لوري د قوې د تشديد د پيښو په نتيجه کې د ملکي خلکو  مرګ ژوبله د 
 ٢۵جال جال پيښو په ترڅ کې د  ١٩ومړۍ نيمايي کې د کال په ل ٢٠١٢يوناما د . کال کې هم کموالي موندلي دي

کال د همدي مودي په  ٢٠١١ثبت کړې ده، چې د ) نورو ټپي کيدنه ١۶ملکيانو وژنه او  ٩( ملکيانو مرګ ژوبله 
  .سلنه کمښت په ګوته کوي ۴٣پرتله د قوې د تشديد په پيښو کې د ملکيانو د مرګ ژوبلي 

  
يجه کې د ملکيانو مرګ ژوبله کمه شوې ده خو يوناما د هوايي عملياتو په اړه که څه هم د هوايي بريدونو په نت

که څه هم په ډيرو پيښو کې د ملکي . چې د ملکيانو وژنه يا ټپي کيدنه رامنځته کوي خپله انديښنه بيا په ډاګه کوي
خو ځيني . ته کيږيوګړو مرګ ژوبله د لويو نظامي عملياتو په بهير کې چې د ارپکو په ضد ترسره کيږي رامنځ

هوايي بريدونه چې د ملکيانو مرګ ژوبله رامنځته کوي نسبت اصلي نظامي سوبي چې د دغو بريدونو په پايله 
  .کې ترالسه کيږي تر اندازي زيات ښکاري

کال د جون د مياشتې په شپږمه نيټه د لوګر واليت د برکې برک په ولسوالۍ کې د يوه  ٢٠١٢د بيلګې په ډول د 
ملکيان ووژل شول او دوه ښځي  ١٨ريد په پايله کې چې د طالب قومندانانو يو ګروپ يي په نښه کړي وو هوايي ب

په دغه بريد کې اوه ښځي او نهه ماشومان د يو لس مياشتنې ماشوم او پنځه پيغلو نجونو په ګډوون . ټپياني شوي
مي ځواکونو سره ونښتل نو هوايې  دا يوه ځمکنۍ نښته وه او کله چې د دولت ضد عناصر له نظا. ووژل شول

که څه هم هوايې بريد د قوي د تشديد له اقداماتو ورسته ترسره شو خو د هوايې بريد د . بريد غوښتنه وشوه
يو تاکتيکي هوايې بريد چې د اوسيدني کور په نښه کوي په بالقوه توګه . تاثيراتو وړاندوينه بايد شوې واي
ي وژنه او زيامن کيدل را منځته کړي چې له اصلي نظامي سوبي څخه زيات کيدايشي  د ملکيانو غيري اختيار

  .وي
  

د بشرپالنې نړيوال دوديز قواعد په صراحت سره بيانوي، چې په جګړه آې ښكېلې خواوې بايد په بريد آې 
نظامي  چې د ټاآل شويو –ملكيانو ته د مرګ ژوبلې، مالي زيان يا دواړو د اووښتلو د احتمال د ارزونې لپاره 

  ٣٢.ټول ممكنه آوښښونه په آار واچوي –اهدافو د السته راوړنو په نسبت زيات وي 

ايساف د هوايې بريدونو په پايله کې د ملکي مرګ ژوبلي د بيا رامنځته کيدو د مخنيوي په خاطر کلک اقدامات تر 
يپوټ آې له افغان دولت او د افغانستان د اوضاع په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي ر. سره کړي دي

ايساف څخه ستاينه سوې، چې د هوايي عملياتو په شمول، په نښتو آې د ملكي مرګ ژوبلو د مخنيوي په موخه يې 
د لوګر د پېښي ورسته  ايساف د ملكي مرګ ژوبلو د  ٣٣.په دوامداره توګه له آړنالرو څخه آتنې ترسره آړي دي

آال د جون په مياشت آې يوه نوې متممه آړنالره  ٢٠١٢د . رسره کړي ديآچې د راټيټولو لپاره نور  اقدامات ت
يوناما د ټولو ملكي مرګ ژوبلو د چټكې . رسمي شوه، چې د هوايي عملياتو تاآتيكي الرښود يې تعديل کړ) فرګو(

خپرولو لپاره پر پلټنې او د جبران لپاره د مناسب اقدام ترسره آولو او د څېړنو د پايلو او ترسره شويو اقداماتو د 

                                                                                                                                               
په بر کې نه  -چې د پر وخت تاييد د مخنيوي سبب شوي  –په هوايي بريد کې ملکي وژنې د ضد او نقيصو معلوماتو له امله  ولسوالۍ

  ).خو نهه ټپيان پکې شمېرل شوي دي(نيسي 
ي او وژل شو ١۶(ښځو  ٣٠کال له جنوري څخه بيا تر جون پوري هوايي بريدونو د  ٢٠١٢د نړيوالو نظامي ځواکونو له لوري د   ٣١
  .رامنځته کړي ده) نوري ټپيان شوي دي ١٢ماشومان وژل شوي او  ٣٩(ماشومانو مرګ ژوبله  ۵١، او )نوري ټپياني شوي دي ١۴
جان . د بشر پالني نړيوال دوديز قواعد، اول ټوک، اوله قاعده. قاعده په بريد کې احتياط ١٨قاعده، تناسب په بريد کې تناسب او  ١۴ ٣٢

  . ٢٠٠۵يس ډوسواک بک، آي سي آر سي، کمبريج ماريا هينکرت او لو
عمومي اسمبله، شپږشپيتمه . د ملګروملتونو د سرمنشي راپور د افغانستان د حالت او د هغه اغيزي په نړيوالي سولي او امن باندي ٣٣

  A/66/855-S/2012/462, 20 June 2012.فقره ٣٨غونډه، د امنيت شواري، اوشپيتم کال، د اجنډا 
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يوناما له افغان ملي امنيتي ځواآونو څخه غواړي چې د ايساف په شان تاآتيكي . خپلو سپارښتنو تاآيد آوي
الرښود، چې د عملياتو په ټولو برخو آې د ملكي مرګ ژوبلو د آچې د را ټيټولو او مخنيوي پر مهمې اړتيا تاآيد 

  .آوي، تعقيب آړي

  پوليس)  محلي(سيمه اېز 
ولسواليو له حکومتي چارواکو، پوليسو، قومي  ۵١اما د جنوري د مياشتې څخه بيا د جون تر مياشتې پوري د يون

مشرانو او نورو اړونده کسانو سره ساله مشوري وکړي تر څو د دوي نظرونه د سيمه اېزو پوليسو د پروګرام د 
څنګه سيمه اېز پوليسو بشري حقونو ته يوناما ګڼ بيالبيل نظرونه ترالسه کړي دي چې . تطبيق په اړه واخلي

ټولنو راپور  ورکړې  په هغو سيمو کې چې سيمه اېز پوليس شتون لري امنيتي . درناوي او  ساتني يې کوي
که څه هم اړونده اداري  دغه امنيتي السته راوړنو . حالت ښه شوې او د دولت ضد عناصرو شتون کم شوي دي

يا  په هغو مواردو چې د يوناما د تېر کال په راپور کې ذکر شوي دي تاکيد ته ښه راغالست وايې خو ځيني نور ب
کال په لومړۍ نيمايې کي د سيمه ېزو پوليسو په وړاندي په اوو واليتونو کې اته  ٢٠١٢يوناما د  ٣٤.کوي

ا همغږي، د يوناما په دوامداره توګه د سيمه اېزو پوليسو په ګمارنه او چاڼ کونه کې د ن.  شکايتونه ثبت کړي دي
دوي په ليکو کې د دولت ضد عناصرو نفوذ، ضعيفه او موقتي نظارت او د سيمه اېزو پوليسو د بشري حقونو د 

  .تيرو په وړاندي د حساب ورکوني د نشتون راپورنه ترالسه کړي دي

سيساتو د کال په لومړيو شپږو مياشتو کې يوناما د نورو سيمه اېزو دفاعې نوښتونو  لکه د اساسي تا ٢٠١٢د 
  .چې د افغانستان په شمال او شمال ختيځو سيمو قرار لري دوام مشاهده کړي دي) سي آي پي(ساتني پرواګرام 

 

  
  په جګړه پوري اړونده نوري پېښي

  د پولي هغې غاړې پاکستان څخه توغندېز بريدونه
راپورنه ترالسه کړي دي چې کال په څير د پولي هغې غاړي پاکستان څخه د  توغنديزو بريدونو  ٢٠١١يوناما د 

کال په لومړيو شپږو  ٢٠١٢يوناما د . د افغانستان په لويديځ کې د کنړ د واليت په سرحدي سيمو لګېدلي دي
يو ملکي وژل (افغان ملکيانو مرګ ژوبله  ١۶مياشتو کې د پولي هغي غاړي توغنديزو بريدونو په پايله کې د

                                                 
  کال کلني راپور ٢٠١١په افغانستان کې د ملکي وګړو د ساتني د  کال په فبروري کې خپور شوې ده وګورئ ٢٠١٢، چې د ٣٤
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د جون په مياشت کې د دغو بريدونو په پايله کې تر پنځوسو . ثبت کړي ده) نور ټپيان شوي دي ١۵شوې او 
له بلي خوا د دغو بريدونو په وړاندي . ډيري کورنۍ له کونړ واليت څخه او په کونړ واليت کې  بي ځايه شويدي

 .مظاهره کې دري ښوونځي تړل شوي دي
  

د پام وړ : ښتکال د جنوري څخه بيا تر جون پوري د ملکي کسانو د مرګ ژوبلي کم ٢٠١٢د 
  فکتورنه

ځينې فکتورنه په امنيتي حالت . د ملکي کسانو په مرګ ژوبله کې کمښت کيدايشي بيالبيلو فکتورنو له کبله وي
کې ښه والې منعکس کوي خو ځيني نور بيا دا په ګوته کوي چې د دولت ضد عناصر کيدايشي خپلي هڅي منسجم 

  .ترالسه کوي کوي  او يا په ځينو سيمو کې  کيدايشي کنترول

شننه دا په ډاګه کوي چې د دولت پلوه ځواګونو له لوري ) يو ان ډي ايس ايس(د ملګروملتونو د امنيت څانګه 
نظامي عمليات چې د دولت ضد عناصرو د قومندانانو، وسلو او تداروکاتو، مرسته کوونکو او مالي سرچېنو په 

ينو کليدي قومندانانو وژل چې د ارپکو د قومندي او د ځ. وړاندي ترسره کېږي د ارپکو ډلي کمزوري کړي دي
دا .  کنترول جوړښت ېي مات کړي ده د دي سبب شوي دي چې د دولت پلوه ځواکونو په وړاندي حملي کمي شي

په ځانګړي توګه د نظامي ځواکونو په  —د دي المل شوې ده چې په ټوله کې د ملکي کسانو مرګ ژوبله 
کمه شي، او همدارنګه د ارپکو او ملي اردو او ايساف تر منځ  —پيل شوي بريدونو وړاندي د ارپکو له لوري په
سلنه کمښت ثبت کړي دي، چې دغه  ۴٢په دي اړه يوناما د ملکي خلکو د وژني نږدي . ځمکنۍ شخړي کمي شي

يره پر سرب. کمښت د دولت پلوه ځواکونو او دولت ضد عناصرو تر منځ د ځمکنيو جګړوله کبله رامنځته شوې ده
  .دي د ځمکنيو عملياتو څخه د ملکي خلکو هدفي وژنو ته تاکتيکي بدلون کيدايشي د ضعيفه تاوتريخوالي نښه وي

د کال په لومړيو دريو مياشتو کې بې سارې سخت ژمې کيدايشي د ارپکو د خوځښت او عملياتي قدرت مخه 
بل ممکن فکتور چې د ارپکو له لوري د . ينيولي وي چې احتماٌال د جګړيزو تاوتريخوالو د کميدو سبب شوي د

 ٢٠١٢دغه فکتورنه د . تاوتريخوالي د کمزوري کيدو المل شوي دي  د مسلحو ګروپونو خپلمنځي شخړي دي
په ځانګړي توګه د جګړې د پيل د موسم را هيسې ــ د بريدونو د کميدو المل  –کال په لومړيو څلورو مياشتو کې 

کال د مي د مياشتې په دوهمه په عامه دپسرلنيو عملياتو د پيل کيدو خبر  ٢٠١٢د  سره لدې چې طالبانو. شوي دي
ورکړ او د بريدونو د ډېريدو ژمنه يي وکړه خو طالبانو دغه خوځښت چې د دوي د رهبر له لوري يې کيدايشي 

کال د جون او  ٢٠١٠د بريدونو کچه د . ترالسه نکړ) په ځانګړي ډول د کابل د بريدونو په اړه(توقع شوي وي 
  .مي له مياشتو سره د مقايسي وړ ده

داسي ښکاري چې د دولت ضد عناصر خپل بريدونه په افغان ملي امنيتي ځواکونو په ځانګړي توګه افغان ملي 
کال په لومړيو شپږ ومياشتو کې د افغان ملي امنيتي ځواکونو په  ٢٠١٢د . پوليسو باندي متمرکز کړي دي

د تير کال )بريدونه وو ٢٣٣۵کال کې  ٢٠١١بريدونه، او په  ٢٣١١کال کې  ٢٠١٢په (  وړاندي د بريدونو شمير
کال د همدي مودي سره  په پرتله د دولت ضد  ٢٠١١د . ٣٥د همدې مودې په پرتله نږدې يو شان پاتي شوي دي
 ٣٦.سلنه کم شوي دي ١٠عناصرو بريدونه په نړيوالو نظامي ځواکونو باندي 

چې د دولت ضد عناصر په هغو ليرو پرتو سيمو کې چې د حکومت شتون کم دي  د  يوناما مالحظه کړي دي
  .ځان کلکولو قوت تر السه کوي، چې د پام وړ اغيزې يې په دغو ټولنو کې د بشري حقونو په ساتنه پرېښي دي

مرګ ژوبلي سربېره پر دي چې د نړيوالو نظامي ځواکونو په وړاندي په بريدونو کې کمښت پخپله د ملکي وګړو د 
د کميدو المل شوي دي؛ يوناما يادونه کوي چې د ملکي وګړو د مر ګ ژوبلي کميدل همدارنګه د دولت پلوه 

په عمومي ډول، . ځواکونو په عملياتې کړنو کې، د مشخص هدف په نښه کولو په ګډون، د باثباته ښه والې نتجه ده
. دوامداره توګه کار کوي تر څو ملکي مرګ ژبله کمه کړي افغان ملي امنيتي ځواکونه او نړيوال نظامي ځواکونه په

دغه کموالې  په ځانګړي توګه د شپې مهال عملياتو څخه د رامنځته شوې ملکي مرګ ژوبلي او د قوي د تشديد د 

                                                 
  کال ٢٠١٢جوالي  ١٠ارقام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنيت د څانګي لخوا برابر شوي دي،   ٣٥
کال پوري  ٢٠١٢د ايساف مياشتنې معلومات، د اپريل .ېکال د مي په دويشتمه خپور شو ٢٠١٢د ). دوهمه پاڼه(کال په کال بدلون   ٣٦

  .د هيواد په کچه د دښمن لخوا پيل شوې بريدونه. ارقام
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ډېرو هڅو ته اړتيا ده ترڅو د هوايې بريدونو په ترڅ کې د ملکي خلکو مرګ ژوبلي . پيښو په کميدو کې جوتېږي
  .يوې وشيڅخه مخن
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  سپارښتني
يوناما د ټولو ښکيلو خواوو څخه غواړې چې خپلو قانوني مکلفيتونه سره سم خپلې کړنې تنظيم کړي چې د ملکي 

يوناما غوښتنه کوي چې د دولت ضد عناصرو له . خلکو د مرګ ژوبلي او ټولني ته زيان اړوني کچه راټيټه شي
سطي چاوديدونکي توکي او ځان وژونکي بمونه کارونه دي لوري بي تفکيکه تاکتيکونه ،لکه د فشار په وا

يوناما د افغانستان په دولت غږ کوي چې د نړيوالې ټولنې  د کمک په مټ نوري ډېري . سمالسي ودرول شي
  .وسيلې په کار واچوي چې د شخړي سره تړلي تاوتريخوالي اغيزو څخه ملکي ټولنه وژغوري 

  .په موخه الندي سپارښتني وړاندي کوي  يوناما د ملکي خلکو  د ښه خونديتوب
  

  دولت ضد عناصرو ته
د بشرپالنې د نړيوال قانون د اوصولو سره سم  د تفکيک ، تناسب او احتياطي تدابير په پام کې ونيسې او د  •

 .ملکي خلکو تعريف دي د بشرپالنې د نړيوال قانون سره په مطابقت کې پلي کړي 
کي خلکو هدفي وژني ودروي  او هغه فرمانونه چې د ملکي خلکو د د نړيوالو قانون سره سم دي د مل •

 .وژني جواز ورکوي د بيلګي په ډول ځان مرګې بريدونو کارونه دي  ملغا اعالن کړي 
د فشار په ذريعه چاوديدونکو توکو کارونه دي ژر تر ژره  ودروي او د دي  بي توپيره او غير قانوني  •

 .د بنديز ژمنه وکړي وسلو پر کارونه دي په عمومي ډول
د هغو موازي  قضايې جوړښتونو څخه  ډډه کول چې  غيري قانوني سزاګانې  ټاکي لکه  وژني، د  •

 .وجود د يوه غړي پريکونه، شل شوټ کول او وهل ډبلول
هغه طرزالعملونه، هدايات او الرښوونې دي  په عمل کې  پلي کړي چې  د ملکي خلکو د وژني  څخه  •

ه افراد چې ملکي کسان د مرګ ژوبلي په موخه هدف ګرزوي ورسره حساب وشې مخنيوې کوي او هغ
. 

د بشري مرستو مؤسسو ته او  په ځانګړي ډول څوک  چې روغتيايي خدمتونه ، کلينکونه او  ډاکټران د  •
د واکسناسيون کمپاين د مالتړ په . ټولني د معالجي لپاره وړاندي کوي د پوره الس رسي اجازه ورکړي 

ي څرګنده ژمنه وکړي ترڅو د واکسين ټيمونه وکړاې شي چې د واکسناسيون خوندي کمپاين په موخه د
  .ټول افغانستان کې په بشپړ ډول تر سره  کړي

 
  د افغانستان دولت ته

د قانون د واکمنئ ادارو په ځانګړي توګه پوليس اوقضايه قوي د پياوړتيا لپاره دي نور کوټلې ګامونه  •
په دي کې . جنايي کړنو سره  د دولتې د ادارو لخوا د قانون سره سم چلند وشيواخلي چې له مخي يې 

څيړني، عدلي تعقيب او د هغو کسانو په سزارسول دي چې د موازي قضايې جوړښتونو له الري غير 
قانوني سزاګاني ټاکي په ځانګړي توګه وژني او همدارنګه د بشري حقونو څخه سرغړونې  او نور 

 .چې د دولت ضد عناصر يي تر سره کوي جنايي فعاليتونه
افغان ملي اردو دي  د ايساف په څير د ملکي کسانو د تلفاتو د کميدو ټيم رامنځ ته کړي چې افغان امنيتي  •

ترڅو . ځواکونو ته منسوب د ملکي تلفاتو ټولې  پيښي پر وخت ، شفافه او  سم ډول و پلټل او ثبت شي
 .جبران او د حساب ورکړه وده ومومي د ملکي خلکو خوندي ساتنه ، د خساري

د ټولو ماشومانو او په ځانګړې ډول دي د نجونو حقونه خوندي شي  چې زده کړي ته الس رسې  ولري  •
داسي الري چاري دي اختيار شي چې د ښوونځيو ودانۍ خوندي او پرانيستي وي او هم د ښوونځيو . 

د ښوونځي تدريسي . اره ونه کارول شيملکي موقف خوندي وساتل شي او د نظامي فعاليتونو لپ
نصاب کې  دي د بشري حقونونواساسات منعکس شي کوم  چې د افغانستان په قوانينو کې تضمين 

 .د کړي دي أيشوي او متن يي د پوهني وزارت ت
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د دې ډاډه کول چې افغان ملي امينتي ځواکونه په پوره اندازي سره  منابع به الس کې لري، مجهز او  •
ي دي تر څو په موثره توګه د ځاي پر ځاي شويو چاوديدونکو توکو ضد عمليات رهبري او روزل شو

 ٣٧. کنترول کړي، او ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکي توکي خنثي  او په کار واچوي
د دي لپاره چې د بشري حقونو له سرغړونو څخه مخنيوي وشي دا ډاډ بايد ترالسه شي چې د سيمه اېزو  •

ونو ترڅنګ ګمارنه، ازموينه، نظارت او حساب ورکوني ميکانيزم په موثره توګه پوليسو د نورو کار
د نړيوالو نظامي ځواکونو په مالتړ بايد د سيمه اېزو پوليسو هغو جنايتونه په وړاندي . ترسره کېږي

او هرڅومره ژر چې کيدايشي د سيمه اېزي . چې راپور يې ورکړل شوې قانوني کړني ترسره شي
 .نوري قواوي لغوه شيدفاع ) محلي(
 

  نړيوال نظامي ځواکونه
په دوامداره توګه د تاکتيکي الرښودنو او عملياتي پروسيجرونو په ځانګړي توګه هغه تاکتيکي  •

الرښودنې چې هوايې بريدونه تنظميوي بيا کتنه تر سره کړي ترڅو د ملکي خلکو له غېري اختياري 
ر مخنيوي وشي، او د جګړې ملکي قربانيانو ته  تاوان مرګ ژوبلي او ملکي شيانو ته د زيان اړولو نو

د عملياتو ورسته بايد د افغان حکومت سره په همکارۍ د هغو عملياتو چې د ملکي خلکو د . ورکړي 
  .مرګ ژوبلي المل شوي دي تحقيقاتو ته ادامه ورکړي

خلکو او ټولنو سره شفافيت او حساب ورکونې ته وده ورکول او د افغان حکومت او متاثره شويو ملکي  •
د ښه روابطو جوړول، او په هغو پيښو کې چې د ملکي خلکو مرګ ژوبله يې را منځته کړي د ايساف د 
پلټنو د موندنو خپرول، انظباطي او حساب ورکونې اقدامات ترسره کول او په منظمه توګه د اوښتي 

 .زيان جبيره کول او اصالح کول
ر کول تر څو د ملکي کسانو د مرګ ژوبلي د کمښت، راپور د افغان ملي امنيتي ځواکونو سره کا •

د ملکي مرګ [ورکولو او تحليل کې د هغوي قابليت لوړه شي،  او د افغان ملي امنيتي ځواکونو کې 
 .د رامنځته کول مالتړ کول (Civilian Casualty Mitigation Team)  ]ژوبلي د کمولو ډله

اکونه په پوره اندازي سره  منابع به الس کې لري، مجهز او د دې ډاډه کول چې افغان ملي امينتي ځو •
روزل شوي دي تر څو په موثره توګه د ځاي پر ځاي شويو چاوديدونکو توکو ضد عمليات رهبري او 

 . کنترول کړي، او ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکي توکي خنثي  او په کار واچوي
تاکتيکې الرښودنو په اړه پوره روزنه ورکول کېږي  د دي ډاډه کول چې افغان ملي امنيتي ځواکونو ته د •

او تاکتيکې الرښودونه، پروسيجرونه او غوره کړنو بيلګې چې د ملکي مرګ ژوبلي په کمولو کې موثر 
  .بلل شوې افغان ملي امنيتي ځواکونو ته سپارل کېږي

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
د ځاي پر ځاي شويو چاوديدنکو توکو په کار اچونه د هغو معلوماتو تشخيص، راټول، پروسس او خپرول دي چې د ځاي پر ځاي  ٣٧

ي دي تر څو د عمل وړ استخباراتي معلومات تر السه شي، د ځاي پرځاي شويو شويو چاويدنکو توکو د پيښې له ځاي څخه راټول شو
په دي کې د ځاي پر . چاوديدنکو ضد پروسيجرونه او ميتودنه غښتلي او د ارپکو منابع کمزوري او د دوي عدلي تعقيب مالتړ وشي

بايومتريک ازمويني او تحيلي لپاره راځي چې د  ځاي شويو چاوديدنکو توکو ساتنه، د مختلفو برخو تشخيصونه د تخنيکي، عدلي طب او
  . د چاوديدنکو توکو په کار اچونه د د دغو توکو ضد اقداماتو يوه اساسي برخه ده. متخصيصانو له لوري تر سره کيږي
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  د دولت ضد عناصر او د ملکي وګړو ساتنه

هغه له مانه . نږدي د شپي يولس بجي وي. ې له خپل کا کا سره ومزه د سپوږمې هوټل په سراې ک
زه موټر ته ورغلم دا هغه وخت وو چې . وغوښتل چې له موټر څخه کامره را وخلم او ميلمستيا ثبت کړم

ما يو وسلوال وليد چې په خلکو يې بي هدفه ډزي کولې؛ ما هغه وليد چې د ځوانانو په . ما ډزي واوريدې
د دوي نه ځيني ځاي په ځاي ونه وژل شول؛ . دري يې ويلي او خوښي يې کوله ډزي کوييو ډله چې سن

هغه ټول . وسلوال کس بيرته راغې او هر يو يې په سر سر و ويشتل. ټپيانو د مرستي لپاره چغې وهلي
ما وليدل چې دوي څنګه زما کاکا ووژل؛ دوي هغه په سر وويشتل او د هغه د سر ماغذه بهر را . ووژل

. تاسي پوهېږئ؛ هغه کمه موده مخکې له ايران څخه راستون شوې وو تر څو خپله زړه مور ووينې. وتلو
دوي د هوټل شاخوا سراي ته الړل او ودانۍ ته ننوتل تر څو خلک ولټوي او ويې . دوي هغه ووژل

 ٣٨.وژني

لي حمله څخه ژوندي پاته نيټي کمپليکس يا پيچ ١۵ـــــ د کابل په قرغه کې په سپوږمې هوټل باندي د جون د 
  شوې کس

  

  عمومي کتنه
تنه وژل شوي او  ٨٨٢(ملکي خلکو مرګ ژوبله  ٢۴٧۵کال په لومړيو شپږو مياشتو کې د  ٢٠١٢يوناما د 
د ملکي خلکو دغه مرګ ژوبله د دولت ضد عناصرو ته منسوب شوې . ثبت کړې ده)  نور ټپيان شوي دي ١۵٣٩

تنه وژل شوي او  ١١۶٧(ملکي خلکو مرګ ژوبله  ٢٩٢٧تله سره يوناما د کال د همدي مودي په پر ٢٠١١د . ده
که څه هم  د دوي د عملياتو په نتجه کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلي . ثبت کړې وه) نور ټپيان شوي دي ١٧۶٠

سلنه  ٨٠کال په لومړۍ نمايي کې د دولت ضد عناصر د  ٢٠١٢مجموعي شمير کې لږوالي راغلي ده ، خو د 
په عمومي ډول،  د دولت ضد عناصرو له لوري د ملکيانو په وژنه کې د . رګ ژوبلي مسؤليت لريملکي م
سلنه  ٨٠کال کې  ٢٠١١سلنه دي کمښت راغلي ده چې په  ٧٧کال د جنوري څخه بيا تر جون پوري  چې  ٢٠١٢

  .وو

 
 

                                                 
  ، کابل٢٠١٢جون  ٢٨د يوناما مرکه د بريد څخه له ژوندي پاته شوې کس سره،   ٣٨
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  ځاي پر ځاي شوي چاويدونکي توکي
  

کلن وراره او  ١٨کلن ځوي، زما  ٢٠له السه ورکړل؛ زما په دغه بريد که  ما د خپلي کورنۍ دري کسان 
زما ځوي سږ کال د پوهنتون لپاره د کانکور ازموينه ورکړه او هيله يې درلوده چې . کلن ورور ۶٣زما 

څنګ چې هغه ډير . کلو وو ډيري هيلي يې درلودې چې ورته ورسېږي ٢٠هغه يواځي د . انجنېري ولولي
د ورستي ځل لپاره ما هغه يوه ورځ مخکي تر . ګ په اړه فکر نه وو کړيځوان وو نو هيڅکله يې د مر

بجو الړ   ١٠هغه د سهار په . هغه له کلي څخه راغي وو چې شپه له موږ سره تېره کړي. وژل کيدو وليدل
  ٣٩.زه هيڅ نشم کوالي چې خپل ځوي، وراره او ورور بيرته  راولم. بجو ووژل شو ٣٠:١٢او په  

مارچ  ١يو چاويدونکو توکو د يوه قرباني پالر، د قيصار ولسوالي، د فارياب واليت، د ځاي پر ځاي شو
٢٠١٢  

 
د دولت ضد عناصرو له لوري د ځاي پر ځاي شويو چاويدنکو توکو غير قانوني او بي تبعيضه کارونه د ملکي 

کال د  ٢٠١٢د وناما ي. خلکو د وژني يو ستر المل دي او د ملکيانو اکثريت مرګ ژوبله يې را منځته کړې ده
تنه وژل شوي او  ٣٢٧(ملکيانو مرګ ژوبله  ١٠١۶نيټي پوري د  ٣٠جنوري د لومړۍ نيټې څخه بيا د جون تر 

سلنه  ٣٣ثبت کړې ده چې د کال په لومړۍ نيمايې کې د ټولټال ملکي مرګ ژوبلي ) نور ټپيان شوي دي ۶٨٩
کال د  ٢٠١١ځاي شويو چاوديدونکو توکو له کبله د  که څه هم د ملکي خلکو مرګ ژوبله  د ځاي پر.  تشکيلوي

  .کال له همدي مودي سره د پرتله کيدو وړ ده ٢٠١٠سلنه کمه شوي ده خو د  ١٩لومړۍ نيمايې په پرتله 

ملکي مرګ ژوبله په اکثره مواردو کې چې د ځاي پر ځاي شويو چاوديدنکو توکو له امله رامنځنته شوې يوناما 
ر ځاي شوي چاوديدنکي توکي د کوم خاص نظامي هدف لپاره ندي کارول شوي او يا هم مشاهده کړي چې ځاي پ

داسي کارول شوي چې د چاوديدنکو توکو تاثيرت کيدايشي محدود پاته نشي او يا هم هدف په هغه شان په نښه 
ګ ژوبلي بي د بيلګي په ډول، يوناما د ملکي خلکو د مر. نشي چې د بشر پالنې نړيوال قانون يې غوښتنه کوي

