
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افغانستان –کابل    

۲۱۰۲ جوالی  

 

 دافغانستان لپاره دملګرو ملتونومرستندویه پالوی

 

 دبشری حقونو لپاره دمګرو ملتونوعالی کمیشنری دفتر

 

 افغانستان
 

 راپور شپږ میاشتنیکال  ۲۱۰۲د 

 په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه

 د راپور لنډیز او سپارښتنی
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 لنډیز

دوه ماشومان د ولسوالۍ د دفتر مخته په  رمنه او د هغېومان، زما د ورور مې، زموږ څلور ماشمېرمنه زما

او زه  دروازي ته لنډه پاته شيڅخه مې وغوښتل چې  میرمنې له خپلې. تابعیت تذکره واخلوڅو د تر تمه وو

د يوی زورورې چاودنې غږ می . ته راغلي ديکار  مامورين ييدفتر ته د ننه الړم چې وګورم د احصا

ما ولیدل . وينو کې پر ځمکه پراته وو هخلک مې ولیدل چې پ. اته منډه کړهخو دروازی د د او بیرته مېواورې

 و مرسته وکړه چې زما لوڼېپولیس. دي ياو مور يې ټپیان لوڼې دوه نورې زما او يوه لور وژل شوې چې زما

 .ټر کې واچوم او روغتون ته يې ورسومرمنه په مواو مې

 1(.کبله مړه شوهه کړه چې د شاهد بله لور ورسته په روغتون کې د خپلو ټپونو ل ما ورسته تأيدايون)

د  ونکو توکو په چاودنه کې چې د ګذری ولسوالۍدو چاودېشوي ځای پر ځایدوو نجونو پالر د د  -

ملکیان ووژل شول او  ۳۱په دغه چاودنه کې ټول . ولسوال په دفتر  کې رامنځته شوه ووژل شو

 .۲۱۳۲اپريل  ۳۱د هرات واليت، . نور ټپیان شول ۷۵

وګړو په ژوند زياتې غمجنې اغیزې  ملکيړې په افغانستان کې د والې جګوسله کال په لومړيو شپږو میاشتو کې  ۲۱۳۲د 

لي او ملکیان وژ ۳۳۱۷ وسله والې تاوتريخوالي پورې ۱۱جنوري له اولې بیا د جون تر کال د  ۲۱۳۲د . دي ېښيا پرې

کال په  ۲۱۳۳د . سلنه کموالې څرګندوي ۳۷مدی مودي په پرتله کال د ه ۲۱۳۳چې د  ټپیان کړي دي نور يې ۳۵۷۱

مرګ ژوبله  ثبت  ملکي( شوينور ټپیان  ۲۳۱۱او  شويملکیان وژل  ۳۷۳۱) ۱۵۷۱ يونامالومړيو شپږو میاشتو کې 

ډيرښت په  تدريجي وګړو د مرګ ژوبلي ملکينو د وکمښت د پنځو کل مرګ ژوبلې دغهد وګړو ملکيد   2. کړی وه

اوس هم په پرتله  پهکال  ۲۱۳۱د وګړو مرګ ژوبله  ملکيچې د  څرګندويښنه اندې يوناما ،په هر حال. معکوس ډول ښیې

 ملکي(شوي وو ټپیانکسان  ملکي۳۵۵۵او ل شوي وژ کسان ملکي۳۲۵۳) ۱۲۵۳ يوناما کال کې ۲۱۳۱په . ده کچه لوړه

 .مرګ ژوبله ثبت کړي وه

ښځو او ماشومانو وژنه او ټپي کیدنه  ۵۲۷ون تر ديرشمی پوری ټولټال د د جنوری له لومړۍ بیا د جکال  ۲۱۳۲يوناما د 
کال د لومړۍ  ۲۱۳۳د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله د  3.سلنه تشکیلوي ۱۱ثبت کړې ده، چې د ټولي ملکي مرګ ژوبلي 

ځای پر ځای شوي چاوديدونکي توکي د ځمکنیو عملیاتو تر څنګ  په  4.دی یيو سلنه زياتوالی موندلنیمايي به نسبت 
 .ید یماشومانو د مرګ لومړنۍ سبب بلل شو جګړه کې د ښځو او

کال د جون تر ديرشمی پوری د جګړې له کبله ټولټال د نږدی  ۲۱۳۲کمیشنری د  د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی
کال کې بي  ۲۱۳۲کسان په  ۳۵۱۵۵کسانو بي ځايه کیدل په افغانستان کې ثبت کړي دي چې د دي جملي څخه  ۳۳۱۵۱۱

 ۳۱کال کې د جګړې له کبله د بي ځايه شويو کسانو شمېر  ۲۱۳۲ال د همدی مودی په نسبت په د تېر ک. ځايه شوي دي
 .سلنه زيات شوي دي

 

 

 

                                                           
1
 ۲۱۳۲اپريل  ۳۳د يوناما سره مرکه، د هرات روغتون، د هرات واليت،  

2
  ۳۵کال د فبروری په ۲۱۳۳تنه مړی نه رانغاړی چې د  ۱۳د غازی اباد د پیښی ( ۳۱۵۲)کال د لومړيو شپږو میاشتو د مړينی شمره  ۲۱۳۳د  

 . د هوايي بمباری برخه وګوری. د کنړ واليت په غازی اباد ولسولی کې د هوايي بمباری له امله راامنځته شوه
3
ښځو مرګ ژوبله ثبت  ۱۱۵او ( نورو ټپي کیدنه ۱۱۵ماشومانو وژني او  ۲۱۳)ملکي مرګ ژوبله ثبت کړي ده چې ماشومان  وو  ۷۵۳يوناما د   

 (.نورو ټپي کیدنه ۲۲۵ښځو وژني او  ۳۳۳)کړې ده 
4
سلنه  ۲۵د ټولټال ملکي مرګ ژوبلي  ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله په دغه موده کې ۳۳۱۵کال د جوالی او ډيسمبر په منځ کې د  ۲۱۳۳د   

 .تشکیلوي
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يوناما او  نه دولت پلوه ځواکونو ته منسوبیږيسل ۳۱، شوينه د دولت ضد عناصرو ته منسوب سل ۳۱ ګ ژوبليمر ملکيد 

