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صالحيت /واك
په افغانستان كيگ په وسله واله جكگؤه كيگ د ملكي كسانو د ساتنيگ په اؤه د  2010راپور ،چيگ په افغانستان كيگ د ملكگرو ملتونو
د مرستندويه پالوي )يوناما( او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواك كميسيون له خوا برابر شوي د  2010كال د جنورة د لومؤة
نيگتگيگ خگخه د ھمديگ كال د أسمبر تر  31پوريگ موده رانغاؤي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون د بشري حقونو د موسسيگ په خگير د افغانستان د اساسي قانون په  58ماده كيگ تسجيل
شوي دي .د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون د نوموؤي كميسيون )مة  (2005د تشكيل ،وظيفو او صالحيت د قانون له
مخيگ دنده لري چيگ په ھيواد كيگ د بشري حقونو وضعه وخگاري ،بنستگيزو بشري حقونو او ازاديو ته د خلكو د الس رسي حق
او دغه حالت تر خگارنيگ النديگ ونيسي ،د بشري حقونو ساتنه وكؤي ،د بشري حقونو د نقض قضييگ تر تحقيق او پلتگنيگ النديگ
راولي؛ او په افغانستان كيگ د بشري حقونو د پرمختكگ او شگه والي لپاره كگامونه واخلي.
د  2010كال راپور د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون د صالحيت له مخيگ چيگ په افغانستان كيگ بشري حقونه تر
خگارنيگ النديگ نيسي او ملكگرو ملتونو د امنيت د شورا د  (2010) 1917شميري پريكؤيگ پر بنياد يوناما ته د وركؤل شويگ
دنديگ له مخيگ برابر شوي چيگ "د ملكي خلكو حالت تر خگارنيگ النديگ ونيسي ،ھخگيگ ييگ سره ھمغإيگ كؤي خگو د دوي
ساتنه يقيني كؤي ،حساب وركونه تقويه كؤي او د افغانستان د اساسي قانون حكمونو او نؤيوالو تؤونونو په تطبيق كيگ چيگ افغانستان
د ھغو غؤي دي ،خاصتا ً چي شگحگي د ھغوي د بشري حقونو خگخه د برخمن كيدو په الر كيگ مرسته وكؤي".
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگه يو لؤ فعاليتونه ترسره كوي چيگ ھدف ييگ پ ه ملك ي
وكگ ؤو د جكگؤي گ د اغي زو كم ول دي لك ه :پ ه خپل واك او بي گ پل وه أول د داس يگ ح ادثو خگارن ه چي گ د ملك ي خلك و د وژني گ ي ا
ژوبليگ سبب كگرحگي ،دفاعي فعاليتونه چيگ ملكي كس ان د وس له والي گ جكگؤي گ ل ه اغي زو خگخ ه س اتي ،او د داس يگ نوش گتونو
تقويه ك ول چي گ ب ين الملل ي بش ري حقون و او بش ر دوس تانه ق انون او د افغانس تان اساس ي ق انون ت ه د احت رام ك ول د جكگؤي گ د تگول و
خواوو له اؤخه زيات كؤي.

ميتودولوژي
افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگه د ملكي خلكو ترمنحگ د تلفاتو په اؤه راپورونه په ديگ
أول پلتگي چيگ د امكان په صورت كيگ په ساحه كيگ تحقيقات كوي او له يو شمير سرچينو سره سال او مشوريگ كوي او معلومات
راغونأوي چيگ د باوريتوب او اعتبار له مخيگ ييگ تصديق كوي .د ھريگ حادثيگ د تحليل او تحقيق لپاره يوناما او دافغانستان د
بشري حقونو خپلواك كميسيون خپليگ تگوليگ ھخگيگ كوي چيگ ھمكاري وكؤي او له مختلفو سرچينو خگخه را غونأ شوي
معلومات لكه له عيني شاھدانو او له متاثره شويو خلكو ،نظامي برخه والو )د افغان او بين المللي نظامي حگواكونو په كگأون( ،محلي
كليوالي منابعو ،د ولسواليو او واليتونو چارواكو ،مذھبي او قومي مشرانو خگخه راغونأ شوي معلومات او دغه راز ھغه معلومات
چيگ د ساحو له ليدنيگ ،او د حادثو په حگاي كيگ د اجناسو د فزيكي كتنيگ خگخه الس ته راحگي ،له روغتونونو او كلنيكونو
راتگوليإي ،ويديوكگانيگ او تصويرونه ،د ملكگرو ملتونو د امنيت او مصوونيت نورو غير حكومتي موسسو او دريم كگؤو خواوو
خگخه راغونأيإي ،بيا تصديق كيإي.
په كوم حگاي كيگ چيگ امكان ولري ،پلتگنيگ د حادثيگ د قربانيانو/يا شاھدانو او د تحقيقاتو د ساحيگ په لومؤنيو شواھدو او كشف
بانديگ والؤيگ وي .په حگينو حاالتو كيگ ،د امنيتي الملونو په وجه چيگ ھغو ته الس رسي محدودوي ،دغه أول تحقيقات امكان نه
لري ،په دغسيگ حاالتو كيگ افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگه يو لؤ تيكتيكونه كاروي
چيگ له معتبرو شبكو خگخه معلومات تر السه كؤي چيگ په ديگ سرچينو كيگ د امكان تر حده زياتيگ منابع شامليگ وي او د
سوچه توب او اعتبار له مخيگ كره شوي وي.
په كوم حگاي كيگ چيگ د يوناما د بشري حقونو خگانكگه او د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون د حادثيگ په اؤه پر
معلوماتو باوري نه وي ،د ھغيگ په باب راپور نه وركول كيإي .يه حگينو قضيو كيگ ،معلومات راغونأول شگايي خگو اونة وخت
وغواؤي مخكيگ له ديگ چيگ يويگ پايليگ ته ورسيإو .د ديگ مانا دا ده چيگ د ملكي كسانو د تلفاتو په اؤه پايلو ته رسيدل شگايي د
نورو معلوماتو په رارسيدو سره چيگ د معلوماتو په تحليل كيگ مرسته كوي ،بيا تر كتنيگ النديگ ونيول شي .چيريگ چيگ
معلومات شگه خگركگند نه وي ،پايليگ نه اعالنيإي ،ترخگو چيگ باوري شواھد نه وي تر السه شوي او يا قضيه تؤل كيإي بيگ له
ديگ چيگ كوميگ نتيجيگ ته ورسيإو او د احصايي په راپور كيگ حگاي نه لري.
په حگينو مواردو كيگ د قربانيانو د ملكي افرادو په حيث غير جنكگي موقف په پوره أول نه وي تثبيت شوي او ياييگ په باره كيگ يو
پريكنده نظر نه وي موجود .په ديگ أول قضيو كيگ يوناما د بشري حقونو خگانكگه او د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون د
بين المللي بشردوستانه قانون د قابل تطبيق معيارونو له مخيگ قضاوت كوي او د ھغو نارينه كسانو د موقف باب چيگ د جنكگ كولو
قابليت ولري ،چيگ د ملكي او كه جنكگي كسانو په خگير وكگنگل شي ،پريكؤه نه كوي  .په داسيگ حاالتو كيگ دغه أول ادعاويگ د
اؤونديگ حادثيگ د حقايقو پر بنياد اروزل كيإي .كه د يوه يا زيات شمير قربانيانو موقف ناخگركگند پاتيگ شي ،دغه أول تلفات د ملكي
كسانو د عمومي تلفاتو په أله كيگ نه شامليإي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون په  2008كيگ يو الكترونيكي أيتگابيس تيار كؤي دي چيگ په وسله واله جكگؤه كيگ د
ملكي كسانو د ساتنيگ او د ھغيگ د تحليل په غرض ييگ كاروي .د يوناما د بشري حقونو خگآنكگيگ دا أول أيتگابيس په  2009كيگ
تيار كؤي دي .دغه دواؤه أيتگابيسونه د ديگ لپاره طرح شوي دي چيگ معلومات په سيستماتيك أول او په اغيزمنه توكگه راغونأ او
تحليل كؤي ،چيگ د جنسيت او عمر له مخيگ ھم ألبندي وي .د حگينو محدوديتونو له امله چيگ د عملياتو په چاپيريال كيگ راپيدا
كيإي ،لكه په حگينو عملياتو كيگ كگأه برخه اخيستنه ،او په أيرو مواردو كيگ د لومؤنيو سرچينو ناتواني چيگ نه شي كوالي د بيال
بيلو نظامي برخه والو /دولت ضد عناصرو ترمنحگ توپير وكؤي يا داسيگ حاالتو كيگ چيگ يوه خوا ھم د حادثيگ مسووليت نه
مني ،يوناما د بشري حقونو خگانكگه او د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون د يويگ خاصيگ حادثيگ مسووليت يا حكومت
پلوه يا ضد حكومت قواوو ته منسوبوي .يوناما د بشري حقونو خگانكگه او د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون د ديگ ادعا نه
كوي چيگ په ديگ راپور كيگ شته احصايي بشپؤيگ دي ،شگايي چيگ يوناما د بشري حقونو خگانكگه او د افغانستان د بشري حقونو
خپلواك كميسيون په عملياتي چاپيريال كيگ د محدوديتونو له امله د ملكي كسانو د تلفاتو تگول شمير نه وي رانغاؤلي.