دغه . شمېره پېښي ثبت کړي چې د فشار پواسطه ځاي پر ځاي شويو چاوديدنکو توکو له امله رامنځته شوي دي
ځاي پر ځاي شوي چاوديدنکي توکي په هغو سړکونو باندي چې په منظم ډول د ملکيانو لخوا کاريږې ځاي پر 

  . ځاي شوي دي

ملکي خلکو مرګ ژوبله د ځاي پر ځاي شويو چاويدونکو توکه کال د همدي مودي په پرتله د  ٢٠١١که څه هم د 
د دولت ضد عناصرو له . له امله کمه شوې، مګر د دي بي تبعيضه تاکتيک دوامداره کارونه د انديښني وړ ده

دي ) وي او آي اي ډي(لوري اکثره ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکي توکي د قرباني له لوري فعاله شوي توکي 
د قرباني له لوري فعاله شوې . يې ډير عام دي) پي پي آي اي ډي(اسطه چاوديدونکي توکي چې د فشارو پو

چاوديدونکي توکي  په کندهار، ارزګان، زابل، هلمند او نمروز واليتونو کې په زيات کچه دي چې د کارول شويو 
  .ځاي پر ځاي شويو چاويدونکو توکو اکثريت تشکيلوي

ځاي شوي چاوديدونکي توکي په موثره توګه د پرسونل ضد ځمکنيو ماينونو په يوناما په دې نظرده چې ځاي پر 
دوي بي تبعيضه دي او نشي کوالي د ملکي او نظامي اهدافو په منځ کې توپير وکړي نو د دي . توګه کار ورکوي

  .له امله کارونه يې د بشر پالني نړيوال قانون له مخي غيري قانوني ده
داسي برابرېږي چې هغه مهال چاودنه وکړي  ) PPIED(واسطه چاوديدونکي توکي په افغانستان کې د فشار پ

په افغانستان کې اکثره د فشار په واسطه چاوديدونکي . چې څوک قدم پري کېږدي او ياهم موټر پري وچلوي
ډير کيلو ګرامه چاوديدونکي توکي لري چې  د يوه ستندرد پرسونل ضد ماين دوه برابره نه  ٢۵-٢٠توکي نږدي 

دا پدي معني ده چې د فشار پواسطه چاوديدونکي . چاويدونکي توکي دي او د يوه پرسونل ضد ماين ماشه هم لري
هغه ملکيان چې په . توکي يو ستر پرسونل ضد ځمکنې ماين دي چې د يوه ټانګ د له منځه وړلو ظرفيت لري

ه وړاندي مقاومت نلري او د ژوندي پاته دغو چاويدونکو توکو وخېژي او يا هم موټر پري وچلوي د دغو توکو پ
 ۴-٢سربيره پر دي ، يو زيات شمېر دغه چاويدونکي توکي داسي طرحه شوي چې له . کيدو ډېر لږ چانس شته

  .کيلو ګرامه وزن باندي چاودنه کوي چې د پليو کسانو د وژني او ټپي کيدني لپاره ډيزان شوي دي
ي پر ځاي شوي چاوديدونکي توکي په عامه ځايونو کې چې معموٌال کال په لومړيو شپږو مياشتو کې ځا ٢٠١٢د 

د ملکي خلکو له لوري کارېږي لکه سړکونه، مارکيټونه، حکومتي دفترونه، د عامو خلکو د راټوليدلو ځايونه  د 
د دولت ضد عناصرو ځاي پر . بازارونو په ګډون، د ښوونځيو، دوکانونو او د بس تمځايونو شاوخوا چاودلي دي

                                                 
  ٢٠١٢ارچ م ١١د يوناما سره ټليفوني مرکه،   ٣٩
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اي شوي چاوديدونکي توکي په ځانګړي توګه هغه توکي چي د فشار د ماشي په واسطه چاودنه کوي د ترانزيټ  ځ
له پياده رو  الرو نيولې بيا تر لويو الرو پوري ځاي په ځاي کړي دي چې پلي، بايسکل سپاره ، په بس يا ټکسي 

  . کې سپاره ملکيان يې وژلي او ټپيان کړي دي
عناصرو د ريموټ کنټرول پواسطه چاوديدونکي توکي کاروي ترڅو دولت پلوه ځواکونه په  که څه هم د دولت ضد

په ځانګړي . نښه کړي ، مګر په ځينو پېښو کې دغه تاکتيک په دوامداره او بي تناسب ډول  ملکيان زيانمن کړي دي
د بيلګې په . نښه کړي دي توګه، کله چې د دولت ضد عناصرو نظامي اهداف  دملکيانو د ګڼي ګوڼي په سيمو کې په

ډول، د مارچ په اتمه نيټه  د ننګرهار واليت، جالل اباد ښار  کې  د افغان ملي امنيتي ځواکونه د پوستي مخته د 
ريموټ کنټرول پواسطه چاودنه وشوه چې يو ماشوم يې ووژل او يولس نور ملکيان يې د دريو ماشومانو او يو ه 

 .ترافيک پوليس په شمول ټپيان کړل
همدارنګه يوناما د هغو ځاي پر ځاي شويو چاوديدونکو توکو په اړه چې د ترور لپاره د يوه تاکتيک په ډول 

سره لدي چې د ملکي خلکو په نښه شوې وژنه د بشر پالني نړيوال قانون له . کارول کېږي انديښنه څرګندوي
تبعيضه ماهيت چې  د هغوي له بي مخي په صريح ډول منع دي خو د ځاي پر ځاي شويو چاويدونکو توکو بي 

د بيلګې په ډول، د جون په څوارلسمه نيټه د . تناسبه تاثيراتو سره يوځاي شي نو د دې تاکتيک شدت تشکيلوي
جوزجان واليت شبرغان په ښار کې د ټاکنو د خپلواک کميسون د واليتي رئيس کور مخته د ريموټ کنټرول 

په دغه چاودنه کې دوه ماشومان او يوه ښځه سخت ټپيان . ژوبل کړل پواسطه چاودنه وشوه چې يولس ملکيان يې
  .شول

 
 :کال کې د دغو پېښو نورې بيلګي ٢٠١٢په 

 

نيټه د کاپېسا واليت د تګاب ولسوالۍ په بازار کې د سيمه ېزو پوليسو  ١٨کال د جون  په  ٢٠١٢د  •
شو چې په پېښه کې څلور   قومندان د ريموټ کنټرول پواسطه چاوديدونکو توکو په ذريعه په نښه

 .نور ملکيان ژوبل شول ٢١ملکيان ، څلورسيمه ېز پوليس و وژل شول او 
د جون په دولسمه نيټه د بلخ واليت چهار بلوک ولسوالۍ کې د ريموټ کنټرول پواسطه کنټروليدونکي  •

کيان ځاي پر ځاي شوې  توکي چې په يوه بايسکل کې ځاي پر ځاي شوي وو  وچول شول  چې دري مل
 .يې د يوه دوه کلن ماشوم په کډون ووژل  او پنځه نور يې ټپيان کړل

د مي په څوارلسمه نيټه د غزني واليت قرباغ ولسوالۍ کې د فشار پواسطه ځاي پر ځاي شوي  •
نور يې ټپيان  ٢٣ملکيان يې ووژل او  ١٧چاوديدونکي توکي په يو ملکي بس باندي وچاوديدل چې 

 .کړل
ل په دولسمه نيټه د هلمند واليت ګرمسېر ولسوالۍ کې د فشار پواسطه ځاي پر ځاي کال د اپري ٢٠١٢د  •

شوي چاديدونکي توکي په يوه ملکي موټر باندي وچاوديدل چې دوه ماشومان يې ووژل او څلور نور 
  . ملکيان د دوو ماشومان په ګډون ټپيان شول

کې ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکي توکي د مارچ په اومه نيټه د کندهار واليت سپين بولدک ولسوالۍ  •
چې په يوه بايسکل کې ځاي پر ځاي شوي وو وچاوديدل چې د دوو ماشومانو او يوې ښځي په ګډون يې 

   .څلور ماشومان ووژل او لږترلږه يې اوه نور ملکيان يې ټپيان کړل
د ځاي پر ځاي شويو  د مارچ په لومړۍ نيټه د فارياب واليت قيصار ولسوالۍ کې يو بانفوذه قومي مشر •

د بريد موخه د قيصار د ولسوالۍ د . چاوديدونکو توکو پواسطه په نښه شو چې پنځه ملکيان يې ووژل
په دغه پېښه کې نوموړي او د کورنۍ . شوراي يو فعاله غړې وو چې پخوا يې د ولسوال دنده درلوده

    .غړي يې ووژل شول
 

ات افغانستان ته د جنايتکارو مالتړ شبکو او ارپکو لخوا ترانزيټ او د ځاي پر ځاي شويو چاوديدونکو توکو ترکيب
د افغانستان حکومت د نړيوالي ټولني په مرسته  بايد ټولي هڅي وکړي تر څو افغانستان ته د ځاي پر . ليږدول کېږي

  .ځاي شويو چاديدونکو توکو غيري قانوني وړلو را وړلو  مخنيوې وکړي
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  ٤٠هځانمرګي او پيچلي بريدون
  

دا پېښه د چوڼۍ په . کله چې پوليسو موټرسيکل چلوونکي ودراوه نو هغه خپل ځان ته چاودنه ورکړه
چاودني ډير زيات کسان ټپيان کړل او ډير مړي په ځمکه . بازار کې د يو ښوونځي مخته رامنځته شوه

ي وهلي  ويريدل هرچا ښوونځي خواته منډ. امبوالنس راغي او ډير مصروف او انديښناک وو. پراته وو
که چيرته خلک . ډيرزيات خلک ټپيان شول. چې ګني  د دوي ماشومان په وژل شوي او ټپيان شوي وي

چاودني خلک . پوهيدالې چې داسي پېښه به کېږي  نو د ښوونځي ماشومان  به يې د باندي  نه را پريښودل
ي هم نه وو ولي د ملګرو په حتي هغه کسان چې ټپيان شو. هرځاي ويني  وې. هري خواته غورځولي وو
موږ خپل خپلوان د امبوالنس پواسطه روغتون ته راوړل و به ګوره چې څه . وينو يې جامي رنګ وې

د دوي (زما خپلوان او نور خلک بيالبيل ټپونه لري . مونږ خوشحاله يو چې دوي وژل شوي ندي. کېږي
  ٤١).په ليڅو، خيټه او وجود کې بمي ګولۍ ننوتلي وي

 
دغه بريد د کندهار ښار  د ګڼه ګوڼي نه ډک يوه بازار . ري د دريمي نيټي ځانمرګې بريد قربانيانو خپلواند جنو -

  .نور يې ټپيان کړل ١٨ملکيان يې ووژل او  ۵کې ترسره شو چې 
ملکيانو مرګ  ۶٣٧کال په لومړيو شپږو مياشتو کې د ځانمرګو او پيچلو بريدونو په پايله کې د  ٢٠١٢يوناما د 

 ٢٣ثبت کړي ده؛ چې د تير کال د همدي مودي په پرتله ) نور ټپيان شوي دي ۴۶٢وژل شوي او  ١٧۵(له ژوب
که څه . ملکيانو مرګ ژوبله ثبت کړي وه ٨٣١يوناما د تير کال په لومړيو شپږو مياشتو کې د . سلنه کمښت ښېي

ي ده خو د ملکيانو مرګ ژوبله د هم د يو مثبت خوځښت دي چې د دغو بريدونو په پايله کې مرګ ژوبله کمه شو
. کال له لومړيو شپږو مياشتو سره پرتله شي ٢٠١٠دغه تاکتيک له کبله اوس هم په لوړه کچه ده؛  کچېرته د 

ملکيانو مرګ  ۶۶٣کال په لومړيو شپږو مياشتو کې د ځانمرګو او پيچلو بريدونو په پايله کې د ٢٠١٠يوناما د 
  . ثبت کړي ده) نور ټپيان شوي دي ۴٨٠ملکيان وژل شوي او  ١٨٣(ژوبله 

ځانمرګي بريدونو د يو کس لخوا چې د چاوديدونکو توکو واسکټ يې په ځان وي و يا هم د چاوديدونکو توکو 
او يا هم متعدد ځانمرګي پيچلي بريدنونه ترسره کوي چې ډير شمېر جګړه . ډک موټر چلوي تر سره شوي دي

  .مار برخه پکښي لري
د بيالبيلو ځانمرګو بريدونو څخه کار اخلي چې د عامه ځايونو لپاره مطلقه بې اعتنايې  د دولت ضد عناصر

ملکي ځايونه چې نظامي اهداف ندي لکه  د ګڼي ګوڼي مارکيټونه، د قومي مشرانو غونډي او د . څرګندوي
ي دغسي بريدونه د بشر پالني د نړيوال قانون له مخ. حکومت ملکي دفترونه په دوامداره توګه په نښه شوي دي
 .منع دي او په لومړي نظر کې جنګي جرمونه بلل کيدايشي

 
 : کال په لومړيو شپږو مياشتو کې نمونوي پېښي  ٢٠١٢د 

 

د جون په شپږمه ڼيټه د کندهار واليت د کندهاــ سپين بولدک په لويه الره د سوپريم کمپنۍ د ګدام  •
نور يې ټپيان  ۵٠ملکيان يې ووژل او  ٢٢مخته دوې پرلپسي ځانمرګي بريدونه ترسره شول چې 

 .کړل
د جون په اتلسمه نيټه د کاپيسا واليت تګاب په ولسوالۍ کې يوه ځانمرګي د سيمېزو پوليسو يو  •

 .نور يې ټپيان کړل ٢۶قومندان په نښه کړل چې شپږ ملکيان يې ووژل او 
ه څيرمه يو ځانمرګي بريد د اپريل په لسمه نيټه د هرات واليت ګذاري ولسوالۍ د ولسوال  دفتر ت •

 .نور يې ټپيان کړل ۵٧ملکيان يې ووژل او  ١٣ترسره شو چې 
د مي په نولسمه نيټه د خوست واليت د تېرځي په ولسوالۍ کې يوه ځانمرګي د پوليسو يوه پوسته په  •

 .نور يې ټپيان کړل ٩ملکيان يې ووژل او  ١٠نښه کړه چې 
 
 
 

                                                 
د يوناما تعريف د پيچلو بريدونو لپاره پدي ډول دي؛ چې پيچلي بريدونه هغه قصدي همغږې بريدونه دي چې په هغه کې ځانمرګي   ٤٠

، تر يو نه ډېر بريدګر او له يو نه ډېري الي )په ځان پوري تړلي چاوديدونکي توکي، په موټر کې ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکي(الي 
  . د دي لپاره چې يو بريد پيچلي و ګڼل شي بايد دغه دري عناصر ولري. شامل وي) راکيټونه+ تړلي چاوديدونکي توکي  په ځان پوري(

  کال د جنوري په دريمه له يوناما سره مرکه، د کندهار واليت، د کندهار ښار ٢٠١٢د   ٤١
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  د ملکيانو هدفي وژني
عناصرو په زياتيدونکي ډول هغه ملکيان په نښه او وژلي دي چې د افغانستان له دولت او نړيوالو د دولت ضد 

هدفي وژنو د  ٢٣٨کال په لومړۍ نيمايې کې د  ٢٠١٢د .  نظامي ځواکونو سره په تړاو درلودلو پيژندل شوي دي
کال د ورته  ٢٠١١رقام د د غه ا. نور هم ټپيان شوي دي ١٠١ملکيان وژل شوي او  ٢۵۵پېښو په نتيجه کې 

د . سلنه زياتوالې څرګندوي ۵٣نورو ټپي کيدنه ثبت کړه وه ۴٣ملکيانو  وژنه او  ١٩٠مودي په پرتله  چې يوناما 
حکومت مامورين، ملکي او له وظيفي څخه رخصت شوي پوليس، قومي مشران او هغه ملکيان چې دولت پلوه 

 .شوي دي د دولت ضد عناصرو له لوري په نښه شوي دينظامي ځواکونو ته د جاسوسي تور باندي پوري 
 

کال  دمي په دوهمه نيټه اعالن وکړ چې  د دوي پسرلنيو الفاروق عمليات به په مشخص ډول  ٢٠١٢طالبانو د 
ملکي هدفونه په نښه کړي، چې په دي ډله کې د حکومت لوړپوړي چارواکي، د پارلمان غړي، د سولي د عالي 

  ٤٢.راځي “ټول هغه کسان چې د مجاهدينو په وړاندي کار کوي ”ديان اوشواري غړي، قرار دا
دغه . د بشرپالني نړيوال قوانين او د بشري حقونو موازين د ملکيانو سيستماتيک او قصدي په نښه کول منع کوي 

دغه عملونه پدي معني دي چې له يوي خوا . عمل د ژوند د حق څخه تېري دي او جنګي جرمونو بلل کيدايشي
حکومت د قابليت لرونکي مامورينو د له منځه وړلو په خاطر کمزوري کړي او له بلي خوا عامه ټولني تهديد 

 :په تيرو شپږو مياشتو کې ډيري دغسي پېښي شوي دي چې دغه الندي پېښي هم رانغاړي. کړي
 

نو په نيټه د هرات واليت د شنډن په ولسوالۍ کې  د دولت ضد عناصرو د قومي مشرا ١۵د مي په  •
يوه ډله چې د خلکو يوي غونډي ته په الره وو ډزي وکړي چې دري کسان يې ووژل او يوبل يې 

 .دغه قومي مشران د حکومت سره مرسته کوله. ټپي کړ
نيټه د لغمان واليت په اليشنګ ولسوالۍ کې د دولت ضد عناصرو يوي ډلي يو کس  په  ١٢د مي په  •

ښ کړي وو چې افغان ملي امنيتي ځواکونو ته به د طالبانو دغه کس طالبانو ته ګوا. ډزو سره ووژل
 .د ماينونو د ځاي پر ځاي کولو په اړه معلومات ورکړي

                                                 
ملياتو د پيل په اړه، د افغانستان د اسالمي امارت د د افغانستان د اسالمي امارت د رهبري شورا اعالميه د الفاروق پسرلنيو ع  ٤٢

  . کال ٢٠١٢مي  ٢رهبري شوراي، 
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نيټه د هلمند واليت په ګرمسير ولسوالۍ کې د دولت ضد عناصرو له وظيفي څخه  ١۵د مارچ په  •
و او له قرباني له وظيفي رخصت اخستي و. رخصت شوي پوليس په کور کې په ډزو سره ووژل

 .خپلي کورنۍ سره وو
د جنوري په څلورمه نيټه د هلمند واليت په سنګين ولسوالۍ کې نامعلومه وسلوالو يو متنفذه قومي  •

 . مشر  او د ولسوالۍ د شوراي غړي چې مسجد خواته روان وو په ډزو سره ووژل
يو وتلي غړي چې په نيټه  په کابل ښار  کې نامعلومه وسلوالو د سولي د عالي شوراي  ١٣د مي په  •

 .خپل موټر کې يې سفر کاوه په ډزو سره ووژل
  

  د طالبانو غبرګون کال د ملکيانو د ساتني د راپور په اړه ٢٠١١د يوناما د 
  

کال د ملکيانو د ساتني کلني ريپوټ په اړه ښکاره غبرګون  ٢٠١١طالبانو د فبروري په پنځمه نيټه د يوناما د 
کړه او د شپي د عملياتو يا چاپو په نتجه کې د ملکي مرګ ژوبلو په اړه د يوناما  دوي يوه اعالميه نشر. وښود

د دوي استدالل  دا وو چې  د دولت پلوه ځواکونو له لوري د شپي مهال عملياتو ٤٣.موندني  يې د پوښتني وړ وبللي
جال  ٣١البانو اعالميه د د ط. ملکيانو وژنه چې يوناما يې راپور ورکړي وو ناسم  دي ۶٣يا چاپو په نتجه کې د 

کال په کلني راپور کې دغه پېښي ندي ځاي  ٢٠١١جال پېښو يادونه کړي وه او ادعا يې کړي ده چې يوناما د 
په دغو ليست شويو پېښو کې هوايې بريدونه، ځمکنۍ شخړي، د ډزو پېښي او د شپي مهال عمليات يا چاپي  . کړي

 .سره شوي دي راځي چې د دولت پلوه ځواکونو له لوري تر
يوناما د طالبانو په اعالميه کې د ذکر شويو پېښو له دقيقي مطالعي ورسته خپل تفصيلي ځواب برابر کړ او د 

پېښو  ٣١له ليست شويو . طالبانو له هغي منبع سره چې د دوي ښکاره غبرګون يې نشر کړي وه شريک کړي دي
ه يې د يو شمير ملکي کسانو د مرګ ژوبلي المل شوې پېښي يې يوناما تائيد او شميرلې دي چې هره يو ٢٣څخه 
د يوناما د ملکي کسانو د مرګ ژوبلي شميري له هغو شميرو سره چې طالبانو ذکر کړي دي برابر وو؛ يا هم  . ده

په . په ځينو مواردو کې کم او زيات د هغو ملکيانو د مرګ ژوبلي په اړه  چې تصديق يې شوي دي تفاوت درلود
کې چې د شپي مهال عمليات يا چاپي وي يوناما دغه  پېښي ثبت کړي ندي او يا هم هغه کسان چې په  پېښو ٨پاته 

 .دغو پېښو کې وژل شوي، ټپيان يا نيول شوي دي ملکيان نه وو
 
يوناما يادونه کوي چې د طالبانو اعالميه مختلف نظامي او پوليسي عمليات چې د دولت پلوه ځواکونو له لوري 

دا کيدايشي لدي کبله . ي د هوايې بريدونو په ګډون د شپي مهال عملياتو يا چاپو سره ګډ کړي ديترسره شوي د
څخه کار ) د نژدي هوايې مالتړ ماموريتونه(وي چې د شپي مهال عملياتو يا چاپو کې کيدايشي له هوايې بريدونو 

شخړي د جال جال تاکتيکونو په توګه   يوناما د شپي مهال عمليات يا چاپي، هوايې بريدونه او ځمکنۍ. واخستل شي
 . شماري

 
  .د نورو معلوماتو لپاره لومړۍ ضميمه وګورئ

                                                 
  انلين .  ١٢٠١٢/٠٢/٠۵د ملکيانو د مر ګ ژوبلي په اړه د يوناما د يوجانبه ريپوټ په اړه د افغانستان د اسالمي امارت اعالميه،   ٤٣
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  :د ټولني نظرونه
 بشري حقونو په هغو سيمو کې چې د دولت ضد عناصرو له لوري کنټرولېږي

  

دا . ريحکومت ډير کم کنترول لري، او لږ يا هم بيخي حضور نل. زمونږ د کليوالو لپاره کوم انتخاب نشته
د . د دي المل شوي ده چې طالبان د يواځني ځواک په توګه عمل وکړي ترڅو بيا قوت ترالسه کړي

دوي همدرانګه بزګران د ټوپک په خوله ديته اړ . طالبانو د موازي حکومت مقامات ماليات را غونډ وي
ندي غږ کوي ترڅو د طالبان همدارنګه ځوانان با. سلنه طالبانو ته ورکړي ١٠ايستلي چې  د خپل حاصل 

دوي له جنګړه مارو سره يوځاي شي؛ او هغه کسان چې نه غواړي د دوي د حرکت لپاره کار وکړي په 
 ٤٤. مرګ ګواښي

 .خبري کړي دي ٢٩کال د مي په  ٢٠١٠په بلخ واليت کې د کلي يو ملک چې له يوناما سره يې د 
 

وسي او امنيتي بدلونونو په اوسني حالت کې ځانګړي د ټولني نظرونه د ملکيانو د ساتني په اړه د انتقال د پر
د خلکو درک له امنيت او حکومتدارۍ څخه د خلکو په اعمالو باندي تاثېر لري په ځانګړي توګه کله . ارتباط لري

چې خلک د امن او اذادي احساس کوي او د خپلو اساسي بشري حقونو لکه  د خوځښت اذادي، سياسي 
يو داسي چاپېريال چې په ناامني، ضعيفه حکومتدارۍ . تيايې اسانتياوو  څخه ګټه اخليمشارکتونه، تعليم او روغ

پرمختيا، ساتنه، د خلکو مشارکت او روغتيا څخه مخنيوې  او د ساتني په نشتون باندې معرفت ولري کيداېشي 
واستوي  دا د امن تصميم نېسي چې خپل ځامن او لوڼي ښوونځي ته  د بيلګې په ډول، کله چې يوه کورنۍ . وکړي

  .نه د دوي په درک پوري اړه لري چې ايا د دوي ماشومان په خوندي توګه ښوونځي ته تلالېشي
  

د يوناما د ماموريت د يوي برخي په توګه په شخړو کې د ملکيانو حالت او د دوي بشري حقونو څخه ساتنه 
هيواد کې له بيال بيلو افغاني ټولنو سره ساله  نو په همدي اساس يوناما په ټول. مانيتور کوي او راپور يې ورکوي

مشوري وکړي تر څو د دوي نظرونه د دوي د بشري حقونو د ساتني په اړه په هغو سيمو کې چې حکومت 
واليتونو په  ٢٧دغه سال مشوري له مرکو څخه تشکيل شوي دي چې د . محدود السرسي او شتون لري واخلي

ر پکښي بشپړ يا محدود کنترول لري د ټولني غړو، د ټولني له مشرانو، ولسواليو کې چې د دولت ضد عناص ٩٩
  ٤٥.د مدني ټولني له غړو او د سيمېزو حکومتي مقاماتو سره ترسره شوي دي

 
ولسواليو کې چې سال مشوري تر سره شوي دي د انتقال پروسه په لومړي يا دوهمه  ١١ولسواليو څخه په  ٩٩له 

چې  تقريبٌا د ټولو مانيتور شويو ) ٢٠١١او نومبر  ٢٠١١رتيب سره جوالي په ت(مرحله کې بشپړه شوي ده 
ديرش نوري ولسوالۍ چې سالمشوري پکښي ترسره شوي دي د انتقال د دريمي . سلنه تشکيلوي ١١ولسواليو 

يوناما همدارنګه د کنړ د واليت په شپږو . کال په جوالي کې به پيلېږي ٢٠١٢مرحلي الندي راځي چې د 
که څه . يو او د نورستان په واليت کې له شپږو نورو ولسواليو له ټولنو سره ساله مشوري ترسره کړي ديولسوال

هم په رسمي توګه انتقال په دغو دوو واليتونو کې نده ترسره شوې خو نړيوالو نظامي ځواکونو خپلي قرارګاوي 
  .کلنو کې ويستل ٢٠١١او  ٢٠١٠د نورستان او کنړ له واليتونو څخه په 

که څه هم د افغانستان حکومت په عمومي ډول د هيواد اکثريت برخه کنترولوي خو د يوناما او په کليوالو سيمو 
کې د افغانانو تصميمونه يو نظر منعکس کوي چې د دولت ضد عناصر  د افغانستان په ځينو زونونو کې په 

ه يوه غږ دا په ډاګه کړي دي چې د دولت ټولنو پ. غيري رسمي توګه په يوه سيمه يا ټوله ولسوالۍ کنترول لري
خلکو يوناما ته په يوه . ضد عناصر خپل ځان خلکو ته  د افغانستان د حکومت د يوه بديل په توګه وړاندي کوي

په . غږ ويلي دي چې د دلت ضد عناصرو دا توان درلود چې له معافيت سره له بشري حقونو څخه تيري وکړي 
د غو کړنو په هغو سيمو کې چې . د غړيو پريکونه، تښتونه او وهل ډبول راځي دغو تيرويو کې وژني، د وجود

حکومت محدود واک لري د بشري حقونو څخه د ګټه اخستني لکه د خوزښت اذادي، تعليم ته السرسي، د بيان 
  .اذادي او د موثري رجوع حق په الره کې ستونزي جوړي کړي دي

 

                                                 
  مرکه کړي ده؛ يوناما مزارشريف ٢٩کال د مي په  ٢٠١٠په بلخ واليت کې د کلي يو ملک چې له يوناما سره يې د   ٤٤
و بشپړ ليست پدي ريپوټ کې د دي لپاره نه دي چمتو شوې ترڅو له هغو ټولنو څخه چې له يوناما سره يې خبري د ولسواليو او سيم  ٤٥

  . کړي ساتنه وشي
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کې په بشپړ  ٤٦ه ګډون دولت ضد عناصرو له لوري په نژدي تيرو کالونوپه اکثريت هغو سيمو کې چې د طالبانو پ
يا نسبي توګه کنترولېږي د بشري حقونو ساتنه او د حفاظت په موضوعاتو کې چې په دي برخه کې څيړل کېږي 

کوم نظريات چې وړاندي شوي دي د هغو ټولنو حالت انځور  وي په کوم کې چې . کوم نوي بدلون ندي راغلي
 .د زياتي مودي لپاره ژوند کوي)  له هغو ټولنو سره چې يوناما مرکي کړي دي(لني دغه ټو

 
الندي کوم موارد چې ذکر شوي دي د هغو سيمو په هکله چې د دولت ضد عناصر هلته قوي کنترول يا نفوذ لري 

 .د بشري حقونو د ساتني په اړه د  خلکو د نظرياتو او انديښنو ارزونه ده
 

  کومت کنترولد افغانستان د ح
ډيرو هغو ټولنو چې يوناما ورسره مرکي کړي دي ريپوټ وکړي دي چې نا امني د دوي په سيمو کې د حکومت له 

د ډيرو ناارمو سيمو اوسيدونکو، په ځانګړي ډول هغه سيمي چې د دولت ضد . نشتون سره نيغه اړيکه لري
په . کليو کې دولت پلوه ځواکونه شتون نلريعناصرو تر  موثري ولکي الندي دي، ريپوټ ورکړي چې د دوي په 

ډيرو ولسواليو کې مرکه ورکوونکو دا يادونه کړي ده چې افغان ملي امنيتي ځواکونو د ولسوالي د مرکز په ساتلو 
د فارياب په واليت کې د يوه قومي مشر له ځوي سره  بحث  ٢٨کال  د مي په  ٢٠١٢يوناما د . تمرکز کړي دي

 :ندي ټکو تأکيد کړي ديکړي چې نوموړي په ال

حکومت تنها په لويه الره باندي کنترول لري مګر د لويې الري دواړي غاړي نا امنه دي او طالبان هر 
حکومت د ولسوالۍ په مرکز او هغو کليو کې چېرته چې . هغه څه چې وغواړي هلته يې کوالي شي

 ٤٧.ل لرياربکيان د سيمه ايزو پوليسو په چوکاټ کې ګمارل شوي دي کنترو

څنګه چې د افغان ملي امنيتي ځواکونو او حکومت شتون په ډيرو ځايونو کې تنها د ولسواليو تر مرکزونو پوري 
محدود دي، نو لدي امله د دولت ضد عناصر په سيمو کې  په اذاده ډول تګ او راتګ کوي تر څو د دغو ټولنو قوي 