 .پېښو مسؤلیت په جګړه کې کوم لوری ته منسوب کړي مرګ ژوبليسلنه  ۳۱ پاتې د ونشواې کوالې  چې

 

مرګ ژوبله کمه  ملکيتر څو  په ښکیلو خواو غږ کوي چې په پوره توګه خپل حقوقي تعهدات پرځای کړي جګړېد  يوناما

يوناما د دولت ضد عناصرو له لوري د ځای پر ځای شويو چاوديدونکو توکو . شي خه خونديله زيان څ ټولني ملکياو 

د فشار له امله ــ  کو توکو چاوديدن شوي ځای پر ځایضه تاکتیکنو لکه د غوښتنه کوي چې بی تبعیاو  کارونه محکوموي

د دولت ضد عناصرو څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره  يوناماهمدارنګه  .ژر تر ژره ودرول شي کارونه  ــ چاودنه کوي

 .وژنې ودروي هدفی

تان خو د افغانس یپه تیره لسیزه کې زيات پرمختګ شوچې نړيوالی ټولنی په پراخه توګه تعهد ښکاره کړی او  سره لدې

ايساف او نړيوالی ټولنی /چې د ناټو يد افغانستان په دولت غږ کو يوناما. نا مکمل دی خوځښت د سولی او ثبات په لوري

 په موثره توګه تر څو شيو يې، تجهیز او مالتړ شيهڅه وکړی ترڅو افغان ملی ځواکونه په موثره توګه ورزل په مرسته 

ه له تاوتريخوالی څخه چې په موثره توګ لرياو همدارنګه دا توان و. ملکیانو ساتنه وکړي د له زيانونو څخه جګړېد 

تر څو  شينور الزم تدابیر بايد ترسره . په وړاندی ټولنه وساتیتړلو ګواښونو  پوري جګړې مخنیوی وکړي او د وسلوالي

دغه ريپوټ تر نشر مخته د افغانستان له حکومت سره  .شيساتنه و څخهاو اساسی بشری حقونو ټولنو ،له ملکي خلکو

 .يکوملکیانو ساتنه  به د چې د جګړې له زيانونو څخه تکرار کړهشريک شو او هغوی  خپله ژمنه  
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 خلکو ساتنه ضد عناصر او د ملکي د دولت

 ۳۳۲چې  ېشووبله د دولت ضد عناصرته منسوب مرګ ژ ملکيسلنه  ۳۱کال به لومړيو شپږو میاشتو کې  ۲۱۳۲د 

دولت ضد عناصرو ته د  د کال د ورته مودی په پرتله ۲۱۳۳دا د . کړي دي ټپیان يې نور ۳۷۵۱او  يې وژلې کسان ملکي

خلکو  ملکي ۳۳۵۵ د يوناماموده کې  په همدغهکال  ۲۱۳۳ د  5.سلنه کمښت ښیې ۳۷مرګ ژوبلی  ملکيمنسوب شويو 

 خپله انديښنه په ډاګه کويما يو ځل بیا د بی تبعیضه تاکتیکونو په اړه ايون .نورو ټپي کیدنه ثبت کړي وو ۳۵۵۱او  وژنه

 .چې د دولت ضد عناصر کار تری اخلی

د  د دولت ضد عناصر . يد يد ملکي کسانو لپاره د يو ستر ګواښ په توګه پاته شو توکي چاوديدنکی شوي ځای پر ځای

د  جنوريکال د  ۲۱۳۲د  .او غیرې قانوني کارونې ته ادامه ورکويبی تبعیضه  ځای پر ځای شويو چاوديدنکو  توکو

 ملکيسلنه  ۱۱چاوديدنکو توکو د  شوو ځای پر ځاینیټی پوری  ۱۱میاشتی د لومړی نیټې څخه بیا د جون د میاشتی تر 

د هغو تاکتیکونو په پام . نور يې ټپیان کړي دي ۵۳۵وژلی او  تنه ملکیان يې ۱۲۵چې  ده وګړو مرګ ژوبله پیښه کړی

 ځای پر ځاید  6لکه ځانمرګي او پیچلی بريدونه، چاوديدنکی توکی پکښي کاريږې شوي ځای پر ځای کې لرلو سره چې

کال په لومړيو شپږو میاشتو کې رامنځته  ۲۱۳۲مرګ ژوبله د  ملکيسلنه  ۷۱اکتیکونو ټولټال چاوديدنکو توکو ت شوي

 يوناما ته شوېديدنکو توکو له امله رامنځچاو وشوي ځای پر ځایمواردو کې چې د  اکثرهمرګ ژوبله په  ملکي. کړی ده

د بیلګی په ډول  .شويکارول چاوديدنکی توکي د کوم خاص نظامی هدف لپاره ندی  شوي ځای پر ځایمشاهده کړی چې 

 ه منظم ډول د ملکیانو لخوا کاريږېکول په هغو سړکونو باندی چې پ ځای پر ځایچاوديدنکو توکو  وشوي ځای پر ځاید 

چې د بشر  شيه هغه شان په نښه ناو يا هم هدف پ شين پاته محدود شيچې د چاوديدنکو توکو تاثیرت کیداي دا په ډاګه کوي

چاوديدنکو توکو کارونه د  شويو ځای پر ځاید افغانستان د قوانینو په روڼا کې  د  .کويغوښتنه  يې پالنې نړيوال قانون

                                                           
5
 څلورويشت سلنه کمښت د ملکي خلکو په مړينه کې او نهه سلنه کمښت د ملکي خلکو په ژوبله کې 

6
هغه حملي دی په قصدی او همعږی توګه ترسره کیږی چې په هغه کې په ځان پوري تړلی ځای پر ځای  -يونما پیچلی حملي داسی تعريفوی 

 شوې چاوديدنکی توکی او په موټر کې ځای پر ځای شوې چاوديدنکو توکي شامل وی او تر يو نه ډير حمله کوونکی او تر يو نه ډير چاوديدونکی
 . دغه دری عناصر بايد وجود ولري ترڅو يو حمله پیچلی حمله وبولو. ږیتوکی پکی کاري
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 نامعلوم لوری دولت پلوه ځواکونه د دولت ضد عناصر
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ې چاوديدنکو توکو زيات وشوي ځای پر ځاید کال کې  ۲۱۳۲ د دولت ضد عناصرو له لوری همیشه يو جرمی عمل دی او