د جكگؤيگ كي د شگكيلي خواو قانوني مسووليت
يوناما د بشري حقونو خگانكگه او د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون په ديگ باور دي چيگ په افغانستان كيگ وسله واله
جكگؤه يو داخلي وسله واله جكگؤه ده چيگ د افغانستان وسله وال قوتونه او بين المللي نظامي قواويگ )حكومت پلوه حگواكونه( له
دولت ضد عناصرو سره په جكگؤه كيگ شگكيل دي .په دولت ضد عناصرو كيگ اشخاص ،او وسله واليگ أليگ شامليإي چيگ بيال
بيليگ سابقيگ ،انكگيزيگ او د قوماندي جوؤشگتونه يا تشكيالت لري لكه طالبان ،د حقاني كگروپ ،حزب اسالمي او د القاعده
متحدين لكه د ازبكستان اسالمي حركت ،د اسالمي جھاد اتحاد ،لشكر طيبه او جيش محمد.
په افغانستان كيگ په داخلي جنكگ كيگ تگوليگ شگكيليگ خواويگ د بين المللي قانون له مخيگ مسووليت لري چيگ په جكگؤه
كيگ په مستقيم أول برخه نه اخيستونكي كسان وساتي او په ملكي كسانو او ملكي تاسيساتو بانديگ خپليگ اغيزيگ كميگ كؤي ،د ژنيو
د  1949كال د خگلورو تؤونونو كگأه دريگيميگ ماديگ حد اقل معيارونه تگاكلي دي چيگ په داخلي جكگؤه كيگ شگكيليگ خواويگ

ييگ بايد احترام وكؤي .دريگيمه مشتركه ماده د بشرپالنيگ بين المللي قانون د خپلواك دولت په خاوره كيگ په جكگؤه بانديگ د تطبيق
وؤ كگنگي او نه يوازيگ دولتي خوا بلكه په جكگؤه كيگ تگوليگ شگكيگليگ خواويگ د ھغيگ په مراعات كولو مكلفيگ بولي.
د بشرپالنيگ د بين المللي قانون عرفي قاعديگ په افغانستان كيگ په جكگؤه كيگ په شگكيلو خواوو د تطبيق وؤ دي .بين المللي قضايي
أليگ وايي چيگ د ژنيو د تؤونونو او ور اضافه شويو پروتوكولونو خگو اصول او قاعديگ د نؤيوال عرفي قانون برخيگ دي 1.تر
تگولو زيات اؤوند اصول ييگ دا دي:
• تفكيك :په جكگؤه كيگ شگكيگليگ "خواويگ" بايد په ھر وخت كيگ د ملكي كسانو او جنكگياليو ترمنحگ او د ملكي او نظامي
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شيانو ترمنحگ توپير وكؤي.
• تناسب" :ھغه بريد چيگ كيداي شي په تصادفي أول د ملكي كسانو د وژنيگ ،ژوبليگ ،د ديگ دواؤو سبب وكگرحگي او شگايي
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د ھغو مشخصو او مستقيمو نظامي برياوو په پرتله أيريگ زياتيگ وي چيگ له بريد خگخه ييگ تمه كيإي".
• په بريد كيگ احتياط" :په نظامي عملياتو كيگ بايد په پرلپسيگ أول احتياط وشي چيگ ملكي خلك ،ملكي كسان او ملكي شيان
وژغورل شي او تل بايد ممكن احتياطي تدابير په ديگ نيت ونيول شي ،چيگ په ھره حادثه كيگ د ملكي كسانو د وژنيگ او ژوبلونيگ
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او ملكي شيانو ته د زيان اندازه راتگيتگه شي".
د بشرپالنيگ بين المللي قانون سربيره په افغانستان كيگ نور قوانين ھم د تطبيق وؤ دي .دولت ضد عناصر ،كله چيگ دوي له
جكگؤيگ خگخه بھروي ،كيداي شي چيگ د ملك د مشخصو جنايي قوانينو له مخيگ تر تعقيب النديگ ونيول شي .د بشري حقونو بين
المللي معيارونه ،چيگ دولت د ھغو غؤيتوب لري او يا د نؤيوال عرفي قانون يوه برخه جوؤوي ھم د وسله واليگ جكگؤيگ په
شرايطو كيگ تطبيق كيإي .حكومتي نظامي قوتونه او بين المللي نظامي قواويگ ھم د بين المللي بشري حقونو د قانون او د بشرپالنيگ
د نؤيوال قانون او د دوي د كورنيو قوانينو خگخه د سرغؤوني له امله مسووليگ كگنگل كيإي.
تگول ھيوادونه چيگ په افغانستان كيگ موجوده بين المللي قوتونو سره مرسته كوي ،لكه د ايساف عسكر ،په افغانستان كيگ د امريكا
حگواكونه ،د دوامداره سوليگ د عملياتو د ايتالف غؤي ،او يا نور عسكر چيگ د ديگ قومانديگ له چينلونو خگخه بھروي د 1949
كال د ژنيو د خگلورو تؤونونو السليك كوونكي ملكونه دي .كه خگه ھم حگينيگ مرسته كوونكي ھيوادونو د  1977كال د ژنيو اضافي
لومؤي پروتوكول نه دي السليك كؤي  ،سره له ديگ ھم دغه ملكونه د بشرپالنيگ د بين المللي قانون د دغو قواعدو په مراعات كولو
مكلف دي چيگ د بين المللي عرفي قانون يوه برخه جوؤوي.
په وسله واله جكگؤه كيگ د ملكي كسانو د د خونديتوب لومؤني مسووليت د افغانستان د حكومت دي .خو لكه خگنكگه چيگ مخكيگ
وويل شول ،په جكگؤه كيگ تگوليگ شگكيليگ خواويگ تر بين المللي قانون النديگ مسووليت لري چيگ ملكي خلك وساتي.
افغانستان د  1949كال د ژنيو خگلور تؤونونه السليك كؤي دي او ھم د بشرپالنيگ د بين المللي قانون د ھغو قواعدو په منلو او مراعات
كولو مكلف دي چيگ د بين المللي عرفي قانون يوه برخه جوؤوي .افغانستان د نورو تؤونونو تر خگنكگ د مدني او سياسي حقونو بين
المللي قانون د تؤون السليك كوونكي ھيواد دي چيگ د افغانستان حكومت په دي مكلفوي چيگ د ھيواد په قلمرو كي د تگولو افرادو
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بنيادي بشري حقونه خوندي كؤي .
د افغانستان حكومت دنده او مسووليت لري چيگ په تگول افغانستان كيگ قانون او نظم تگينكگ كؤي .دغه راز د افغانستان د حكومت
حق دي او مسووليت لري چيگ خپل ملي قوانين پلي كؤي كوم چيگ د منل شويو بين المللي قوانيونو تابع دي او يا د ھغو په وؤانديگ
مسووليت لري.

 -1د سره صليب نؤيواليگ كميتگيگ اعالن كؤي دي چيگ د ژنيو د تؤونونو او الحاقيه/اضافي لومؤي پروتوكول خگو قواعدو د بين المللي عرفي
قانون قوت تر السه كؤي دي او د دغو قواعدو خگخه أيريگ ييگ په داخلي او بين المللي وسله واله جكگؤو كيگ د تطبيق وؤ دي) .اي سي آر سي :د
بشرپالنيگ بين المللي قانون ،اديت جان ماري ھنكارتگس او لويس د وسوالد بيك )سي يو پي /سي آر سي -كامبريج (2005
 -2د اضافي لومؤي پروتوكول  48ماده .وكگورئ  (2) 51ماده چيگ ملكي وكگؤي "نه بايد د حمليگ ھدف وكگرحگي" او  (2) 52ماده چيگ
بريدونه يوازيگ په نظامي ھدفونو پوريگ محدود وي.
 -3لومؤي الحاقيه /اضافي پروتوكول  (5) 51ماده وكگورئ  57ماده په برديونو كيگ احتياط
 -4لومؤي الحاقيه /اضافي پروتوكول  (1) 57او ) 2الف( ماده
 -5افغانستان الندني تؤونونه او معاھديگ تصويب او السليك كؤي دي .د مدني او سياسي حقونو نؤيوال تؤون په  24اپريل 1983؛ د اقتصادي
اجتماعي او كلتوري حقونو تؤون  24اپريل 1983؛ د نژادي تبعيض د تگولو شكلونو د له منحگه وؤلو بين امللي تؤون ،اكگست 1983؛ د شگحگو په
وؤانديگ د تبعيض د تگولو شكلونو د له منحگه وؤلو تؤون 5 ،مارچ 1983؛ د شكنجيگ او نورو توھينوونكو او غير انساني جزا او چلند د منع كولو
تؤون 26 ،جون 1987؛ د ماشوم د حقونو تؤون 27 ،اپريل1994 ،؛ او دماشومانو د حقونو  ،دماشومانو د پلورلو ،د ماشومانو د فحاشة او د
پورنوكگرافة د منع دكنوانسيونو اختياري بروتوكول 19 ،اكتوبر كال 2002؛ او په وسله واله جكگؤه كگيگ د ماشوم كگأون په باب د تؤون اختياري
پروتوكول چيگ د  2003كال د سپتمبر په  24تصويب شوي دي .منبع :
http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html