د متاثره شويو ټولنو ډيرو . ر کړي ترڅو د  دوي مالتړ وکړيواک خپل کړي يا هم سيمه ايز اوسيدونکي تحديد او ازا
غړيو په يوه غږ  د حکومت څخه خپل نا خوشي څرګنده کړي ده او په ځينو سيمو کې يې د دولت ضد عناصرو له ډلو 

چې دوي يې په فساد کې ښکيل (د دوي نظر دادي چې دغه ډلي د حکومت . سره ايدولوژيکي مالتړ څرګند کړي دي
 .په ځاي يو بديل دي) کوي توصيف

 
له هغو ټولنو سره چې مرکي شوي دي دا يادونه کړي ده چې ايساف او افغان ملي امنيتي ځواکونه په هغو سيمو 
کې چې د دولت ضد عناصر ښکاره کنترول لري نظامي عمليات ترسره کړي دي خو بيرته په بېړه له دغو سيمو 

؛ له همدي امله د دولت ضد عناصرو په دغو سيمو کې خپل شتون څخه د ولسواليو مرکزونو ته په شا شوي دي
يوناما بي شمېره ريپوټونه ترالسه کړي دي چې د شپي مهال د دولت ضد عناصر د کليوالي سيمو . ډير کړي دي

يوناما همدارنګه ريپوټونه ترالسه کړي . پوستي جوړوي) مبايل(په سړکونو باندي ګزمي کوي او  خوځيدونکي
هغو سيمو کې چې د دولت ضد عناصرو کنترول لري د دولت پلوه ځواکونو عمليات په تيرو شپږو دي چې په 

  .مياشتو کې کم شوي دي لکه د بادغيس په واليت د جون ولسوالۍ
  

                                                 
د دولت ضد عناصرد افغانستان  په سهيل، سهيل ختيځ او ختيځو سيمو کې ټولي ولسوالۍ او په ځينو مواردو کې تقريبٌا ټول واليت   ٤٦

سيميزو خلکو يوناما ته ويلي چې د واليتونو او ولسواليو د مرکزونو په استثنأ په سهيل ختيځ کې د پکتيکا . ولويکنټر) په مختلفو اندازو(
په شمالي واليتونو بلخ، سرپل، فارياب او . او خوست واليتونو زياتي برخي تقريبٌا په پشپړډول د دولت ضد عناصرو تر ولکي الندي دي

د مرکزي واليتونو . ځيني سيمي توصيف کړي دي چې د دولت ضد عناصرو تر ولکي الندي ديجوزجان واليتونو کې سيميزو خلکو 
، کاپيسا، پروان او زياتي سيمي په لوګر او ميدان ښار کې په يوشان )صرف د سروبي ولسوالي(په مشخصو ولسواليو کې لکه کابل 

و راپور ورکړي دي چې د دولت ضد عناصر د ولسواليو د په لويديځو واليتونو هرات، فراه، بادغيس او غور کې خلک. حالت کې دي
مربوطه ادارو ريپوټ ورکړي دي چې په شمال ختيځو واليتونو بدخشان، بغالن، . مرکزونو څخه د باندي په ځينو سيمو کې شتون لري
چې د دولت ضد عناصرو  کې داسي ځاي نشته) دايکندي او باميان(په مرکزي سيمو . کندز او تخار کې د دولت ضد عناصر شتون لري

له لوري کنتروليږي؛ خو هغه خلک چې د نورو واليتو سره په سرحدي سيمو کې ژوند کوي په دغو سرحدي سيمو کې د دولت ضد 
  .عناصرو له شتون څخه اغيزمند دي

د يوناما په  ٢٨د مي په  کال ٢٠١٢دغه مرکه د . په فارياب واليت کې د يوه بانفوذه پښتون قومي مشر له ځوي سره د يوناما مرکه  ٤٧
  .دفتر چې د  ميمينه په ښارکې موقيعيت لري ترسره شوي ده



 

٢٠ 
 

ه د ړو د ساتين په اګړد ملکي و ېو کړپه وسلوالو شخ ېپه افغانستان ک
شپ٢٠١٢ راپورېمياشتږکال

  د دولت ضد عناصرو کنترول او نفوذ
تر ډيره بريده د  په هغو سيمو يا ولسواليو کې چې طالبان يا د دولت ضد عناصرو نوري ډلي قوي کنترول لري دا

په هغو . دوي په توان پوري اړه لري  چې څنګه کوالي شي د سيمه ايزو خلکو مالتړ خپل کړي  يا يې وساتي
سيمو کې چې د دولت ضد عناصرو د سيمه ايزو خلکو مالتړ خپل کړي دي د طالبانو نومول شوي ولسواالن په 

دغه نومول شوي ولسواالن  د طالبانو د رهبري  خو. اکثره مواردو کې د سيمي له خلکو څخه ټاکل شوي دي
د بيلګي په ډول، ټولنو ريپوټ ورکړي چې د غور واليت په شارک ولسوالۍ . شبکي ته په بل ځاي کې مسؤل دي

له يوناما سره په يوه مرکه کې چې د . کې د طالبانو نومول شوي ولسوال او نور نومول شوي چاروکي شتون لري
ترسره شوه د بلخ واليت د يوي ولسوالۍ د کلي مشر يوناما ته وويل چې د طالبانو د قوي  ٢٩کال د مي په  ٢٠١٢

  :کنترول لپاره سيمه ايز مالتړ ډير مهم دي
 

ځيني سيمه ايز خلک په ايدولوژيک ډول د طالبانو مالتړ کوي او دوي له ديني لحاظه د طالبانو تر اغيز 
لبان نسبت حکومت ته زيات د شريعت په اصولو عمل دغه سيمه ايز خلک فکر کوي چې طا. الندي دي

دغه محافظه کاره سيمه ايز خلک حتي عالقه لري چې د طالبانو له قيام سره يو ځاي شي او دوي د . کوي
 ٤٨.طالبانو حکومتدارۍ ته تر حکومت ترجيح ورکوي

 

مه ايزو خلکو مالتړ ترالسه په هغو سيمو کې چې طالبان او د دولت ضد عناصرو نوري ډلي ندي توانيدلي چې د سي
د بيلګي په ډول، د غزني واليت د . کړي دو د سيمه ايزو خلکو په ازار او اذيت او سزا ورکوله الس پوري کړي دي

نيټه د  ٢٣او  ٢٠کال د جون په  ٢٠١٢اندړو په ولسوالۍ کې د طالبانو په وړاندي د سيمه ايز خلکو د مخالفت ورسته د 
 .سيمه کې څلور کورونه وسوځولطالبانو جګړه مارو په 

 

                                                 
په مزارشريف کې د يوناما په دفتر کې  ٢٩کال د مي په  ٢٠١٢مرکه د . د بلخ په واليت کې د يوناما مرکه د کلي د يوه مشر سره  ٤٨

  .ترسره شوه



 

٢١ 
 

ه د ړو د ساتين په اګړد ملکي و ېو کړپه وسلوالو شخ ېپه افغانستان ک
شپ٢٠١٢ راپورېمياشتږکال

   د بشري حقونو څخه تېري په هغو سيمو کې چې د طالبانو تر ولکي الندي دي
  ٤٩موازي قضايې جوړښتونه

  

کله چې طالبانو د دي موضوع په اړه وا وريدل نو سمالسي . يوه هلک خپله مور د يوه نامعلوم   مخالف له امله ووهله  -
طالبانو همدارنګه د سيمي خلک ور وغوښتل ترڅو د دوي سزا . يوي غوندۍ ته يې و خېژوليې هلک له کور څخه ونيول او 

په يو څو دقيقو . کله چې خلک سره راټول شول نو طالبانو د هلک سترګي ور وتړلي ا بيا يې هغه په ډزو سره ووژل. وګوري
 ٥٠.کې طالبانو دوسيه او سزا يې اعالن کړه

 

دغه . کال په ورستيو کې يې د طالبانو سزا ورکول په خپلو ستروګو ليدلي وو ٢٠١١مشر چې د د بلخ په واليت کې د کلي يو  -
 .  د يوناما سره مرکه کړي ٢٧کال د مي په  ٢٠١٢مشر د بلخ په واليت کې د 

 
هغه سيمي چې د دولت ضد عناصرو تر قوي کنترول الندي دي هلته د حکومت قضايې ميکانيزمونه او خدمات 

د دولت ضد عناصر د دغې قضايې تشې څخه ګټه پورته کوي او په متاثره شويو سيمو کې  خپل . يډير محدود د
دوي د جنايې قضيواو دعوو په اړه تصاميم نيسي او په  ځينو مواردو کې . موازي  قضايې جوړښتونه پلي کوي

جوړښتونه غيري د غه قضايې . خلک چې د دولت پلوه ځواکونو په مالتړ تورن وي محاکمه او سزا ورکوي
کومې سختي سزاګانې چې د دغو جوړښتونو په . قانوني دي او د افغانستان د قوانينو له مخي مشروعيت نلري

اساس ترسره شوي دي د افغانستان د قوانينو له مخي  جرمي عملونه دي او په ځيني حاالتونو کې جنګي جرمونه 
د دغو جوړښتونو   دي؛ نو يوناما په دي نظر ده چې څنګه چې دغه ميکانيزمونه غيري قانوني . بلل کيدايشي

نو په دي اساس د يوناما تحليل د دغو . موجوديت او له هغه څخه راوتلي سزاګانې د بشري حقونو څخه تېري دي
طرزالعملونو عناصر چې خلکو د نړيوالو بشري حقونو د معيارونه سره په مطابقت کې راپور کړي دي  نه 

  .ه محاکمي معيارونهارزوي؛ لکه د عادالن
يوناما ډيري پېښي ثبت کړي دي چې د دولت ضد عناصر هغه خلک چې د دولت پلوه ځواکونو په مالتړ تورن 

چې د قانوني، شفاف او کار ورکونکي قضايې   ٥١دي ورسته له علني محاکمي وژلي يا شل شوټ کړي دي؛
قضايې جوړښتونو په نتجه کې د بشري دا د دولت ضد عناصرو د موازي . محاکمي نشتون يې بدتر کړي دي

 .حقونو د قربانيانو لپاره د حکومت د جبران خساري  د ميکانيزمونو د نشتون له کبله رامنځته شوي دي
 

سيمه ايزو خلکو څرګنده کړي چې د ناامني له کبله هغه سيمي چې د طالبانو تر قوي کنترول الندي دي هلته د 
د حکومت دغه چارواکي د . ارنواالن په زياتو وختونو کې پاته کيدالي نشيحکومت لخوا ټاکل شوي قاضيان او څ

د بيلګي په ډول يوناما د ننګرهار واليت  ٥٢.دولت ضد عناصرو لخوا د ترور کيدلو تر ځانګړي خطري الندي دي
واليت  په بهسودو ولسوالۍ کې او د لغمان واليت په قرغې ولسوالۍ کې د قاضيانو په نښه شوي وژني؛ او د کنړ

د اورزګان واليت په اکثره ولسواليو کې د . په دره پيچ ولسوالۍ کې د قاضيانو د تښتوني پېښي ثبت کړي دي
په نښه شوې وژني، تښتوني  ٥٣.ناامني او ګواښونو له امله رسمي ټاکل شوي قاضيان او څارنواالن حضور نلري

؛ او هغوي لدي څخه منع کوي چې په دغو سيمو او ګواښونه د چارواکو لپاره د ډار يو محيط را منځته کړي دي
   .کې وظيفي واخلي او کار وکړي

 

د دولت ضد عناصر په دي قادر دي چې  . د قانون د حاکميت لويه تشه عدالت ته د السرسي نور هم مخنيوي کوي
خپل  د ولسواليو په لېرو پرتو سيمو کې چېرته چې خلک نشي کوالي رسيمي عدلي ادارو ته الس رسي وکړي

                                                 
کې بايد په دي مفهوم درک نشي چې يوناما  دغه موازي قضايې ادارو د موازي قضايې جوړښتونو ترمينالوژي په دغه ريپوټ   ٤٩

دغه ترمينالوژي صرف د دي لپاره کارول کېږي چې د طالبانو . سيستمونه چې طالبانو يا دولت ضد عناصر تري کار اخلي قانوني بولي
او هغه ) وړښتونو د محاکمي ورسته وژنهلکه د موازي قضايې ج(لخوا د هغو ترسره شويو کړنو چې د  عامه نظم د راوستلو لپاره 

يوناما د موازي قضايې سيستم اصطالح  په . کړني چې په جګړه پوره اړه لري لکه په نښه شوي وژني او بريدونه ترمنځ تو پېر وشي
  .اصطالح کاروي  ځګه چې دغه دواړه اصطالګانې  د قانوني سيستم برخه ندي] موازي قضايې جوړښتونو[ځاي 
په مزارشريف کې د يوناما په  ٢٧کال د مي په  ٢٠١٢مرکه د . ه واليت د يوي ولسوالۍ د کلي د يوه مشرسره د يوناما مرکهد بلخ پ  ٥٠

  . دفتر کې ترسره شوه
که څه هم دغه قضي چې يوناما ثبت کړي دي يو له بله سره په ځينو حاالتو کې کم توپير لري؛په  علني محاکمو  کې د ولت  ضد   ٥١

ا زيات ملکيان په يوه مشخص جرم باندي په يوه عام ځاي کې تورن وي ، ا و بيا يې سزا او مالمتيا اعالنوي او له محاکمي عناصر يو ي
  .ورسته سمالسي په ښکاره ډول سزا تطبيق وي

  .د غور واليت سيغا ولسوالۍ رسيمي ټاکل شوي قاضي د نا امني له کبله د واليت مرکز ته ليږل شوي دي  ٥٢
مواردو کې د قضا مامورين د ټيټو تنخاګانو، د تګ او راتګ د وسيلو، دفتر او د اوسيدني د ځاي د نشتون له کبله  د وظيفي  په ځيني  ٥٣

  .په ځاي کې حضور نلري



 

٢٢ 
 

ه د ړو د ساتين په اګړد ملکي و ېو کړپه وسلوالو شخ ېپه افغانستان ک
شپ٢٠١٢ راپورېمياشتږکال

د ټولنو هغه غړي چې د يوناما له خوا مصاحبه ورسره شوي خپل مالحظات د عدلي سيتم د  ٥٤.نفوذ ښکاره کړي
قابليت په اړه چې په شفافه او خپل وخت قضيي حل او فصل کړي په ډاګه کړي دي ؛ دوي اداري فساد او نا 

احبه ورکونکو راپور ورکړي چې د سربيره پردي، ډيرو مص. اهليت د کليدي فکتورنو په توګه ذکر کړي دي
دولت ضد عناصر په خلکو  ډير زيات فشار  راوړي او تحديدوي يي چې د طالبانو موازي قضايي جوړښتونو ته 

  .غاړه کېږدي
  

د افغانستان د قانون له مخي د دغو جوړښتونو په اساس سزاګانو . موازي قضايې جوړښتونه غير قانوني دي
د حکومت بي کفايتي چې مرتکبين  د دغو سزاګانو له . شوټ کول جرمي عملونه دي روکول لکه اعدام او شل او

کبله حساب ورکولو ته اړ باسي کيدايشي  جرمونو ته د قانوني السرسي د اصل له مخي د بشري حقونو سرغړنه  
ژينو د  سربيره پردي، عملونه لکه اعدام، د وجود د يوه غړي پريکونه او شل او شوټ کوونه د ٥٥. وبلل شي

د ژينو د قراردادونو دريمه ګډه ماده په واضيح . قراردادونو سخت تيري بلل کيږي او جنګي جرمونه بلل کيدايشي
دريمه ګډه ماده په ځانګړي توګه . توګه سزاګاني چې د دغو قضايې سيستمونو په اساس ترسره کېږي منع کوي

ر ډول قتلول، شل او شوټ کول، ظالمانه چلند او ژوند او شخص ته تاوتريخوالي، په ځانګړي توګه ه ”) الف(
د حکم کول او د قانوني منظمي محکمي د حکم پرته  د اعدام ترسره کول  د ټولو  ”) د(منع کوي؛  “شکنجه

  “.قضايې ضمانتونو چې د مدني خلکو لخوا حياتي پيژندل شوي دي څخه تيري دي 
  

     د موازي قضايې جوړښتونه تشکيلونکي عناصر
که څه هم ځيني قضايې . ما د څو محاکمو جريان څيړلي او ځيني عمومي فکتورونه يې مالحظه کړي دييونا

ميکانيزمونو چې په غيري منظمه توګه په  الره اچول شوي دي په هغو کې طالبانو د محلي شوراي او جرګو په 
تي که چېرته ډير منظم ح ٥٦.جريان کې مداخله کړي؛ مګر نور ميکانيزمونه ډير منظم او کار ورکونکي دي

په ځينو سيمو کې خلکو راپور ورکړي چې د . موازي قضايې جوړښت وجود ولري مګر هغه بيا هم ګرځنده وي
د بيلګي په ډول د ټولني غړو د غزني په . طالبانو محکمي په کويټه کې ډير مهم جنايې قضيي تر کار الندي نيسي

قضايې کميسون له وړو جنايې موضوعاتوسره معامله کوي او  واليت کې راپور ورکړي چې د طالبانو سيمه ايز
همدارنګه د اروزګان په واليت کې . کويټي ته حواله کوي) چې په هغه کې د مرګ سزا شامله وي( جدي قضيي 

د ښاري محکمي قاضي او د واليتي شوراي غړي راپور ورکړي چې د طالبانو قضايې جوړښت وجود لري چې 
  ٥٧.عامله کوي ؛ حال داچې جدي قضيي په کويټه کې د طالبانو محکمي ته حواله کويله جنايې قضيو سره م

 

په عمل کې موازي قضايې جوړښتونه ځيني وختونه له سيمه ايزو غيري قضايې ميکانيزمونو سره چې د قومي 
د ځينو د جوزجان واليت . مشرانو او سيمه ايزو شوراګانو له خوا رهبري کيږي  په تکميلونکي ډول عمل کوي

سيمو اوسيدونکو راپور ورکړي چې طالبان سيمه ايزو غيري رسيمي قضايې ميکانيزمونو ته اجازه ورکوي چې 
په . کورنۍ او اجتماعي ستونزي هواري کړي اما د جنايې پيښو حل او فصل کولو حق خپلو محکمو ته ورکوي

. څو له جنايې پيښو سره معامله وکړينورو سيمو کې د دولت ضد عناصر خپل قاضيان او څارانواالن ټاکي تر 
د بيګي په ډول د . دغه ټاکل شوي مقامات منظم حضور لري او قضيي حل او فصل کوي او حکومونه صادروي

اروزګان واليت د ترينکوټ په ولسوالۍ کې پوليسو او د ملي امنيت رياست منابعو دا تأييد کړي چې د طالبانو 
  .حل او فصل کوي ټاکل شوي قاضي په فعاله توګه قضيي

                                                 
دا ستونزه د افغانستان په ټولو محيطي يا ليرو سيمو کې شتون لري او په هغو سيمو پوره محدود نده چې د دولت ضد عناصرو له   ٥٤

اما په هغو سيمو کې چې د دولت ضد عناصرو له لوري کنتروليږي دا ستونزه د دولت ضد عناصرور او ځاي پر . کنتروليږيلوري 
  .ځاي شويو چاوديدونکو توکو د شتون له کبله نوره هم جدي ده

او کوم چې له لويه  که څه هم يو غير قانوني عمل چې بشري حقونه نقض کوي ”: جرمونو ته د قانوني السرسي اصل داسي وايې  ٥٥
کيدايشي حکومت ته نړيوال ) د بيلګي په توګه دا د يو شخص عمل دي او مسؤل کس ندي پيژندل شوي( سره حکومت ته منسوب نه وي 

مسؤليت متوجه کړي؛ لدي کبله نه چې عمل ترسره شوي ده بلکې جرمونو ته د قانوني السرسي د نشتون له کبله چې ترڅو له تيرويو 
کال قضايي پريکړه چې د ويليس کويزروډ  ١٩٨٨د بشري حقونو امريکايې محکمه، په . “ي وشي او يا يې ځواب وويل شيڅخه مخنيو

  ).يو لړ د ترې تم کيدو پيښي چې د غيري حکومتي کسانو له خوا ترسره شوي وي( ريکويز د قضيه په اړه وشوه
په کار اچوي چې په هغو کې ) جرګي(ي رسيمي قضايې ميکانيزمونه په ټول افغانستان کې د سيمي ماليانو او قومي مشرانو غير  ٥٦

د دغو غيري رسمي قضايې ميکانيزمونو او  د طالبانو د موازي . مناقشي حل او فصل کوي او په جنايې موضوع ګانو فيصلي کوي
موخي لپاره ټا کلي دي او قضايې جوړښتنونو تر منځ اصلي توپير دادي  چې طالبانو خپل قاضيان، کميسونونه او محکمي د دي 

يوناما ونشوکوالي چې هغه قانون چې په . همدارنګه په قانون کې چې په دي جوړښتونو کې تري ګټه اخستله کيږي هم توپير شته دي
  .موازي قضايې جوړښتونونه کې تر ګټه اخستل کيږي تشخيص کړي ځکه په مختلفو سيمو او راز راز قومونو کې توپير لري

  ).که چېرته داسي وي( شوکوالي چې تصديق کړي چې کوم ډول قانون څخه په دي محکو کې کار اخستل کيږي يوناما ون  ٥٧
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کال د مارچ د مياشتي په اتمه نيټه د نړيوالو نظامي ځواکونو او افغان ملي امنيتي ځواکونو د ګډو عملياتو  ٢٠١٢د 
په ترڅ کې د طالبانو يو شکمن قاضي ونيول شو چې يوناما د هغه د بيان په اساس په پکتيکا په واليت  کې د طالبانو 

د ملي امنيتي ځواکونو لخوا تحقيقات او د ملي امنيت د څارنوالي له . ت کړي ديد موازي قضايې جوړښت جريان ثب
لوري صورت دعوه دا څرګندوي چې شکمن کس د طالبانو لخوا ټاکل شوي وو ترڅو د طالبانو يو سيمه ايز قضايې 

ي وو چې دغه کميسون چې په يوه مدرسه کې موقيعت درلود له پنځو تنو څخه تشکيل شو ٥٨.کميسون رهبري کړي
شکمن کس د څلورو کسانو په قتلولو . شکمن کس يې مشري کوله  اومدني او جنايې پيښي به يې حل او فصل کولي

  ٥٩.تورن وو چې نوموړي د مرګ سزا ورکړي وه چې په هغه کې د غزني واليت يو پخواني والي هم شامل وو
  

                                                 
په دغه قضيه کې موازي قضايې جوړښت د طالبانو قضايې کميسون ته منسوب کيږي څنګه چې په صورت دعوه کې ذکر شوي او   ٥٨

پږمه نيټه د پکتيکا په عمومي محبس کې ترسره شوي يوناما ته کال د جون په ش ٢٠١٢پخپله شکن کس د مصاحبي په ترڅ کې چې د 
  .ويلي دي

په دغو . شکمن کس د خپلي محکمي د پريکړي په اساس د څلورو کسانو په قتلولو چې نوموړي يې د مرګ حکم کړي وو تورن دي  ٥٩
کايانو د مالتړ په تور وژل شوي دي، او د کسانو کې د غزني واليت پخواني والي، د يوي ساختماني کمپني دووه کارکوونکي چې د امري

شکمن کس د . ملي اردو يو عسکر راځي چې دحکومت په مالتړ تورون وو او لومړي د طالبانو لخوا برمته شو او ورسته بيا ووژل شو
  .کې ده ابتدايه محکمي له خوا برأت اخستي مګر د ملي امنيت څارنوال استناف طلبي کړي او اوس دوسيه د استناف په محکمه
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  سزاګاني
  

له غار څخه يې زه کروندي . الري اړيکه ونيوله يوه ورځ يوه ساتونکي له خپل ملګري سره د مخابري له
دوي بيرته زما . وسلوال وليدل ۶٠يا  ۵٠ما . ته بوتلم او تصميم يې ونيول ترڅو له ما سره لوبي وکړي

ورسته يوبل کس . دوي غوښتل چې ما حالل کړي؛ يو چا زما په غاړه چاړه کيښودله. سترګي را وتړلي
بيا . ې دا کس زوړ دي او بايد حالل نشي بلکې يوالس يې غوڅ شيمداخله وکړه او دوي ته يې وويل چ

هغه زما مړوندونه په دوو . دوي زه په زوره واخستم او يو کس ته يې وويل چې زما ښې الس وتړي
بيا . ورسته هغوي په يوه چاړه زما الس اول د بند له پاسه او بيا الندي خوا څخه غوڅ کړ. رسيېو را وتړل
کله چې دوي زما د الس الندي خوا غوڅوله نو ډير . د له هډوکي څخه په زوره جال کړيې زما الس د بن

   ٦٠.درد يې کاوه خو ما چېغي ندي وهلې؛ ځکه چې زه يو نارينه يم
  
 ٦١.کال د اپريل په مياشت کې غوڅ شو ٢٠١٢يو قرباني چې الس يې د طالبانو لخوا د   -

 
اني ترسره شوي او يا يې هم امر شوي دي په هغو کې اعدام، د د موازي قضايې جوړښتونوپه اساس چې کومي سزاګ

کال  ٢٠١٢يوناما د  ٦٢.بدن د اعضاوو پري کول، شل او شوټ کول، وهل ټکول، په دورو وهل او بندي کول راځي
کې څو پېښي ثبت کړي چې په هغو کې د طالبانو مقاماتو د افغانستان او د بشري حقونو د نړيوال قانون سره په 

  :الندي يې يو څو بيلګي دي ٦٣.رت کې سزاګاني ترسره کړي ديمغاي
نيټه په پروان واليت کې د طالبانو ټاکل شوي والي د يوې  ٢٢کال د جون د مياشتي په  ٢٠١٢د  •

د ښځي ميړه . کلني ښځي چې په غيري اخالقي رويه باندي تورنه وه د وژلو حکم صادر کړ ٣٧
د مختلفو منابعو له . په اساس ښځه په ډزو سره  ووژلهچې پخپله د طالبانو غړي وو د راپورنو 

د افغان حکومت منابعو تخمين کړي چې . لوري د دغي پېښي ويديو په ډيره وسيع توګه خپره شوه
تنو دغه  پېښه په خپلو سترګو په هغه سيمه کې چې دغه پېښه رامنځته شوي وه  ۵٠تقريبْا د سيمي 

 .ليدلي ده
نيټه د بادغيس په واليت کې طالبانو د يوه سړي او يوې ښځي چې  ١٧په  کال د مي د مياشتي ٢٠١٢د  •

 .په زنا باندي تورن وو محاکمه ترسره کړه  او په عام محضر کې يې دواړه ووژل
کال د فبروري د مياشتي په لومړي نيتي د بادغيس په واليت کې د طالبانو يوي محکمي   ٢٠١٢د  •

د جاسوسي په تور محکوم و پيژندل او د هغه د يوه غوږ  په يو نوې ځوان ملي امنيتي ځواکونو ته 
 .غوڅولو يې هغه ته سزا ورکړه

کال د فبروري په مياشت کې د غور په واليت کې د طالبانو يوي محکمي يو کس د غال  ٢٠١٢د  •
نوموړي کس د دولت ضد . ورځو بند سزا يې ورته واوروله ١۵په تور په سزا محکوم کړ  او د 

چې د غيري رسمي زندان په توګه کار تري اخستل ( يوه غړي په شخصي کور کې  عناصرو  د 
 .بندي کړاي شو) کيده

کال د فبروري په مياشت کې د غور په واليت کې د طالبانو يوي محکمي يوه سړي او  ٢٠١٢د  •
 .يوه ښځه د زنا په تور باندي محکوم کړل او دواړه يې په دورو ووهل

کې  طالبانو يو کس اختطاف کړ او د هغه  ٦٤مياشت کې په يوه واليتکال د فبروري په  ٢٠١٢د  •
ښي الس يې له دي کبله غوڅ کړ چې د نوموړي د کورنۍ غړيو د افغان ملي امنيتي ځواکونو سره 

                                                 
د شخصي امنيت او د قرباني د هويت د . کال د اپريل په مياشت کې يوناما دغه مصاحبه د يوناما په دفتر کې ترسره کړه ٢٠١٢د   ٦٠

  . افشاکيدو له کبله د دغي پيښي جزيات په دغه راپور کې نه ذکر کيږي
  . د قرباني په غوښتنه د واليت نوم دلته نه ذکر کيږي. هکال د اپريل په مياشت کې دغه مصاحبه د يوناما لخوا ترسره شو ٢٠١٢د   ٦١
د موازي سزاګانو اصطالح د دولت ضد عناصرو له لوري د يو شخص قصدي وژلو او يا سزا ورکول ته راجع کيږي چې د موازي   ٦٢

دغه سزا د . ميورسته صورت مو) چې په هغه کې په يو جرم باندي شکمن کس په اعدام محکوم کيږي(قضايې محکمي د پريکړي 
جرم د حالت په اساس ترسره کيږي چې د طالبانو يا دولت ضد عناصرو له لوري تعريف کيږي او په هغه کې د افغانستان له دولت سره 

  .همکاري يا د دولت پلوه ځواکونو لپاره جاسوسي هم شاميلږي
د سازمانونو د معلوماتو  په اساس يوناما دغه درک  د ټولنو د غړيو سره د مصاحبو او د نورو معلوماتي منابعو او بشري حقونو  ٦٣

  .کړي چې د طالبانو د موازي  قضايې جوړښتونو په اساس د سزاګانو نوري پيښي هم وجود لري چې راپور يې ندي ورکړل شوي
  .د واليت او سيمي نوم د قرباني د ساتني په خاطر پټ ساتل کيږي  ٦٤



 

٢٥ 
 

ه د ړو د ساتين په اګړد ملکي و ېو کړپه وسلوالو شخ ېپه افغانستان ک
شپ٢٠١٢ راپورېمياشتږکال

. قرباني يوناما ته ويلي چې د سزا تر ورکولو مخته  دطالبانو کومه محاکمه نده شوې. کار کاوه
 ٦٥.ړي چې د طالبانو محکمي د الس د غوڅ ولو پريکړه کړي وهمګر نورو منابعو راپور ورک

کال د ډيسمبر په مياشت کې د کاپيسا په واليت کې د طالبانو يوي محکمي يو کس نړيوالو  ٢٠١١د  •
 .ځواکونو ته د جاسوسي په تور اعدم کړ