 .شيېجنګی جرمونه بلل کیدادي  کړېرامنځته  يې مرګ ژوبله ملکيچې  پیښې

ولت دچې د  کې هدفی وژنو پهکسانو  ملکيکال په لومړيو شپږو میاشتو کې د  ۲۱۳۲ دولت ضد عناصرو له لوري د د

نیټی څخه بیا د جون د  د لومړۍ جنوريکال د  ۲۱۳۲د   .دی سلنه زيات والې راغلې ۷۱ عناصرو لخوا ترسره کېږي ضد

 ۲۱۳۳د . دي شوينور ژوبل  ۳۱۳او  شويملکیان وژل  ۲۷۷په نتیجه کې هدفی پیښو  ۲۱۵د نیټی پوری  ۱۱میاشتی تر 

د دولت ضد عناصر و قومي  .وو شوينور يې ژوبل  ۱۱او  وو شويکسان وژل  ملکي ۳۵۱کال په همدی موده کې 

نړيوالو سره مالتړي دي او يا هم ورباندې د مالتړ ګومان شوې ده په  مشران، حکومتی چارواکي او ملکي کسان چې د

بلل کیږي چې  په هغه کې  ېڅخه تیر عدوادغه عملونه د بشر پالنی د نړيوالو دوديزو قو .  دوامداره توګه په نښه کړي دي

 7.شيون ونهپه نیغه توګه بريد بايد په سريح ډول راغلی چې په ملکیانو باندی

 

 

 ېږيکنترول لخوا د دولت ضد عناصروبشري حقونه په هغو سیمو کې چې : له نظرهد ټولني 

د  ونهنظر یترڅو د دوي وکړ لنو سره سالمشوريله ټو 8جنګ ځپلو او لیرو پرتو ولسوالیو ۵۵په افغانستان کې  د  يوناما

ما يو الس بیانونه ايون. ارزويبشری حقونو د ساتنی لپاره و د  يېاو تاثیرات  د نفوذ په اړه واخليدولت ضد عناصرو 

ترڅو له بشری حقونو  ي ديپدی قادر کړ په دغو سیمو کې د دولت ضد عناصر ترالسه کړل چې د حکومت محدود واک

                                                           
7
جان ماريا هینکرت او لويس . د بشر پالنی نړيوال دوديز قواعد، اول ټوک، اوله قاعده. د جګړمارو او ملکیانو تر منځ جالوالی: اوله قاعده 

 .۲۱۱۷ډوسواک بک، آی سی آر سی، کمبريج 
8
او  ۲۱۳۳په ترتیب سره جوالی )خه چې د يوناما لخوا کتل شوي دي يولس ولسوالۍ د انتقال په اوله او دوهمه مرحله ولسوالیو له جملي څ ۵۵د  

 .سلنه ښیې ۳۳کې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي دي، چې د ټولو کتل شويو ولسولیو ( ۲۱۳۳نومبر 
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د وجود د يوه  ،د بشری حقونو په دغو تیريو کې وژنې. يتیر کړکې ژوند  او له جزا څخه په معافیت يڅخه تیری وکړ

 علیم ته السرسې، تۍاذادد ، د خوزښت ۍلکه د بیان د اذادټکول راځی چې د بشری حقونو  غړی پريکونه، تښتونه او وهل

چې د دولت ضد عناصر په  ييوناما انديښنه څرګندو .ی دیممانعت رامنځته کړيې په الره کې  حقموثره رجوع  د او

 ييشری حقونو او د افغانستان د جزااو دا د افغانانو د بنسټیزو ب ريو ته له معافیت سره ادامه ورکويدوامداره توګه تی

 .قوانینو څخه سرغړونه ده

هغو  اکثرهپه  ېمامورينو باندی د دولت ضد عناصرو له لور يتاسیساتو او صحي صحچې په  ډيرو ټولنو راپور ورکړې

 .يبريدونه نکیږ يږېله لوری په مکمل يا نسبی توګه کنترول دويد سیمو کې چې  

 په معارف باندی بریدونه او مداخلېد دولت ضد عناصرو له لوری 

تعلیمی مرکزونو، مامورينو او  په کې چې په هغو کړې ېمستند پیښي ۱۱په لومړيو شپږو میاشتو کې کال  ۲۱۳۲د يوناما 

، په او ذده کونکو هدفی وژنې د معلمینوسوځول،  ښوونځیوپه دغو بريدونو کې د  .دي شويذده کونکو باندی بريدونه 

په ځانګړي توګه د نجونو  ،ښوونځیو بندولاو د  ګواښونهنیونه،  ښوونځیو تعلیمی مرکزونو باندی وسلوال بريدونه، د

د تیر کال به  .یېډيرښت ښ ييو بنیاد پیښي د تیر کال له همدی مودی سره په پرتله شويثبت  ۱۱دغه  .راځی ښوونځي

پیښي د معلمینو، د ښوونځیو د  ۵پیښو څخه يې  ۱۱له دغو . دغه شان پیښي ثبت کړې وې ۳۱ی موده کې يوناما همد

 .دي شويترسره  د دولت ضد عناصرو له لوری چې  يد يوژن ېد رياست د کارکونکو هدف ساتونکو او د معارف

بريده طالبان د معارف په چې تر کومه  یترسره کړې تر څو دا معلومه کړسالمشوری  په ټول افغانستان کې  يوناما

او دايې   په څو سیمو کې هغو مربوطه ادارو چې يوناما ورسره سال مشوري کړی راپور ورکړې .لرياغیز  سیستم کې

د ماشومانو په خاصه توګه  شياو دا کیداي لريچې طالبان په زياتیدونکی ډول د معارف په سیستم باندی اغیز دي  موندلي 

 .يکړ اغیزمنتعلیم ته  ېنجونو السرس

په توګه چې د ماشومانو د حقوقو د سختو 9په وسلواله جګړه کې د يوي ډلي طالبان  شپږويشتمهکال د اپريل په  ۲۱۳۲د 

کې چې په وسلوالو شخړو کې د ماشومان د  10کال په نړيوال راپور ۲۱۳۳د ملګرو ملتونو د سرمنشی د تېريو مسؤل دي؛ 

په منظم  کېوسلوالو شخړوچې په  دغه راپور هغه کسان يا ډلي لیست کوي 11 .لیست شول نوی شو خپور ساتنی په اړه