لغتونه
اي جي ايز :دولت ضد عناصر .په ديگ أله كيگ تگول ھغه اشخاص او أليگ راحگي چيگ د افغانستان د حكومت او نؤيوالو نظامي
حگواكونو په ضد په وسله واله جكگؤه كيگ ھمدا اوس شگكيل دي .په ديگ عناصرو كيگ ھغه كسان راحگي چيگ د طالبانو په نامه
پيژندل شوي او دغه راز اشخاص او أليگ چيگ بيال بيل ھدفونه لري او تر مختلفو نومونو النديگ راحگي لكه د حقاني شبكه ،حزب
اسالمي او د القاعده متحدين لكه د ازبكستان اسالمي حركت ،د اسالمي جھاد اتحاد ،لشكر طيبه او جيش محمد.
ھوايي بريد :له الوتكيگ خگخه يا له ھوايي منبع خگخه د اورلكگونيگ امر چيگ نإديگ ھوايي مرسته ورسره وي )تگوليو او عسكرو
ته د سمالسي خطر په وخت كيگ مرستيگ( او كه نصب وي ھوايي اأيگ خگخه.
اي اين اي :افغان ملي اردو
اي اين پي :افغان ملي پوليس
اي اين ايس ايف :افغان ملي امنيتي حگواكونه ،يوه اصطالح چيگ افغان سرحدي پوليس ،ملي اردو ،ملي پوليس او د ملي امنيت اداره
په كيگ شامليإي.
اي ايل پي :افغان سيمه ييز پوليس
اي اين اي پي :افغان ملي كمكي پوليس )اربكي (
اي پي تري :دافغانستان د عامه محافظت پروكگرام
اي پي ار پي :د افغان د سوليگ او بيا يوحگاي كيدنيگ پروكگرام
اي آي ايچ آر سي :د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون
بي بي آي اي أي :په حگان پوريگ تؤلي تعبيه شوي چاويدونكي توكي؛ وكگورئ  :آي اي أي
بيگ أي اي :د جنكگ د زيانونو ارزونه
تلفات :شگايي په دوه أوله أله بندي شي:
• مستقيم :ھغه تلفات دي چيگ په مستقيم أول د وسله واليگ جكگؤيگ له امله راپيدا كيإي .لكه داسيگ تلفات چيگ د نظامي
عملياتو په ترخگ كيگ رامنحگ ته كيإي چيگ د حكومت پلوه حگواكونو له خوا اجراء كيإي )افغان او نؤيوال نظامي حگواكونه(
دحگواك ژغورني عمليات ،ھوايي بريدونه ،د نيولو او تالشة عمليات ،دياغيتوب ضد يا تروريستي ضد عمليات .دغه راز په ديگ
كيگ ھغه تلفات ھم شامليإي چيگ د دولت ضد عناصرود فعاليتونو په پايله كيگ رامنحگته كيإي لكه نشگه شويگ وژنيگ ،تعبيه شوي
چاوديدونكي توكي او يا له حكومت پلوه حگواكونو سره په مستقيمه شگكلتيا كيگ.
• نور تلفات :ھغه تلفات چيگ په غير مستقيم أول له وسله واليگ جكگؤيگ خگخه راپيدا كيإي لكه د جنكگيگ پاتيگ شويو توكو له
چاودنيگ ،په محبسونو كيگ مؤينه ،د ناكافي طبي شرايطو د نشتوالي له امله مؤينيگ چيگ د نظامي عملياتو په ترخگ كيگ پيشگإي
او په داسيگ حگايونو كيگ چيگ طبي پاملرنيگ ته الس رسي منع شوي وي او يا موجود نه وي .په ديگ تلفاتو كيگ ھغه شيان ھم
شامل دي چيگ د مركگانيو پيشگو مسووليت لوري په پوره اطمينان سره نه شي په كگوته كيداي لكه ھغه مؤينيگ يا ژوبليگدنيگ
چيگ د أزو د تبادليگ په پايله كيگ رامنحگ ته كيإي .په پاي كيگ ھغه تلفات ھم په ديگ أله كيگ راحگي چيگ د قبيلوي جنكگونو يا
قومي خپل منحگي جكگؤو په ترخگ كيگ پيشگيإي.
ماشومان :د ماشوم د حقونو د تؤون د تعريف له مخيگ ماشوم ھغه خگوك دي چيگ عمر ييگ له  18كلونو خگخه كم وي )0-17
كلن ھم ماشوم دي( .د ماشومانو د زيان راپورونه ھم بشپؤ نه دي ،حگكه چيگ د عمر په اؤه معلومات ھميشه موجود نه وي يا ييگ
راپور نه وي وركؤل شوي.
ملكي/غير جنكگيالي شخص :ھر ھغه خگوك چيگ په مستقيمه توكگه په جنكگونو كيگ برخه نه اخلي .په ديگ أله كيگ تگول ھغه
ملكي اشخاص او د ملكي خدمتونو خلك شامليإي چيگ په مستقيم أول د جنكگ په مقصد نه كارول كيإي او په ديگ كيگ شگوونكي ،د
روغتيايي كلينيكونو كاركوونكي يا د عامه خدمتونو نور كارمندان ،دغه راز سياسي اشخاص يا د دفترونو كاركوونكي ،راحگي .دغه
راز عسكر او يا ھر خگوك چيگ دژوبليگ يا تسليمة له امله "له جنكگ خگخه ووحگي" او يا ھغه كسان چيگ نور په جنكگونو كيگ
برخه نه اخلي ،شامليإي .په ديگ أله كيگ د ملكي پوليسو پرسونل ھم شامليإي چيگ د جنكگيالي په حيث نه وي استخدام يا د دولت ضد
عناصرو په ضد عملياتو كيگ په مستقيم أول ونأه نه اخلي اورسمي دندي خگخه د باندي وي.
سي او ايم -ايساف :په افغانستان كيگ د بين المللي امنيتي مرستندويه حگواكونو قوماندان.
اي او ايف حادثيگ :ھغه عملياتو ته اشاره ده چي د حگواكونو د ژغورني لپاره تر سره كيإي .په ديگ كيگ داسيگ حاالت شامل دي چيگ
كله ملكي كسان نظامي قطارونو ته د نإديگ كيدو يا له ھغو خگخه د مخكيگ كيدو په وخت كيگ د نظامي پرسونل اخطارونو ته پام و نه
كؤي او يا د تالشة په پوستو كيگ الرشگوونو ته توجه و نه كؤي .دغه أول پيشگيگ په ھغه وخت كيگ ھم رامنحگ ته كيإي چيگ
انفرادي اشخاص نظامي اأو يا ستگيشنونو ته أير نإديگ شي او د نظامي پرسونل اخطارونو ته پام و نه ساتي.
آي ايچ ايل :د بشر پالنيگ نؤيوال قانون
آي أي پي :داخلي بيگ حگايه شوي وكگؤي

آي سي آر سي :د سره صليب نؤيوال كميتگه
آي اي أي :حگای پرحگای چاوديدونكي توكي .يو بم چيگ د دوديزيگ نظامي طريقيگ په خالف په نورو طريقو جوؤيإي او كارول
كيإي .نوموؤيگ چاوديدونكيگ وسيله كيداي شي د حگانمركگي بم په شكل كيگ استعمال شي لكه په حگان پوريگ تؤليگ حگای
پرحگای شوي چاويدونكي توكي )بي بي آي اي أي( ،دغه راز له ليريگ خگخه كنترول شوي تعبيه شوي چاوديدونكيگ وسيليگ )ار
سي آي اي أي( ،په موتگر كيگ حگاي په حگاي شوي او تعبيه شوي چاوديدونكي توكي )وي بي آي اي أي( او د فشار په ذريعه
چاوديدونكيگ وسيليگ ھم په ديگ أله كيگ راحگي.
حادثيگ :ھغه پيشگيگ دي چيگ په وسله والو جكگؤو كيگ ملكي كسانو ته تلفات اؤوي ،د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د
افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون په راپورونو كيگ ھغه تلفات نه دي شامل چيگ د جنايي پيشگو په پايله كيگ پيشگيإي.
نؤيوال نظامي حگواكونه :په ديگ حگواكونو كيگ تگول بھرني عسكر شامليإي چيگ د ايساف او په افغانستان كيگ د امريكا د
حگواكونو )د ازادة د پايشگت د عملياتو په شمول( يوه برخه وي او د ايساف د قوماندان )سي او ايم -ايساف( تر امر النديگ كار كوي.
دغه اصطالح دغه راز په ھغو حگواكونو بانديگ ھم د تطبيق وؤ ده ،چيگ د ايساف د قوماندان تر امر النديگ نه دي ،لكه حگينيگ
حگانكگؤيگ حگواكونه.
ژوبليگ :د جسماني سختو ژوبلو مختلف أولونه په كيگ شامليإي .د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د افغانستان د بشري حقونو
خپلواك كميسيون په أيتابيس كيگ د جسماني ژوبليگ درجه نه ده شامله .د اروايي تگكان يا دماغي جؤك پيشگيگ په ژوبلو كيگ نه دي
شامليگ.
آي ايم يو :د ازبكستان اسالمي حركت.
ايساف :په افغانستان كيگ امنيتي سوله ساتي حگواكونه .ايساف د ملكگرو ملتونو د منشور د  VIIفصل له مخيگ د سوليگ د پياده
كولو ماموريت يا دنده لري .ايساف د ملكگرو ملتونو د امنيت د شورا په امر او صالحيت حگاي په حگاي شوي دي .د  2003كال په
اكگست كيگ د ملكگرو ملتونو او د افغانستان د حكومت په غوشگتنه د ناتگو سازمان د ايساف مشرتابه په غاؤه واخيسته .د ايساف
قواويگ اوس مھال ) (131730تنه سرتيري لري ،چيگ له  48ھيوادونو خگخه راغلي او په شپإو سيمه ييزو برخو ويشل شوي او
مركزي قراركگاه ييگ په كابل كيگ ده .د  2008د نوومبر خگخه د ايساف قوماندان په افغانستان كيگ د امريكايي حگواكونو قوماندان
ھم دي ،كه خگه ھم د مراتبو سلسله بيگله پاتيگ شويگ.
كي ايل اي :د لوؤيگ كچيگ /كليدي مشرتابه كگأون
ايل أي آي :حگايي دفاعي نوشگت
لي كگاأ :په ايساف كيگ حقوقي سالكار
ايم او آي :د كورنيو چارو وزارت
ناتگو :د شمالي اتالنتيك د تؤون سازمان .د ناتگو د سازمان غؤي ھيوادونه د ايساف اساسي مرستندويه ھيوادونه دي .ايساف وكگورئ.
اين أي ايس :د ملي امنيت رياست .د افغانستان د دولتي استخباراتو اداره
اين ايس سي :د افغانستان د ملي امنيت شورا
اين جي او :غير حكومتي سازمان
او ايچ سي ايچ آر :د بشري حقونو لپاره د ملكگرو ملتونو عالي كميشنري
او اي ايف" :د آزادة د پايشگت عمليات" رسمي نوم دي چيگ د امريكا حكومت ييگ په افغانستان كيگ د جكگؤيگ لپاره او د نؤيوالو
ضد تروريستي فعاليتونو لپاره كاروي .او آي ايف -افغانستان ،چيگ د امريكا او افغانستان كگأ عمليات دي له ايساف خگخه بيگل دي.
ايساف د ناتگو د ھيوادونو د امريكا او نورو ھيوادونو په كگأون نظامي عمليات دي .د امريكا زياتيگ قواويگ چيگ د او آي ايف
النديگ د  2008د اكتوبر راھيسيگ "په افغانستان كيگ د امريكايي حگواكونو" يوه برخه كگرحگيدليگ ،چيگ جنرال پتريوس د
ناتگو/ايساف عمومي قوماندان ھم دي.
حكومت پلوه حگواكونه
• افغان حكومتي حگواكونه :تگول حگواكونه چيگ په تگولو نظامي او نيم نظامي د بلوا ضد عملياتو كيگ برخه اخلي او په
مستقيمه يا غير مستقيمه توكگه د افغانستان د حكومت تر ولكيگ او اداريگ النديگ دي .په ديگ حگواكونو كيگ افغان ملي
اردو ،افغان ملي پوليس ،افغان سرحدي پوليس ،ملي امنيت او نور حگواكونه شامل دي.
• نؤيوال نظامي حگواكونه ) نؤيوال نظامي حگواكونه( او جي اي.
آر سي آي اي أي :له ليريگ خگخه كنترول كيدونكيگ حگای پرحگای شويگ چاوديدونكيگ وسيله ،آي اي أي وكگورئ.
ايس وي بي آي اي أي :په نقليه وسيله كيگ د حگان مركگي بريد حگای پرحگای شويگ چاوديدونكيگ وسيله
ايس او پي :معياري عملياتي روشونه
ايس او ايف :عملياتي حگانكگؤي حگواكونه
تگي سي اين :د لشگكر برابرونكي ھيواد

افغانستان كيگ امريكايي حگواكونه :په افغانستان كيگ د فعالو امريكايي حگواكونو د قومانديگ او كنترول مركز يو ايس فور -اي د
جنرال أيويأ پتگريوس تر قومانديگ النديگ دي ،چيگ د ناتگو/ايساف عمومي قوماندان ھم دي .دديگ تنظيم په اساس ،چيگ د 2008
له اكتوبر خگخه په كار لويدلي او ھغه عسكر چيگ د ازادة دپايشگت په عملياتو كيگ شامل و يو ايس فور -اي تر عملياتي كنترول
النديگ راغلي دي .د ايساف او او اي ايف د قومانديگ تسلسل يو له بله بيگل دي او توپير سره لري.
يو ايس ايس ايف :د امريكا حگانكگؤي حگواكونه
يو ايس ايأ :د بين المللي پرمختكگ لپاره د امريكا ايجنسي /نمايندكگي
يو اين أي ايس ايس :د ملكگرو ملتونو د امنيت او مصونيت خگانكگه
يوناما :په افغانستان كيگ د ملكگرو ملتونو مرستندويه پالوي
يو اين ايچ سي آر :د كأوالو لپاره د ملكگرو ملتونو عالي كميشنري
وي بيگ اي اي أي :په نقليه وسيله كيگ تعبيه شويگ چاوديدونكيگ وسيله ؛ وكگورة آي اي أي
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په وسله واله جكگؤه كی د ملكي وكگؤو د ساتنيگ په اؤه راپور2010 ،