دي  کال د سپټمبر په مياشت کې د ننګرهار په واليت کې د دولت ضد عناصرو يو کس په ٢٠١١د  •
راپورونه وايې چې د . خاطر اعدم کړ چې نوموړي دولت پلوه ځواکونو ته  تيلو اکماالت کول

 .قرباني سترګي تر وژلو مخته ايستل شوې وې
 

يوناما يو ځل بيا خپله انديښنه په ډاګه کوي چې د حکومت محدود واک په دغو سيمو کې د دولت ضد عناصر پدي 
يوناما تنها له يوي پېښي څخه خبر . ري وکړي او په معافيت کې پاته شيقادر کړي چې د بشري حقونو څخه تي

لري چې مقاماتو د دولت ضد عناصرو هغه کس نيولي چې سزاګاني به يې اورولي کوم چې د افغانستان د قانون 
  ٦٦.له مخي سخت جرمي اعمال دي

  اديد خوځښت آز
ادي په هغو سيمو کې چې د دوي تر واک د دولت ضد عناصرو په منظمه توګه د ملکي کسانو د خوځښت آذ

دوي په دغو سيمو کې ګرځنده يا دايمي پوستي جوړوي، . الندي دي و يا دوي هلته حضور لري محدود وي
سربيره په دي ډيرو سيمه ايزو خلکو څرګنده کړي ده چې . ګرځبنديز لګوي او يا هم په الرويانو ماليه وضع کوي

ځي ځکه چې کيدايشي د دولت ضد عناصرو  له لوري چې عامو سړکونو ته دوي نشي کوالې په اذاده توګه وګر
کوم کسان چې د يوناما له خوا . راوځي په نښه شي او ياهم ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکو توکو ور برابر شي

ورسره مرکي شوي دي په ډيرو سيمو کې شکايت کړي دي چې په ځينو پوستو کې د مسلحو ګروپونو له خوا په 
د دوي موټرونه درول کيږي، مسافر څخه پوښتني کيږي، د دوي اموال ضبط کيږي او په ځينو مواردو کې الرو 

  ٦٨.کتل کېږي تر څو د دولت پلوه ځواکونو سره د اړيکو لرلو اسناد باندي تر السه شي ٦٧د دوي مبايل ټليفونونه
ږي او دا دولسواليو مرکزونو ته څنګه چې په اکثره مواردو کې سړکونه د دولت ضد عناصرو له لوري کنټرولي

السرسي يواځنۍ وسيله ده نو دايمي يا ګرځنده پوستي د خوځښت د آذادي د حق څخه تيري دي؛ او د ملکي کسانو 
دا په ځانګړي توګه بزګران متاثره کوي کله چې هغوي  نشي . ژوند په ځانګړي توګه د کار حق متاثره کوي

د بيلګي په ډول د بلخ واليت په يوه . توليداتو د خرڅالو لپاره الړ شي کوالې د ولسواليو مرکزونو ته د خپلو
ولسوالۍ کې سيمه ايزو خلکو راپور ورکړي دي چې د طالبانو د پوستو او د ولسواليو مرکزونو ته په غزيدلي 

دا د  .سړ ک باندي د ناامني له کبله ډير بزګران مجبور شوي چې خپل محصوالت په کليو او بانډو کې و پلوري
کال د مي د مياشتي  ٢٠١٢د . دي باعث شوي چې ګټه کمه شي او فقر په ځانګړي توګه په بزګرانو کې زيات شي

نيټه د بلخ واليت د شوراي يوه غړي يوناماسره په يوه بحث کې په دي ټينګار وکړ چې د خوځښت آذادي  ٢٩په 
  :محدوديدل په ژوندانه باندي زيات اغيزي لري

  

او د طالبانو له لوري د سړکونو بنديدل زمونږ دکليولو خوځښت  ځمکني ماينونه -
په نتيجه کې  بزګران اړ شول چې خپل زراعتي پيداور په خپلو کليو او بانډو کې . محدودکړي دي

دغه بزګران اوس د فقيرو کورنيو . وپلوري او د ولسوالي يا واليت مارکيت ته يې صادر نکړاي شي
  ٦٩.څخه دي

                                                 
  .ه سر کې ذکر شوي دي دغي پيښي ته راجع کيږيکوم نقل قول چې د راپور د دغي برخي پ  ٦٥
    .تر عنوان الندي برخه کې ذکر شوي دي) موازي قضايې جوړښتونه تشکيلونکي عناصر(د دغي پيښي په اړه معلومات د   ٦٦
ل شوي په ختيځو سيمو کې سيمه ايزو خلکو راپور ورکړي چې د دوي کسيتونه ضبط شوي دي د مبايل ټليفونونو پيغامونه يې کت  ٦٧
  .دي
د کنړ په واليت کې سيمه ايزو خلکو راپور ورکړي چې ګرځنده پوستي چې د پنځو څخه تر لسو کسانو څخه تشکيل شوي وي د   ٦٨

د د افغان ملي امنيتي ځواکونو په قابليت پوري اړه لري چې څومره ژر کوالي شي چې دغو پيښو ته ځواب (ديرشو يا دوو ساعتونو
په دغه موده کې دوي ملکي کسان دروي د هغوي څخه پوښتني کوي او د مبايل ټليفونونو پيغامونه يې . لپاره سړک بندوي) ووايې
  .ګوري

د  ٢٩کال د مي په  ٢٠١٢دغه مصاحبه د . د يوناما مصاحبه د بلخ واليت د ولسواليو د يوي کليوالي شوراي له غړي سره  ٦٩
  .همزارشريف په ښار کې د يوناما په دفتر کې ترسره شوې د
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  اتغيري قانوني مالي
يوناما راپورونه ترالسه کړي دي چې د دولت ضد عناصرو تقريبًا په ټولو هغوسيمو کې چې د دوي تر پوره يا 

په عمومي توګه د دولت ضد عناصرو په الرو کې . نسبي کنټرول الندي دي غيري قانوني ماليات وضع کړي دي
مرکه ورکوونکو يوناما ته ويلي چې د د هيواد په کچه ډيرو . پوستي جوړوي او له الرويانو څخه پيسي اخلي

دولت ضد عناصرو د مالياتو اخستل توجيه کوي او وايې چې دا د دي لپاره ضروري دي چې له سيمي څخه بهر 
يوناما همدارنګه له ځينو سيمو څخه راپورنه ترالسه کړي دي چې د دولت ضد . د سفر کولو اجازه ترالسه شي

  .ه معلمينو باندي هم ماليات وضع کړي ديعناصرو په سيمه ايزو ښوونځيو کې پ
 ١٠د زراعتي پيداورو ( د ختيځو سيمو په ځينو برخو کې د دولت ضد عناصرو له سيمه ايزو خلکو څخه عشر

په ختيځو سيمو کې دغه ماليات په زياته کچه غونډشوي  چې د  ٧٠.اخلي) د مال دوه نيم فيصده(او زکات ) فيصده
  .غه کار ترسره کويکلي امام د طالبانو لپاره د

په ځانګړي توګه له هغو سيمو څخه چيرته چې خلک د کوکنارو په (يوناما همدارنګه راپورنه ترالسه کړي دي 
په ځينو . چې د دولت ضد عناصر په هغو بزګرانو چې کوکنار کرې ماليات وضع کوي) کرلو ډيره تکيه کوي

د . پاينونو څخه د کوکنارو د ساتني په خاطر اخستل کيږيمواردو کې د غه ماليات د کوکنارو د له منځه وړو د کم
  .هرات واليت د شينډن ولسوالۍ او د افغانستان د ختيځو سيمو څخه د دغو پيښو راپورنه ترالسه شوي دي

د دولت ضد عناصرو ځواک چې کواليشي په آذادنه توګه له خلکو څخه ماليات را غونډ کړي دا منعکس کوي 
دحکومت لخوا د مالياتو د راغونډولو د سيستم برعکس د دغو . کومتدارۍ محدوده دهچې په دغو سيمو کې ح

غيري قانوني  مالياتو له راغونډولو څخه موخه دا نده چې عامه خدماتو کې ولګول شي او يا هم د ټولني د خير 
لو تخريبي ښيګڼي لپاره مصرف شي بلکي ډير امکان لري چې دولت ضد عناصر يې د خپل ځان د بقا او د خپ

 .عملياتو لپاره  وکاروي
 

  د ملکي کسانو په ساتنه باندي ددولت ضد عناصرو د ګرځنده ځاي پر ځاي کيدو اغيزي
  

ځينو سيمه ايزو خلکو چې مرکي ورسره شوي ويلي دي چې د دولت ضد عناصر  له دوي نه توقع لري چې 
د دوي له ملکيت څخه د خپلو عملياتو لپاره جنګياليو ته په کور کې ځاي ورکړي او هغوي ته اجازه ورکړي چې 

د جنګياليو ساتل هغوي ته د څو شپو لپاره د اوسيدني ځاي ورکول او يا د دولت پلوه ځواکونو د . کار واخلي
دبغالن په واليت کې هغه سيمي چې د دولت ضد عناصرو له لوري . تصفيوي عملياتو څخه ساتل پدي کې راځي

ته شبنامي ويشل کيږي او دوي ته امر کوي چې د شپي مهال د خپلو کورونو کنټروليږي سيمه ايزو خلکو 
د ننګرهار د واليت په ځينو سيمو کې د دولت ضد عناصر . دروازي خالصي وساتي ترڅو طالبان هلته و وسيږي

په واليت د فارياب . دسيمي کروندي د دولت پلوه ځواکونو په وړاندي د عملياتو لپاره کاروي او هلته ځانونه پټوي
کې سيمه ايزو خلکو يوناما ته ويلي چې د دولت ضد عناصر د ورځي مهال د دوي موټرسيکالن ضبط کوي تر 

  . څو په سيمه کې ګزمي وکړي؛ او دافغان ځواکونو نه ځانونه د خلکو په کورنوکې پټوي
لپاره ګټه اخستنه ملکي د دولت ضد عناصرو له لوري د ملکي خلکو د کورونو او کروندو څخه  د حملو او ساتني 

کسان زيانمنونکي کوي؛ او هغوي له ګواښ سره مخاخ کوي چې نړيوال نظامي ځواکونه او افغان ملي ځواکونه  
دغه عملونه ملکي کسان د . ګومان وکړي چې  ګويا ملکيان د دولت ضد عناصرو په فعاليتونو کې برخه لري

نيتي ځواکونه او آيساف لپاره د جنګياليو او ملکي کسانو تر منځ انساني سپر په توګه  معرفي کوي او افغان ملي ام
د بشر پالني دوديز نړيوال قانون . تو پير ستونزمن کوي ؛ او د ملکي کسانو د ال زياتي مرګ ژوبلي باعث ګرځي

  :په سريح ډول له ملکيانو څخه د سپر په توګه ګټه اخستنه منع کوي
  

  د بيان آزادي

نو په ضد هيڅ هم نشي ويالې او نه هم د حکومت ګټي وياليشي ځکه دوي تل سيمه ايز خلک د طالبا -
 ٧١.ډاريږي چې طالبان به يې د جاسوسي په تور و وژني

                                                 
يوناما همدارنګه راپورونه ترالسه کړي دي چې مليشي يا وسلوالي ډلي په زوره له خلکو څخه په ځينو سيمو کې ماليات را   ٧٠

  .غونډوي؛ سربيره په دي په ځينو پيښو کې سيمه ايز پوليس هم الس لري
د جون د مياشي په څلورمه نيټه په پل خمري  کال ٢٠١٢د غه مرکه د . د بغالن واليت څخه د سيمي د يو کس سره د يوناما مصاحبه  ٧١

  .کې د يوناما په دفتر کې ترسره شوي ده
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کال د جون په څلورمه نيټه يې له يوناما  ٢٠١٢د بغالن واليت څخه يو سيمه ايز مشر چې د  
  .سره مرکه کړي ده

لوري کنټروليږي سيمه ايزو خلکو يوناما ته ويلي چې دوي  په ټولو هغو سيمو کې چې د دولت ضد عناصرو له 
نشي کوالي په اذاده توګه خپل نظريات ښکاره کړي ځکه چې ډاريږي د دولت ضد عناصر به له دوي څخه انتقام 

د بيان د اذادي د نشتون له کبله د دولت ضد عناصر و له ښکاره غونډو، عکاسيو، او د اړيکو له نورو . واخلي
په دي کې د مخالف لوري . ه د خپلي اجنډا او تبليغاتو لپاره د سيمه ايزو خلکو په وړاندي کار اخليوسيلو څخ

د بيلګي په توګه د جوزجان واليت څخه يوې سرچېني . څخه د ماشومانو په شمول د جنګياليو ګمارنه هم راځي
جوړوي او په دغو غونډو  راپور ورکړي چې طالبان زيات وختونه په مسجدونو او مدرسو کې ښکاره غونډي

يو . کې دوي واعظ کوي او د سيمي خلک په ځانګړي توګه ځوانان تشويق کوي چې د طالبانو سره يوځاي شي
کلن هلک څخه ويډويو شوي چې نوموړي د طالبانو لخوا د جوزجان په واليت کې په يوه مسجد کې په جوړه  ١۵

  :شوي غونډه کې  شهادت قبولوي
 
  

زه به ډير خوښ . ته ځم؛ هيله کوم ماته دعا وکړه چې زه په جګړه کې شهيد شمزه جګړي ! موري  -
 ٧٢.شم چې د اسالم د ښمنانو په وړاندي په جګړه کې ووژل شم

  

د دولت ضد عناصرو له ډيري اوږدي مودي را پديخوا له شب نامو څخه ګټه اخلي ترڅو سيمه ايزو خلکو ته  
. د افغان حکومت او نړيوالو نظامي ځواکونو سره مرسته ونکړيازار ورکړي، وګواښي او اخطار ورکړي چې 

د افغانستان د ختيځو سيمو په ځينو سيمو کې سيمه ايزو خلکو راپور ورکړي چې د دولت ضد عناصر له محلي 
د لغمان واليت په ځينو . راډيو او شب نامو څخه ګټه اخلي ترڅو خلک و ګواښي چې د حکومت مالتړ ونکړي

سيمه ايزو خلکو يوناما ته ويلي چې د طالبانو د تحديدونو له کبله يوه مخابراتي کمپنۍ مجبوره شوه ولسواليو کې 
 ٧٣.چې د شپي مهال خپل انتنونه بند کړي

 
  د اخالقي اليحي د تطبيق لپاره ګواښونه او حملي 

و څخه يې څو منابعو راپور ورکړي دي چې د دولت ضد عناصرو هغه خلک چې ددوي د اخالقي اليحي د منل
د جون د مياشتي په اوومه نيټه د بلخ په واليت کې د دولت ضد . تيري کول وژلي،ګواښلي او زورولي دي

کسيز ګروپ په يوه سيمه ايز کور باندي  پدي خاطر حمله وکړه چې هلته  د واده د مراسمو په  ١١عناصرو يو 
دوه کسان ووژل شول او دري نور زخميان په نتيجه کې . خاطر موزيک غږول کيده او خلکو هوا ته ډزي کولي

نيټه له يوناما سره پدي  ١٧کال د مي په  ٢٠١٢يوه سيمه ايز کس چې دغه پېښه يې په خپلو سترګو ليدلي د . شول
  :هکله خبري کړي دي

  

ناڅاپه مې د ډزو آوزونه واوريدل ؛ . دا د يو کس د واده مراسم  وو او ما ليدل چې  خلک اتڼ کوي -
دوي په زوره . يده چې داځل مسلح  کسانو  حمله وکړه او هغوي لومړي هوا ته ډزي وکړيداسي معلوم

دوي لومړي هغه دوه کسه چې اتڼ يې کاوه په ډزو . د اهللا اکبر چېغه کړه او بيا يې ډزو ته ادامه ورکړه
 ١۵يې  دوي دري نور کسان ټپيان کړل چې په هغو کې دوه تنه زما هم ټولګيوال ول  چې يو. سره ووژل

حمله کوونکو و نه ويل چې دوي څوک ول خو مونږ  پوهيږو چې دوي . کلن وو ١۶کلن او بل يې 
  ٧٤.طالبان ول ځکه  هغوي  يواځني خلک دي چې  له موزيک څخه يې بد راځي

د اخالقي اليحي د تطبيق په خاطر  په هغو سيمو کې چې  د دولت ضد عناصرو له لوري نه کنټروليږي هم  
نيټه طالب جنګياليو د کابل د قرغي په بند کې په سپوږمۍ رستورانت باندي حمله  ٢١د جون په . دي  حملي شوي

راپورنه وايې چې حمله کوونکو په ميلمنو او ملکيانو باندي له ډيري لنډي فاصلي ډزي وکړي چې د دريو . وکړه
                                                 

مرکه د يوناما په . کال د مي د مياشتي په شلمه نيټه د پوليسو د قومنداني له يوه مقام سره ترسره شوي ده ٢٠١٢د يوناما مرکه چې د   ٧٢
يوه ويډيو وښودل شوه چې په هغه کې طالبانو د جوزجان واليت په يوه يوناما ته . دفتر کې د جوزجان په واليت کې ترسره شوي ده

  .ولسوالۍ کې غونډه جوړه کړي وه
سيمه ايزو خلکو راپور ورکړي چې د تليفوني اړيکو له بندولو څخه اصلي هدف داده ترڅو سيمه ايز خلک ونشي کوالي د دولت   ٧٣

  .دولت پلوه ځواکونو ته خبر ورکړي) ځاي پرځاي کولو په شمول د شپي مهال د ماينونو د(ضد عناصرو له فعاليتونو څخه 
نيټه د يوناما مزارشريف دفتر د عيني شاهد سره د تليفون  ١٧کال د مي د مياشتي په  ٢٠١٢د . د يوناما مرکه د يوه عيني شاهد سره  ٧٤

  . له الري مرکه وکړه
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دوه ښځو په شمول يې اوه تنه  ملکيان ووژل او د ٢١خصوصي ساتونکو او دري تنه پوليسو په شمول يې ټول 
طالبانو د دي پېښي مسوليت په غاړه واخست او و ويل چې دغه رستورانت د غيري اخالقي . ملکيان ټپيان کړل

  .کړنو لپاره چې د اسالمي اصولو او موازينو خالف دي کاريده
هغوي د کاليو او  سيمه ايزو خلکو يوناما ته راپور ورکړي چې د دولت ضد عناصر سيمه ايزو خلکو ته  د

د جون په لومړي نيټه د پکتيکا په واليت . ظاهري بڼي په خاطرګواښونه کوي او هغوي ته ازار او اذيت ورکوي 
د ننګرهار په . کې طالبانو ليکونه وويشل او له خلکو څخه يې وغوښتل چې د سپورټ تنګي جامي په تن نکړي

ې کولي ګواښلي چې بايد دغه لوبي ونکړي؛ ځکه چې  د يوه سيمه کې طالبانو هغه خلک چې د کرکيټ لوبي ي
  .دوي په نظر دا د شرعي اصولو خالف دي

  

  روغتيايې اسانتياوو ته السرسي
د ځينو سيمه ايزو اوسيدونکو د وينا په اساس د دولت ضد عناصر روغتيايې اسانتياوو او فعاليتونه باندي په 

نکو د وينا په اساس د آزار او اذيت او يا هم د کار په وړاندي د بشري روغتيايې کارکو. مستقيم ډول حملي نکوي
لدي کبله وې چې په اړيکو کې ) په ځانګړي ډول کله چې له سيمو څخه ليدنه ترسره کيږي(د خنډونه ډيري پيښي 

معموال د دولت ضد عناصرو په . له طالبانو سره ستونزي وي او يا هم له هغوي سره سم تفاهم نه وي شوې
يې کارکونکو د حملو څخه ډډه کړي؛ مګر داسي پيښي را منځته شوي دي چې په هغو کې روغتيايې روغتيا

سيمه ايزو خلکو . کاروکونکي نيول شوي، ګواښل شوي او يا هم په دغو پيښو کې په سطحي ډول ټپيان شوي دي
ي حملي شوي دي؛ داسي راپور ورکړي چې په  څو پيښو کې په روغتيايې کارکونکو او روغتيايې اسانتياوو باند

معلوميږي چې دوي د يو عمومي هدف له مخي تحريک شوي دي چې سيمه ايز خلک بايد په دولتي ځايونو کې 
  . کار  او د هغوي مالتړ ونکړي 

په ختيځو سيمو کې د دولت ضد عناصرو دعامي روغتيا د وزارت لخوا ټاکل شويو ډاکترانو ته تر يوه حده اجازه 
هغه سيمه ايز خلک چې د يوناما لخوا ورسره مرکي شوي . نو تر نفوذ الندي سيمو ته ورشيورکړي چې د طالبا

ر کم وو او نشواې يې کوالې چې  د دغو سيمو دي ويلي چې دا لدي کبله وو چې په دغو سيمو کې د ډاکترانو شمي
که څه هم په ځينو سيمو کې د دولت ضد عناصر روغتيايې . د اوسيدونکو روغتيايې اړتياوي پوره کړي

کال په  ٢٠١٢د بيلګي په ډول د . کارکونکو مخه ډب کوي مګر په ځينو ځايونو کې دوي متناقض پيغامونه ليږي
پکتيکا په واليت  کې شب نامي خپري کړي او روغتيايې کارکونکي يې لومړيو کې د دولت ضد عناصرو د 

مګر څو مياشتي مخته خلک د حکومت ادارو سره له کار کولو منع شول اما روغتيايې کارکونکي  يې . ګواښلي
يوناما راپورونه ترالسه کړي دي چې د دولت ضد عناصرو د خوست په واليت کې د . له دي ډلي  مستثني کړل

غتون د جوړيدو ښکاره مخالفت لدي کبله وکړ چې د حکومت تر کنټرول الندي سيمه کې جوړيدو او دوي يوه رو
  ٧٥.ته يې السرسي ستونزمن کيده

يوناما راپورنه ترالسه کړي دي چې په ځينو سيمو کې د دولت ضد عناصرو هغه سازمانونه او اشخاص چې 
د ختيځو سيمو په يو واليت کې د دولت ضد . کړي ديروغتيايې اسانتياوي وړاندي کوي له فعاليت څخه منع 

عناصرو تنها يوه نړيوال غير دولتي سازمان ته اجازه ورکړې چې د سيمي خلکو ته روغتيايې اسانتياوي برابري 
په نورو سيمو کې طالبانو د ناواده شويو ښځو په کار ګمارنه باندي  بنديز لګولي دي او تنها يې زړو ښځو . کړي

د دولت ضد عناصر د دوي لخوا په جوړوشويو پوستو کې د . ورکړي چې د قابلو په توګه کار وکړيته اجازه 
  .ډاکټرانو او روغتيايې کارکونکو په اذار او اذيت کې هم ښکيل دي

دوي دغه پروسه د يوي ناپيلې پروسي په . په عمومي توګه د دولت ضد عناصر د پوليو د واکسين مالتړ کوي
رضا کاران او د خدماتو وړاندي کوونکي د ټولني له منځ د پوليو د واکسين د تطبيق  توګه ګوري ځکه چې

د يونيسف او ډبليو ايچ آو د پوليو د واکسين د راپورونو په اساس د روغتيايې . کوونکو ادارو لخوا ټاکل کيږي
شوي دي؛ او دهغو پيښو کارکونکو لپاره د هلمند او ارزګان په مختليو سيمو کې د واکسين په موخه السرسۍ ښه 

د واکسين د ټيمونو السرسي د کندهار واليت په ځينو . شمير چې د واکسين ټيمونه متاثره کوي کمي شوي دي
/ ولسواليو کې د وسلوالي جګړي له کبله محدود شوي دي؛ په دغو ولسواليو کې شاه ولي کوټ، ميانيشن، ميوند

ايزو خلکو له دوو پيښو څخه راپور ورکړي چې په هغه کې د سربيره پردي سيمه . زيړي او پنجوايې شاملي دي
په . دولت ضد عناصرو د بشر پالني په کارکونکو چې روغتيايې اسانتياوي يې وړاندي کولي حملي کړي دي

ختيځو سيمو کې د کنړ واليت په سرکاڼو،مروره، کوز کنړ او وټه پور ولسواليو او د نورستان واليت په کامديش 
                                                 

يوال روغتيايې سازمان او يونيسف له لوري برابر شوي دي په ځينو د پوليو د واکسين د کمپاينونو د راپورونو له مخي چې د نړ  ٧٥
  .سيمو کې د واکسين ګروپونه نشي کوالي چې د ماينونو د شتون له کبله کور په کور وګرځيږي
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په نتجه کې تقريبًا . د دولت ضد عناصرو د کور په کور پوليو واکسين د تطبيق مخه نيولي دهولسوالۍ کې 
  ٧٦.ماشومان ندي واکسين شوي ١۵٠٠٠

په ځينو سيمو کې د دولت ضد عناصرو د واکسين ضد پيغامونه د راډيو له الري خپرکړي دي چې په هغو کې يې 
ونه ترالسه کړي دي چې په يوه سيمه کې طالبانو د راډيو له يوناما راپور. واکسين د شنډتوب يو عامل بللې دي

واکسين د يهودانو يو تاکتيک دي چې لدي الري غواړي په مسلمانانو کې  ”الري سيمه ايز خلکو ته ويلي 
همدارنګه د کندهار په ځينو ولسواليو کې د راپورونو له مخي د پوليو د واکسيناسيون .  “شنډتوب رامنځته کړي

 .د ناامني او جګړي له کبله ځنډيدلي دي پروګرام 
 

د فلج د واکسين نه تطبيق کيدل د ماشومانو د صحت  لپاره ډير بد عواقب لري؛ او دا په مستقيم ډول د فلج د له 
کال کې د فلج پيښي په افغانستان کې دري برابره شوي دي  ٢٠١١په  ٧٧.منځه وړلو په افغانستان کې متاثره کوي

کال د جنوري په مياشت  ٢٠١٢د  ٧٨.کالونو په موده کې د فلج د پيښو کميدل بيرته شاه ته کويچې دا د تيرو څو 
کې طالبانو سي ان ان ته په يوه اعالميه کې د پوليو د واکسيناسيون څخه مالتړ څرګند کړي دي؛ مګر يادونه يې 

ي په شمول د حکومت له منابعو څخه د ساتن ٧٩کړي ده چې د واکسين په کمپاين کې بايد د افغان امنيتي ځواکونو
  ٨٠.له هغه ورسته د واکسين لپاره په الس رسي کې ښه والي راغلي دي. څخه ګټه وانخستل شي

د پوليو لپاره په افغانستان کې له خطره ډکي سيمي هغه ولسوالي دي چې د دولت ضد عناصرو له لوري په نسبي 
د دغو زيانمنونکو ټولنو ته د السرسي خنډونه يا هم د دولت   په افغانستان کې. او يا هم په کامله توګه کنټروليږي

ضد عناصرو له لوري په تګ راتګ باندي د بنديز له کبله او يا هم د جګړي پوري تړلي ناامني له خاطره دي؛ 
   ٨١.چې د پوليو له منځه وړل يې سخت متاثره کړي دي

  

                                                 
  .پوري د ډبليو آيچ لخوا د واکسيناسيون راپورنه ٢٠١٢څخه بيا تر اپريل  ٢٠١١د سپټمبر   ٧٦
نړيوال راپور کې افغانستان يو له شپږو هيوادونو څخه شميرل شوي چې په دوامداره توګه اغيزمن دي او د پوليو د له منځه وړلو په   ٧٧

پيښو راپور ورکړل شوي دي؛  ٨٠کال په اخر کې د پوليو  ٢٠١١د . يو له څلور هيوادونو څخه چې د زياتو پيښو راپور يې ورکړي دي
په سهيل کې  ډيري پيښي د کندهار، . کال کې يې راپور ورکړل شوي دي ٢٠١١پيښو ته چې په  ٢۵چې دري برابر زيات وو نسبت 

د پوليو د له منځه وړلو نړيوال بورډ د نظارت .هلمند او ارزوګان له واليتونو څخه او په لويديځ کې د فراه واليت څخه راپور شوي دي
. کال ٢٠١٢خپلواک راپور؛ فبرور 

http://www.polioeradication.org/portals/0/document/aboutus/governance/imb/5imbmeeting/imbreport_jan
uary2012.pdf  

کال کې تنها  ٢٠١٠د افغانستان د عامي روغتيا وزارت خبر ورکړ چې د پولييو پيښي په تيرو څو کالونو کې کمي شوي دي او په   ٧٨
رډلنډ روډ، ورسته له څو کالو کمښت د فلج پيښي نو.شوي دي)  ٨٠(کال کې دغه پيښي دري برابره ٢٠١١په . پيښي ثبت شوي دي ٢۵

 :نيويارک ټايمز، انلين په دي پته کتاليشي . په يوه کال کې په افغانستان کې دري برابره شوي دي
http://www.nytimes.com/2012/01/18/world/asia/after-years-of-decline-polio-cases-in-afghanistan-

rise.html, accessed 5 July 2012.  
٧٩  http://articles.cnn.com/2012-01-17/asia/world_asia_taliban-polio-vaccinations_1_polio-vaccination-

vaccination-teams-nigeria-and-pakistan?_s=PM:ASIA  
  
  . له کبله منع شوي ديد دي بايد يادونه وشي چې د واکسيناسيون ځيني ټيمونه د واکسين کولو څخه د ځينو نورو تخنيکي ستونرو   ٨٠ 

خطرناکو ولسواليو له جملي څخه الندي ولسواليو کې حد اقل په تيرو شپږو مياشتو کې په يوه  ١٣په دغه راپور کې د ذکرشويو   ٨١
، شاه ولي کوټ )کندهار(، ميوند )اروزګان(شهيدحساس : فيصده ډير ماشومان د پوليو واکسين ندي ترالسه کړي ۶٠کمپاين کې تر 

  )کندهار(او سپين بولدک ) ارزوګان(، ترينکوټ )اروزګان(، دهراود )هلمند(، پنجوايي )هلمند(، نادعلي )رکندها(



 

٣٠ 
 

ه د ړو د ساتين په اګړد ملکي و ېو کړپه وسلوالو شخ ېپه افغانستان ک
شپ٢٠١٢ راپورېمياشتږکال

  تعليم ته السرسي
چې د دولت ضد عناصر په هغو سيمو کې چې فعاليت کوي په سيمه ايزو خلکو يوناما ته راپور وړکړي 

په ځينو سيمو کې داسي موضوعګاني هم . ښوونځيو او د تعلمي نصاب په موضوعاتو باندي موثر کنترول لري
رامنځته شوي دي چې د دولت ضد عناصر يا دطالبانو استازي ته وظيفه ورکړل شوي چې د معليمنو کړنو څخه 