او يا هم  په وسلوالو شخړو کې په ښوونځیو او روغتونونو پوری اړونده  .دول په ښوونځیو او روغتونونو بريدونه کوي

 12.خوندي کسانو باندي بريدونه او يا د بريد ګواښونه کوي

 وګړو ساتنهدولت پلوه ځواکونه او د ملکي 
 

وګړو وژنه او  ملکي ۳۵۷کال په لومړيو شپږومیاشتو کې د دولت پلوه ځواکونو د عملیاتو په پايله کې د  ۲۱۳۲يوناما د 
کال په ورته موده کې د ملکي مرګ ژوبلې د مجموعي شمېرې  ۲۱۳۳دغه شمېرې د. يد ینورو ټپي کیدنه ثبت کړ ۳۱۳

نورو ټپی کیدنه ثبت کړې  ۳۱۳ملکیانو وژنه او  ۲۷۷چې يوناما د دولت پلوه ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د  –په پرتله 
 .سلنه کمښت ښیي ۲۷ - وه
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دغه قطعنامه د ملګرو ملتونو له سر منشی څخه غواړي چې  په . S/RES/1998 (2011)قطعنامه، ( ۲۱۳۳) ۳۵۵۳د امنیت د شورای   

وسلوالو شخړو کې د ماشومان د ساتنی  د راپور په ضمیمه کې د وسلوالو شخړو هغه خواووي لیست کړی چې په منظم دول په ښوونځیو او 
ړونده خوندي کسانو باندي بريدونه او يا د بريد او يا هم  په وسلوالو شخړو کې په ښوونځیو او روغتونونو پوری ا. روغتونونو بريدونه کوي

 .ګواښونه کوي
 

10
پراګراف پوری، په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د ساتني په اړه د ملګروملتونو د سرمنشی راپور چې له جنوری څخه بیا  ۳۳څخه تر  ۵له   

 (A/66/782-S/2012/261)کې خپور شو  ۲۱۳۲ -۲۵پوری موده رانغاړی او د اپريل په  ۲۱۳۳تر ډيسمبر 
11

 . A/59695-S/2005/72، (۲۱۱۷)په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د ساتني په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشی راپور،   
12

 .په دغه لیست کې د طالبانو په ګډون د توری بوړی جبهه، جمعیت السنت الدعواه سلفیه او د لطیف منطور ډلي راځي  
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دولت پلوه  ، چې هوايي بريدونه دشويه د يوناما لخوا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ثبتولو د پیل راهېسې دا په ډاګ
يوناما د جنوري د میاشتې له لومړۍ . ياتې مرګ ژوبلې سبب ګرځيتاکتیک دی چې ترټولو د ز ېځواکونو لخوا هغه يوازن

نورو ټپي  ۱۵ملکیانو وژنه او د  ۳۱کې د  بريدونومې پورې د نړيوالو نظامي ځواکونو په هوايي  ۱۱نېټې څخه د جون تر 
سلنه  ۲۱کال د ورته مودې په پرتله د ملکي مرګ ژوبلې شمېره   ۲۱۳۳دغه شمېرې ښیي چې د . بت کړې دهکېدنه ث

نورو ټپی  ۱۱ملکیانو وژنه او  ۳۲۵کال په ورته موده کې د هويي بريدونو په پايله کې د  ۲۱۳۳يوناما د . دهراټیټه شوې 
کال کې د دولت پلو ځواکونو له لوری د دغه تاکتیک کارونه د نورو تاکتیکونو په پرتله  ۲۱۳۲په  13.وهکیدنه ثبت کړې 

ملکي  ۳۲۵په پايله کې د بريدونوې کې د هوايي کال په لومړۍ نیماي ۲۱۳۲د  . يد ينږدي څلور ځله زيات ملکیان وژل
ګ ژوبلي دوه په دريمه برخه له کبله د ملکي مر بريدونوښځي او ماشومان وو چې د هوايي  ۳۳مرګ ژوبلي څخه 

 14.تشکیلوي
کال  ۲۱۳۳، چې د شويملکیان وژل  ۲۳په لومړۍ نیمايي کې د دولت پلوه ځواکونو  د ځمکنیو نښتو په پايله کې  ۲۱۳۲د 

 .د پام وړ کمښت ښیي - ده ملکیانو وژنه ثبت کړې ۵۵چې يوناما د  –د لومړۍ نیمايي په پرتله 
 

مې پورې د پلټني او نیوني د عملیاتو په ترڅ کې چې د  ۱۱يوناما د جنوري د میاشتې له لومړۍ نېټې څخه بیا د جون تر 
کال  ۲۱۳۳، چې  د ده ېنورو ټپي کیدنه ثبت کړ ۳۲ملکیانو وژنه او  ۲۱دي د  شويدولت پلوه ځواکونو له لوری تر سره 

کمیدونکی  شويکلونو د ورته مودو له ثبت  ۲۱۳۳او  ۲۱۳۱، ۲۱۱۵د  سلنه کمښت ښیي، او ۲۵د همدی مودي  په پرتله 
 .لري ورته والېبهیر سره 

 

کال کې  ۲۱۳۲د تشديد د پیښو په نتیجه کې د ملکي خلکو  مرګ ژوبله د  ېد قو يد افغان ملی ځواکونو او ايساف له لور
ملکیانو مرګ  ۲۷جال جال پیښو په ترڅ کې د  ۳۵کال په لومړۍ نیمايي کې د  ۲۱۳۲يوناما د . هم کموالي موندلی دی

د تشديد په  کال د همدی مودی په پرتله د قوې ۲۱۳۳ده، چې د  ېثبت کړ( نورو ټپي کیدنه ۳۵ملکیانو وژنه او  ۵) ژوبله 
 .سلنه کمښت په ګوته کوي ۱۱پیښو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلی 

 

په اړه چې د  عملیاتوده خو يوناما د هوايي  ېشوه ګ ژوبله کمجه کې د ملکیانو مرکه څه هم د هوايي بريدونو په نتی
پیښو کې د ملکي وګړو مرګ  که څه هم په ډيرو. خپله انديښنه بیا په ډاګه کوي کوي ملکیانو وژنه يا ټپی کیدنه رامنځته