لنأيز
په افغانستان كي په  2010زيإديز كال كي وسلوالو نشگتو كي انساني زيان زيات شوي دي .د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون
او د يوناما د بشري حقونو خگانكگي په  2010كال كي د  2،777ملكي خلكو وژل ثبت كؤي دي چي د  2009كال په پرتله  15سلنه
زيات دي .د تيرو خگلورو كلونو راھيسي  8،832ملكي كسان په پوحگي شخؤه كي وژل شوي دي چي ھر كال د ملكي كسانو د
مؤيني كچه لوؤه شوي .1پر خلكو د شخؤو زياتيدونكي ناوؤه اغيزي ،لكه د  2010كال په جريان كي چي كگنگ شمير وكگؤو ته په خپلو
كورونو او تگولنو كي مركگ ژوبله واوخته ،د دي پر ضرورت تگينكگار كوي چي بايد شگكيلي خواوي د ملكي خلكو د ژغورني لپاره
اؤين كگامونه واخلي .د يوناما د بشري حقونو خگانكگه او د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون د دولت مخالفو خواو او د دولت
پلوو حگواكونو خگخه غواؤي چي د ملكي خلكو ساتنه زياته وكؤي او خپل قانوني مسوليتونه په پام كي ونيسي تر خگو د ملكي خلكو
زيانمنيدلو كي كموالي راشي.

د ملكي خلكو مؤينه

په  2010كي د تگولو  2،777وژل شوو ملكي كسانو له جملي خگخه د  2،080كسانو وژنه ) 75سلنه( د دولت مخاليفينو 2ته منسوب
شوي چي د  2009كال په پرتله  ٪ 28زيات والي شگيئ .حگان مركگي بريدونه او حگاي پر خگاي شوي چاوديدونكي توكي د زياتو
ملكي كسانو د مركگ ژوبلي المل كگرحگيدلي چي تگول  1،141ملكي كسان له دي امله وژل شوي ) دا د وژل شوو ملكي كسانو چي د
دولت مخالف وسلوالو ته منسوبيإي 55 ،سلنه تشكيلوي( .ترتگولو خطرناك سير په  2010كال كي دا و چي د دولت ضد عناصرو لخوا
كگنگ شميرملكي وكگؤي ترور شوي يا په انفرادي توكگه وژل شوي چي خگلورسوه دوه شپيته ملكي كسان اعدام شول چي د  ٢٠٠9كال
په پرتله  ١٠٥سلنه زياتوالي شگيي .دملكي كسانو د ترور نيمايي برخه دھيواد په سويل كي رامنحگ ته شوي .په ھلمند واليت كي
ددولت ضد عناصرو له خوا دملكي كسانو په اعدامولو كي  ٥٨٨سلنه لوؤوالي او په قندھار واليت كي د  ٢٠٠9كال په پرتله ٢٤٨
سلنه زياتوالي راغلي.
دافغان امنيتي حگواكونواو نؤيوالو حگواكونو )حكومت پلوه حگواكونه( ته د  ٤٤٠كسانو مؤينه منسوب شوي چي د تگولو ملكي تلفاتو ١٦
سلنه تشكيلوي اود  ٢٠٠9كال په پرتله  ٢٦سلنه په كي كم والي راغلي .په  ٢٠١٠كال كي دولت پلوه حگواكونو ته منسوب ملكي تلفاتو
كي زياتره ملكي وكگؤي دھوايي بريدونو په پايله كي وژل شوي چي تگول تگال د  ١٧١كسانو د مؤيني سبب شوي او دا د دولت پلوه
حگواكونو ته منسوب شوي مؤينو  ٣9سلنه تشكيلوي .د پام وؤ خبره ده چي د  ٢٠٠9كال په پرتله په ھوايي بريدونو كي ملكي تلفاتو كي
 ٥٢سلنه تگيتگوالي راغلي .3دملكي وكگؤو د تلفاتو  9سلنه په جكگؤه كي دنامعلومو شگكيلو خواو له لوري وژل شوي.
د ٢٠١٠كال په اوإدو كي د زياتو ملكي كسانو وژل د دولت ضد عناصرو له خوا د حگاي په پرحگاي شويو چاوديدونكو توكو او اعدامونو
يا وژنو له امله او ھم په حگانكگؤي توكگه د افغانستان په جنوب كي د زياتو پوحگي عملياتونو په پايله كي رامنحگ ته شوي.
كه خگه ھم دغه نشگتي زياتره په  ٢٠١٠كي په سويل اوسويل ختيحگ كي رامنحگ ته شوي خو د نا امني اوتاوتريخوالي دا لؤي د
ھيواد شمال ختيحگ اولويديحگ سيمو ته ھم وغزيدلي .4دختيحگ پرته په تگولو سيمو كي د  ٢٠٠9كال په پرتله دملكي كسانو زياتي
مؤيني منحگ ته راغلي .د كال په اوإدو كي د ھيواد شمالي برخه د زياتو جنكگونو شاھده وه او د  ٢٠٠9كال په نسبت دملكي كسانو په
تلفاتو كي  ٧٦سلنه لوؤ والي راغلي .په جنوب ختيحگ اوجنوبي سيمو كي د  ٢٠٠9كال په نسبت زياتوالي راغلي چي د ملكي كسانو د
تلفاتو كچه په سويل ختيحگ كي ٤٠سلنه اوسويل كي  ٢٠سلنه لوؤه شوي.

په شگحگواوماشومانو اغيزي
رواني شخؤي په تيره بيا شگحگي اوماشومان په بده توكگه اغيزمن كؤي دي .د  ٢٠٠9كال په نسبت أيرماشومان اوشگحگي وژل شوي.
د  2009كال په پرتله د شگحگو مؤينه كي شپإسلنه او د ماشومانو مؤينه كي  ٢١سلنه لوؤوالي راغلي .په  ٢٠١٠كال كي د شگحگو
اوماشومانو د تلفاتو د كچي لوؤيدو سربيره ،د مخ پر أيريدو شخؤو له امله كگنگ شمير شگحگو او ماشومانو بنيادي خدمتونو ،لكه
روغتيايي خدمتونه اوزده كؤي ،ته تر أير إل حده الس رسي درلوده.
په  2010كال كي  ٤٠سلنه د شگحگو مؤينه او  ٤٤سلنه د ماشومانو مؤينه د حگاي پرحگاي شوو چاوديدونكو توكگو اوحگان وژونكو
بريدونو په پايله كي منحگ ته راغلي .دا شميره د  ٢٠٠9په پرتله د شگحگو په مؤينه كي  ٣١سلنه او د ماشومانو مؤينه كي  ٦٦سلنه
لوؤوالي شگئ .اته ماشومان د دولت ضد عناصرو له خوا د مركگ په سزا محكوم شوي دي.
 -1ديوناما بشري حقونو خگانكگه او او د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون په خپلو خگيؤنواوراپورونوكي دجنوري لومؤي نيتي خگخه تر ٣١
دسمپر ٢٠١٠پوري ھغه تگول تلفات راتگول كؤي چي د دوي سيمه ئزو دفترونو راپوركؤي اودپيشگي دحگايي ليدني اوپه لويه كچه دزيانمن شوو سره
مركي كؤي دكره كتني اوفزيكي شواھدوكتني اومعتبروسرچينو سره يي تصديق كؤي .ديوناما بشري حقونوخگانكگي او بشر حقونو خپلواك كميسيون د
وركؤل شوي راپور دبشپؤي شميرني ادعا نه كوي چي دبعضي محدوديتونواوميتودولوجي اوكاري چاپيريال په نظر كي نيولو له امله شايد نه وي راپور
شوي ) د د راپور د ميتودولوجي برخه وكگوري .
 -2د دولت ضد عناصرعبارت دي له وسلوالومخالفو ألو اومختلفو اشخاصو خگخه چي د بيالبيل شاليد ،موخو اومشر تابه جوؤشگت په درلودلو سره ،لكه
طالبان ،حقاني شبكه ،لشكرطيبه اوالقاعده سره تؤلي د ازبكستان اسالمي تحريك ،جھاد اسالمي اتحاد ،لشكرطيبه او جيش محمد ،د افغانستان دولت او
نؤيوالو ايتالفي حگواكونو سره په جنكگ كي شگكيلي دي.
 -3په تگوله كي د دولت پلوه حگواكونو له خوا په ھوايي بريدونو كي په  2010كال كي كمشگت راغلي .خو د  2010كال په اوإدو كي ملكي تلفاتو كي
أير والي راغلي  .د  2010په لومؤي نيمايي كي  69ملكي كسان وژل شوي او دويمه نيمايي كي  102ملكي خلك وژل شوي دي چي د ھوايي برديونو له
امله ملكي تلفاتو كي د كال لومؤي نيمايي په پرتله  48فيصده لوؤوالي شگي.
 -4ھره سيمه په الندي واليتونو مشتمله ده  .مركزي سيمه عبارت ده له كابل  ،پنجشير  ،كاپيسا  ،لوكگر  ،پروان او وردكگ  ، .ختيحگه سيمه د كنؤ ،
لغمان  ،ننكگرھار او نورستان  ،لويديحگه سيمه عبارت ده له بادغيس ،فراه ،غور او ھرات ،د شمال سيمه كي بلخ ،فارياب  ،جوزجان ،سمنكگان او
سرپل ،شمال ختيحگه سيمه كي بدخشان  ،بغالن  ،كندز او تخار ،جنوب ختيحگه سيمه كي غزني ،خوست ،پكتيا او پكتيكا او جنوبي سيمه كي ھلمند،
قندھار ،نيمروز ،ارزكگان او زابل او مركزي لوؤه سيمه كي باميان او دايكندي شامل دي.

i
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دولت پلوه حگواكونو ته منسوب شوي د تگولو ملكي كسانو له جملي خگخه  ٣٧سلنه شگحگو او  ٢9سلنه ماشومانو مؤينه دھوايي
بريدونوپه نتيجه كي منحگ ته راغلي .دغه شمير د  2009كال په پرتله په ترتيب  ٦٢سلنه او ٧٢سلنه كموالي شگئ .په تگول ھيواد كي د
لتگون او نيولو عملياتو يا د شپي له خوا تالشي په پايله كي  8شگحگي او  9ماشومان وژل شوي دي .د دي عملياتو په پايله كي د نورو
سيمو په پرتله تر تگولو أير ماشومان په جنوب او أيري شگحگي په سويل ختيحگ كي وژل شوي دي.