د دولت ضد عناصرو مقاماتو نوي ښوونځي خالص کړي، . عليمي نصاب کې نفوذ ولرينظارت وکړي او په ت
ښوونځي يې بند کړي او  ښوونځيو ته د نجونو په تللو او السرسي يې  په متوسطه يا هم ټولو دورو کې بنديز 

  .  يوناما همدارنګه د ښوونځيو په وړاندي د حملو څو پيښي ثبت کړي دي. لګولي دي
  

  مداخلي او په معارف باندي حملي  په معارف کې
کال په لومړيو  ٢٠١٢د . په جګړه پوري اړوند تاوتريخوالي په مستقيمًا توګه معارف اغيزمن کړي دي

حملي ثبت کړي دي چې په هغه کې  ٣۴شپږومياشتو کې يوناما په تعليمي ځايونو، کارکونکو او ذدکونکو باندي  
ونځيو نيول او سوځولو، د معليمينو او د معارف د کارمندانو هدفي وژني په ښونځيو باندي وسلوال بريدونه، د ښو

 ٣۴دغه . دغو حملو معارف سخت اغيزمن کړي دي. راځي) په ځانګړي ډول د نجونو ښوونځيو(او تحديدول 
د تير . کال له ورته مودي سره پرتله شي ٢٠١١ثبت شوي پيښي يو اساسي ډيروالي منعکس کوي که چيرته د 

  .پيښي ثبت کړي دي ١٠ورته موده کې يوناما کال په 
پيښو يوناما ادعاوي ترالسه کړي دي چې د ښوونځيو مسموم کولو پيښي هم زياتوالي موندلي  ٣۴سربيره په دغو 

روغتيايې مقاماتو سلګونه . دي چې  يا د څښلو اوبه ککړي شوي او يا هم هوا ته ځيني مواد خوشي شوي دي
معارف کارکونکي ترالسه کړي دي چې د راز راز عاليمو څخه يې شکايت کړي اغيزمن شوي ذدکونکي او د 

کال په لومړيو شپږو مياشتو کې د  ٢٠١٢يوناما د . دي؛ چې په هغو کې د خوا ګرځيدل او بي هوشي هم راځي
 په  ٨٢).په ځانګړي ډول د نجونو له ښوونځيو څخه(ادعاشويو پيښو راپورنه ترالسه کړي دي  ١٧مسموم کيدلو 

د . ټولو څيړل شويو پيښو کې هيڅ داسي اسناد ندي ترالسه شوي چې د زيان رسولو قصدي عمل په ګوته کړي
دغو ککړ شويو اوبو زهري معاينات د ايساف ، د روغتيا د نړيوال سازمان او در روغتيا د وزات او نورو 

کې کوم زهري مواد ندي  روغتيايې کارکونکو لخوا ترسره شوي دي؛ او دا په ډاګه شوي ده چې په اوبو
  .د زهري موادو د نورو اساسي منابعو د عدلي طب معاينات يا منفي وو او يا هم بي نتيجي ٨٣.پيداشوي

 تأييد شوې بريدونه
دغه . يوناما د  معارف پر ضد  د دولت ضد عناصرو  لخوا د يو شمير بريدونو  په هکله  پلټنه تر سره کړي ده

د مئ په . په دغه سيمو کې د مخالف لوري د پراخه سياسي موخو سره تړاو لريپلټني داڅرګندوي چې دا عمل 
اتمه  نيټه د ننګرهار واليت د خوګيانو ولسوالۍ د وزير کلي کې د دولت ضد عناصرو د انجونو ښوونځي ته اور 

يو لړ پېښو  د راپورونو له مخي د ا بريد د. ورته کړ چې د ښوونځي  دوه تعميره  او ځيني وسايل يې ويجاړ شو
وروسته هغه وخت رامنځ ته شو  چې د دولت ضد عناصرو د شپي چاڼيزو عملياتو پر مهال د څو شکمنو 

په دي پېښه کې د دولت ضد . وسلوالو د نيونې له امله په دغه سيمه کې ښوونځي  د اعتراض په ډول وتړل
دغه ښوونځي بيا  پرانستل نو په  عناصرو د دي ښوونځيو بيا پرانستل ګواښلي و خو کله چې ځايي چارواکو

د دولت ضد عناصرو په قطعي توګه دغه ښوونځي نه وو تړلي  . ځانګړي توګه  په همدغه ښوونځې  بريد وشو
  . او نه يې راتلونکي بريدونه د د پوهني د نصاب يا دولتي ښوونځيو پر ضد  د کمپائن د برخي په ډول  پيل کړي

هيسي د غزني واليت په څو ولسواليو کې د هغه وروسته چې دولت  د غزني کال د اپريل را ٢٠١٢همدا رنګه د 
واليت په څو ولسواليو کې د بي اسنادو موټر سايکلو په ګرځيدو بنديز ولګاوه نو د دولت ضد عناصرو ښوونځي  

او کلي  نيټه دځايي خلکو ٢۶د ښوونځيو د تړلو وروسته د غزني واليت په  اندړو ولسوالي کې  د مئ په .  وتړل
د راپورونو له مخي نښته د ځايي اوسېدونکو او طالبانو . ته د ننوتلي د طالبانو د  ډلي تر منځ  نښته رامنځ ته شوه

د دي راپور . د ښوونځيو د تړلو د اعتراض  له امله رامنځ ته شوه چې طالبان د ښوونځيو په بيا پرانستلو اړباسي 
                                                 

م آر م سي ټي (د هيواد په کچه کاري ډلي لخوا تصديق شوي دي  -د هغو معلوماتو په اساس چې د ماشومانو او وسلوالي جګړي  ٨٢
  ).اف
مرکي په اساس کوم مواد چې د بالقوه زهري منابعو په توګه ترالسه شوي دي د متاثره  د عامي روغتيا د يو کارپو سره د يوناما د  ٨٣

دا کيدايشي ديته اشاره وکړي چې د دغو پيښو څخه موخه د دولت ضد عناصرو له . شوي ذدکونکو د مريضي عاليم نه منعکس کوي
الميه خپره کړه او د ښوونځيو د ادعا شوي مسموم کيدلو کال د مي په اخره کې طالبانو يوه اع ٢٠١٢د . لوري قصدي زيان رسول نه وو
که څه هم ځيني سيمه ايز خلک او حکومتي مقامات پدي نظر دي چې کيدايشي د دولت ضد عناصر يا د . پيښو کې يې الس لرل رد کړل

خاطر ځيني خلک نيول  د دغو پيښو د تړاو په. دوي خواخوږي د دي پيښو مسؤل وي خو د عدلي طب معاينات بل شان نتيجه ورکوي
  .شوي دي
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او د دي ويري چې طالبان به خپل مالتړ ټولنه کې له السه ورکړي  د خپريدو پر مهال د ټولني د سخت غبرګون
 .٨٤نو ګن شمېر ښوونځي بيا پرانستل شول

 

يوناما د دولت ضد عناصرو د ولکي الندي سيمو کې د ښوونځيو د تړلو ، د ښوونکو د ويرولو او ګواښلو اوپه 
پيښي په هغو سيمو کې رامنځ ته کيږي زيات شمير . ټولنه کې د شب نامود خپرولو ډير راپورونه ثبت کړي دي

کومي چې د دولت ضد عناصرو په ځانګړي توګه د طالبانو په بشپړه يا يې يوه برخه د ولکې الندې وي چې له 
.  مخي يي دا څرګنديږي چې مخاليفين معارف په ټولنه کې د اغيز د زياتيدو په موخه د يو وسيلي په ډول کاروي 

ې چې د دولت ضد عناصرو تر ولکې الندې دي د نجونو په زده کړه بندېز لګول سربيره پر دي ډيرې هغه سيم
د کاپيسا واليت په دوه ولسواليو کې د نجونو ټول ښوونځي تړل شوي دي که څه هم دغه سيمي هم د . شوي دي

دغه بيلګي دا څرګندوي چې . دولت په واک کې دي او يو څه برخې يې د دولت ضد عناصرو په ولکه کې دي
نجونو په زده کړه  بنديز او د دي مخنېوې د ټولني محافظه کاره احساساتو سربيره نور ګڼ شمير الملونه هم د

 .لرالي شي 
 

طالبانوپه خپلو عامو اعالميو کې د معارف څخه مالتړ تأييد کړې او پر ښوونځيو باندې د بريدونو مسؤليت يې 
نو خپله خپره شوي اعالميه کې ويلې وو چې د هيواد دننه کال د مارچ په اوومه نيټه طالبا ٢٠١٢د . ندې منلې

د .  ٨٥پوهني ته وده ورکول ددوي د اساسي موخو څخه ده او دوي  زده کړه د راتلونکي نسل لپاره ضرورت ګڼي
طالبانو عمومي اعالميې چې د معارف پر ضد برېدونه يې غندلي د يوناما د تحليل سره سمون خوري چې  سيمه 

د بيلګي په توګه په ځيني سيمو کې .  اجنداوي او شرايط تل د داسي پيښو او بريدونو  تر شا ويايزي  سياسي 
دولت ضد وسلوالود زده کړي د پيل په موخه  ښوونځي  بيرته پرانيستي دي که څه هم دوي  نصاب کنترول کې 

 .راوستلو لپاره الس وهنه يا هڅي کاندي
 

 هدفي وژني او معارف
 

ل د لومړيو شپږو مياشتو په موده کې د ښوونکو ، د ښوونځيو د ساتونکو،او پوهني د اداري کا ٢٠١٢يوناما د 
کال د همدي مودي په پرتله زياتوالي ښيې؛  ٢٠١١نور چارواکو د هدفي وژنو شپږ پيښي ثبت کړي دي چې د تير 

، غزني ،  کال کې هدفي وژني په خوست ، پکتيا٢٠١٢د . چې هغه مهال دري ورته پېښي ثبت شوي وې 
د راپورونو له مخي په دي شپږو پيښو کې د دولت ضد . اروزګان ، او لوګر واليتونو کې رامنځ ته شوي دي

  . عناصرو موخه دولتي ښوونځيو سره د خلکو د مرستي مخنيوي وو
   

 په جګړي کې د ښکيلو خواو له لوري پر ښوونځيوقبضه
 

کال  د جنوري  ٢٠١٢نو په اړه د کاري ګروپ د معلوماتو په اساس د د ملګرو ملتونو په مشري په جنګونو کې د ماشوما
د ښوونځيو د نيوني ډيرې داسي پېښي د دولت پلوه ځواکونو له .راهيسي د ښوونځيو د  نېوني لس  جال پېښي تائيد کړي دي

پيښو کې جګړه ډير وختونه داسي . خوا رامنځ ته کيږي خو د دولت ضد عناصر ته منسوب هم ځېني پېښي ثبت شوې دي
په ځينې وختونو کې ماشومان د جګړه مارو په شتون .  مار د لنډ مهال لپاره ښوونځي د عملياتو د مرکز په ډول استعمالوي

د . کې ليک لوست ته ادامه ورکړي ، خو په نورو پېښو کې کله چې ښوونځي قبضه شوي وو بيا ماشومان ښونځي ته نه تلل
ان د دي جوګه وو  چې دوام داره زده کړي ته الس رسي ولري او  له امله يې ماشومان په دي په پايله کې کم شمېر ماشوم
د ملګرو ملتونو کاري ګروپ د دي د مالتړ په موخه د سيمه يېزو چارواکو سره  د څو . اغيزناک ډول هدف ګرزېدلي وو

د ښوونځيو دا رنګه  . وونځي پرېښودلپېښو په هکله کاميابه خبري تر سره کړي چې له امله يې جګړه مارو نېول شوي  ښ
استعمال د دي تعميرونو خوندې حيثيت په نظامي مشروع هدف بدلوي او د ماشومانو د خوندي ساتنې، امنيت  او زده کړي 

 .٨٦ته الس رسي باندې ناوړه اغيزي لري
                                                 

د بيلګي په توګه  اندړ په ولسوالي  کي دري ښوونځي ، دري په ده يک ولسوالي، د ګيرو او ګيالن ولسواليو ټول ښوونځي او د غزني  ٨٤
  .کال په جون کي بيا پرانستل شو ٢٠١٢د مرکز اړوند ښوونځي چې کله  تړلي او کله به پرانستي وو  د 

کال د  ٢٠١٢د معارف وده د افغانستان دننه د اسالمي امارت د عمده اهدافو څخه دي د “   ”: هبري شوري  اعالميهد طالبانو د ر  ٨٥
-http://shahamat,“ مه  ٧مارچ 

english.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15606:promotion-of-education-inside-
the-country-is-one-of-the-main-objectives-of-the-islamic-emirate&catid=2:comments&Itemid=3 

  
په عمومي ډول نړيوال بشر دوستانه قانون د ملکي او نظامي ځايونو تر منځ توپيراو ملکي اهداف تر بريد الندې راوستلو باندي بنديز  ٨٦

سره له دي هم ښوونځي د خوندي .  دي ويل شويد ښوونځيو د قبضه کولو اړوند په ښکاره ډول څه ن. په اړه  ضرورت په ډاګه کوي
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 ذ په معارف کې نفو

 

تړلي پاتي شوي دي چې د ښوونې سيمه ييزي  اداري په افغانستان  کې ګڼ شمير ښوونځي د ځايې  امنيتي وضعيت له امله 
ځيني ټولنو ته د الس رسي وړتيا نه درلوده  او هم دولت د دي وړتيا نه لري چې ګڼ شمير ښوونځيو ته تعليمي مواد په 

کال د مئ په مياشت کې د  ٢٠١٢د پوهنې  د وزارت مطابق د . شمول د تدريسي کتابونو او ليک لوست مواد ورسوي 
راهيسي کموالي  ٨٨څخه ډير ښوونځي دا مهال  تړلي دي  چې د تيرو دري کلونو ۵٩٠په حساسه سيمو کې د  ٨٧نستان افغا

يوناما دي نتيجي ته رسيدلې چې د .  څخه ډير ښوونځي تړلي وو ١٢٠٠ښيې چې د پوهنې وزارت په خوله  هغه مهال د 
ېښي چې د يو ځانګړي ډلي د لوري دې د  ښوونځيو د تړلو موجوده يا دوامدار تړلو شرايط توپير لري او داسي څه نه بر

په هر حال ډير داسي ښوونځي په هغه . لپاره يوه ټاکلي ستراتيژي وي چې له امله يې زده کړې ته الس رسې محدود کړي 
 .سيمو کې شتون لري کوم ځايې چې د دولت ضد عناصر د يوې برخې يا  بشپړه  ولکه په الس کې لري

 
د جون په مياشت کې يوناما د افغانستان د مرکزي سيمي د پوهنې د اداري څخه د د ښوونځي د کال  ٢٠١٢د 

کې ويشل شوې دي، خو  ٨٩دغه الرښود کم نه کم په يو بل واليت. نصاب په اړه د طالبانو الرښود تر السه کړ
ل کې د طالبانو له لوري په کال د اپريل په وروستيو يا د مئ په او ٩٠٢٠١٢يوناما په دي باور ده چې دا الښود د 
طالبانو په دي الرښود کې په ځانګړي ډول د هرسن ډلي لپاره په موجوده  . نورو واليتونو کې ويشل شوي دي

په دواړه دري او پښتو ( نصاب کې د بدلون راوستلوغوښتنه کړي اود ښوونځي د نصاب د کتاب د ځانګړي متن 
د دوي سپارښتنې د بدلون لپاره په شمول د موسيقي مضمون . کړيپه اړه يې خپل مفصل تنقيد  وړاندې )  ژبو

نه ده ، د عادي جنګ او جهاد تر منځ توپير  ٩١لمنځه وړل ، د دي وضاحت ورکول چې د ښځو زده کړه حتمي
وشي ،  د ژوند حق دي  د ځان وژنې او شهادت تر منځ تفکيک وکړي او دا هم په ګوته شي چې ټول مذاهب يو 

کال د جون په مياشت کې د يوناما توجه ته راغلي نو يوناما د دي پخلې  ٢٠١٢دا الرښود د .  ٩٢دي شان برابر نه
 .نه شي کوالي چې تر کومه بريده دا پلې شوې دې

  

د . سره سمون خوري کوم چې د ښوونځيو د نصاب کره کتل اړين ګڼي چې د دوي هيله او ارمان منعکس کړي 
 و  د پوهني په هکله اعالميه نشر کړي چې ډانګ پييلي  وايې  نيټه طالبان ٧د مارچ د په  ٢٠١٢

پرته له شکه که نصاب زمونږ اسالمي او ملي هيلي اود ملت اساسي غوښتني له ځان سره .... ”
اسالمي امارت د داسي نصاب مالتړ او تطبيق . راونغاړي نو دغه څه غواړو اوهم دي لپاره زيارباسو

  “٩٣ .خپله ملي وجيبه ګڼي
  

طالبانو تر منځ د پوهني د تدارکاتو او نظارت په / ه ځيني سيمو کې  د دولتي چارواکو او دولت ضد وسلوالو پ
په ختيځو واليتونو کې  د پوهنې ادارو د چارواکو سره د غير رسمي . هکله تر يو حده همغږي رامنځته شوي

ضد وسلوالو سره غير رسمي خبري  ناستي پرمهال ښوونکو يوناما ته ويلي دي چې د پوهنې په اړه د دولت
چارواکو راپور ورکړي چې ډير وخت دوي په دي مجبوريږي چې د دولت ضد وسلوالو  غوښتنې ته . رواني دي

ځايي ورکړل شي  په ځانګړي توګه د مذهبي مسائلو  تدريس په اړه  چې له امله يې د ښوونځيو تړلو او بريدونو 
  .مخنيېوي وشي

 

                                                                                                                                               
ملکي ځايونو الندي راځي اود جګړه مارو ځواکونو لخوا ددي نيول په نظامي هدف باندې بدلوي اود دي پر وړاندي بريد ته مشروع بڼه 

مخ کوي او په دي  د خطر سره ) کار کونکي او زده کونکي(دا بريدونه د توپيرد اوصولو سرغړونه کوي او ملکي ځايونه . ورکوي
 . ډول د نړيوال بشردوستان قانون الندي غير قانوني عمل  دي

 

  .د دي څخه ډير يې  په هلمند ، زابل او قندهار واليت کي شتون لري ٨٧
بابه څخه ډير ښوونځي بيا  ۶۵٠نيټه د پوهني وزارت په ګوته کړه چې د تيرو دري کلونو راهيسي د  ١٢کال د مئ په  ٢٠١٢د   ٨٨

  . تل شوپرانس
  .د واليت نوم د سرچيني په غوښتنه پټ ساتل شوي دي  ٨٩
  .د معارف د واليتي رياست لخوا دغه موضوع نده تأييد شوې  ٩٠
  .نجوني بايد په ماشومتوب کې ذده کړه وکړي نه له هغه ورسته  ٩١
  .دغه ليست جامع ندي بلکې تنها د دايرکتيف بيلګي وړاندي کوي  ٩٢
 ٧، )د معارف وده په افغانستان کې د اسالمي امارت له مهمو اهدافو څخه ده(راي اعالميه چې عنوان يې دي د طالبانو د رهبري شو  ٩٣

  ٢٠١٢مارچ 
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ال د دولتي چارواکو لخوا د نصاب په سر د خبرو د انکار په صورت کې د طالبانو لوري د د  راپورد ليکلو ترمه
دا څرګنده ده  خو بيا هم په ډيرشمير پېښو کې د معارف . تاوترېخوالي ډک عکس العمل پېښي ندې ثبت شوي 

ايا طالبان . بريښيچارواکي او ښوونکي دخپل ځان د امنيت او ماشومانو لپاره د طالبانو غوښتنې ويرونکي نه 
پريکړه وکړي چې سخت تفسير شوې شرعي قانون تحميلولو ته دي ادامه ورکړي چې په داسي حال کې د سيمه 

دا  جدي نديښنه ده چې نيغ په .  ييزو ادارو لپاره د ګواښ الندي د منلو اويا د ښوونځيو د تړلو پرته بله الر نشته
 .  فيت اغيزمنوينيغه د افغان ماشومانو د زده کړي حق او ک

 
يوناما په دي مهال کې ياداښت کړي چې ښوونځي په زياتيدونکې ډول د سياسي اهدافو تر السه کولو لپاه د 

کې طالبانو ګڼ شمېر اعالميي خپري کړي چې په  ٢٠١٢که څه هم په . شطرنج د ګوټکو په څير کارول کېږي
تينې بريدونو په هکله د جغرافيايي بدلون او سياسي عموم کې د معارف د مالتړ ښکارندوي کوي خو يوناما د ريښ

يوناما د نصاب د بدلون  په اړه د طالبانو دالرښود په هکله انديښنه لري . اهدافو  کې ښکاره توپير مشاهده کړي
  .چې دا  په ځانګړي ډول د انجونو زده کړي ته  الس رسي باندي ممکنه  اغيز ولري 
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  ګړو ساتنه دولت پلوه ځواکونه او د ملکي و
 

د کلي ځينې اوسيدونکي بېرون . بجې هيلي کوپترې کلي ته راورسيدي ١١مونږ وليده چې د شپي نږدي 
پاتې خلک په خپلو . هيلي کوپترو دوي وويشتل چې ځينې يې ټپي شول. راووتل چې وګوري څه پيښه ده 

ړيوال نظامي ځواکونه راکوز د هيلي کوپترو د کښيناستلو وروسته  ملي اردو او ن.کورونو کې پاتې شول
خلک په کې مېشت دي اوسېږو  ۵۵٠مونږ په يو لوي کلي کې چې . شول او د کورونو پلټل يې پېل کړ

بجې وي چې د ګاونډي کلي نه  ٧:٣٠سبا سهار مهال نږدي . چېرته چې ټوله شپه دي جريان ادامه درلوده
انه ونکې توګه يې دري يا څلور نفره ټپي يو څو طالبان راووتل او په عسکرو يې ډزې وکړي او په حير

ملي اردو او نړېوالو ځواکونو  په طالبانو متقابلې ډزې وکړي چې په دغه لوري د خلکو کورونه هم . کړل
عسکرو د جيټ الوتکو مرسته وغوښتله . هم دغه مهال و چې ډير ملکي خلک مړه او ټپيان شو. پراته وو

     ٩٤.چې دې سره نور ملکي خلک مړه او ټپيان شولاو د طالبانو ځايونه يې بمباري کړل 
د فارياب واليت د غورماچ ولسوالي کې د کلې مشر د مئ په څلورمه نېټه د شپې د تالشۍ عمليات ، 
زمکنئ نختې او هوايي بريد په اړه  څرګندونې ، چې له امله يي شپږ ملکي خلک مړه او پنځه نور ټپيان 

  . شوي
 
ملکي  ١۶۵يوناما د دولت پلوه ځواکونو د عملياتو په پايله کې د  ,تر جون پوري کال د جنورې څخه ٢٠١٢د 

 ٢۵کال د ورته مودې په نسبت په  ټول ملکي تلفاتو کې  ٢٠١١دا د .  کسانوژوبله ثبت کړي ١٣١کسانو مړينه او
دا د . کړي وهکسانو ټپي کېدنه ثبت  ١٣٨ملکي کسانو مړينه او  ٢۵۵سلنه کمښت ښيې چې هغه مهال يوناما د 

نړيوالو ځواکونو او ملي امنيتي ځواکونو ته منسوب ملکي تلفاتو کې د کمښت تسلسل په ګوته کوي چې په جنګي 
کال په نسبت  ٢٠١٠کال کلنې راپور ثبت کړي او دا د  ٢٠١١شخړو کې د  ملکي وګړو ساتنې په اړه د يوناما  د 

  . ٩٥ټيټ والې ښې
 

  کال د همدي ورته ٢٠١١په پايله کې د ملکي کسانو تلفات د  په ټوليزه توګه د هوايي بريدونو
ملکي تلفات رامنځ ته شوي  ١۶٧سلنه کمښت په ګوته کوي، چې د هوايي بريدونوله امله  ٢٣مودې په پرتله  
  ٩٦)ټپيان شوي ۴٩مړه او  ١٢٧(

او نېونې عملياتو کې مې پورې د دولت پلوه ځواکونو د چاڼيزو  ٣٠يوناما د جنوري د لومړۍ نيټې څخه تر جون 
 ١۴مړه او  ٣٠کال همدې موده کې د  ٢٠١١نورو ژوبليدل ثبت کړي ، چې د  ١٢ملکي کسانو مړينه او  ٢٠د  

دا په تېرو دري کلونو کې د داسې عملياتو په نتيجه کې د ملکي تلفاتو .سلنه کمښت ښيې ٢٧ټپيان شوي وو، چې دا 
 . د کمښت د ميالن سره سمون خوري

  

کال په لومړيوشپږومياشتوکې په  ٢٠١٢ي امنيتي ځواکونواوايساف د زيات زورکارولو پېښې د مل افغان د
دا د زيات ځواک کارولو پېښو کې . نور ټپيان شوي ١۶مړه او  ٩دوامداره ډول کمې راغلې چې په دي مهال کې 

  .  ندويسلنه کمښت څرګ ۴٣کال د جنوري څخه تر جون  په پرتله  ٢٠١١د ملکي کسانو تلفات د 
  

  د آيساف اعالميې او تاکتيکي الرښود
 

په ټول افغانستان کې روانو نظامي عمليات په پام کې نېولو سره يوناما د افغان او نړيواله ځواکونو هغه اقدامات د 
د آيساف کوماندان . ستايني وړ بولي چې له مخې يې ملکي مرګ ژوبله کې کمې او مخنېويې رامنځ ته کيږي

کال  په وروستيو کې د ملکي تلفاتو په تړاودوه عمومې تاکتيکي الرښودونه صادر  ٢٠١١الين د  جنرال جون آر
کال د دسمبر په  ٢٠١١او د شپې پرمهال د عملياتو تر سره کولو په اړه يې د ) مه  ٣٠کال د نومبر ٢٠١١(کړي 

د دولت پلوه ځواکونو په ټولو يوناما د تاکتيکي الرښودونو د صدور راپديخوا . لومړۍ نېټه الرښود صادر کړي
                                                 

  مه نيټه د فارياب په ميمنه ښار کې د يوناما سره مرکه ٩کال د مئ په  ٢٠١٢د  ٩٤
  .سلنه راټيټ شوي ۴کال په پرتله  ٢٠١٠کال کې ايساف ته منسوب تلفات د  ٢٠١١په  ٩٥
کسانو  ٧٩د ( ملکي تلفات ثبت کړي   ١١٩کال په شپږ مياشتنې راپور کې د هوايي بريدونو په پايله کي   ٢٠١١که څه هم  يوناما د  ٩٦

کال د لومړيو شپږ و مياشتو  بيا ځل کتل شوي تلفاتو کې د کنړ واليت دغازي اباد ولسوالې ٢٠١١چې د ) کسانو ژوبله  ۴٠مړينه او 
يوناما . ملکيان په کې وژل شوي او نهه نور يې ټپيان شوي ۴٨نېټې د هوايي بريدونو پېښه هم شامله ده چې  ١٧د  کال د فبروري ٢٠١١

کال کي په هوايي بريدونو کې د وژل شوو شمېرو کې د غازي اباد هوايي بريد کي د تلفاتو په شمېرو کي د جنجالي ارقامو له  ٢٠١١په 
  .   کره والي مخنېوي وکړ امله نه و شامل شوي چې دي پر وخت د
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په ځانګړې توګه د چاڼيز عملياتو پر وخت  ثابته . تاکتيکونو کې  د ملکي مرګ ژوبله کې کمښت مشاهده کړي
شوي کوم چې  د نظامي ځواکونو مخکښ تاکتيک پاتي شوي خو سره له دي بيا هم د دي په نتېجه کې ملکي مرګ 

  . ژوبله کې دوامداره کمښت ليدل شوي
 

معياري عملياتي کړنالري دريمه ګڼه اختيار کړه، چې د آيساف  ٣٠٧مه ، آيساف د ١٠کال فبروري په  ٢٠١٢د 
د ملکي تلفاتو اداره کولو پروسيجرونه د ملکي تلفاتو پېښوته دځواب وييلو او مخنېوي شته پروسيجرونه نور تقويه 

او مخنيوي د ډلي مشري په غاړه لري چې د تلفاتو د ژغورنې  کسانود آيساف قومندان مرستيال د ملکي . کوي
د آيساف معياري عملياتي کړنالري د ملکي . دملکي تلفاتو اړوند د ټولو نورو کاري ډلو کارونه او نوښتونه څاري

ې د پرتو واحدونو د سلسله مراتبو قومانده په دي پروسه کې د ښکيلتيا له کتلفاتو پېښو د راپور جوړښت په سيمو 
دغه  جوړښت  دا ډاډ منوي چې په هره کچه قومندانان تبصري بيا ګوري او د ملکي تلفاتو د . ويامله پياوړي ش

   ٩٧.مخنيوي په موخه اقدام کوي چې له امله يې د مراتبوسلسله کې د حساب ورکولو ډاډ تر السه کيږي
کر د کندهار واليت، په يو امريکايې عس ،مه نېټه ١١چې د مارچ په  ،د آيساف د عملياتو د باندي په يو پيښه کې

پنجوايي ولسوالۍ کې د خپل مرکزه ووت چې په ملکي خلکو يې ډزي وکړي، د دري ښځو او نهه ماشومانو په 
موارده تورن  ١٧نېټه د متحده اياالتو يو محمکمې نوموړې د قتل په  ٢٣د مارچ په . ملکيان ووژل ١٧شمول يې 
  .  وپيژنده

  

  هوايي بريدونه
 

بجه وه  چې په کلي کې مې د جنګي چورلکو او الوتکو او  ورپسې بيا د ډيرو   ٠٠:١نږدي د سهار 
د سيمې څخه د چورلکو او الوتکود تللو وروسته د کور د باندي راووتلم ومې ليدل . چاودنو شور واوريد

و په چېغو چېغود هغه  د کور په لور په منډه ورغلم ا. چې د تره زوي کور مې په بشپړ ډول ويجاړ شوي
په دويمه کوټه کې مې په خښتو وينه وليده چې ځما د تره زوي څلور کلنه لور، . د ژوندو په لټه کې شوم

د  کلي  ټول خلک د ژوندي پاتې شوو د . هغه مړه وه. زرغونه مې د ډبرو او خښتو ټوټو منځ کې ومونده
تره زوي نهه کلن زوي مونږ په دريمې کوټې کې د ډبرواو خښتو ټوټو الندي د. مرستي  لپاره راغلل