د  خو ځیني هوايي بريدونه چې .ارپکو په ضد ترسره کیږي رامنځته کیږي ژوبله د لويو نظامي عملیاتو په بهیر کې چې د
تر اندازي  بريدونو په پايله کې ترالسه کیږي نسبت اصلی نظامي سوبي چې د دغو ملکیانو مرګ ژوبله رامنځته کوي

 .زيات ښکاري
کې د يوه هوايي  ولسوالۍې برک په په شپږمه نیټه د لوګر واليت د برک میاشتېکال د جون د  ۲۱۳۲د بیلګې په ډول د 

په . شوين ووژل شول او دوه ښځي ټپیاني ملکیا ۳۳ايله کې چې د طالب قومندانانو يو ګروپ يي په نښه کړي وو بريد په پ
دا يوه ځمکنۍ . په ګډوون ووژل شول ې ماشوم او پنځه پیغلو نجونودغه بريد کې اوه ښځي او نهه ماشومان د يو لس میاشتن

که څه هم هوايې . ځواکونو سره ونښتل نو هوايې  بريد غوښتنه وشوهنښته وه او کله چې د دولت ضد عناصر له نظامی 
يو تاکتیکی هوايې . شوې وایبايد د هوايې بريد د تاثیراتو وړاندوينه  خو بريد د قوي د تشديد له اقداماتو ورسته ترسره شو

ژنه او زيامن کیدل را منځته په بالقوه توګه کیدايشی  د ملکیانو غیری اختیاری وبريد چې د اوسیدنی کور په نښه کوي 
 .کړي چې له اصلی نظامی سوبي څخه زيات وي

 

د بشرپالنې نړيوال دوديز قواعد په صراحت سره بیانوي، چې په جګړه كې ښكېلې خواوې بايد په بريد كې ملكیانو ته د 
امي اهدافو د السته راوړنو چې د ټاكل شويو نظ –مرګ ژوبلې، مالي زيان يا دواړو د اووښتلو د احتمال د ارزونې لپاره 

 15.ټول ممكنه كوښښونه په كار واچوي –په نسبت زيات وي 
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 ۱۱ملکیانو وژنه او  ۵۵)ملکیانو مرګ ژوبله  ۳۳۵ړيو شپږو میاشتو په راپور کې د هوايي بريدونو په پايله کې د کال د لوم ۲۱۳۳يوناما د  
د کنړ واليت د ( ملکیانو مرګ ژوبله ۳۵۵)کال د لومړي نمايي د ملکیانو د مرګ ژوبلي دغه نوی شمیره  ۲۱۳۳د . ثبت کړي ده( نورو ټپی کیدنه

م کال په هوايي  ۲۱۳۳د . نور ټپیان شول ۵ملکیان ووژل شول او  ۱۳رګ ژوبله هم رانغاړی چې په هغه کې غازی اباد ولسوالی د پیښی م
ضد بريدونو کې د ملکي مرګ ژوبلو په اړه د يوناما لخوا خپرې شوې شمېرې د کنړ واليت د غازي آباد ولسوالۍ په هوايي بريد کې ملکي وژنې د 

 (.خو نهه ټپیان پکې شمېرل شوي دي)په بر کې نه نیسي  -چې د پر وخت تايید د مخنیوي سبب شوی  –او نقیصو معلوماتو له امله 
14

نوری  ۳۱وژل شوي او  ۳۵)ښځو  ۱۱کال له جنوری څخه بیا تر جون پوری هوايي بريدونو د  ۲۱۳۲د نړيوالو نظامي ځواکونو له لوري د   
 .رامنځته کړی ده( نوری ټپیان شوي دي ۳۲ماشومان وژل شوي او  ۱۵)ماشومانو مرګ ژوبله  ۷۳، او (ټپیاني شوي دي

15
جان ماريا . د بشر پالنی نړيوال دوديز قواعد، اول ټوک، اوله قاعده. قاعده په بريد کې احتیاط ۳۳ناسب او قاعده، تناسب په بريد کې ت ۳۱ 

 . ۲۱۱۷هینکرت او لويس ډوسواک بک، آی سی آر سی، کمبريج 
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ر کلک اقدامات تر سره طايساف د هوايې بريدونو په پايله کې د ملکي مرګ ژوبلي د بیا رامنځته کیدو د مخنیوي په خا
يساف څخه اټ كې له افغان دولت او پويد افغانستان د اوضاع په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي ر. کړي دي

ستاينه سوې، چې د هوايي عملیاتو په شمول، په نښتو كې د ملكي مرګ ژوبلو د مخنیوي په موخه يې په دوامداره توګه له 
 نور  يساف د ملكي مرګ ژوبلو د كچې د راټیټولو لپارها د لوګر د پېښی ورسته  16.كړنالرو څخه كتنې ترسره كړي دي

، چې د هوايي شوهرسمي ( فرګو)ه كړنالر ه نوې متممهكال د جون په میاشت كې يو ۲۱۳۲د  .ترسره کړي دياقدامات 
يوناما د ټولو ملكي مرګ ژوبلو د چټكې پلټنې او د جبران لپاره د مناسب اقدام . کړتعديل  يې عملیاتو تاكتیكي الرښود

يوناما له افغان ملي . خپرولو لپاره پر خپلو سپارښتنو تاكید كوي ترسره كولو او د څېړنو د پايلو او ترسره شويو اقداماتو د
يساف په شان تاكتیكي الرښود، چې د عملیاتو په ټولو برخو كې د ملكي مرګ ژوبلو د اامنیتي ځواكونو څخه غواړي چې د 

 .كچې د را ټیټولو او مخنیوي پر مهمې اړتیا تاكید كوي، تعقیب كړي

 

 پولیس(  محلي)سیمه اېز 

ولسوالیو له حکومتي چارواکو، پولیسو، قومي مشرانو  ۷۳يوناما د جنوري د میاشتې څخه بیا د جون تر میاشتې پوری د 
او نورو اړونده کسانو سره ساله مشوري وکړي تر څو د دوي نظرونه د سیمه اېزو پولیسو د پروګرام د تطبیق په اړه 

يې ساتنی   سیمه اېز پولیسو بشري حقونو ته درناوي او چې څنګهترالسه کړي دي يوناما ګڼ بیالبیل نظرونه . واخلي
او د دولت ضد  ي حالت ښه شوېتټولنو راپور  ورکړې  په هغو سیمو کې چې سیمه اېز پولیس شتون لري امنی. کوي