ملكي ژوبله
په  ٢٠١٠كال كي د پوحگي شخؤي له امله د ملكي كسانو تگپي كيدنه د  ٢٠٠9كال په پرتله  ٢٢سلنه لوؤه شوي .تگول تگال په
پوحگي شخؤه كي د  ٤٣٤٣ملكي وكگؤو تگپي كيدل ثبت شوي دي .له دي جملي خگخه  ٣٣٦٦ملكي كسانو ژوبله چي د تگولو تگپيانو
 ٧٨سلنه تشكيلوي ،د دولت ضد عناصرو ته منسوبيإي چي دا د  ٢٠٠9كال په پرتله  ٢١سلنه لوؤوالي شگيئ .دولت پلوه وسلوالو
حگواكونو ته د  ٤٠٠ملكي كسانو ژوبله منسوب شوي چي د تگولو تگپي شوو پيشگو  9سلنه تشكيلوي او د  ٢٠٠9كال په پرتله په دي
كي ١٣سلنه تگيتگوالي راغلي دي .د نا معلومه خواو له لوري  ٥٧٧ملكي كسان تگپي شوي دي چي دا د مجموعي شميري ١٣سلنه
جوؤوي.

دبريدونو مس ئوليت
په  ٢٠١٠كال كي دبشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما بشري حقونو خگانكگي ھغه پيشگي ثبت كؤي دي چي پوحگي شخؤه كي شگكيلو خواؤ
د بريدونو له امله ملكي كسانو ته زيان اؤولي وي او كومي ألي يي د مسئوليت ادعا كؤي وي.
د دي ھلو حگلو موخه داده چي په جنكگ كي شگكيلي خواوي اووسله والي ألي د ملكي مركگ ژوبلي له امله په كگوته شي او په دي
ھكله حساب وركول وده ومومي او ھم د اؤونده ألي سره پدي اؤه خبري وشي .د بريدونو د مسئوليت د ادعا په تؤاو د بشري حقونو
خپلواك كميسيون او د يوناما د بشر ي حقونو خگانكگه دا په نشگه كوي چي په  ٢٠١٠كال كي د كگنگ شميرملكي كسانو د تلفاتو
مسئوليت په ھكله ھيخگ يوي خوا يا وسلوالي ألي ادعا نده كؤي.

دحكومت ضد عناصر
په  ٢٠١٠كال كي د حكومت ضد عناصرو غير قانوني جنكگي وسيلي كارولي چي په كي غير متناسب تكتيكونه ،په حگانكگؤي توكگه
حگاي پرحگاي شوي چاوديدونكي توكي اوحگان وژونكي بريدونه شامليإي او په شگكاره أول پوحگي اھداف په نشگه كوي ،خو
دافغانانو د ژوند بنيادي حق ،اسالمي اصولو اونؤيوال بشردوستانه اصولو لكه تفكيك ،د متناسب حگواك استعمال 1او احتياطي تدابيرو
كارولو خگخه سرغؤونه كوي .دا تكتيكونه د كگنگ شمير ملكي وكگؤو د مركگ ژوبلي اوپه سيستماتيك أول د ملكي وكگؤو د ويرولو
سبب كگرحگيدلي اوسربيره پردي د پوحگي شخؤو سيمو كي يي د ملكي خلكو اساسي اواؤينو خدمتونو ته السرسي په مخ كي خنأ او
ستونحگي زيإولي .زيات پيچلي او پر مخ تللو حگاي پر حگاي شوو چاوديدونكو توكو د پراخه استعمال په نا متناسبه توكگه ملكي وكگؤو
ته زيان اؤولي دي .دھيواد په كچه  ٢١سلنه حگاي پرحگاي شوي چاوديدونكي توكي او ٤٠سلنه حگان مركگي بريدونه د ملكي كسانو د
مركگ ژوبلي المل كگرحگيدلي دي .دحكومت ضد عناصرو ته د منسوب شوو تگول تگال ملكي تلفاتو  11سلنه مؤينه دحگان مركگي
بريدونو په نتيجه كي را منحگ ته شوي او په  ٢٠١٠كال كي د تگولو ملكي تلفاتو  8سلنه جوؤي چي د  ٢٠٠9كال په پرتله ١٥سلنه په
كي تگيتگوالي راغلي .دحگان مركگي بريدونو لؤي په  ٢٠٠9او  ٢٠١٠كال كي برابره وه )تقريبا  ١٤٠بريدونه ھر كال( چي دا د دي
شگكارندويي كوي چي حگان مركگي بريدونه په  ٢٠١٠كال كي د  ٢٠٠9په پرتله د إلو ملكي مؤينو المل شوي دي.
په سلكگونه په نشگه شوي وژني يا اعدامونه د حكومت ضد عناصرو ته منسوب شوي .ھغه كسان اودھغوي خپلوان چي دافغانستان دولت
او يانؤيوالو حگواكونو سره مرسته كوونكي كگنگل شوي ،واليتي لوؤ پوؤي چارواكي ،دبيلكگي په توكگه ،واليان ،ولسواالن ،د واليتي
شورا وكيالن ،ديني مشران اوعادي ملكي كسان لكه داكتران ،شگوونكي ،زده كوونكي ،اوتعميراتي كاركونكي په كگوته شوي او وژل
شوي دي .دكوم روشگانه سبب پرته دحكومت ضد عناصرو زيات ملكي كسان د جاسوسة په شك وژلي چي په زياتو حاالتو كي د
صحرايي محكمي په أول اعدامونه ترسره شوي .مرستندويه كاركونكي ،داخلي اونؤيوالي غيردولتي موسسي ،پرمختيائي كاركونكي
دتگول كال په دوران كي يا خو وژل شوي او يا د سؤي تشگتوني او داسي نورو ويروونكو تكتيكونو ھدف كگرحگيدلي.
د بشري حقونو خگخه سرغؤوني په شمول ،د وژلو نوري ويجاؤونكي اوناوؤه اغيزي پر زيانمنيدو سر بيره نوري تگولنيزي او رواني
اغيزي له حگانه سره لري .كه يوكس پريكؤه كوي چي د ولسوالي شورا كي شامل شي ،د يوخاص كانديد لپاره كمپاين وكؤي ،په يوه
انكشافي موسسه كي دنده واخلي اويا په دغه ساحه كي د طالبانو دنوي قوماندان په ھكله په ازاده توكگه خبري وكؤي ،نو په دي پوھيإي
چي د ده پريكؤه دمركگ اوژوند پايلي حگان سره درلودلي شي .د وژلو اصلي موخه داده چي د اساسي بشري حقونو )ژوند اومصونيت(
دبيان آزادي ،سياسي كگأون او اتحاديو جوؤول ،كار او زده كؤي خگخه د خلكو مخنيوي وكؤي .د افرادو د حقونو د پشگو الندي كول
سياسي ،اقتصادي او تگولنيزي پايلي لري چي دھغي اغيزي د حكومت دارئ او پرمختيايي ھلو حگلو مخه نيسي .او په داسي حاالتو كي

 -1په افغانستان كي په جنكگ كي دخيل خواوي په شمول د دولت ضد تگولو عناصر د نؤيوال قانون مطابق قانوني مسئوليت لري چي په ملكي خلكو
بريدونه پايي ته ورسوي او الندي اصولو ته پام وكؤي  .توپير):تگولي ألي( بايد ھر وخت د ملكي وكگؤو او جكگؤمارو تر منحگ توپير وكؤي او
پوحگي او ملكي اھدافو تر منحگ توپير ؛ 1لومؤي اضافي پروتوكول ماده .48وكگوري ماده  (2)51چرته چي ملكي خلك د حملو ھدف نشي
كگرزيدي  .؛او ماده  (2) 52چي حمله به يوازي په پوحگي اھدافو پوري محدود وي .؛ تناسب :؛ھغه بريد چي كيداي شي د په حادثاتي توكگه د ملكي
خلكو ژوند واخلي او يا يي تگپيان كؤي او ملكي شتمني زيانمني كؤي او يا ددي تگولو مجموعه شي چي د اصلي ھدف او نظامي الس ته راوؤني نه
زيات كارول وي  .؛  1اضافي پروتوكول ماده (5) 51ب( په بريد كي احتياط  :د نظامي عملياتو په وخت بايد تل احتياط نه كار واخستل شي چي ملكي
خلك وژغورل شي ھم ملكي خلك او ھم شتمني .تگول ھغه ممكن احتياط نه د كار واخستل شي له انده د ھر ممكنه ملكي مركگ ژوبلي او ملكي شتمني
ته زيان اوؤي  .اضافي پروتوكول  1ماده ) 1 (57او ) 2ا()( ii
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نه د افغانستان امنيتي حگواكونه اونه ھم نؤيوال حگواكونه په دي توانيدلي دي چي د ملكي كسانو ساتنه وكؤي .دملكي كسانو د اختطاف
پيشگي د  ٢٠٠9كال په پرتله  ٨٣سلنه زياتي شوي چي د  ١٣٧خگخه  ٢٥١كسانو ته په  ٢٠١٠كيگ دا تعداد لوؤ شويگ.
كه خگه ھم د طالبانو د  ٢٠١٠كال نوي اليگحه په داسيگ مادو مشتمله ده چي موخه يي د ملكي تلفاتو كمواليگ دي ،خو د بشري حقونو
خپلواك كميسيون او د يوناما بشري حقونو خگانكگي د طالبانو لخوا د پلي كيدو داسي كوتگلي كگامونه مشاھده نه كؤل چي له امله يي
سرغؤونكي قوماندانانو يا افرادو پرخالف اجرات ترسره شوي وي .د يوناما دبشري حقونو خگانكگي او د افغانستان د بشري حقونو خپلواك
كميسيون په  ٢٠١٠كال كي كگنگ شمير بي له توپيره اوغير متناسب بريدونه ثبت كؤي چي د ملكي كسانو د تلفاتو المل كگرحگيدلي او
طالبانو د دغي بريدونو د مسئوليت ادعا كؤي ده.