بيا مود هغه ترڅنګ د . ټولو خلکو چېغې او بغارې وهلې . چاودنې يې سر له تنه جال کړې وو. ومونده
  ٩٨.نور يې ويلې نشم . هغه د مورجسد ومونده چې مخ يې بيخي چختړل شوې و

وي وژل ش ١٨مه د لوګر واليت د برکي برک ولسوالۍ کې د هوايې بريد له امله د ۶د جون په  -
 ملکي کسانو خپلوان

 
که څه هم د هوايې عملياتو په ترڅ کې ملکي تلفات راکم شوي، خو بيا هم د دولت پلوه ځواکونو د نورو تاکتيکونو 

کال په لومړيو شپږو مياشتو  ٢٠١٢د . په پرتله د هوايې بريدونو په پايله کې ډير شمېر ملکي تلفاتو دوام موندلې
، چې دولت ته د منسوب ) تلفات ١٢٩( نور يې ټپيان کړي دي  ۴۶ک وژلي او ملکي خل ٨٣کې هوايي بريدونو 

تلفاتو څخه  ١٢٩د د هوايي بريدونو په پايله کې  د . سلنه جوړوي ٧سلنه جوړوي او د ټول ملکي تلفاتو  ۵٠تلفاتو 
 . برخه تشکيلويښځي او ماشومان وو چې د هوايي بريدونو له امله وژل شوي د ټولو تلفاتو دوه پر دريمه  ٨١، 

                                                 
  نېټه د برېښناليک تبادله ١۵کال د جون په  ٢٠١٢د يوناما او آيسا ف تر منځ د  ٩٧
  نېټه د يوناما سره مرکه ١٢کال د جون په  ٢٠١٢د  ٩٨
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د هوايي عملياتو په پايله کې د ملکي تلفاتو کمښت هغه فکتورونو ته منسوب کيداي شي  چې د ملکي تلفاتو د 
مخنيوي په اړه طرح شوي او پلي شوي، څرنګه چې په څو مهاله کې نړيوال نظامي ځواکونه د بريد الندې 

د ايساف د مياشتنې نوي پېښو . واک مرستي ته اړشوي ووراغلي چې پايله کې د کم شمير نښتو پرمهال دهوايې ځ
کال همدي ورته مودي په  ٢٠١١کال د جنوري څخه تر مئ مياشتې پوري  چې د  ٢٠١٢د راپور په اساس د 

کال د هوايي ګډو ځواکونو دبرخي  ٢٠١٢-٢٠٠٧د  . ٩٩سلنه راکم شوي دي ۶پرتله د دښمن لخوا بريدونه 
وسلې د نږدي  ١۶۶،١پورې   ٣١د جنوري د لومړي نيټې څخه تر مئ  ٢٠١٢چې د  قومندان د وينا له له مخي ،

سلنه کمښت ښيي چې  ٣٧کال د همدي ورته مودي په پرتله  ٢٠١١پر مهال فير شوي چې د ) هوايي(مرستي 
 ١٠٠.وسلې فير شوي وي٨۴٨،١هغه مهال  

 
پرمختګ دي، خو يوناما يو ځل بيا د  که څه هم د هوايي بريدونو له امله د ملکي مرګ ژوبله کې کمښت يو ښه

هوايي بريدونو په پايله کې په دوامدارډول په غير متناسب ډول د ملکي خلکو په مرګ ژوبله خپله اندېښنه 
په ځانګړي ډول د هغه ډيرې پيښو په هکله اندېښنه ده چې د نيغ په نيغه نظامي الس ته راړونو په . څرګندوي

کال د جون په شپږمه نېټه د لوګر واليت برکي برک ولسوالۍ ٢٠١٢لګي په ډول دد بي. موخه  بريد تر سره کيږي
ملکي وګړي  ١٨ کې د عملياتو په ترڅ کې يو شخصي کور کې طالب قومندانانو غونډه په نښه کړي شوه چې

په دي بريد کې اوه ښځې او نهه ماشومان ووژل شوو چې د دوي په منځ کې د . ووژل او دوه ښځې ټپيانې کړي
دغه عمليات لومړې د ځمکني عملياتو په بڼه پيل او بيا .  لس مياشتو يو ماشوم او پنځه پيغلې انجونې شامل وي

وروسته کله چې د دولت ضد وسلوال د نظامي ځواکونو سره نښته کې ښکيل شو نوله دي وروسته يې د هوايي 
ګامونه تعقيب کړاي شو، خو ددي  که څه هم د هوايي بريد پر مهال د ځواک د کارولو. کمک غوښتنه وکړه

يو تاکتيکي هوايي بريد چې د استوګنځي انګړ په نښه کوي نو په تصادفي . اغيزي بايد د مخه سنجول شوي واي
ډول د ډير ملکي تلفاتو او زيان  قوي احتمال وجود لري چې  نيغ په نيغه د ټاکلي نظامي الس ته راوړونو په 

      ١٠١. پرتله به ډير وي

                                                 
 .د جون چاپ شوي ٢٣کال د مئ راهيسي چې په  ٢٠١٢د ايساف مياشتنې نوي پيښو مالومات د   ٩٩

http://www.isaf.nato.int/images/media/PDFs/20120623_niu_isaf_monthly_data-release-final.pdf,  ٢٠١٢د 
  .کال د جواليي په دويمه نيټه ورته الس رسيدلي وو

د امريکا د متحده اياالتو د ګډو هوايي ځواکونو برخې قومندان او د عملياتو د احصايي ، د ازادئ د پايښت د وسلي د فير کولو  ١٠٠
  )١-٠۶-١٢(مه  ٧کال د جون  ٢٠١٢احصايه ، د 

. قواعد: ١د بشردوستانه نړيوال عرفي قانون، جلد . مه قاعده د بريد پر مهال احتياط ١٨څوارلسمه قاعده د بريد پر مهال تناسب او  ١٠١
  .٢٠٠۵بيک، اي سي ار سي ، کامبرج ، - جين ـ ماري هين کيرتز اولويز دوزواک



 

٣٧ 
 

ه د ړو د ساتين په اګړد ملکي و ېو کړپه وسلوالو شخ ېپه افغانستان ک
شپ٢٠١٢ راپورېمياشتږکال

 
 . ه هوايي بريدونه چې په پايله کې ملکې تلفات لري بيلګي يې په الندي ډول دينورهغ 

مه ، آيساف د پکتيا په شاوک ولسوالۍ کې د دولت ضد عناصرو پر ضد هوايي بريد تر  ٢۶د مئ په  •
ون  اوه ، ميرمن  او پنځه ماشومان په ګډ د دي عملياتو په ترڅ کې د يوې کورنۍ د يو سړي. سره کړ
 . ژل شوو او دوه نور ماشومان يې ټپيان کړهنفره وو

د مئ په شپږمه ، د بادغيس واليت په باال مرغاب ولسوالۍ  کې د آيساف هوايي بريد چې هدف يې  •
 ٩د دي بريد له امله . دولت ضد وسلوال وو خپل هدف خطا او پر ځايې د کوچېانو کيږدئ ولګيده 

چارواکو ويلي چې هوايې بريد د دي تر مخه د افغان  سيمه يزو. ملکيان مړه او لس نور يې ټپيان کړه
 .امنيتي ځواکونو سره همغږي شوي نه و

د مئ په څلورمه د هلمند واليت په سنګين ولسولۍ کې د دولت ضد وسلوالو د دولت پلوه ځواکونو په  •
ي بريد پوستو د څو پيچلو بريدونو وروسته ، آيساف ځواکونو په جوابي بريد کې مخالف وسلوال د هواي

ځيني مرمئ په ملکي استوګنځي کې ولګيدې چې د دري ښځو او دوه ماشومانو په . هدف وګرزول
 . ګډون يې شپږ ملکي کسان ووژل

( مه نېټه د کاپيسا واليت په نجراب ولسوالۍ کې د آيساف هوايي بريد کې اوه ماشومان  ٨د فبروري په  •
 . د باندې ارام کوو ووژل او يو بل کس چې کور)  پوري وو ١٣-٧عمرونه  يې د 

 
مه د هوايي بريد وروسته ګامونه اخستلي چې داسي تدابيرغوره کړي چې د هوايي  ۶آيساف د لوګر واليت په 

آيساف د ملکي استوګنځايونو باندي د هوايي . بريدونو په ترڅ کې د ملکې خلکومکررتلفاتو پيښيدومخنېوي وکړي
صادرولو تجديد کړي چې دا هوايي بريدونوپه اړه ) جزوي امر(ګو ځواک کارولو الرښود په شمول د نوي فرا

دغه فراګو د ځان څخه دفاع . کال دجون په منځ کې رسمًا جاري شوي وو ٢٠١٢تاکتيکي الرښود تعديلوي او  د 
آيساف ترټولو وروستنې وسيلې . حق په صورت کې د ملکي خلکو استوګنځايونو باندي هوايي بريدونه محدودوي

افغان امنيتي ځواکونو /ملکي استوګنځايونو باندې کيداي شي هغه مهال هوايې ځواک وکاروي چې ايساف په ډول
  ١٠٢.ژوند په مستقيم ډول د ګواښ الندي وي

  

 د تالشئ عمليات 
  

بجې وي چې دوه هيلي کوپترو افغان  ١٠د شپي نږدي . زما د خسرګنې د پښتون کوټ په ولسوالۍ د واده مراسم وو
دوي نيغ په نيغه د واده مراسمو ته راغلل او زموږ په ميلمنو يې ډزې . سرتيري زموږ کلي ته راوړلاو خارجي 

هيلي کوپترو زما ميرمن ميمنې ته د . د ډزو په نتيجه کې زما دونيم کلن زوي مړ او ميرمن مې ټپي شوه. وکړي
ر يې د ميمنې عمومي روغتون ته لومړي يې هغه خپل روغتون ته ويوړه لکن نن سها. تداوي لپاره انتقال کړه

زه نه پوهيږم نور به څوک . زه نه پوهيږم چې هغه به ژوندئ پاتې شي که نه. هغه د کوما حالت کې ده.  راوړه
تر اوسه د دي هم نه يم چې خپل . وژل شوي وي ځکه چې زه د خپل ميرمن سره راوتلم تر اوسه بيرته نه ېم  تللې

         ١٠٣.زوي دفن کړم

   پالر سره مرکه/ياب واليت دپښتون کوټ ولسوالۍ کې د تالشي پر مهال د زيانمن شويو ميړهد فار -
 

جون منځ مهال موده کې يوناما د دولت پلوه ځواکونو لخوا د  ٣٠کال د جنوري د لومړئ نيټې څخه تر ٢٠١٢د 
کال د همدي  ٢٠١١چې د  نورو ژوبله ثبت کړي ، ١٢ملکي کسانو مړينه او   ٢٠چاڼيزو عملياتو په پايله کې د 

کال راهيسې مخ په ځوړ ثبت شوې  ٢٠١١او  ٢٠٠٩،٢٠١٠دا د . سلنه کمښت ښيي ٢٧ورته مودې په پرتله 
 .  پيښو سره مطابقت لري

 

د شپي لخواد . ډيرې چاڼيز عمليات داسې نه برېښي چې ملکي کسانو ته د تلفاتو اړولو المل شي
شوي ملکي تلفاتو په اړه دقيق مالومات الس ته راوړنه د نظامي  چاڼيزوعملياتوشمير او د دي څخه راوالړ

                                                 
 Starsد د ګر جنرال سکي فروټي په حواله په . آيساف تر منځ بريښناليک تبادله شويمه د يوناما او  ١۵کال د جون په ٢٠١٢د   ١٠٢

and Stripes 12 June 2012  مونږ په ملکي ميشتو سيمو کې تر هغه هوايي ځواک نه کارو ، خوکله چې جوته شي دا تر ټولو ” کې
“  هوايي بمبارپه ملکي استوګنځايونو ” راګو صادر شوي چې په دي اړه ف“ .وروستنې وسيله او په ريښتينې ډول د خپلو سرتيرو دفاع ده

  . يي منع کړي
  مه د يوناما مرکه ١٧کال د مارچ په  ٢٠١٢د فارياب په ميمنه ښار کي د   ١٠٣
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ه د ړو د ساتين په اګړد ملکي و ېو کړپه وسلوالو شخ ېپه افغانستان ک
شپ٢٠١٢ راپورېمياشتږکال

د شپي مهال چاڼيزوعملياتو په هکله چې د افغان او نړيوال ځواکونو   ١٠٤. محرميت له امله ستونزمن کار دي
ايله ـ  په ګډه يا په خپلواکه توګه يي ترسره کړي او په پ‘ اونور دولتي ادارو’لخوا ـ په شمول د ځانګړي ځواکونو 

د امکان تر حده يوناما نظامي . کې ملکي تلفات رامنځ ته شي په  دي اړه په عام  ډول مالومات موجود نه دي
سربيره پر . عمليات له دي امله په فعاله توګه څاري چې ملکي تلفات او ملکي خلکو ته زيان اړول په ګوته کوي

ښايي يوناما په عملياتي .  اتو پيښې ټولي ادعا پلټيدي يوناما د شپي لخوا د عملياتو په پايله کې د ملکي تلف
چاپيريال کې د ستونزو او مالومات ته محدود الس رسې ته په نظرسره د شپي چاڼيزو عملياتو په پايله کې د 

 .ملکي تلفاتو شمير په راپور کي کم ښودالي وي
 

قومندان په نښه کړي و د د مئ په څلورمه ، چې د فارياب واليت د غورماچ ولسوالۍ کې يې يو طالب  ·
شپي عملياتوپر مهال يې  د دري ماشومانو په شمول يې شپږ ملکي خلک ووژل او د نور دري 

 .ماشومانو او يو ښځې په ګډون يې  پنځه نفره ټپيان کړل
مه د کندوز واليت په خان آباد ولسوالۍ کې د نړيوال او افغان امنيتي ځواکونو د عملياتو ١۵د فبروي په  ·

 .   له څلور ملکي کسان ووژل شولله ام
 

متحده ( مه د شپي لخوا چاپې او خاصو عملياتو په تړاو د آيساف عمومي قومندان جنرال الين  ٨د اپريل په 
اود افغانستان دفاع وزيرعبدالرحيم وردګ د متحده اياالتو او افغان دولت په استازيتوب يو تفاهم ليک ) اياالت

يک پر اساس د شپي عمليات بائد افغان عملياتي هم غږي کونکې ډله تايد کړي ، چې د دي تفاهم ل. الس ليک کړه
دي عملياتو . د افغانستان د قانون سره سم افغان ځواکونه به يې د متحده اياالتو د ځواکونو په مالتړترسره کوي

به يواځي دافغان  دغه ځايونه. کې مطلوب توقيف ، يا د استوګنې کورنو او نور شخصي کورنو تالشي شامل ده
ځواکونو لخوا د ضرورت په مهال لټول کيږي خو پرته له هغه چې امريکايي ځواکونو ته اړتيا وي او يا تري 

  .غوښتنه وشي
  

  د زيات ځواک کارول
  

له امله د ملکي ) د ځواکونو د خوندي ساتنې پر مهال( ١٠٥د افغان امنيتي ځواکونو او آيساف دزيات ځواک کارولو
بيال  ١٩کال په لومړئ شپږو مياشتو کې يوناما  په ٢٠١٢د .  کال کې دوامداره کمې شوي ٢٠١٢په  تلفاتو پېښې

کال د ورته مودې په پرتله ، چې هغه  ٢٠١١د . ثبت کړي) ټپيان ١۶نهه مړه او ( ملکي تلفات  ٢۵بيل پيښو کې 
زيات ځواک کارولو پيښو نه  کسانو ټپي کيدنه ثبت کړي وه چې دا د ١۴کسانو مړينه او  ٣٠مهال يوناما د 

دا يو مهم پرمختګ دي چې د دولت پلوه ځواکونو ژمنې . سلنه کمښت ښيي ۴٣راوالړ شوي د ملکې تلفاتو کې 
ښکارندوي کوي چې په پوستو کې د دوي ځواکونو او کاروانونو ته د ريښتينې ګواښ او ملکي خلکو تر منځ 

   .     کارول دي تفکيک وکړي او د بديل په ډول  دغير مهلک وسلو
 

                                                 
  .  کال کې څو واري وغوښتل خوتر السه يې نه کړل ٢٠١٢يوناما دا مالومات په شفاهي اوبريښناليک په وسيله په  ١٠٤
هغه مهال چې ملکي خلک نږدي رارسيږي اوي يا د کاروان څخه مخکې کيږي :  “قوي خوندي ساتنه هم وايي د  ”ولوپيښو ته زيات ځواک کار   ١٠٥

  . او يا پوستې ته په رارسيدو د نظامي پرسونل اشارو ته پاملرنه ونه کړي



 

٣٩ 
 

ه د ړو د ساتين په اګړد ملکي و ېو کړپه وسلوالو شخ ېپه افغانستان ک
شپ٢٠١٢ راپورېمياشتږکال

 
 

  افغان ملي امنيتي ځواکونه او د ملکي خلکو ساتنه
 

افغان  اردو په . طالبانو د غره څخه د ولسوالۍ په مرکز درانده توپونه راوتوغول. زه په خپل کلي کې وم
 يوه مرمۍ د هغه ماشومانو نږدې. ځوابي بريد کې د طالبانو د ځاي په لوري دري هوان مرمۍ وتوغولي 

دوه ماشومان مې . ما د پيښې ځاي ته منډه کړه. ولګيده کومو چې غره کې د څارويو لپاره واښه ټولول
ټپې ماشوم مې په يوه اوږه . د دوي جسدونه په بد ډول خراب شوي وو. وليدل يو مړاو بل سخت ټپي وو

ټپې نجلۍ د ځنګل څخه د مرستې لپاره مې د کلې خلکو ته غږ کړاو بيا مې . او مړ مې په بله غاړه کيښود
    ١٠٦.کليوالو هلته موټر راوستلو او نجلۍ مو بيا سيمه ايز کلينيک ته يوړه. د باندې سرک ته راوړه

 

  نيټه د ځمکنې نښتې د پېښې عيني شاهد، د کنړ واليت، پيچ درې ولسوالي  ٢۵کال د اپريل په  ٢٠١٢د   -
 

منيتي ځواکونو ته منسوب ملکي تلفاتو کې څرګنده کموالې کال په لومړۍ شپږو مياشتو کې افغان ا ٢٠١٢يوناما د 
نورو ژوبله د  ٣۴کسانو مړينه او  ١٢چې د  ;ملکي تلفات ثبت کړي  ۴۶په دي موده کې يوناما . مشاهده کړي

( کال د وروستنيو شپږو مياشتو  ٢٠١١دا د . افغان امنيتي ځواکونو د عملياتو په ترڅ کې را منځ ته شوي
ملکي تلفات ثبت کړي ، چې له دي  ١٧۴په پرتله اساسي کموالې ښيې چې هغه وخت يوناما ) بردسام -دجواليي

ملکي تلفاتو کې کمښت د دولت پلوه ځواکونو له لوري د ملکي د تلفاتو د . نور ټپيان وو ١٣٣مړه او  ۴١څخه 
ر اعالن، او د مخنيوي په موخه د وړاندي څخه اخستل شوي تدابيردي ، لکه د نښتې د مخه په لوډسپيک

دغه تدابير د ځمکنې نښتو پر .  محدوديتونو مراعت کول کله چې مخالفين په ملکي ميشتو سيموکې ځان پټوي
  .  مهال افغان امنتي ځواکونه په ريښتيني ډول پلي کړي

 

ري مړه د( د ملکي تلفاتو د کموالې سره سره  د ځمکنې نښتو تاکتيک د ملکې تلفاتو  په پنځه ثبت شويو پيښو کې 
د . کال په لومړنيو شپږو مياشتو کې ثبت کړي دي ٢٠١٢مخکښ تاکتيک پاتې شوي چې يوناما د )  ټپيان  ١۶او 

نور يې  ١١دي وروسته د ځواک خوندي ساتنې پر مهال د زياتې قوي کارولو پيښې دي چې څلور يې وژلي او 
دي اغيزي ډير په ځير وګوري او په ځانګړي  دولت پلوه ځواکونه بايد دي ته پاملرنه وکړي چې د.  ټپي کړي دي

  . ډول کله چې په پوستو کې د وژونکې قوه کاروي
 

د دفاع وزارت د . دامهال دواړه د د فاع او کورنيو چارو وزارتونو کې د ملکي تلفاتو د پلټلو ميکانيزم وجود لري
د ملکي تلفاتو پېښې د حقوقو . وياوپراسيون رئيس د سيمه يزو قول اردو څخه د ورځنئ پيښو راپور تر السه ک
د حقوقو رياست د پلټلو وړ پېښې . رياست ته استول کيږي او هم هغه پريکړه کوي چې کومې پېښې و څيړل شي

                                                 
  ٢٠١٢،  ٢۶اپريل  د ګرځنده تليفون د ليارې د عيني شاهد سره د يوناما مرکه ، کنړ واليت ، پيج دره ، د ١٠٦
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که ادعاوي ريښتينې ثابت شي نو بيا نظامي . سيمه يزو قول اردو ته استوي چې دغه پېښې نظامي څارنوال څيړي
د کورنيو چارو وزارت په ملکي تلفاتو کې د ملي پوليسو، . مې ته استويڅارنوال دوسيي د پريکړي لپاره محک

که .  سرحدي پوليسو، نظم عامه پوليسو او سيمه يزو پوليسو پر ضد ادعاو لپاره هم دغه ورته پروسيجر کاروي
ډير  څه هم دا ميکانزومونه کاريږي،خو د ملکي تلفاتو د کمي او مخنيوي پر ځاي د متهم فرد په حساب ورکونه

 .  تمرکز کيږي
 

يوناما يو ځل بيا افغان ملي امنيتي ځواکونو ته  خپله سپارښتنه باندې تاکيد کوي چې د نظارت او حساب ورکونې په 
موخه دي خپل تشکيل کې دايمي ميکانېزمونه رامنځ ته کړي، په ځانګړي توګه په ملي اردو کې، چې دوي  د 

يوناما د دي څخه خبرده چې د . ل د ډيرې  نظامي عملياتو رهبري کوينړيوال نظامي ځواکونو جال په خپلواک ډو
دفاع وزارت څو فوق العاده کميټۍ په دي موخه تشکيل کړي په ځانګړې ډول، څو د ملکي تلفاتو غټې پېښي وڅيړي 

هر حال په .  اوهم  دوي د فاع وزارت د حقوقو ريئس د ملکي تلفاتواړوند پيښو لپاره خپل ارتباطي غړي ټاکلي دي
کې بشپړيږي  ٢٠١۴افغان امنيتي ځواکونو ته د امنيت د ليږد او کنترول په نظر کې نيولو سره چې ټاکل شوي ده په 

نو اړينه ده چې د امنيتي چارواکو يودايمي  ځانګړې ټيم جوړ کړي چې  د ټول افغان امنيتي ادارې پکې  استازيتوب 
  ١٠٧.ولري

  
ځواکونو ته منسوب ملکي تلفات د دفاع وزارت کې د حقوقو رئيس سره  يوناما په  دوامدارډول افغان امنيتي

که څه هم د يوناما له خوا د مالوماتو شريکوالي له امله ابتکار، چلن او د پلټلو د  پايلو په درلودلو . شريک کړي
لخوا تحقيقاتو  د بيلګي په څير يوناما د الندې پېښو په اړه افغان ملي اردو. کې کوم پرمختګ ندي رامنځ ته شوي
   ١٠٨.په اړه کوم ځواب ندي  تر السه کړي

.  
د جنوري په اومه ، د خوست واليت د باک ولسوالۍ د نار کلي سيمه کې ملي اردو د يو شخصي  •

موټر چلونکې هغه مهال  په ډزو ټپې کړ کله چې هغه د ملي اردو پوستې ته په رارسيدو د هغه  
 .  دريدو اشاري ته موټر ونه درو

کلن ملکي  ۴۵مه د کنړ واليت ، بر کنړ د شنګر سيمه کې ملي اردو په ډزو يو  ١۴نوري په د ج •
سړي ووژه ، کله چې هغه په غره کې د سوزيدو لرګي ټولول او دغه ځاي نه تل د دولت ضد 

 . وسلوالو په دولتي ځواکونو بريدونه کول
وليسو يو ملکي موټرسائکل مه د کندهار واليت د ښار په اتمه ناحيه کې ملي پ٩د مارچ په  •

چلونکې په ډزو هغه وخت  ووژه، چې د ادعا له مخې د پوليسو د دريدو اشاري ته په پوسته کې 
 . ونه دريد

مه د فرا ه واليت په خاک سفيد ولسوالۍ کې د ملي اردو  د ځوابي بريد په توګه  ١٣د جون په  •
ې د ملي اردو په موټرباندې ماين هغه مهال دري ملکي کسان په ډزو مړه او يو يې ټپي کړه چ

 .  وچاوديد
 

 د ځاي پر ځاي شويو چاوديدونکو توکو په کار اچونه،ليري کونه، خنثي کونه او پر وړاندي يې مبارزه
 

کال کې د ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکو توکو کاروني د ځانمرګو او پيچلو بريدونو په ګډون د  ٢٠١٢په 
کال په لومړيوشپږو مياشتو کې ځاي پر ځاي  ٢٠١٢د  ١٠٩.منځته کړي دهاکثريت ملکي وګړو مرګ ژوبله را

                                                 
يوناما په منظمه توګه د دفاع له وزارت سره د دي وزارت د حقوقو د رياست له الري په ارتباط کې ده ترڅو د دفاع وزارت د ملکي  ١٠٧

کال د مي په مياشت کې پدي  ٢٠١٢که څه هم د دفاع وزارت د . خلکو د مرګ ژوبلو د پيښو د تحيققاتو لپاره يوه کميټه رامنځته کړي
  .افقه وکړه چې دغه کار به کوي خو تراوسه پدي اړه کوم عملي اقدم نده ترسره شويمو

مه ناسته چې  ملي اردو ته منسوب د اوه پيښو ٨او د مئ په  ٢۶کال د مارچ په  ٢٠١٢يوناما د وزارت دفاع د حقوق رئيس سره د   ١٠٨
  .ښت واستولويوناما د دي لستونو بيا ځل يادا ٢٠د جون په . دوه لستونه يي وسپارل

چې پيچلي بريدونه هغه قصدي همغږې بريدونه . پيچلي او ځانمرګي بريدونو کې ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکي توکي کارېږي  ١٠٩
، تر يو نه ډېر )په ځان پوري تړلي چاوديدونکي توکي، په موټر کې ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکي(دي چې په هغه کې ځانمرګي الي 

د دي لپاره چې يو بريد پيچلي و ګڼل شي . شامل وي) راکيټونه+ په ځان پوري تړلي چاوديدونکي توکي (ډېري الي بريدګر او له يو نه 
  . بايد دغه دري عناصر ولري
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سلنه ملکي مرګ ژوبله رامنځته  ۵٣شوي چاويدونکي توکي او د ځاي پر ځاي شويو چاوديدونکو توکو تاکيتک 
د ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکو توکو جوړول نسبتٌا ارزانه اسلحه ده؛ نولدي امله وړاندوينه کېږي چې  . کړي ده

د دولت ضد عناصر به د دي اسلحي جوړوني او کاروني ته ادامه ورکړي او دابه د ملکي خلکو نوره مرګ 
  .ژوبله رامنځته کړي

نړيوال نظامي ځواکونه له ډيري مودي راپديخوا په سيمه کې دا هڅي رهبري کوي تر څو ځاي پر ځاي شوي 
د انتقال د . د ساتني لپاره دا خورا مهم کار دي د ملکي خلکو. چاوديدونکي توکي کشف، خنثي او له منځه يوسي

پروسي په چوکاټ کې ايساف  بايد دا ډاډه کړي چې افغان ملي  نظامي ځواکونه د نړيوالو نظامي ځواکونو له 
. حضور ورسته د دي قابليت لري تر څو ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکي توکې کشف، خنثي او له منځه يوسي

ايساف افغان ملي نظامي ځواکونه روزلي مجهز کړي او مالتړ يې کړي ترڅو د ځاي سربيره پردي، که څه هم 
پر ځاي شويو چاوديدونکو توکو په وړاندي د مبارزي قابليت ولري خو په اوس وخت کې افغان ملي نظامي 
ره ځواکونه په کافي توګه ندي روزل او مجهز شوي  تر څو د ځاي پر ځاي شوي چاويدونکو توکو ګواښ په موث

د بيلګي په ډول، که څه هم د افغان ملي نظامي ځواکونو قابليتونه د ځاي پر ځاي . او خپلواکه توګه له منځه يوسي
شويو چاويدونکو توکو په خوندي له منځه وړلو کې لوړ شوي دي خو د دوي قابليت ترڅو معلومات  او مدارک 

او همدارنګه د هغو کسانو په عدلي تعقيب کې چې  راغونډ کړي چې د جنايې تحقيقات او د ارپکو ضد عملياتو کې
تري ګټه واخلي  ) د ځاي پر ځاي شويو چاويدونکو توکو کارونه(ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکي توکي جوړوي

  ١١٠.کمزوي دي
 

د افغان ملي پوځ، افغان ملي پوليسو او د ملي امنيت رياست ترمنځ موثره همکاري ډيره اړينه ده ترڅو دا ډاډه 
چې د ځاي ) کال ورسته کله چې د انتقال پروسه بشپړېږي ٢٠١۴(ې افغان ملي ځواکونه د دي قابليت لري شي چ

د افغانستان د ملي امنيت . پر ځاي شويو چاوديدونکو توکو په وړاند په موثره او کلي توګه عمليات ترسره کړي
وکو په ضد ملي ستراتېژي نيټه د ځاي پر ځاي شويو چاويدونکو ت ٢۴کال د جون په  ٢٠١٢د  ١١١شوراي

دغه ستراتېژي داړونده  ملي امنيتي ادارو عمليات د ځاي پر ځاي شويو چاوديدونکو توکو په . تصويب کړه
د افغانستان حکومت به  د دي ستراتېژي تطبيق لپاره دوامداره او با ثباته همکاري ته اړتيا . وړاندي همغږي کوي

سي سي ډبليو (ينو عرفي اسلحو د کنوانسيون دوهم ضميموي پروتوکول ناټو، په ځانګړي توګه د ځ/ايساف. ولري
السليک کوونکي هيوادونه  د ځاي پر ځاي شويو چاويدنکو توکو په وړاندي او د دي توکو د خنثي  ١١٢) ٢اي پي 