 ر بیا دغه امنیتی السته راوړنو ته ښه راغالست وايې خو ځیني نو  ياړونده ادارکه څه هم  .یعناصرو شتون کم شوی د
کال په لومړۍ نیمايې کي  ۲۱۳۲يوناما د  17.کويپه هغو مواردو چې د يوناما د تېر کال په راپور کې ذکر شوي دي تاکید 

يوناما په دوامداره توګه د سیمه اېزو پولیسو  . د سیمېزو پولیسو په وړاندي په اوو واليتونو کې اته شکايتونه ثبت کړي دي
نا همغږی، د دوي په لیکو کې د دولت ضد عناصرو نفوذ، ضعیفه او موقتی نظارت او د په ګمارنه او چاڼ کونه کې د 

 .سیمه اېزو پولیسو د بشري حقونو د تیرو په وړاندي د حساب ورکوني د نشتون راپورنه ترالسه کړي دي

اسیساتو د ساتني کال په لومړيو شپږو میاشتو کې يوناما د نورو سیمه اېزو دفاعې نوښتونو  لکه د اساسي ت ۲۱۳۲د 
 .چې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو سیمو قرار لري دوام مشاهده کړی دی( سي آي پي)پرواګرام 

 

                                                           
16

بله، شپږشپیتمه غونډه، د عمومی اسم. د ملګروملتونو د سرمنشي راپور د افغانستان د حالت او د هغه اغیزي په نړيوالي سولي او امن باندي 
 A/66/855-S/2012/462, 20 June 2012.فقره ۱۳امنیت شواری، اوشپیتم کال، د اجنډا 

17
 کال کلنی راپور ۲۱۳۳په افغانستان کې د ملکي وګړو د ساتنی د  کال په فبروری کې خپور شوې ده وګورئ ۲۱۳۲، چې د 



8 
 

 

 

 په جګړه پوري اړونده نوري پېښي

 بريدونه توغندېزپاکستان څخه  د پولي هغې غاړې

راپورنه ترالسه کړي دي چې د د پولي هغې غاړي پاکستان څخه د  توغنديزو بريدونو کال په څیر  ۲۱۳۳يوناما د 
شپږو میاشتو کې د  کال په لومړيو ۲۱۳۲يوناما د . په سرحدي سیمو لګېدلي دي واليت دځ کې د کنړ يافغانستان په لويد

نور ټپیان  ۳۷او  ملکي وژل شوې يو)و مرګ ژوبله افغان ملکیان ۳۵د توغنديزو بريدونو په پايله کېپولي هغي غاړي 
د جون په میاشت کې د دغو بريدونو په پايله کې تر پنځوسو ډيري کورنۍ له کونړ واليت څخه او . ثبت کړی ده( دي شوي

 .له بلی خوا د دغو بريدونو په وړاندي مظاهره کې دری ښوونځي تړل شوي دي. په کونړ واليت کې  بی ځايه شويدي

 

 د پام وړ فکتورنه: څخه بیا تر جون پوری د ملکي کسانو د مرګ ژوبلي کمښت جنوريکال د  ۲۱۰۲د 

فکتورنه په امنیتي حالت کې ښه  ځینې .د ملکي کسانو په مرګ ژوبله کې کمښت کیدايشي بیالبیلو فکتورنو له کبله وي
ه پ کیدايشي خپلي هڅي منسجم کوي  او يا والې منعکس کوي خو ځیني نور بیا دا په ګوته کوي چې د دولت ضد عناصر

 .کنترول ترالسه کويکیدايشي  ځینو سیمو کې 

شننه دا په ډاګه کوي چې د دولت پلوه ځواګونو له لوري نظامي ( يو ان ډي ايس ايس)ت څانګه امنی د د ملګروملتونو
او مالي سرچینو په وړاندي ترسره عملیات چې د دولت ضد عناصرو د قومندانانو، وسلو او تداروکاتو، مرسته کوونکو 

چې د ارپکو د قومندی او کنترول جوړښت ېي مات  وژلد ځینو کلیدي قومندانانو . ارپکو ډلي کمزوري کړي ديد کېږي 
په ټوله کې  ده چې دا د دی المل شوې  .شيکمي دي چې د دولت پلوه ځواکونو په وړاندي حملي  شويکړی ده د دي سبب 

 —بريدونو شويد نظامي ځواکونو په وړاندي د ارپکو له لوری په پیل  په ځانګړي توګه — د ملکي کسانو مرګ ژوبله
په دی اړه يوناما د ملکي خلکو د  .کمه شي، او همدارنګه د ارپکو او ملي اردو او ايساف تر منځ ځمکنۍ شخړي کمي شي

لت پلوه ځواکونو او دولت ضد عناصرو تر منځ د ود دې دغه کمښت ، چی دیثبت کړسلنه کمښت  ۱۲وژني نږدی 
سربیره پر دی د ځمکنیو عملیاتو څخه د ملکی خلکو هدفی وژنو ته تاکتیکی بدلون  .ده رامنځته شوې ځمکنیو جګړوله کبله

 .کیدايشی د ضعیفه تاوتريخوالی نښه وي

January to 
June 2012 
deaths by 

tactic 
0% 

ځای پر ځای شوي  
 چاوديدونکي توکي

29%  

د قوی تشديد يا  
 زياتی قوی کارونه

1%  

ځانمرګي 
 بريدونه

11%  

 پیچلی بريدونه
4%  

 هدفی وژني
22%  

 تښتونه
1%  

 ځمکنۍ جګړي
15%  

 هوايي بريدونه
7%  

 ناچاودي توکي
3% 

(چاپی)شپنېز عملیات   
2%  

 نور تاکتیکونه
5% 

څڅ

 ګږړۍ
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چې د کال په لومړيو دريو میاشتو کې بې سارې سخت ژمې کیدايشي د ارپکو د خوځښت او عملیاتي قدرت مخه نیولي وي 
وتريخوالي د کمزوری بل ممکن فکتور چې د ارپکو له لوری د تا. ی دیاحتمااٌل د جګړيزو تاوتريخوالو د کمیدو سبب شو