دولت پلوه حگواكونه
سره له دي چي د دولت پلوه حگواكونو شمير په  ٢٠١٠كال كي  ١٠٧٠٠٠لوؤشو او د دوي په پوحگي عملياتونو كي زياتوالي راغي ،د
ملكي وكگؤو مركگ ژوبله چي دولت پلوه حگواكونو ته منسوب شوي ،په كي د  ٢٠٠9په پرتله  ٢١فيصده تگيتگوالي راغلي .د ٨٤٠
ملكي كسانو د تلفاتو )يا  ١٢سلنه د ملكي خلكو مركگ ژوبله( دولت پلوه حگواكونو ته منسوبيإي .دھوايي بريدونو د لتگون او نيولو
عملياتو يا د شپي لخوا د كورونو تالشي كي د ملكي كسانو په تلفاتو كي تگيتگوالي ليدل شوي .د لتگون او نيولو عمليات يا د شپي له خوا د
كورونو تالشي له امله د ملكي كسانو تلفاتوكي ١٨سلنه تگيتگوالي راغلي.
دنؤيوالو اوافغان حگواكونو له خوا د ملكي تلفاتو د راكمولو په اؤوند اخيستل شوو كگامونو په پايله كي د تيروكلونو په نسبت په ٢٠١٠
كال كي إل شمير وكگؤي د دي حگواكونو لخوا مؤه اوتگپيان شوي دي چي په  2010كال كي د نؤيوالو حگواكونو د زياتو شوو پوحگي
عملياتو په پام كي نيولو سره دا د خوشگي خبره ده.
د شپي له خوا تالشي او نورو تكتيكونو له امله په  2010كال كي د ملكي كسانو زيان راتگيتگ شوي چي عمده المل يي د نؤيوالو امنيتي
حگواكونو له خوا د قواعدو وضع كول ،تكتيكي الرشگود ،معياري كؤنالره او د ترھكگري پر وؤاندي د مبارزي الرشگود پياوؤي كول
او پلي كول وو چي د حگواك د كارولو محدودولو او د ملكي كسانو خونديتوب باندي تگينكگار كوي .خو بيا ھم د تكتيكي الرشگود او
اصولو بشپؤ او دوامدار ه پلي كول او د ملكي تلفاتو په روشگانه او سم أول پلتگل او د حساب وركولو په اؤوند تر اوسه انديشگني پر
حگاي پاتي دي.
دشپي له خوا تالشي د زياتو ملكي تلفاتو المل نه كگرحگي خو داسي عمليات په دوامداره توكگه په افغاني تگولنو كي غصه اوقھر
راپاروي .كگنگ شميرتگولني دولت پلوه حگواكونو ته په دي نظركگوري چي د شپي د تالشي عملياتو په دوران كي رامنحگ ته شوو
سرغؤونو سره د مجازاتو خگخه د معافيت چلند كيإي اوالمل يي داغيزمنو او روشگانه پلتگنو او د سرغؤونكو د محاكمي نشتوالي دي .د
توقيف شوو كسانو د حگاي حگاي كگي په اؤوند د مالوماتو نشتوالي ،د مركگ ژوبلي او شتمني د زيان په مقابل كي د خساري جبران
نوري انديشگني دي .بل لوري ته د شپي د تاالشي پر وخت د زيانمن شوي فاميل او قبيلي مشر لپاره ناوؤه اغيزي دا دي چي تگولنه كي
پر ھغه داغ إليإي چي ھغه د خپل كور ولكه په الس كي نه لري.
په مجموع كي د شخؤي د زور اخستلو سره ،دولت پلوه قواوي نه شي كوالي چي د تكتيكي الرشگود پلي كول او نورو تدابيرو نيولو سره
حگان برابر كؤي چي د شپي له خوا د تالشي او د حگواك په سمه توكگه كارول تنظيموي .د تكتيكي الرشگود په دوامداره توكگه بياكتنه،
تحليل او ارزونه او په عمل كي يي پياده كول به د دولت پلوه حگواكونو لخوا ملكي خلك نور ھم خوندي كؤي.

د افغان محلي پوليسو پروكگرام
په  2010كال كي د افغانستان حكومت د افغان محلي پوليس ) (ALPپروكگرام پيل كؤ .د كورنيو چارو وزارت په چوكاتگ كي محلي
امنيتي پروكگرام په دي اساس رامنحگ ته شو چي حگايي خلك په وسلوالو ليكو كي د محدود امنيتي فعاليت سره وكگمارل شي چي له
امله يي تگولنه د دولت ضد عناصرو خگخه وساتل شي .دا پروكگرام دا مھال په  61ولسواليو كي د  15،700محلي پوليسو د جذب اجازه
وركوي چي تگول تگال به په  100ولسواليو كي  30،000محلي پوليس تر دي چتر الندي جذب شي .د ولسوالي په كچه محلي پوليس د
امنيي قوماندان په وؤاندي مسئوليت لري .د متحده اياالتو حگانكگؤي حگواكونه به د غير رسمي روزونكو او غير رسمي نظارت كونكو
رول لري او د افغان محلي پوليسو په مراكزو كي به دوي سره تر يو محدود وخته كار كوي او دوي ته به روزنه وركوي تر خگو نورو
حگواكونو ته وسپارل شي.
د يوناما د بشري حقونو خگانكگي او د بشري حقونو خپلواك كميسيون په خگو سيمو كي د حگايي پوليسو رامنحگ ته كيدل او د ھغوي له
فعاليت خگخه ليدنه كؤي .په داسي حال كي چي منل شوي ده چي د پروكگرام له پيل خگخه إل وخت شوي او ارزوني لپاره زيات وخت
ته اؤتيا ده ،د نظارت ،استخدام  ،انتخاب ،د قوماندي او كنترول ميكانيزم ،محدودي روزني او د ولسوالي امنيي قوماندان ته اغيزمني
حگواب وركوني په ھكله انديشگني موجودي دي .دا ستونحگي په كندز او بغالن ،د ارزكگان واليت په خاص ارزكگان ولسوالي ،او
دايكندي په كجران ولسوالي كي ليدل شوي دي .په نورو سيمو كي بيا په ھرات كي پشت رود ولسوالي ،او د پكتيا حگاحگي ولسوالي او د
پكتيكا برمل ولسوالي په تگولنو كي د حگايي پوليس وجود مثبت ارزول شوي دي.
دا د پام وؤ خبره ده چي د حگايي پوليسو صالحيت ،مكلفيت او د توقيفولو په اؤوند رول روشگانه نه دي او يا دا چي دوي ته د خپل
سري توقيف ،د توقيف شويو كسانو د ليإدوني ،د توقيفولو لپاره شرايط او د ناوؤه چلند د مخنيوي په ھكله الرشگونه كيإي .د بشري حقونو
خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگه په دي تاكيد كوي چي د محلي پوليسو تگولو فعاليتونو خگخه په كلكه خگارنه وشي
او د ناوؤه چلند او جرايمو كي د شگكيلتيا په صورت كي په فوري توكگه تاديبي مجازات وركؤل شي ،نو دا به د ملكي كسانو د ژوند
خونديوالي أاأمن كؤي او معافيت ته به وده نه وركوي.