د ځاي پر ځاي شويو  ١١٣.کولو د موثره، مرکزي مديريت لرونکي عملياتو لپاره نوري منابع وقف کړي
توکو پر وړاندي د مبارزي ملي ستراتېژي بريالي تطبيق، د افغان ملي امنيتي ځواکونو او د قانون د چاوديدونکو 

حاکميت د ادارو د قابليتونو پرمختګ تر څو هغه اشخاص او ډلي چې ځاي پر ځاي شوي چاويدونکي توکي 
يانو د ساتني لپاره حياتي توليدوي تعقيب، تشخيص او تر عدلي تعقيب الندي ونيسي د انتقال د پروسي او د ملک

  .ارزښت لري
 

                                                 
، د پوځ تاکتيکونه، مهارتونه او پروسيجرونه، )٩٠،١۵-٣اف ام ( ١۵. ٩٠-٣-پيښي په ځاي کې کارونه يا استحصال، اي ټي ټي پي  ١١٠

  .٢٠١٠مرکز، د پوځ رياست، واشنګټن ډي سي، د جوالي اتمه . ٩٠٫١۵-٣شميره 
  .جمهور رئيس کرزي د  ملي امنيت شوراي مشري کوله  ١١١
سي سي ډبليو (ايساف د تړون غړيو هيوادونو د ځينو عرفي اسلحو د کنوانسيون دوهم ضميموي پروتوکول / د ناټو ۴١څخه  ۵٠له   ١١٢

راليا، اتريش، بلجيم، بوزنيا او هزارګوينا، بلغاريا، کاناډا، کروتيا، د چک جمهوريت، ډنمارک، آلبانيا، است. تصويب کړي ده)  ٢اي پي 
ايل سوادور، استونيا، فنلنډ، فرانسه، جورجيا، جرمني، يونان، هنګري، ايسلنډ، ايرلنډ، ايټاليا، اردون، لټويا، ليتونيا، لکسمبرګ، 

، جمهوريت کوريا، رومانيا، سلواکيا، سلوانيا، هسپانيا، سويډن، ترکيه، اکرين، منتګرو، هالنډ، نيوزلنډ، ناروي، پولنډ، پورتګال
  .  انګلستان، اياالت متحده امريکا

and-numbers-http://www.isaf.nato.int/troop-ايساف بسپنه ورکونکي هيوادونه، /د ناټو ١١٣
contributions/index.php 
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 افغان سيمه ايز پوليس او د ملکي خلکو ساتنه  
 

 ځغلنده نظر   
ولسواليو له حکومتي چارواکو، پوليسو، قومي  ۵١يوناما د جنوري د مياشتې څخه بيا د جون تر مياشتې پوري د 

نظرونه د سيمه اېزو پوليسو د پروګرام د مشرانو او نورو اړونده کسانو سره ساله مشوري وکړي تر څو د دوي 
ډيرو ټولنو او سيمه ايزو دولتي چاوراوکو د سيمه ايزو پوليسو له امله د امنيي الس ته   ١١٤.تطبيق په اړه واخلي
که څه . او ويلي په هغو سيمو کې چې سيمه اېز پوليس شتون لري امنيتي حالت ښه شوي دي ٫راوړنو پخلې کړي

خو يوناما د سيمه ايزو  ٫واليو کې د سيمه يزو پوليسو السته راوړنو ته ښه راغالست وايې هم ټولنوپه ډيرو ولس
 ١١٥.پوليسوبشري حقونو احترام په اړه ګڼ بيالبيل نظرونه ترالسه کړي 

د کنړ، ميدان وردګ او کاپيسا واليتونوسيمه يزچارواکواوټولنوسيمه يزوپوليس له دي امله ستايلي چې د عمومي 
دوي د سيمه ېزو پوليسو د راتلونکي پروګرام په اړه په ځانګړي ډول . وږدو کې تګ راتګ ډاډمن کړيليارو په ا

د ټولنې خلکو په ټنګارسره وړانديز کړي چې سيمه يز پوليس . وروسته يي خپلي انديښنې په ډاګه کړي ٢٠١۴د 
پاتې ، د قانون واکمنې پياوړي او دي په افغان امنيتي ځواکونو کې راګډ کړاي شي ترڅو امنتي السته راوړنې تل 

  . پراخه نظارت ډاډمن شي
  

ډيرو سيمه ايزو اوسيدونکو انديښنه په ډاګه کړي ده چې د سيمه ايزو پوليسو په ګمارنه او چاڼ کونه کې ستونزي 
وجود لري؛ د دولت ضد عناصر په سيمه ايزو پوليسو کې نفوذ کوي او د ملي پوليسو له لوري د سيمه ايزو 

همدارنګه د نظارت ميکانيزم ضعيف دي او د سيمه ايزو پوليسو د . سو د قومندي او کنټرول پروسه ضعيفه دهپولي
د سيمه ايزو پوليسو . افسرانو د حساب ورکوني پروسه د بشري حقونو د  تيرو او اوسنيو تيرويو لپاره ضعيفه ده

کې ناکامي په ځينو سيمو کې معافيت نور هم د تيرو او اوسنيو تيرو په تحقيقاتو او د هغوي په عدلي تعقيب  
د بيلګي په ډول يوناما د کندز، پل خمري، خاص ارزوګان، خير کوټ او شاه ولي کوټ  له . ډاډمن کړي دي

ولسواليو څخه راپورنه تر السه کړي دي چې ملي پوليسو د هغو سيمه ايزو پوليسو په عدلي تعقيب او تحقيقاتو 
  .ري حقونو څخه يې تيري کړي دي او ياهم جرمي اعمال ترسره کړي ديکې پاته راغلي دي چې د بش

  
په ) سي آي پي(د سيمه ايزي دفاع نور نوښتونه هم د انديښني وړ دي؛ لکه د اساسي تأسيساتو د ساتني پروګرام 

کال د ډيسمبر په مياشت کې جمهور ريس کرزي د دغه پروګرام د لغوه  ٢٠١١شمال او شمال ختيځ کې چې د 
يوناما يو ځل بيا خپله انديښنه د  سي آي پي د پروګرام . لو امر صادر کړ ولي دغه پروګرام بيا هم دوام وموندلکو

  . کال د ملکي کسانو د ساتني په کلني راپور کې ذکر شوي دي ٢٠١١په اړه په ډاګه کوي لکه څنګه چې د 
  

يوناما . دوده قومنده او کنټرول د انديښنې وړ دهپه ځينو ولسواليو کې د ملي پوليسو لخوا د سيمه ايزو پوليسو مح
او د سيمه ايزو پوليسو ) په ځانګړي توګه امنيت ملي او پوليسو(راپورونه ترالسه کړي دي چې د واليتي مقاماتو 

يوناما همدارنګه راپورنه ترالسه کړي دي چې د . د قومندانانو ترمنځ ضعيفه همغږي او همکاري  وجود لري
چې دغه پروګرام کې د (يسو په ګمارنه او چاڼ کونه کې سيمه ايز قومندانان او زورواکان سره لدي سيمه ايزو پول

د مقايسي له مخي ملي پوليس او د ملي امنيت رياست د سيمه . نفوذ لري) امريکا خاص قوتونه قوي شتون لري
هده کړي دي چې  افغان ملي يوناما همدارنګه مشا. ايزو پوليسو په ګمارنه او چاڼ کونه کې محدود رول لري

پوليس د سيمه ايزو پوليسو د ماموريت او راپور ورکولو په سلسله مراتبو په اړه پوره معلومات نلري؛ چې دا د 
  .سيمه ايزو افغان ملي پوليسو د قومندان د رهبري مهارتونو لږ والي ته اشاره کوي

  

افيت، حساب ورکوني او نظارت په اړه څنګه چې د يوناما يوناما يو ځل بيا خپله انديښنه د سيمه ايزو پوليسو د مع
کال دجنوري او  ٢٠١٢د  ١١٦.کال د ملکي خلکو د ساتني په کلني  راپور کې رغلي دي په ډاګه کوي ٢٠١١د 

جون د مياشتو ترمنځ يوناما راپورنه ترالسه کړي دي چې سيمه ايز پوليس نسبتًا خپلواک عمل کوي او په دوي 
  .يو تيرو په وړاندي له پوره معافيت څخه برخمن ديباندي د ادعا شو

                                                 
په  “خپل سري سيمه يزو پوليسو”په دي کې د نورستان واليت د برګمټال او کامديش ولسواليو د ټولنو مشورې هم شامل دي چې   ١١٤

  .  اړه وو
د دي پرګرام . ليت کويسيمه يز پوليس فعا ٠٠٠،١۵ولسواليو کې  ٧٠پوري په سراسر افغانستان کې په  ٢٢کال د جون د ٢٠١٢د   ١١٥

 CFSOCC-A DCOد آيساف د مرکز  او متحده اياالتو . [ سيمه يز پوليس رامنځ ته شي ٠٠٠،٣٠تر پايې پوري  ٢٠١۴له مخي به د 
  اګست لومړي ، د يوناما سره ناسته  ١او  ٢٢کال د جون په   ٢٠١٢سره   د

  .٢٠١٢مخونه، فبروري  ٣۶-٣۵کال د ملکي خلکو د ساتني کلني راپور؛  ٢٠١١د يوناما د   ١١٦



 

٤٣ 
 

ه د ړو د ساتين په اګړد ملکي و ېو کړپه وسلوالو شخ ېپه افغانستان ک
شپ٢٠١٢ راپورېمياشتږکال

  

کال کې د کورنيو چارو د وزارت د سيمه ايزو پوليسو د رياست، افغان ملي پوليسو او ايساف له  ٢٠١٢يوناما په 
: په دغو هڅو کې دا شيان شامل ول. لوري د سيمه ايزو پوليسو د پروګرام پراخ نظارت لپاره هلي ځلي تأييد وي

و چارو د وزارت د سيمه ايزو پوليسو د رياست له لوري د سيمه ايزو پوليسو سيمو څخه ليدنه، د امنيه د د کورني
قومندانانو، د ملي او سيمه ايزو پوليسو د ارتباطي کسانو او د سيمه ايزو پوليسو د قومندانانو ترمنيځ منظمي ليدني 

سربيره پردي، . ه عامو خلکو سره منظمي ناستيکتني او د سيمه ايزو پوليسو د سيمو او په دغو سيمو کې ل
ايساف هڅي وکړي ترڅو د سيمه ايزو پوليسو د قوي کولو لپاره باثباته ميکانيزم رامنځته کړي؛ هغه دا چې افغان 

په دغو هڅو کې دا . خاص قوتونه سيمه ايز پوليس ورزي ــ دغه چاره په ځينو ولسواليو کې شروع شوي ده
د کورنيو چارو وزارت د دي وزارت د سيمه ايزو پوليسو د رياست په چوکاټ کې يو  يادونه هم شوي ده چې

دغه اداره به . اداره رامنځته کړي ترڅو د سيمه ايزو پوليسو له لوري د بشري حقونو د سختو تيرو پلټنه وکړي
عدلي مراجعو ظاهرًا د يوي داسي مرجع په توګه کار وکړي چې د بشري حقونو څخه د تيرويو کره شوي پيښي 

همدارنګه دغه خاصه اداره به د پوليسو د قومندان، جنايې امريت، د ملي امنيت د . ته د عدلي تعقيب لپاره وليږي
اداري د استازو او سيمه ايزو شوراګانو له لوري مالتړ وشي؛ او دغه اداره به د سيمه ايزو پوليسو سيمو څخه 

کال  ٢٠١٢په هرصورت د  ١١٧.د تيرويو پيښو پلټنه ترسره کړي ليدنه کوي ترڅو د سيمه ايزو پوليسو له لوري
کې يوناما له سيمه ايزو خلکو څخه په دوامداره توګه راپورونه ترالسه کړل چې افغان ملي پوليس په ډيرو پيښو 
کې د سيمه ايزو پوليسو هغه غړي چې له بشري حقونو څخه يې تيري کړي وي نه نيسي او د هغوي تحقيقات 

  . نکوي
  

وناما په پرله پسي توګه راپورنه ترالسه کړي چې د سيمه ايزو پوليسو د ګمارني ا چاڼ کوني طرزالعمل ندي ي
د بيلګي په ډول د فراه واليت د خاک سفيد له ولسوالۍ څخه قومي مشرانو راپور ورکړي چې د . پلي شوي

د سيمه ايزو . نده ترسره شوېسيمه ايزو پوليسو به ګمارنه کې ساله مشوره  ١٨ولسوالۍ له شوراي سره د 
پوليسو د ګمارني او چاڼ کوني د طرزالعمل په تطبيق کې پاته راتلل معافيت ته نوره وده ورکوي؛ او دا د دي 
المل کيږي چې ضعيف کانديدان او د بشري حقونو څخه تيري کونکي و ګمارل شي  چې د سيمه ايزو پوليسو او 

  ١١٨.ي باوري رامنځته شيهغو ټولنو کې چې دغه پوليس کار کوي ب
  

غير مؤثر ګمارنه او چاڼ کونه همدارنګه د ملي پوليسو لخوا د سيمه ايزو پوليسو کنټرول او قومنده کمزوري 
همدارنګه ضعيفه چاڼ کونه د دي المل کيږي چې د دولت ضد عناصر په سيمه ايزو پوليسو کې نفوذ پيدا . کوي

  ١١٩.سيمي د خلکو لپاره جدي امنيتي ستونزي را والړويکړي چې دا پخپله د سيمه ايزو پوليسو او د 
  

که څه هم سيمه ايز مشران د سيمه ايزو پوليسو د روزني اهميت باندي پوهيږي، خو دوي يوناما ته ويلي چې د 
په اوسنيو وختونو کې د . ورځني روزني پروګرام چې اوس يې سيمه ايزو پوليسو ترالسه کوي کافي ندي ٢١

د سيمه ايزو پوليسو د روزني په تعلمي نصاب کې ځاي شوي دي چې په هغه کې د بشري بشري حقونو توکي 
لدي نه موخه داده ترڅو سيمه . حقونو لومړني مفاهيم چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي دي شامل دي

ه چې د څنګ ١٢٠.ايز پوليس وپوهيږي چې څنګه بشري حقونه په عمل کې د دوي د ساتني د وظايفو برخه دي
افغان ملي (سيمه ايزو پوليسو د روزني پروګرام تر ډيره حده د نظامي تاکتيکونو په روزنه باندي متمرکز دي 

؛ دا جوته نده چې په عمل کې ايا د بشري حقونو روزنه به د سيمه ايزو پوليس په کړنو )پوليس محدود برخه لري
   ١٢١.احترام ولري کې تغير راولي چې دوي څنګه بشري حقونو ته په سيمه کې

  

                                                 
نيټه د يوناما ناسته د کورنيو چارو د وزارت د سيمه ايزو پوليسو د رياست د ريس جنرال  ١٠کال د جنوري د مياشتي په  ٢٠١٢د   ١١٧

  .علي شاه احمدزي سره
واليت په پلخمري ولسوالۍ کې د بغالن . د سيمه ايزو پوليسو او ټولنو ترمنځ بي باوري او خفګان کيدايشي د تاوتريخوال المل شي  ١١٨

دغه . د تاجک افغان ملي پوليسو او پښتنو سيمه ايزو پوليسو او تاجک او پښتنو قومي مشرانو ترمنځ اوس هم ترينګلتيا شتون لري
کړي د ترينګلتيا لدي کبله رامنځته شوه چې امريکايې خاص قوتونو په يو لوريز ډول بي لدي چې واليتي مقامات او پولس سره مشوره و

  .کال په نيمايې کې سيمه ايز پوليس وګمارل ٢٠١٢
  .د دغه راپور د مخالفو وسلوالو ګروپونو او سيمه ايزو پوليسو برخه وګورئ  ١١٩
  آي ډي سي او–سي اف اس او سي سي  –د يوناما ناسته د ايساف به مرکز کې د يو اس آي  ٢٢کال د جون د مياشتي  ٢٠١٢د   ١٢٠
که . سيمو کې روزي ٧، په اوس کې افغان خاص قوتونه سيمه ايز پوليس په )افغانان بايد افغانان وروزي(د هغه اصل له مخي چې   ١٢١

ايساف يادونه کړي چې . څخه هم دغه روزنه سيمه ايزو پوليسو قابليت تقويه کوي خو افغان ملي پوليس په دغو روزونو کې برخه نلري
و ته بايد د سيمه ايزو پوليسو به تختنکي او اساسي برخو کې پراخ رول ورکړل شي؛ په راتلونکي کې پالن دا دي چې افغان ملي پوليس

  )آي ډي سي او–سي اف اس او سي سي  –د يوناما ناسته د ايساف به مرکز کې د يو اس آي  ٢٢کال د جون د مياشتي  ٢٠١٢د (



 

٤٤ 
 

ه د ړو د ساتين په اګړد ملکي و ېو کړپه وسلوالو شخ ېپه افغانستان ک
شپ٢٠١٢ راپورېمياشتږکال

  د سيمه ايزو پوليسو له لوري د بشري حقونو څخه تېري؛ او معافيت
يوناما په اوسنيو وختونو کې د افغان ملي پوليسو او قضايې ادارو له لوري د سيمه ايزو پوليسو څخه تحقيقات، د 

ه ايزو پوليسو له لوري په هغوي نيونه او عدلي تعقيب ته ښه راغالست وايې؛ مګر يوځل بيا خپله انديښنه د سيم
کال په تيرو شپږو مياشتو کې  ٢٠١٢د  ١٢٢.اوس او پخوا کې د بشري حقونو څخه د تيرويو په اړه څرګندوي

راپورنه وايې چې د سيمه . يوناما په شپږو واليتونو کې د سيمه ايزو پوليسو په وړاندي شکايتونه ثبت کړي دي
د جرمي اعمالو په بدل ( و او ښځو په بد کې ورکولو کې الس لري، ايزو پوليسو افسران په مستقيم ډول د نجون

چې دا په واضيح ډول ديته اشاره کوي چې د سختو بشري حقونو څخه د تيرويو او ) کې د نجونو او ښځو ورکول
کال کې يوناما د سيمه ايزو  ٢٠١٢په . جرمي کړنو په وړاندي سيمه ايزو پوليسو حساب ورکونه شتون نلري

  :د معافيت پيښي ثبت کړي دي چې الندي يې يو څو بيلګي وړاندي کيږي پوليسو
  

نيټه د کندز واليت د کندز په ولسوالۍ کې د سيمه ايزو پوليسو يو قومندان يوه  ١٧کال د مي په  ٢٠١٢د  •
کلنه نجلي د خپلو سيمه ايزو پوليسو يو بل غړي ته په بد کې ورکړه؛ او د هغوي ترمنځ يې د زور  ١٨

دوي ادعا کوله چې د يوه بالقوه شخړي مخه يې د  دغو دوو سيمه ايزو . ه زمينه مساعده کړهواده ت
د راپورونو له مخي په لومړيو پنځو . پوليسو ترمنځ چې د يوه واده له امله رامنځته شوي وه نيولي ده

سو د سيمه افغان ملي پولي. ورځو کې د دغو دوو مرتکبينو څخه يې يوه له نجلي سره زبر زنا کړي وه
ايزو پوليسو هغه غړي چې نجلي يې ترالسه کړي وه پدي خاطر ونيول چې کيدايشي له نجلي سره يې 

د . زبر زنا کړي وي؛ او څو روځي ورسته ېې د هغه ورور چې د سيمه ايزو پوليسو غړي وو ونيول
ضوع راپورته کله چې په لوړه کچه مو) له پيښي څخه يوه مياشت ورسته(نيټه  ٢٢جون د مياشتي په 

شوه نو افغان ملي پوليسو د سيمه ايزو پوليسو قومندان چې د نجلي په بد کې ورکولو کې يې الس درلود 
مګر پوليسو تراوسه د سيمه ايزو پوليسو يوبل غړي چې په . او د سيمه ايزو پوليسو يوبل کس ونيولو

 .دغه قضه کې الس لري ندي نيولي
  

نيټه د پکتيکا واليت د خير کوټ په ولسوالۍ کې د سيمه ايزو  ١٢کال د مي د مياشتي په  ٢٠١٢د  •
پوليسو يو قومندان اوڅلورو تنو سيمه ايزو پوليسو د ځمکي پرسر په يوه شخړه کې يو کس په ډزو 

دغه موضوع په يوه جرګه کې راپورته شوه چې جرګې تصميم ونيول چې د سيمه ايزو پوليسو د . ووژل
افغان ملي پوليسو د سيمه ايزو . کې د مړه شوي کس کورنۍ ته ورکړيکلنه لور په بد  ٧قومندان 

پوليسو له قومندان او دهغه کسان نه ونيول او نه يې هم له هغوي څخه د قتل د جرم يا بد کې د نجلي د 
 . ورکول په خاطر تحقيقات وکړل

 

سيمه ايزو پولسو د ارزوګان واليت د چوري په ولسوالۍ کې د  ۵کال د مارچ د مياشتي په  ٢٠١٢د  •
سيمه ايز پوليس قانوني واک . ګروپونو څو کورنو ته د ننه شول او و يې پلټل او دوه کسه يې ونيول

د راپورنه له مخي د تالشي . نلري چې د افغان ملي پوليسو غوندي تالشي ترسره کړي او خلک ونيسي
يول شويو دوو کسانو څخه يې يو له ن. په جريان کې سيمه ايزو پوليسو يوه نجلي او يو زوړ کس ووژلو

سره لدي چې په دي اړه ډير شکايتونه وشول، سيمه . ورسته مړ وموندل شو او بل اوس هم ورک دي
ايزو خلکو يوناما ته وويل چې افغان ملي پوليسو د سيمه ايزو پوليسو دغه شکمن کسان د ملکيانو د 

غه شخص پيدا کړي چې د سيمه ايزو پوليسو وژولو په خاطر و نه نيول؛ او په دي کې پاته راغلل کې ه
 .لخوا نيول شوي وو

 

کال د جنوري په مياشت کې ترسلو ډيري کورنۍ د اروزګان واليت د خاص اروزګان له  ٢٠١٢د  •
ولسوالۍ څخه د دي واليت مرکز ترينکوټ او د کندهار واليت سپين بولدک ولسواليو ته د سيمه ايزو 

يوناما د سيمه ايزو خلکو او مقاماتو . ه د تيريو له کبله بي ځايه شوېپوليسو د پرلپسي بشري حقونو څخ
څخه راپورنه ترالسه کړي دي چې د سيمه ايزو پوليسو يو قومندان او د هغه ګروپ د تير کال راهيسي 

د افغان ملي پوليسو څارنوال يوناما ته ويلي دي . ملکيان د خاص اروزګان په ولسوالۍ کې وژلي دي ١۵
که څه هم سيمه ايزو مقاماتو هڅي  ١٢٣.ه دغه اړه د نهه کسانو د وژلو قضيي مستندي کړي ديچې هغه پ

                                                 
 ٢٠١١س علي شاه احمدزي يوناما ته خبر ورکړ چې د د جون په لسمه او د جوالي په دوهمه نيټه د سيمه ايزو پوليسو د رياست ري  ١٢٢ 

  .تنو څخه تحقيقات شوي دي او عدلي ادارو ته معرفي شوي دي ۴٢کال د اګست د مياشتي څخه تر اوسه پوري د سيمه ايزو پوليسو د 
  .و د څارنوال سرهنيټه د اروزګان واليت په مرکز ترينکوټ کې د يوناما مرکه د پوليس ١٣کال د مي د مياشتي په  ٢٠١٢د   ١٢٣



 

٤٥ 
 

ه د ړو د ساتين په اګړد ملکي و ېو کړپه وسلوالو شخ ېپه افغانستان ک
شپ٢٠١٢ راپورېمياشتږکال

يوناما دغه . کړي دي چې د سيمه ايزو پوليسو دغه قومندان ونيسي خو د هغه په نيولو کې پاته راغلي دي
پوليسو د  چې د سيمه ايزو( قضيه د امريکايې خاصو ځواکونو سره مطرح کړي ده اما هغوي يادونه کړي 

که څه هم د . ، او دغه ادعاوي د مليت په اساس راپورته شوي دي)قومندان په وړاندي قوي اسناد نشته
کال د جنوري په مياشت کې پوليسو د سيمه ايزو پوليسو دغه قومندان ونيول خو ورسته بيرته  ٢٠١٢

يسو د قومندان منصب که څه هم دغه کس د سيمه ايزو پول. د خوشي کيدلو حالت جوت ندي. خوشي شو
 .اوس نلري خو پوليس د هغه په بيا نيول کې پاته راغلي دي

  

  په سيمه ايزو پوليسو باندي د دولت ضد عناصرو بريدونه 
  

که څه هم يوناما د هغه مهم رول په اړه چې سيمه ايز پوليس يې په ليرو پرتو سيمو کې د دغو سيمو د امنيت په 
ملکي کسانو د ساتني په اړه په هغو سيمو کې چې سيمه ايز پوليس په زياتيدونکي اړه لري پوهيږي اما يوناما د 

د دولت ضد عناصرو له لوري په سيمه ايزو  ١٢٤.ډول د دولت ضد عناصرو لخوا په نښه کيږي انديښنه لري
مرګي پوليسو باندي بريدونه چې به هغه کې بي بعيضه تاکتيکونه لکه ځاي پر ځاي شوي چاوديدنکي توکه او ځان

کال د جنوري څخه بيا تر جون پوري د  ٢٠١٢يوناما د . بريدونه د ډيرو ملکي خلکو د مرک ژوبلي المل کيږي
بريدونو کې چې د  ٢٣په ټولټال ) نور ټپيان شوي ۵٨ملکيان وژل شوي او  ١۴(ملکي خلکو مرک ژوبله  ٧٢

اما د ځاي پر ځاي شوي چاويدنکو يون. دولت ضد عناصرو په سيمه ايزو پوليسو بريدونه کړي د ي ثبت کړي
 ۴١ملکيان يې وژلي او  ١٢پيښي ثبت کړي دي چې  ١٣توکو چې په هغه کې سيمه ايز پوليس په نښه شوي دي 

کال تر جون  ٢٠١٢بيا د ) ٢٠١٠اګست (د سيمه ايزو پوليسو د پروګرام له شروع څخه . نور يې ټپيان کړي دي
نور هم  ٢٣۴سيمه ايز پوليس وژل شوي او  ٢٢۴افغانستان کې پوري د دولت ضد عناصرو له لوري په ټول 

  ١٢٥.ټپيان شوي دي
  

  ١٢٦افغان سيمه ايز پوليس او هغه کسان چې ځانونه سيمه ايز پوليس بولي
  

يوناما په پرلپسي توګه راپورنه ترالسه کوي چې غير قانوني مسلح ګروپونه خپل ځانونه په سيمه ايزو پوليسو کې 
ايزو خلکو او د بشري حقونو د ګروپونو لپاره دا نوره هم ستونزمنه کوي چې د قانوي حساب کوي او د سيمه 

د بيلګي په ډول د تخار واليت د خواجه غار او  ١٢٧.سيمه ايزو پوليسو او دولت پلوه مليشو ترمنځ توپير وکړي
کله چې د سيمه  له(کال راهيسي  ٢٠١١درګد په ولسواليو کې دولت پلوه مليشه ګروپونو خپل ځانونه د مارچ 

په سيمه ايزو پوليسو کې د دغو ګروپونه . سيمه ايز پوليس معرفي کوي) ايزو پوليسو تشکيل منظور شوي دي
کال د  ٢٠١٢کال د مارچ د مياشتي او  ٢٠١١د . کال په مارچ کې شروع شوي دي ٢٠١٢رسمي مدغم کيدل د 

سو کې ګمارل شوي او نه هم امريکايې خاصو مارچ تر مياشتي پوري دغه ګروپونه نه هم په سيمه ايزو پولي
ځواکونو له لوري روزل شوي دي او نه هم د کورنيو چارو وزارت له لوري تصديق شوي؛ خو واليتي مقاماتو 

  .هغوي ته سيمه ايز پوليس ويل
يمه ايز س ٢۵٠همدارنګه د نورستان واليت په برګمټال او کامديش ولسواليو کې واليتي مقاماتو په يو لوريز ډول  

پوليس په هره ولسوالۍ کې په دندو ګمارلي بي لدي چې د کورنيو چارو وزارت له لوري تصديق شي او د 
کال د اولي نيمايې څخه دغه کسان په ولسواليو  ٢٠١١د . امريکايي خاصو ځواکونو له لوري روزنه ترالسه کړي

واليت د چهار دري په ولسوالۍ کې يوه بله کال د اګست په مياشت کې يوناما د کندز  ٢٠١٠د . کې فعاليت کوي
سيمه ايز پوليس په يو لوريز ډول د پوليسو د قومندان له لوري په دندو  ٣٠٠بيلګه ثبت کړي ده؛ چېرته چې 

ورسته دغه ګروپ د اساسي تأسيساتو د ساتني په پروګرام کې مدغم شول او ورسته اکثريت يې . ګمارل شوي دي
  .شول سيمه ايزو پوليسو کې مدغم

  

                                                 
د دولت ضد عناصرو په پرلپسي ډول د سيمه ايزو پوليسو ګروپونه په نښه کوي ؛ چې دا کيدايشي ديته اشاره کوي چې سيمه ايز   ١٢٤

  .پوليس د ياغيانو عمليات په هغو سيمو کې چې دوي عمليات کوي له منځه وړي
ه د کورنيو چارو د وزارت د سيمه ايزو پوليسو د رياست د ريس جنرال نيټه د يوناما ناست ١٠کال د جنوري د مياشتي په  ٢٠١٢د   ١٢٥

  .علي شاه احمدزي سره
دغه اصطالح د هغه کسانولپاره کاريږي چې ځانونه سيمه ايز پوليس بولي خو په حقيقت کې  دغه کسان هغه دولت پلوه مليشه  ١٢٦

زو زورواکانو يا امريکايي خاصو قوتونو له لوري د کورنيو چارو د ګروپونو دي چې په يو لوريز ډول يا هم د واليتي مقاماتو، سيمه اي
د سيمه ) لکه څنګه چې د کورنيو چارو د وزارت د سيمه ايزو پوليسو د ګمارني په طرزالعمل کې ويل شوي(وزارت له اجازي پرته 

  .ايزو پوليسو لپاره ګمارل شوي دي
د سيمه ايزو پوليسو له نامه څخه . ې يوناما ته د مرکو په اساس ويل شوي ديپوليس محلي په دري  او سيمه ايز پوليس په پښتو ک  ١٢٧

  . کال د ملکي خلکو د ساتني په راپور کې ذکر شوي دي ٢٠١١بده ګټه اخسته د 



 

٤٦ 
 

ه د ړو د ساتين په اګړد ملکي و ېو کړپه وسلوالو شخ ېپه افغانستان ک
شپ٢٠١٢ راپورېمياشتږکال