 –کال په لومړيو څلورو میاشتو کې  ۲۱۳۲دغه فکتورنه د . ديد مسلحو ګروپونو خپلمنځی شخړي  ی دی کیدو المل شو
 کال ۲۱۳۲د  سره لدې چې طالبانو. ي ديد پیل د موسم را هیسې ــ د بريدونو د کمیدو المل شو جګړېپه ځانګړي توګه د 

 يي وکړه خو عملیاتو د پیل کیدو خبر ورکړ او د بريدونو د ډېريدو ژمنه پسرلنیود هپه دوهمه په عام میاشتېد مي د 
 (په ځانګړي ډول د کابل د بريدونو په اړه)له لوري يې کیدايشی توقع شوي وي  لبانو دغه خوځښت چې د دوی د رهبرطا

 .کال د جون او می له میاشتو سره د مقايسی وړ ده ۲۱۳۱د بريدونو کچه د . ترالسه نکړ

 امنیتی ځواکونو په ځانګړي توګه افغان ملي پولیسوداسي ښکاري چې د دولت ضد عناصر خپل بريدونه په افغان ملي 
کال په لومړيو شپږ ومیاشتو کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په وړاندي د بريدونو شمیر  ۲۱۳۲د . باندي متمرکز کړي دي

يو  په پرتله نږدېد تیر کال د همدې مودې (بريدونه وو ۲۱۱۷کال کې  ۲۱۳۳بريدونه، او په  ۲۱۳۳کال کې  ۲۱۳۲په ) 
په پرتله د دولت ضد عناصرو بريدونه په نړيوالو نظامي  سره  کال د همدي مودي ۲۱۳۳د . 18ديي شو شان پاتي

 19.سلنه کم شوي دي ۳۱ځواکونو باندي 

د ځان کلکولو  چې د دولت ضد عناصر په هغو لیرو پرتو سیمو کې چې د حکومت شتون کم دی يوناما مالحظه کړي دي 
 .کې د بشری حقونو په ساتنه پرېښي ديټولنو  دغوتر السه کوي، چې د پام وړ اغیزې يې په قوت 

سربېره پر دي چې د نړيوالو نظامي ځواکونو په وړاندي په بريدونو کې کمښت پخپله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلي د 
د دولت پلوه ځواکونو په دارنګه هميوناما يادونه کوي چې د ملکي وګړو د مر ګ ژوبلي کمیدل  ؛ی دیکمیدو المل شو

په عمومي ډول، افغان ملی امنیتی  .د باثباته ښه والې نتجه ده ، د مشخص هدف په نښه کولو په ګډون،عملیاتې کړنو کې
دغه کموالې  په . ځواکونه او نړيوال نظامی ځواکونه په دوامداره توګه کار کوي تر څو ملکي مرګ ژبله کمه کړي

مهال عملیاتو څخه د رامنځته شوې ملکي مرګ ژوبلي او د قوی د تشديد د پیښو په کمیدو کې ځانګړي توګه د شپې 
 .ډېرو هڅو ته اړتیا ده ترڅو د هوايې بريدونو په ترڅ کې د ملکي خلکو مرګ ژوبلي څخه مخنیوې وشي. جوتېږي

 

 ښتنيسپار

خلکو د  کړنې تنظیم کړي چې د ملکي مکلفیتونه سره سم خپلې چې خپلو قانوني و څخه غواړېوا د ټولو ښکیلو خوايونام

بی تفکیکه  د دولت ضد عناصرو له لوري چې يوناما غوښتنه کوي. شيمرګ ژوبلی او ټولنی ته زيان اړونی کچه راټیټه 

اما د يون. سمالسی ودرول شي يد کارونه وژونکی بمونه تاکتیکونه ،لکه د فشار په واسطی چاوديدونکی توکی او ځان

د شخړی سره  د کمک په مټ نوري ډېري وسیلې په کار واچوي چې  نړيوالې ټولنې د په دولت غږ کوي چې افغانستان

 .ټولنه وژغوری  زو څخه ملکيتړلی تاوتريخوالی اغی

 . کوي يتوب په موخه الندی سپارښتني وړاندخلکو  د ښه خوندي يوناما د ملکي

 دولت ضد عناصرو ته

 ملکي او د ونیسې ی تدابیر په پام کېنړيوال قانون د اوصولو سره سم  د تفکیک ، تناسب او احتیاط بشرپالنې د د 

 . سره په مطابقت کې پلی کړيبشرپالنې د نړيوال قانون  د يخلکو تعريف د

  او هغه فرمانونه چې د ملکي خلکو د وژنی   ی وژنی ودرويخلکو هدف د ملکي يسره سم د و قانوننړيوالد

 . دي  ملغا اعالن کړي کارونهجواز ورکوي د بیلګی په ډول ځان مرګې بريدونو 

 بی توپیره او غیر قانونی وسلو پر   د دياو  ودروي ژر تر ژره  دی کارونه د فشار په ذريعه چاوديدونکو توکو

 .يپه عمومی ډول د بنديز ژمنه وکړ يد کارونه

                                                           
18

 کال ۲۱۳۲جوالی  ۳۱څانګی لخوا برابر شوي دي، ارقام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت د   
19

د . کال پوری ارقام ۲۱۳۲د ايساف میاشتنې معلومات، د اپريل .کال د مي په دويشتمه خپور شوې ۲۱۳۲د (. دوهمه پاڼه)کال په کال بدلون   
 .هیواد په کچه د دښمن لخوا پیل شوې بريدونه
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 قضايې جوړښتونو څخه  ډډه کول چې  غیري قانوني سزاګانې  ټاکي لکه  وژني، د وجود د يوه  موازي  غود ه

 .غړي پريکونه، شل شوټ کول او وهل ډبلول

 ېخلکو د وژنی  څخه مخنیو ملکيد   چېپلی کړی   په عمل کې  ونې دي، هدايات او الرښوونههغه طرزالعمل 

 . شېکسان د مرګ ژوبلی په موخه هدف ګرزوی ورسره حساب و ملکي چېاو هغه افراد  يکو

   ټولنی د  روغتیايی خدمتونه ، کلینکونه او  ډاکټران د چېد بشری مرستو مؤسسو ته او  په ځانګړی ډول څوک

څرګنده  ين د مالتړ په موخه ديد واکسناسیون کمپا.  اجازه ورکړي يمعالجی لپاره وړاندی کوي د پوره الس رس