د افغانستان په جنوب كي پوحگي عمليات
په  2010كال كي د نؤيوالو حگواكونو شميره او عملياتونو كي زياتوالي د افغانستان په جنوب كي د مخالفينو پر مركزونو متمركز وو.
ستر پوحگي عمليات په دي موخه تر سره شول چي د ھلمند مركزي برخه او د قندھا ر شگار چاپيره ولسوالي د طالبانو خگخه پاكي كؤي
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چي دي ته د دولت پلوه حگواكونو د ترھكگري پر وؤاندي د ستراتيژي اساسي تجربي په توكگه وكتل شول .د دي په جواب كي د طالبانو
غبركگون د حكومت د واك د سيمي پر وؤاندي د تگينكگي مقابلي كوشگشگ وو چي په كي د ملكي كسانو د اعدامولو كمپاين ته يي دوام
وركؤ .په جنوبي سيمه كي ملكي مركگ ژوبله د تگول افغانستان د تگول تگال ملكي مركگ ژوبلي  ٪ 40تشكيلوي.
د  2010كال په اوإدو كي د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگي د ملكي كسانو د خوندي ساتني ستونحگي
د نژدي خگخه خگارلي او تحليل كؤي دي چي دغه ستونحگي نورو سيمو ته ورته ستونحگي دي .حگاي پر حگاي شوي چاوديدونكي
توكي او د نؤيوالو حگواكونو له خوا دوام داره تر سره شوي پوحگي عمليات د بل ھر يو تكتيك په نسبت د أيرو ملكي كسانو د تلفاتو
المل شوي دي .خو په ھلمند او قندھار كي د ملكي كسانو د وژلو المل په روشگانه توكگه تو پير لري .په ھلمند كي د ملكي كسانو په تلفاتو
كي په أراماتيكه توكگه د  2009كال په پرتله  78سلنه لوؤوالي راغلي چي د دولت پلوه حگواكونو او طالبانو تر منحگ وسله والو نشگتو
په پايله كي رامنحگ ته شوي او يا انفرادي وژني شوي دي خو بيا په قندھار كي د ملكي كسانو مركگ ژوبله كي  11سلنه أير والي
راغلي ) كه خگه ھم په قندھار كي پخوا راھيسي ملكي تلفات أير وو( .د دولت پلوه حگواكونو لخوا په  2010كال كي د ھلمند په مارجه
او ناد علي ولسواليو كي د لتگون او نيولو عملياتو چي په پايله كي يي له حگانه سره د غبركگون په أول تاوتريخوالي درلود ،د كگنگ
شمير ملكي تلفاتو المل شو .بل لوري ته د قندھار شگار سره په پوله پرتي ولسواليو كي )ارغنداب ،أنأ ،پنجوايي او ژيؤي ولسوالي( د
 2010كال د جواليي او نومبر تر منحگ موده كي د تصفيوي پوحگي عملياتو په پايله كي د ملكي تلفاتو كچه كي أير والي نه دي راغلي،
خو په لويه اندازه د شتمني د زيانمنولو او ويجاؤولوالمل شوي دي.
په  2011كال كي د ملكي خلكو لپاره د امنيت د شگه كولو د ھخگو په موخه د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو
خگانكگه د مارجي او قندھار د پوحگي عملياتو په اؤوند د الندي مالحظاتو وؤانديز كوي .په پيل كي د دولت پلوه حگواكونو له خوا
ستراتيژيكي پريكؤه چي مارجه يي د يوكگنگ شمير استوكگن كليوال چاپيريال په توكگه د جنكگ ميدان وتگاكه ،په داسي حال كي چي د
ضرورت وؤ افغان پوليسو او ملكي ساتني وؤتيا چي بيا وروسته خلك وساتي موجوده نه وه ،د كگنگ شمير ملكي خلكو د زيان المل شوه .په
ولس ميشته سيمو كي مخكي له دي چي په بشپؤه توكگه تصفيه شي ،د كگنگ شمير مركزونو او پوستو ايجادول د خطرناكو حركتونو المل
شو چي د دولت پلوه حگواكونو او طالبانو تر منحگ نشگتو ملكي كسان اغيزمن كؤل .د طالبانو لخوا د ملكي كسانو قتل او ملكي خلك په كگن
ميشتو سيمو كي د سپر په أول كارول نه يواحگي يو غير قانوني تكتيك دي ،بلكه د اوسيدونكو لپاره يي ويجاؤونكي پايلي د حگان سره درلودي.
د نادعلي او مارجي او د قندھار شگار نه چاپيره ولسواليو د عملياتو پرتله كول دا جوتوي چي شگايي دولت پلوه حگواكونو د ھلمند
عملياتو خگخه سبق زده كؤوي چي په قندھار كي پوحگي عمليات زيات شوي وو خو ملكي تلفات أير محدود وو .دوه عمده الملونه د
قندھار پوحگي عملياتو سره تؤاو لري؛ دا چي دولت پلوه حگواكونه مخكي له دي نه چي عمليات پيل كؤي ،په پراخه كچه د تگولني سره
په سال مشورو بوخت وو او بيا يي د قندھار شگار چاپيره د تگيتگي كچي عمليات تر سره كؤل؛ بل دا چي د قندھار عمليات د پخوا
خگخه پالن شوي وو )نه دا چي د طالبانو د بريدونو په مقابل كي حگوابي بريدونه وكؤي( او سر بيره پر دي په بريدونو كي د طالبانو
جنكگيالي دقيق په نشگه شوي وو چي له امله يي كم ملكي تلفات رامنحگ ته شول .د يوناما د بشري حقونو خگانكگي او بشري حقونو
خپلواك كميسيون د قندھار د عملياتو په پايله كي وليدل چي په لويه كچه كورونه ؤنكگ شول ،فصلونه او د خؤوبولو سيستم ويجاؤ شو .د
دولت پلوه حگواكونو د مركزونو د دفاع د تگينكگولو او د شگخو شوو چاوديدونكو توكو په كگوته كولو په موخه كگنگ شمير كورونه
ويجاؤ شول .پوحگي وسايط د حگاي پر حگاي شوو چاوديدونكو توكو خگخه د ساتني لپاره د سرك پر بله خوا تكگ راتكگ كاوه چي په
پايله كي ديوالونه ،او د خؤوبولو سيستم يي و يجاؤكؤل او دولت پلوه حگواكونو له دي امله چي د دوي پر ضد د مورچل په أول ونه
كارول شي ،نو ھغه ابادي چي د انكگورو وچولو لپاره يي تري كگتگه اخستله ،ؤنكگي كؤي .د يوناما د بشري حقونو خگانكگي او
بشري حقونو خپلواك كميسيون د ژيؤي او پنجوايي ولسوالي مشرانو سره مركي كؤي چي د ملكي خلكو انديشگني يي داسي راتگولي
كؤي دي "تركومه حده چي عمليات تر سره شوي پايلي يي منفي دي حگكه چي دوي د خلكو كورونه باغونه او خؤوبولو سيستم
ويجاؤوي .په راتلونكي كي نه پوھيإو چي خگه روشگنايي به له حگان سره راوؤي" او " تصور وكؤي چي زه يو وؤوكي كور او باغ
لرم ،كه تاسي دا ويجاؤ كؤي او راتلونكي كي دلته امن وي نو داسي امن زما لپاره كوم شگه والي لري".
د قندھار په پوحگي عملياتو كي دولت پلوه حگواكونو د ملكي تلفاتو خگخه مخنيوي په خاطر له احتياط نه كار اخيستي خو د نؤيوالو بشر
دوستانه قوانينو او نورومونو له مخي د پوحگي اھدافو تعريف ،د مناسب حگواك كارول او د بريدونو پر وخت د احتياط نه كار اخستل په
سمه توكگه ندي پلي شوي ،په حگانكگؤي توكگه كله چي ملكي شتمني ته خطر متوجه وو .دا جوته خبره ده چي د قندھار شگار چاپيره
تصفيوي عملياتو كي د ھلمند د مركزي برخي د عملياتو په پرتله إل شمير ملكي تلفات رامنحگ ته شوي .خو د ملكي ولس لپاره د دي
عملياتو اوإد مھاله پايلي په دي پوري تؤلي دي چي دولت پلوه حگواكونه په دغو سيمو كي تل پاتي امنيت تگينكگ كؤي او د لومؤيتوب
په اساس د شتمنيو بيا رغوني په بشپؤ أول تمويل كؤي .اوإد مھاله پايلي دي پوري ھم اؤه لري چي په شخؤه كي شگكيلي خواوي دملكي
تلفاتو د مخنيوي په خاطر په راتلونكي دوبي كي ،چي په قندھار كي د زياتو نشگتو وؤاند وينه شوي ،كوم كگامونه اخلي او په مارجه
كي د  2010كال سپرلي او دوبي تكرار نه كؤي .د قندھار إل شمير اوسيدونكو د راتلونكي په ھكله د ا حتياط نه أك خوش باوري شگكاره
كؤي .د پنجوايي ولسوالي د مشرانو خگخه يو يي د  2010كال د اكتوبر په مياشت كي د يوناما د بشري حقونو خگانكگي او د افغانستان
د بشري حقونو خپلواك كميسيون ته داسي وويل" :مونإ يو كال امنيت ته اؤتيا لرو نه د شپإو مياشتو امنيت ته".

بشري مرستو ته الس رسي
ملكي خلك په پوحگي شخؤه كي يوازي د مركگ ژوبلي او ويري أك چاپيريال خگخه اغيزمن شوي ندي ،بلكه د بي حگايه كيدلو ،د شتمني
زيان او ويجاؤيدلو ،كاروبار له السه وركولو ،پر كگرحگيدو بنديز او اساسي او اؤين خدمتونو لكه صحت ته پاملرنه ،خوراك او زده
كؤي ته نه الس رسي ،سره مخ شوي دي .د ملكگرو ملتونو د كأوالو عالي كمشنر مطابق په  2010كال كي د پوحگي شخؤي له امله
 102،658كسان بي حگايه شوي دي .د خطر نه أكو شرايطو مرستندويه تگولنه له دي نه منع كؤي چي ھغو خلكو او تگولنو ته الس
رسي ولري چي مرستي ته اؤ دي او د نه امنيت او تاو تريخوالي له امله بي حگايه شويدي چي د پخوا راھيسي مرستي ته اؤ خلكو بد
حالت يي ال پسي نور بد تر كؤي .د كگنگ شمير وسله والو كگروپونو شتون د بشري مرستو كار د زياتو ستونحگو سره مخ كؤي چي د
مرستندويه كار كونكو امنيت په أيرو سيمو كي خوندي ندي.

iv

په وسله واله جكگؤه كی د ملكي وكگؤو د ساتنيگ په اؤه راپور2010 ،

نتيجه
لكه خگنكگه چي د امنيت ساتلو مسئوليت له نؤيوالو حگواكونو خگخه افغا ن حگواكونو ته سپارلو پروسه به په  2011كال كي پيل كيإي،
د يوناما د بشري حقونو خگانكگه او د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون د امنيت د سپارلو په پروسه كي د ملكي خلكو په
خونديتوب او امنيت تگينكگوالي باندي تاكيد كوي .حد اقل د انتقال دا پروسه بايد داسي پايلي ونه لري چي د ملكي خلكو ساتنه را كمه شي
چي د افغان امنيتي حگواكونو په شمول محلي پوليسو ته د انتقال په سيمو كي موزونه خگارنه ،روزنه  ،چال چلند او حساب وركوني ته
اؤتيا لري .د يوناما د بشري حقونو خگانكگه او د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون په دي تاكيد كوي چي بايد د انتقال پروسه د
فردي امنيت په اجنأا كي تگول اساسي عناصر رانغشگتي وي او د بشري حقونو ،په حگانكگؤي أول د شگحگو او ماشومانو حقونو،
احترام ته وده وركؤي.
د شخؤي شگكيلي خواوي ،د افغانستان دولت ،نؤيوال حگواكونه او د دولت ضد عناصر د نؤيوال قانون په رنگا كي مسئوليت لري چي
ملكي كسان خوندي وساتي .د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگه بيا د شگكيلو خواو خگخه
غواؤي چي په ملكي كسانو بريدونه ودروي او د ملكي افغانانو د ژوند بنيادي حق ته په احترام وكگوري او نؤيوال حقوقي اصول چي په
وسله والو عملياتونو كي تفكيك ،د مناسب قوت استعمال او احتياط په كي شامل دي ،او شگكيلي خواوي پدي مكلفوي چي د ملكي خلكو
مركگ ژوبله را كمه كؤي ،مراعات كؤي.
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سپارشگتني
د دولت ضد عناصر )طالبان اونورد دولت ضد وسلوالو ألو ته (
• سمدالسه د ملكي وكگؤو ،د ملكي دولتي مامورينو او ھغو ملكي كاركوونكو په شمول چي د نؤيوالو نظامي حگواكونو سره كاركوي،
او ھغوي د ھر أول اسالمي او نؤيوالو قوانينو د اصولو پر اساس د ضرر خگخه خوندي دي ،په نشگه كولو خگخه الس واخلي .ھمدا راز
خپلي ھغه پريكؤي دي باطلي وكگرحگوي چي دملكي خلكو دوژلو اجازه وركوي.
• ھغه قوانين اومقررات اوالرشگووني پلي كؤئ چي په ملكي خلكو د حملو مخنيوي كوي او ھغه دولتي ضد عناصر مقصربولي چي
د ملكي خلكو مركگ او ژوبله كوي.
• د تناسب ،توپير او احتياط اصولو په نظركي نيولو سره د نؤيوالو بشري قوانينو له مخي د ملكي تلفاتو مخه ونيسئ.
• پلتگنه اوتحقيقات دي وكؤئ او د تگولوملكي تلفاتو د پيشگو ،چي د دولت ضد عناصر په كي شگكيل وي ،په ھكله علني راپور
وركؤئ اود ملكي تلفاتو په اؤوند د معلوماتو وركولو لپاره يومصئون رابط غؤي وتگاكئ.
• د وژني اوتھديد تگول قوانين سمدالسه له اجرأتو وغورحگوئ چي د افغانستان د اساسي قانون او ملي قوانينو او ھمدا راز د نؤيوالو
بشري او د بشر د حقونو د قانون له مخي جواز نلري چي د ملكي خلكو له وژني ،اعدام ،اختطاف ،تھديد ،معيوبيت او سرغوخگوني
خگخه عبارت دي.
• داخبره يقيني كؤئ چي ولسي خلك په پوره أول سره د آزاد تكگ راتكگ حق ،د اساسي خدماتو لكه روغتيا اوتعليم خگخه برخمن
دي.
• ھغه تالشي كگاني سمالسي پاي ته ورسوي چي د ولسي خلكو د تكگ راتكگ د آزادة مخه نيسي.
• د جكگؤي په وخت كي د خپلو جكگؤه مارو دتحفظ په خاطر د سپر په أول د ولسي وكگؤو كارولو خگخه سمالسي الس واخلئ.
• په شگوونحگيو ،روغتيايي تسھيالتو او جوماتونو د حملو خگخه الس واخلئ چي د نؤيوال بشري قانون په وؤاندي خوندي حگايونه
دي.