  هغه نور اقدمات چې د سيمه ايزو پوليسو د کړنو د ښه والي لپاره ترسره شوي دي
کال کې مشاهده کړي چې موثره هڅي د افغانستان د حکومت او ايساف له لوري ترسره شوي  ٢٠١٢يوناما په 

نه ترالسه يوناما راپور. دي چې د بشري حقونو د تيرويو، قومندي او کنټرول موضوعګانو باندي بحث وشي
د بيلګي په ډول د . کړي دي چې د افغان ملي پوليسو له لوري د سيمه ايزو پوليسو قومنده او کنټرول ښه شوي دي

بغالن واليت د پلخمري په ولسوالۍ کې او د هرات واليت په شينډن ولسوالۍ کې د سيمه ايزو پوليسو د تيريو کم 
  .راپورنه د تير په مقايسه ترالسه شوي دي

سيمه ايزو پوليسو  ٧٧٠کال د مارچ په مياشت کې امريکايې خاصو ځواکونو د وردکو په واليت کې د  ٢٠١٢د  
د بشري حقونو څخه تيري او ناوړو کړنو ادعاوي د دي المل شوي دي چې دغه . خلع سالح کړي دي ٢۵٨څخه  

د (حافظت د پوليسو برخه ول همدارنګه دغه خلع سالح شوي سيمه ايز پوليس پخوا د عامه م. کسان خلع سالح شي
او د ټولنو څخه يې استازولي نکوله ) سيمه ايز امن پروګرام چې د سيمه ايزو پوليسو څخه مخته يې وجود دردلود

ځيني . چېرته چې دوي دنده ترسره کوله چې د کورنيو چارو د وزارت د سيمه ايزو پوليسو د طرزالعمل خالف دي
ن ملي پوليسو او ملي اردو کې مدغم شول او نورو بيرته له سيمه ايزو پوليسو خلع سالح شوي کسان بيرته په افغا

  .سره دنده شروع کړه
 



 

٤٧ 
 

ه د ړو د ساتين په اګړد ملکي و ېو کړپه وسلوالو شخ ېپه افغانستان ک
شپ٢٠١٢ راپورېمياشتږکال

  په زيانمنونکو کسانو د وسلوالې جګړي اغېزي
کال په  ٢٠١٢يوناما د . په افغانستان کې وسلوالي جګړې ښځي او ماشومان په دوامداره توګه اغيزمن کړي دي

ښځو او ماشومانو وژنه او ټپي کيدنه ثبت کړې ده، چې د ټولي ملکي مرګ  ٩٢۵لومړۍ نيمايي کې ټولټال د 
ماشومان وژل شوي او  ٢٣١(د ماشومانو مرګ ژوبله  ۵٧٨په دغو مرګ ژوبلو کې . سلنه تشکيلوي ٣٠ژوبلي 
) نوري ټپيانې شوي دي ٢٢٩ښځي وژل شوي او  ١١٨(د ښځو مرګ ژوبله  ٣۴٧او ) نور ټپيان شوي دي ٣۴٧

  ١٢٨.سلنه تشکليوي ٣٠ال کې د ملکي مرګ ژوبلي  ده چې ک

ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکي توکي د ځمکنيو عملياتو تر څنګ  په جګړه کې د ښځو او ماشومانو د مرګ 
ماشومانو ته  ١۴۴ښځو او  ۵٨د ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکو توکو له کبله . ژوبلي لومړنۍ سبب بلل شوې ده
د ځمکنيو عملياتو په . سلنه تشکيلوي ٢٢او ماشومانو د ټولټال مرګ ژوبلي  مرګ ژوبله اوښتې ده چې د ښځو

سلنه  ٣۴ماشومان وژل شوي دي چې د ښځو او ماشومانو د ټولټال مرګ ژوبلي  ١۶۶ښځي او  ١۵٠نتيجه کې 
  .تشکيلوي

امنځته شوي ملکي تلفاتو چې د هوايې بريدونو په نتيجه کې ر ١٢٩کال په لومړيو شپږو مياشتو کې له  ٢٠١٢د 
يې ښځي او ماشومان وو چې تقريبًا د هوايې بريدونو په پايله کې د ملکي مرګ ژوبلي دوه په دريمه  ٨١دي  

  . او د ښځو او ماشومان د ټولټال مرګ ژوبلي لس سلنه تشکيلوي ١٢٩تشکيلوي؛
 

  د جګړې له کبله د ملکيانو بي ځايه کيدنه
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي . جګړې له کبله بي ځايه شوي ديکال کې ملکيان په دوامداره توګه د  ٢٠١٢په 

کسانو بي ځايه کيدل په افغانستان کې ثبت کړي  ١١۴٩٠٠کال کې د جګړې له کبله ټولټال د  ٢٠١٢کميشنري په 
د تېر کال د همدي مودي په نسبت . کال کې بي ځايه شوي دي ٢٠١٢کسان په  ١٧٠٧٩دي چې د دي له جملي نه 

په دغه موده کې د . سلنه زيات شوي دي ١۴کال کې د جګړې له کبله د بي ځايه شويو کسانو شمېر  ٢٠١٢په 
. ډېرو داخلي بي ځايه شويو کسانو راپور په ترتيب سره له سهيلي، لويديځو او ختيځو سيمو څخه ورکړل شوې ده

لويديځ دوهم . و ته رسيږېتن ٨۴۴١د سهيلي سيمو څخه ډېر زيات داخلي کسان بي ځايه شوي دي چې شمېر يې 
کسان  ۴٠۶٢او جبر له کبله پکښې ) د غيري قانوني مالياتو اخستل(ځايه دي چې د نا امني، ګواښونو، ځورونو 

   ١٣٠.بې ځايه شوي دي

د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کميشنري تحليل دا په ډاګه کوي چې اکثره داخلي کسان د جګړې او امنيتي حالت 
جګړه، د پولي هغي غاړي راکيټي بريدونه، نظامي عمليات او په . له بې ځايه شوي ديد خرابوالي له کب

. کال کې د خلکو د بي ځايه کيدو سبب شوي دي ٢٠١٢څړځايونو باندي ناندرۍ هغه عام الملونه دي چې په 
ثبت کړي  سربېره پردي يوناما د ارزګان واليت د خاص ارزګان په ولسوالۍ کې د بشري حقونو څخه داسي تيري

پوليسو له لوري ) محلي(د بشري حقونو دغه تيري د سيمه اېز و . دي چې د خلکو د بې ځايه کيدو المل شوي دي
  .ترسره شوي دي

 

  په جګړه پوري اړونده نوري پېښي
  د پولي هغې غاړې پاکستان څخه توغندېز بريدونه

ديزو بريدونو راپورنه ترالسه کړي دي چې کال په څير د پولي هغې غاړي پاکستان څخه د  توغن ٢٠١١يوناما د 
کال په لومړيو شپږو  ٢٠١٢يوناما د . د افغانستان په لويديځ کې د کنړ د واليت په سرحدي سيمو لګېدلي دي

يو ملکي وژل (افغان ملکيانو مرګ ژوبله  ١۶مياشتو کې د پولي هغي غاړي توغنديزو بريدونو په پايله کې د
  . ثبت کړي ده) ينور ټپيان شوي د ١۵شوې او 

                                                 
مرګ ژوبله ثبت کړي چې د ټولي ملکي مرګ  ١١٣٩کال د جوالې او ډيسمبر په منځ کې يوناما د ښځو او ماشومانو  ٢٠١١د  ١٢٨

  .تنه وه ٣٩٢٠ټولټال ملکي مرګ ژوبله . سلنه تشکيلوي ٢٩ژوبلي 
 

وژل  ١۶(ښځو  ٣٠کال د له جنوري څخه بيا د جون تر مياشتي پوري د نړيوالو ځواکونو هوايي بريدونو په پايله کې  ٢٠١٢د   ١٢٩
  .مرګ ژوبله رامنځته شوي ده) نور ټپيان دي ٢۵وژل شوي او  ٣٩(ماشومانو  ۶۴او ) ټپيان دي ١۴شوي او 

  .کال د مي مياشت ارقام ٢٠١٢د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کميشنري، سيمه اېز بي ځايه شوې کسان، د  ١٣٠
  



 

٤٨ 
 

ه د ړو د ساتين په اګړد ملکي و ېو کړپه وسلوالو شخ ېپه افغانستان ک
شپ٢٠١٢ راپورېمياشتږکال

 ٣۵له . پيښو ته يې زياتوالي موندلې دي ٢۵د مي په مياشت کې يوناما لس پيښي ثبت کړي دي؛ چې په جون کې 
د جون په مياشت کې د دغو بريدونو په پايله کې تر . څخه لس پيښو کې ملکي مرګ ژوبله رامنځته شوي ده
له بلي خوا د دغو بريدونو په . يت کې  بي ځايه شويديپنځوسو ډيري کورنۍ له کونړ واليت څخه او په کونړ وال

  .وړاندي مظاهره کې دري ښوونځي تړل شوي دي

  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٩ 
 

ه د ړو د ساتين په اګړد ملکي و ېو کړپه وسلوالو شخ ېپه افغانستان ک
شپ٢٠١٢ راپورېمياشتږکال

  لومړۍ ضميمه
  

کال د فبروري د پنځمي نيټي له اعالمي څخه د ملکي کسانو د ساتني پيښي او د دغو  ٢٠١٢د طالبانو د 
  پيښو مقايسه د يوناما د ډاټابيس او ارقامو سره

  

ما موندنيد يونا   د طالبانو د اعالمي پيښي 
ادعا شوي ملکي مرګ ژوبل په مقايسه د يوناما تحقيقاتو په  ۶۴د 

تنه وژل شوي او نهه تنه نور  ۴٨ډاګه کړه چې په دغه پيښه کې 
 .زخميان شوي دي

فضل اهللا (د فبروري په شلمه نيټه خبر خپور شو چې په هغه کې د کنړ والي 
ادره ګل، سوکۍ او ايګل   ي وو چې د غازي اباد په څخه نقل قول شو) واحدي

ماشومانو په  ٢٩سيموکې د امريکايې قواو د بمبارويو په نتيجه کې د شلو ښځو او 
 . ملکيان ووژل شول ۶۴ګډون  

١  

د يوناما تحقيقاتو په ډاګه کړه چې نهه ماشومان وژل شوي او يو بل 
  .ټپي شوي دي

 

يت د مانو ګې ولسوالۍ د ننګلم تنګې په سيمه کې د مارچ په لومړي نيټه د کنړ وال
د رسينو د خبرونه په اساس د امريکايانو په هوايې بريدونو کې نهه ماشومان 

 .ووژل شول
٢  

  نور زخميان شوي؛  ۵کسه وژل شوي او  ٧يوناما تآييد کړه چې 
 

د مارچ په اتمه نيټه يو راپور خپور شو چې په هغه کې ويل شوي وو چې د مارچ 
په اوله اونۍ کې د هلمند واليت په سينګين ولسوالۍ کې د يرغلګرو قواو لخوا 

 .تنه ملکيانو شهيدان شول ۵٨
٣  

د يوناما تحقيقاتو وښوده چې يو ملکي کس وژل شوي او د دي 
  .مسؤليت د دولت ضد وسلوالو په غاړه اچول شوي

 

سين په سيمه کې نيټه د کنړ واليت د شيګل په ولسوالۍ کې د لو ح ١٩د مارچ په 
د الهوري په کلي کې امريکايې قواو د ښځو او ماشومانو په شمول لس تنه 

 .شهيدان کړل او پنځه نور يې ټپيان کړل
۴  

د يوناما تحقيقات و ښوده چې افغان ملي امنيتي ځواکونه او نړيوالو 
نيټه د دوو  ١٢ځواکونو د عملياتو په نتيجه کې د اپريل د مياشتي په 

 .تنه ووژل شول ١۴وو ماشومانو په ګډون ښځو او د

نيټه د بادغيس واليت، دغورماچ په ولسوالۍ کۍ د تاز  ١٢د اپريل د مياشتي په 
بي ګناه وطنوال ووژل شول او څو نور ټپيان شول کله چې  ١٣ناوه په سيمه کې 

 .امريکايې قواو په څو کورونو باندي چاپي واچولي
۵  

  .کس مرګ ژوبله تأييد کړهد يوناما تحقيقاتو د يو ملکي 
 

نيټه د ميدان وردکو په واليت، د سيد اباد په  ١٢همدارنګه د اپريل د ماشتي په 
ولسوالۍ کې د ګالب خيل او تنګي دره په کليو کې امريکايې قواو په عمومي 

 .ملکيان مړه او ټپيان کړل ١٢سړک باندي 
۶  

جګړي برخه  د وسلوالې(دغه پيښه د ملکي کسانو د ساتني پيښه نده
؛ مګر د قانو د حاکميت پيښه ده چې په هغه کې ملکي پوليس )نده

د يوناما تحقيقاتو څرګنده کړه : عمومي ناارميو ته ځواب ويلي دي
چې په دغه پيښه او همدارنګه په نورو سيمو کې مظاره چېان وژل 

 . شوي

سوځولو په  نيټه په افغانستان کې د قران شريف د ١۴او  ١٣د اپريل د مياشتي په 
لخوا په فلوريډا که ترسره ) تيري جون(خاطر چې د متعصب او وحشي کشيش 

شو مظاهري وشوي چې د الس پوسي ملي اردو لخوا په ډزو کې د کندهار په 
 .تنه ملکيان ووژل شول او په سلګونو نور ټپيان شول ١۶واليت او ولسواليو کې 

٧  

هغه کې د د يو ماشوم يوناما د دغي پيښي څيړنه ترسره کړه چې په 
  .او دوو ښځو وژل تأييد شول

 

د اپريل په شلمه نيټه د کنړ واليت د دانګام ولسوالۍ د سي باندي په سيمه کې 
 ٢( يرغلګرو ځواکونو هوايې بريد ترسره کړ چې په نتيجه کې يې نهه ملکيان 

 .شهيدان شول) ماشومان ٢ښځي، 
٨  

جه کې دوه کسه ووژل شول يوناما تأييد کړه چې د دغې پيښي په نتي
 .او شپږ نور ټپيان شول

) هرات(نيټه د کشک کوهنه ولسوالۍ د زمان کاريز په سيمه کې  ٢١د اپريل په 
  ٩ .امريکايې قواو اته بي ګناه ملکيان شهيدان کړل

په ډاټابيس کې نور راپورنه شته چې : د دغۍ پيښي کوم ريکارډ نشته
په چاودنه کې ملکيان وژل  د ځاي پر ځاي شويو چاويدونکو توکو

 .شوي دي

د جون په دوهمه نيټه د بادغيس واليت د سيګ اتيشه ولسوالۍ د عمرزو په کلي 
  ١٠ .کې يرغلګرو يو قومي مشر ووژل او دوه تنه نور يې له ځان سره بوتلل

يوناما د دغې پيښي تحقيقات ترسره کړل او کوم ملکي کس مرګ 
  .ژوبله يې پيدا نکړه

 

واليت د مقر ولسوالۍ د دربوم د سيمي يو مخور قومي مشر حاجي د بادغيس 
سخي داد ونيول شو او يول بل مذهبي مشر سيد حاجي ګل جان اغا چې په زرهاو 

نيټه شهيد  ۶مقتديان يې درلودل له حجري څخه ويستل شو او د مي د مياشتي په 
 \.کړل شو

١١  

ه ثبت کړي؛ يو يونام په دغه پيښه کې د دوو ملکي کسانو مرګ ژوبل
دوه نور کسان هم وژل شوي خو ( ماشوم او يوه ښځه وژل شوي

  ).ملکيان نه ول
 
 

نيټه يرغلګرو ځواکونو د اهن دره په سيمه کې پنځه تنه  ١٨د مي د مياشتي په 
له پيښي ورسته ډيره غټه مظاهر تنظيم شوه .ملکيان د ښځو په شمول شهيدان کړل
تنه يې کوله خو پوليسو د ديموکراسي تر چې د توقيفيانو د راخالصولو غوښ

ملکيان شهيدان او  ١٣١سيوري الندي په مظاهره چېانو بي هدفه ډزي وکړي 
 . زخميان شوي

١٢  

يوناما له دغې پيښي ښه خبر لري او تحقيقات يې ترسره کړل اما د 
ملکي کسانو مرګه ژوله نورستان ته د محدود الس رسي په خاطر 

رزونه داده چې په هوايې بريدونو او ځمکنيو يوناما ا. تأييد نشوه
  شخړن کې ملکي مر

د ملکيانو  احتمالي مرګ ژوبله ثبت شوي . ژوبله رامنځته شوي ده 
 .ده

نيټه يرغلګرو ځواکونو په هوايې  ٢۵لومړنې راپورونه وايې چې د مي په 
ملکيان شهيدان شول ورسته له هغه چې د نورستان واليت د  ٣٠بمباريو کې 

دا ويل کيده چې په سلګونو . ولسوالۍ د مجاهدينو له لوري ونيول شوه دواب
مرګ ژوبله پيښه شوي وه څنګه چې په يوه جرګه کې د نورستان واليت استازي 

په دغو هوايې بريدونو کې دري سوه ملکي کسان وژل شوي او ټپيان : وويل چې
 .شوي دي

١٣  

ي کس وژ ل شوي او دغه پيښه د يوناما لخوا ثبت شوي ده ـــ يو ملک
  .دري نور ټپيان شوي دي

 
 
 

د کنړ واليت د وټه پور ولسواليۍ ته څيرمه د امريکايې قواو او مجاهدينو ترمځ 
نيټي پوري کله چې  ٣٠بيا تر  ٢٨له څلورو وروځو جګړو ورسته د جون له 

يرغلګر له سمي څخه تلل درني بمباري ترسره شوي چې په هغو کې يو څو 
 .ملکي کسان شيهدان شول او څو نور ملکيان ټپيان شول ٢٣مجاهدين او 

١۴  

نيټه رامنځته  ٢٨يوناما يوه پيښه تأييد کړه چې د مي د ماشتي په 
کال د مي د  ٢٠١١د : شوي وه او دا جوته شوه چې دا همدغه پيښه ده

نيټه د هلمند واليت د نهرسراج ولسوالۍ د نورزي په  ٢٨مياشتي په 
ماشومان ټپيان شول او يوه بله ښځه ووژل شوه  ۴کلي کې لږ تر لږه 

  .کله چې د دوي د استوګني ځاي باندي هوايې بريد ترسره شو
 
 

د رسنيو د راپورونو له مخي چې له عامو خلکو څخه يې نقل قول کړي دي د 
ملکيان ووژل شول کله چې  ٢۶هلمند واليت د نوزاد په ولسوالۍ کې لږ تر لږه 

دغه پيښه د . بمباري وکړه ٢٢ګني سيمو باندي د مي په يرغلګرو ځواکونو د استو
ووژل ) مجاهدين(يرغلګرو لخو تأييد شوه چې ادعايې وکړه چې شپږ مخالفين 

نور  ١۴په دغه ورځ . شول خو دغه ادعا د سيمي د اوسيدونکو لخوا رد شوه
ملکيان هم د يرغلګرو لخوا شيهدان شول چې د کابل د اداري مشر لخوا يې هم 

 .ه خپره شوه؛ دغه پيښه د کابل د اداري لخوا هم راپورته شوهمنظر

١۵  



 

٥٠ 
 

ه د ړو د ساتين په اګړد ملکي و ېو کړپه وسلوالو شخ ېپه افغانستان ک
شپ٢٠١٢ راپورېمياشتږکال

  .کسانو وژل تأييد کړل ١١يوناما 
 
 
 

نيټه د خوست واليت د مندوزو ولسوالۍ په سمجي په سيمه کې  ۶د جوالي په 
ملکيان  ١٣يرغلګرو ځواکونو يو کور باندي بمباري وکړه چې په پايله کې يې 

د پولسو قومندان دغه پيښه تأييد کړه او ويي ويل د دي ولسوالۍ . شهيدان شول
چې د غلطو معلوماتو په خاطره په يو کور بمباري شوي چې په نتيجه کې يې د 

  .ماشومان، دوي ښځي او دري سړي شهيدان شوي دي ٨يوي کورنۍ څخه 
 

١۶  

کوم معلومات د دغي پيښي په اړوند ندي ترالسه شوي او نه هم چا د 
  .ژوبلي شکايت کړي دي ملکي کسانو د مرګ

 
  

نيټه د لوګر واليت د ازري ولسوالۍ د تنګي دري په سيمه  ١٢د مي د مياشي په 
د ولسوالۍ وياند دين . ملکيان چې اکثره يې ماشومان ول شهيدان شول ١۶کې 

محمد درويش او د شوراي غړي ډاکتر عبدالولي وکيل تأييد کړه چې ملکيان وژل 
 .شوي دي

١٧  

کي کسانو د مرګ ژوبلي دوي پيښه تأييد کړي په دغه يوناما د مل
وخت کې رامنځته شوي؛ دا معلومه نده چې کومه يې د طالبانو په 

  .اعالميه کې د پيښي سره ورته والي لري
 
 

نيټه د ميدان وردکو واليت د سيد اباد ولسوالۍ د شينز  ٢٣د جوالي د مياشتي په 
و ځواکونو يو زري موټر ولوځول نو دره په سيمه کې کله چې يو ماين د يرغلګر

يرغلګرو په ملکيانو ډزي وکړي او ډاکتره عاقله حکمت د هغي ځوي او د خسر 
 .ګني د کورنۍ څخه يو تن يې شهيدان کړل او د کورنۍ دوه نور کسان ټپيان شول

١٨  

يوناما همداشان پيښه په ډاټابيس کې لري مګر په هغه کې يو ملکي 
  .يان ديوژل شوي او دري نور ټپ

 

د اګست د مياشتي په څلورمه نيټه د پکتيا واليت د احمد خيلو او ځاځي اريوب 
ولسواليو خلکو مظاهري وکړي ورسته له هغه چې يرغلګرو ځواکونو په يوه 

 .ملکيان شهيدان او ټپيان کړل ١٣راکيټي بريد کې 
١٩  

 ٩ملکيان ووژل شول نه  ٨يوناما دغه پيښه تأييد کړه چې په هغه کې 
  ملکيان څنګه چې طالبانو يې يادونه کړي 

 

د رسنيو لخو د اګست د مياشتي په اتمه نيټه راپور خپور شو چې وايې د يوي 
کورنۍ نهه تنه شهيدان شول کله چې يوه ورځ مخته يرغلګرو ځواکونو د دوي 
کور بمباري کړ؛ هلمند واليت د نادعلي ولسوالۍ  د سيمه ايزو خلکو څخه نقل 

د نادعلي ولسوالۍ څخه حبيب اهللا سليماني له اذادي راډيو سره په . قول شوي دي
 .يوه مرکه کې دغه پيښه تأييد کړه

٢٠  

کوم معلومات د دغي پيښي په اړوند ندي ترالسه شوي او نه هم چا د 
  ملکي کسانو د مرګ ژوبلي شکايت کړي دي

 

سوالۍ د ساروان همدارنګه په يوه بله ورته پيښه کې د هلمند واليت د سنګين د ول
  ٢١ سړي او يوه ښځه شيهدان کړل ۴او پوپلزو په سيمو کې خارجي قواو 

کوم معلومات د دغي پيښي په اړوند ندي ترالسه شوي او نه هم چا د 
  ملکي کسانو د مرګ ژوبلي شکايت کړي دي

 
 

د سپتمبر د مياشتي په دريمه نيټه د جالل اباد ښار د انګور باغ په سيمه کې 
ځواکونو د پخوانيو مجاهدينو د يو قومندان حاجي صابر الال په کور  يرغلګرو

  ٢٢ .چاپه وچوله  چې په نتجه کې يې هغه او دوه نور کسان شهيدان کړل

کوم معلومات د دغي پيښي په اړوند ندي ترالسه شوي او نه هم چا د 
 ملکي کسانو د مرګ ژوبلي شکايت کړي دي

 

هلمند واليت، زمينداورو د ولسوالۍ د آذان ناوه په نيټه د  ۴د سپتمبر د مياشتي په 
سيمه کې يرغلګرو له خوا بمباري ترسره شوه چې په نتجه کې يې دري ملکيان 

 .شهيدان شول
٢٣ 

يوناما د دغې پيښي ريکارډ نلري مګر کيدايشي چې له يوي بلي پيښي 
سره چې په همدغه نيټه په يوه بله ولسوالۍ کې له تأييد شويو ملکي 

 . رګ ژوبله سره رامنځته شوي ده ګډه  شوي ويم

د سپتمبر د مياشتي په اتمه نيټه د کنړ واليت د سرکاڼو ولسوالۍ د کنجکل په کلي 
کې بمباري ترسره شوه مخته تردي چې د ښمن ځواکونه کلي ته د ننه شي؛ په 

 .نور ونيول شول ٨ملکيان شهيدان شول او  ١٢دغه پيښه کې 
٢۴  

ه چې د دولت پلوه ځواکونو په سيمه کې عمليات يوناما تأييد کړ
 ٧ملکيان چې په هغو کې  ١٧ترسره کړي چي په نتجه کې يې 

ماشومان او څلور ښځي شاملي دي وژل شوي او د دروي ماشومانو 
 .او يوي ښځي په ګډون څلور کسان ټپيان شوي دي

مياشي له د کنړ او نورستان واليت د قومي مشرانو د خبر په اساس د سپتمبر د 
کې لس ملکيانو د ښځو او ) نورستان(نيټي پوري د وانت ويګل ولسوالۍ  ٢٠-١٩

ماشومان او يو قومي مشر حاجي جمعه ګل په ګډوون ووژل شول کله چې 
 .يرغلګرو ځواکونو عمليات ترسره کړل

٢۵  

يوناما د دغې پيښي تحقيقات ترسره کړل او دي نتيجي ته ورسيده چې 
پيښه د اچېن . او لس جنګيالي وژل شوي دي يو ملکي کس ټپي شوي

  .په ولسوالۍ کې رامنځته شوي ده
 

کې د شپي مهال ) نورستان(نيټه سپين غر ولسوالۍ  ٢٨د سپتمبر د مياشتي په 
چاپه کې چې د بهرنيو ځواکونو له لوري ترسره شوه لس ملکيان د مومند دره په 

  ٢۶ .بوتلل شولسيمه کې شهيدان شول او شپږ نور هم ونيول شول او 

کوم معلومات د دغي پيښي په اړوند ندي ترالسه شوي او نه هم چا د 
  ملکي کسانو د مرګ ژوبلي شکايت کړي دي

 

نيټه د ګيرشک ولسوالۍ د حيدراباد په سيمه کې  ٢٩د سپتمبر د مياشتي په 
بي دفاع هيوادوال شهيدان شول او يو پالر له خپلو څلور ځامنو سره ) هلمند(

 .شولونيول 
٢٧  

  ).ښځي او يو ماشوم ٢(يوناما تأييد کړه چې دري کسه ټپيان شوي 
 
 

نيټه د بهرنيو ځواکونو د ميدان وردک واليت د چک  ١۶د اکتوبر د مياشتي په 
ولسوالۍ د مامدو او ګردان مسجد په سيمو کې چاپي واچولي چې په نتيجه کې يې 

ن شول او دوه نور ملکيان او د هغه دوي خوندي شيهدا) معلم نور اغا(استاد 
 .ونيول شول

٢٨  

نارينه  ٧تنه ملکيان چې په هغه کې  ١۴يوناما تأييد کړه چې 
او دري ښځي په پيښه کې ټپيان ) ماشومان(ماشومان، دوه انجوني 

  .شوي دي
 
 

ديارلس ملکيان : نيټه په رسنيو کې يو راپور نشر شو چې وايې ٢٢د اکتوبر په 
رو ځواکونو د کنړ واليت د غازي اباد په ولسوالۍ کې ټپيان شول کله چې يرغلګ
د کنړ واليت والي فضل اهللا واحدي همدارنګه دغه . هوايې بريدونه ترسره کړل

تنه ملکيان چې په هغه کې ښځي، ماشومان او  ٧پيښه تأييد کړه او وويل چې 
 .سړي شامل دي د بهرنيو ځواکونو په بمباري کې ټپيان شوي دي

٢٩  



 

٥١ 
 

ه د ړو د ساتين په اګړد ملکي و ېو کړپه وسلوالو شخ ېپه افغانستان ک
شپ٢٠١٢ راپورېمياشتږکال

  .اړه پيښي تأييد کړييوناما دو
  

  الف، ژيړې ولسوالۍ کندهار ٣٠
  

ماشومان ووژل شول او يو  ٧نيټه لږ ترلږه  ٢٢د نومبر د مياشتي په 
بل ملکي ټپي شو کله چې ايساف ځواکونو د کندهار واليت، ژيړي 

ولسوالۍ د سياچو په منطقه کې په ملکي کورونو هوايې بريد ترسره 
  .کړ
  

  يساب، تګاب ولسوالۍ کاپ ٣٠
  
کال د اکتوبر په اوله نيټه د اتو بجو په شاوخوا کې د کاپيسا ٢٠١١د 

واليت، د تکاب ولسوالۍ د جکيالن په کلي کې يوه وړه چاودنه وشوه  
  .تنه يې زخميان کړل ٧چې 

 

د ډيسمبر په مياشت کې يو تحقيقاتي ټيم د کابل د اداري لخوا کاپيسا، کندهار او 
. و چې د ملکي مرګ ژوبلي د پيښو څيړنه ترسره کړيپکتيا واليتونو ته وليږل ش

دغه ټيم چې د محمد طاهر صافي لخوا يې مشري کيدله خپل تحقيقات بشپړ کړل 
د : نيټه يې رسينو ته د خپلو تحقيقاتو پايلي څرګندي کړي ٢۴او د ډيسمبر په 

کندهار، کاپيسا او پکتيا په واليتونو کې ټول تلفات د ملکي خلکو وو؛ چې د 
 ٧د هغه د راپور په اساس . هرنيو ځواکونو دبمباريو له کبله رامنځته شوي ووب

ملکيان شهيدان او دوه نور هم ټپيان شوي کله چې د کندهار واليت د ژيړي په 
ولسوالۍ کې د نا ټو ځواکونو هوايې بريدونه ترسره کړل؛ همدارنګه دوه نور 

د کاپيسا واليت د . شول ملکيان د دي واليت د ميوند په ولسوالۍ کي شهيدان
ملکياو شهيدان شوي او دوه نور هم  ٧تګاب ولسوالۍ د بهادر خيلو په کلي کې 

  .ټپيان شوي دي
 
 

٣٠  
  الف
  
  
  
٣٠  
  ب

 