په بشپړ  ېن په ټول افغانستان کيد واکسناسیون خوندی کمپا چې يش ېټیمونه وکړا ترڅو د واکسین يکړژمنه و

 .يډول تر سره  کړ

 

 د افغانستان دولت ته

 چېګامونه واخلی  ېنور کوټل يد پیاوړتیا لپاره د يقو يهتوګه پولیس اوقضا يپه ځانګړ ود قانون د واکمنئ ادار 

قیب عڅیړني، عدلی ت کېپه دی . وشيادارو لخوا د قانون سره سم چلند  ې دد دولت  و سرهکړن ييجنا ېله مخی ي

او د هغو کسانو په سزارسول دي چې د موازی قضايې جوړښتونو له الری غیر قانونی سزاګانی ټاکي په 

د دولت ضد  چېفعالیتونه  يياو نور جنا  د بشری حقونو څخه سرغړونېځانګړي توګه وژني او همدارنګه 

 .عناصر يی تر سره کوی

 افغان امنیتی  چېکسانو د تلفاتو د کمیدو ټیم رامنځ ته کړی  ملکيد ايساف په څیر د   يافغان ملی اردو د

 ملکيد  ترڅو. شيپلټل او ثبت و ډول  سمپیښی پر وخت ، شفافه او    ېتلفاتو ټول ملکيځواکونو ته منسوب د 

 .خلکو خوندی ساتنه ، د خساری جبران او د حساب ورکړه وده ومومی

 داسی .  لريو  زده کړی ته الس رسې چې  يش يد نجونو حقونه خوند يډول د ېد ټولو ماشومانو او په ځانګړ

موقف  ملکياو هم د ښوونځیو  و ودانۍ خوندي او پرانیستي ويد ښوونځی چې يشاختیار  يد يچار يالر

د بشری  دي  ېنځي تدريسی نصاب کود ښو. يشاو د نظامی فعالیتونو لپاره ونه کارول  يش وساتل يخوند

د أياو متن يی د پوهنی وزارت ت يشوکې تضمین د افغانستان په قوانینو  چېکوم   شيحقونونواساسات منعکس 

 . دی کړی

  پولیسو  وسیمه اېزد دی لپاره چې د بشری حقونو له سرغړونو څخه مخنیوی وشي دا ډاډ بايد ترالسه شي چې د

د  .ګمارنه، ازموينه، نظارت او حساب ورکوني میکانیزم په موثره توګه ترسره کېږید نورو کارونو ترڅنګ 

 شوېپه وړاندي چې راپور يې ورکړل  جنايتونه هغو پولیسو وسیمه اېزنړيوالو نظامي ځواکونو په مالتړ بايد د 

 .دفاع نوری قواوي لغوه شي( محلي) يسیمه اېزاو هرڅومره ژر چې کیدايشي د  .کړني ترسره شيقانونی 

 ځواکونه نړیوال نظامي

  په دوامداره توګه د تاکتیکي الرښودنو او عملیاتي پروسیجرونو په ځانګړي توګه هغه تاکتیکي الرښودنې چې
 ملکيهوايې بريدونه تنظمیوي بیا کتنه تر سره کړي ترڅو د ملکي خلکو له غېری اختیاري مرګ ژوبلي او 

د عملیاتو ورسته بايد . تاوان ورکړي  ، او د جګړې ملکی قربانیانو ته شیانو ته د زيان اړولو نور مخنیوي وشي
تحقیقاتو ته  دي شويد ملکي خلکو د مرګ ژوبلي المل د هغو عملیاتو چې  غان حکومت سره په همکارۍد اف

 .ادامه ورکړي
 

 ملکي خلکو او ټولنو سره د ښه  ود افغان حکومت او متاثره شويته وده ورکول او  شفافیت او حساب ورکونې
په هغو پیښو کې چې د ملکي خلکو مرګ ژوبله يې را منځته کړي د ايساف د پلټنو د موندنو او  ،روابطو جوړول

، انظباطي او حساب ورکونې اقدامات ترسره کول او په منظمه توګه د اوښتی زيان جبیره کول او اصالح خپرول
 .کول
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 مښت، راپور ورکولو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو سره کار کول تر څو د ملکي کسانو د مرګ ژوبلي د ک
  [ډلهکمولو د ملکي مرګ ژوبلي د ]تحلیل کې د هغوي قابلیت لوړه شي،  او د افغان ملی امنیتي ځواکونو کې 

(Civilian Casualty Mitigation Team) کول مالتړ کول د رامنځته. 

 سره  منابع به الس کې لري، مجهز او روزل  لي امینتي ځواکونه په پوره اندازيد دې ډاډه کول چې افغان م
شويو چاوديدونکو توکو ضد عملیات رهبری او کنترول کړي، او  ځای پر ځایدي تر څو په موثره توګه د  شوي

 20 .چاوديدونکی توکي خنثی  او په کار واچوي شوي ځای پر ځای

 او  ه اړه پوره روزنه ورکول کېږيودنو پته د تاکتیکې الرښ کول چې افغان ملي امنیتي ځواکونو د دي ډاډه
 شوې بللد ملکي مرګ ژوبلي په کمولو کې موثر  تاکتیکې الرښودونه، پروسیجرونه او غوره کړنو بیلګې چې

 .سپارل کېږي افغان ملي امنیتي ځواکونو ته
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د ځای پر ځای شويو چاوديدنکو توکو په کار اچونه د هغو معلوماتو تشخیص، راټول، پروسس او خپرول دي چې د ځای پر ځای شويو  
چاويدنکو توکو د پیښې له ځاي څخه راټول شوي دي تر څو د عمل وړ استخباراتي معلومات تر السه شي، د ځای پرځای شويو چاوديدنکو ضد 

په دي کې د ځای پر ځای شويو چاوديدنکو توکو . غښتلی او د ارپکو منابع کمزوری او د دوی عدلی تعقیب مالتړ وشي پروسیجرونه او میتودنه
د . ساتنه، د مختلفو برخو تشخیصونه د تخنیکی، عدلی طب او بايومتريک ازموينی او تحیلی لپاره راځي چې د متخصیصانو له لوری تر سره کیږي

 . نه د د دغو توکو ضد اقداماتو يوه اساسی برخه دهچاوديدنکو توکو په کار اچو