نؤيوالو نظامي حگواكونو ته
• په تگولو ھغو پيشگو كي چي ملكي تلفات ولري بشپؤي ،بي طرفه او روشگانه پلتگني وكؤئ ،پخپلو پرمختكگونو او د پلتگنو په نتايجو
باندي علني او چتگك راپور وركؤئ ھغه افراد دي كگرم وكگنگل شي چي د بشر حقونو د نؤيوال قانون اودبشر دوستانه نؤيوال قانون په وؤاندي
د جدي سرغؤونو مسئول وي ،او د سر غؤونكو پر وؤاندي دي تاديبي او جزايي اجرآت تر سره شي.
• دا يقيني كؤئ چي ستاسي سيمه ايز قوماندانان د خپل حگواك كارول او د شپي له خوا بريدونو پر وخت په پوره أول سره د عملياتو
معياري اصول او تكتيكي الرشگووني په عمل كي پلي كوي او د يو معياري ،روشگانه خگارني او نظارت له مخي د پلي كولو ارزيابي
كيإي.
• دشپي لخوا د بريدونو پرحگاي دوامداره متبادلي الري چاري ولتگوئ او أاأ دي وركؤي چي د شپي تالشي ،بنديزونه
اويرغليزعمليات د افغان ملي امنيتي حگواكونو سره په كگأه او يا د ھغوي په مشر ة سرته ورسي چي د ھغي له الري په بشپؤ أول د
عنعنوي ،كلتوري او مذھبي ارزشگتونو قدر وكؤاي شي چي د قوتونو دنؤيوالو قانوني وظايفو له تناسب ،توپير اواحتياط سره په مطابقت
كي وي .دا خبره يقيني كؤئ چي نؤيوال او افغان امنيتي حگواكونه ھغه بشپؤي شوي معياري ارتباطي فورمي د متضرر او يا د بنديانو د
خپلوانو سره پريإدي چي د تكتيكي ھداياتو او الرشگونو لپاره اؤيني دي.
• دحگانكگؤو قوتونو عملياتو په اؤه شفافيت ته وده وركؤئ او په ھغو مواردو كي چي د دوي د كؤنو په پايله كي ولسي خلكو ته زيان
ور اؤول شوي وي خپل مسئوليت علني ومني.
• د ايساف اوتگولو امريكايي او افغان حگواكونو په شمول د خاصو عملياتو حگواكونو لپاره دي يو الرشگود نشرشي چي په كي د
ناتگو ناپييلو الرشگوونو باندي تگينكگارشوي وي چي د تاوان وركونه ،دعملي تفصيلي پروسيجرونو وؤانديز ،د تلفاتو د ثبت د ادعاؤ د
ترالسه كولو ،دپلتگنو د ترسره كولو او د خساري جبران په فورموكي د ترميم وؤانديز ،بخشگني ،په غم كي شريكيدنه او د درنشگت
نورو نشگو او اشارو باندي تأكيد شوي وي.
• دمعياري عملياتو كؤنالره دي عملي كؤي چي معياري اصول اومقررات پخپلو مطالبو كي رانغاؤي ،د ھغو ثبوتونو د چال چلند لپاره
چي د نيوني په وخت كي راغونأ شوي وي ،اوھمدا راز د ھغي كؤنالري عملي كول چي شواھد افغاني چارواكوته ورسپاري.په پراخه أول
تگول د ايساف/امريكايي قوتونو ھغه تصاميم له نظره تيركؤي چي د عملياتو په وخت د ولسي خلكو شتمنيو ته زيان رسوي او دا أاأ تر
السه كؤئ چي دغه تصاميم د نؤيوال بشري قانون سره سمون خوري ،اوھغه متبادلي الري چاري ولتگوئ چي دولسي وكگؤو د شتمنيو
اومعيشت د تباھي كچه راتگيتگوي.
• د يو داسي مناسب ميكانيزم د جوؤشگت مالتؤ وكؤئ چي د افغان حگايي پوليسو د جوؤشگت ،استخدام او د ھغوي د واحدونو
)مركزونو( د فعاليتونو خگارنه كوي ترخگو د پوليسو د ھغو بد چلند اوغيرقانوني اعمالومخنيوي وكؤي كوم چي د حگايي پوليسو د
قوماندي او طرزالعمل خگخه بھر دي ،اودايقيني كؤئ چي د افغان حگايي پوليسو واحدونه د افغانستان اونؤيوالو قوانينو په شمول ،د بشر
د حقونو او د بشري قانون سره موافق چلند وكؤي.

دافغانستان د دولت لپاره
• د يوي مسلكي دولتي اداري جوؤشگت د داسي حگواك په درلودلو سره چي عمده ولسي تلفاتو پيشگو ته حگواب ووايي او دا توان
ولري چي تگولو دخيلو أ لو سره د معلوماتو په شريكولو ،پلتگنو او كشفولو كي كاروكؤي.
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• يوھمغإه ،شفاف او په خپل وخت سره د معياري تاوان وركوني كؤنالري عملي كول او د جنكگ حگپلو ملكي وكگؤو د پاره د
كؤنالري او د جبران خساري او د مسئوليت په شمول په ھكله د خلكو د پوھاوي د سطحي لوؤول.
• خگرنكگه چي دامنيتي مسئوليتونو مشري د نؤيوالو حگواكونو خگخه افغان حگواكونوته انتقاليإي ،نوپه افغان ملي اردو كي دي
يوھيئت د رابط غؤي په أول جوؤ شي ترخگو د ملكي تلفاتو او د اسنادو جوؤولو ،پلتگنو ،احتساب او د جبران خساري دندي اجراء كؤي.
• د نؤيوالونظامي حگواكونو سره يوحگاي دي داسي قانوني اليحه جوؤه اوعملي كؤي چي د ممكنه ھدف كگرحگيدونكو ملكي وكگؤو
له وژنو خگخه مخنيوي وكؤي.
• پدي أاأمن كيدل چي د افغانستان ملي امنيتي حگواكو نه د افغان حگايي پوليسو په شمول خپلو تگولو وظايفو ته په پوره أول درناوي
كوي چي د نؤيوال بشري قانون له مخي د ولسي خلكو ژوند وساتي اوتگول ھغه ممكنه احتياطي تدابيراستعمال كؤي چي د ولسي خلكو
مركگ ژوبله او د ھغو شتمنيو ته د زيان رسوني كچه د ھغي په مرسته راتگيتگيإي.
• سمالسي د شفافي قانوني اليحي خگخه كار اخيستل ترخگو د افغان ملي امنيتي حگواكونو ،د افغان حگايي پوليسو په شمول ،احتساب
ته وده وركؤي او خگوك چي د ملكي خلكو د غيرقانوني مركگ ژوبلي سبب كگرحگي اويا ھم د ملكي افغانانو د حقونو خگخه سرغؤونه
كوي ،د ھغوي پر وؤاندي انضباطي او نور قانوني اجرات ترسره كيإي.
• د تگولو توقيفي ميكانيزمونو ،پلتگنو ،اومحاكمو يقيني كول چي د افغانستان او د نؤيوالو عادالنه محاكمو معيارونو سره برابر دي او
ھيخگوك د حگانكگؤو پلتگنو خگارنوالي پرته نه خوشي كيإي او د درنو جرمونو مرتكبين مسئول او كگرم كگنگل كيإي.
• دعلماي كرام او بارسوخه مذھبي مشران دي پدي مجبوركؤئ چي په جنكگ كي دخيلو احزابو باندي غإ وكؤي ترخگو د ولسي
خلكو وژلو او ژوبلولو ته د پاي تگكي كيإدي او په ولسي خلكو دجكگؤي اثر راتگيتگ كؤي.
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د جكگؤيگ د شگكيلو خواوو له طرفه په  2010كيگ د ملكي كسانو د تلفاتو تگول تگال شميره

د جكگؤيگ د شگكيلو خواوو له طرفه په  2010كيگ د ثبت شويو ملكي تلفاتو )وژنيگ او ژوبليگ( تگول شمير
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د سيميگ په كچه په  2010كيگ د ملكي كسانو تلفات

په جكگؤو كيگ د شگكيلو خواوو له طرفه په  2010كيگ د شگحگو د تلفاتو ثبت
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د دولت ضد عناصر او د ملكي وكگؤو ساتنه
د غير دولتي خواوو د قانوني مسووليت په اؤه :په يوه داخلي وسله واله نشگته كيگ غير دولتي ،منظم او وسله واله أليگ لكه په
افغانستان كيگ طالبان او نور د دولت ضد عناصر د بشر پالنيگ د نؤيوال عرفي قانون ،د ژنيو د  1949كال كنوينسيون د
دريميگ مشتركيگ ماديگ او د ژنيو د كنوينسيون د دويم اضافي پروتوكول تابع كگنگل كإي .دغه أليگ د دولتونو په شان
مسووليت لري چيگ د ھغو كگواشگونو له پراختيا خگخه مخنيوي وكؤي چيگ جكگؤيگ ملكي خلك ورسره مخامخ كوي ،ھغه
ملكي كسان وساتي چيگ په جكگؤو كيگ برخه نه اخلي او د ملكي كسانو او د ھغوي د ملكيتونو په نشگه كولو خگخه أه أه
وكؤي .د ديگ راپور په مقصد ملكي شخص ھر ھغه شخص دي چيگ په جكگؤو كيگ په مستقيم أول برخه نه اخلي .تگول
ملكي وكگؤي او د ملكي عامه خدمتونو كاركونكي چيگ د نظامي ھدفونو لپاره كار نه كوي لكه شگوونكي ،د روغتيايي كلنيكونو
كاركونكي ،د عامه خدمتونو نور كاركوونكي او دغه راز سياسي شخصيتونه او د دفترونو كاركونكي په مكلكي خلكو كي شامل
دي .په ملكي كسانو كيگ ھمدارنكگه ھغه عسكر او كسان ھم راحگي چيگ "له جكگؤيگ خگخه وتلي وي horse de
 "combatاو شگايي له ديگ امله ييگ جكگؤه پريگ ايشگي وي چيگ ژوبل شوي وي ،يا ييگ حگانونه تسليم كؤي وي او يا
په بل ھر دليل چيگ وي نور په جكگؤو كيگ په مستقيم أول برخه نه اخلي .په ديگ كسانو كيگ د ملكي پوليسو افراد ھم شامل
دي چيگ د مخاليفينو په ضد عملياتو او نشگتو كيگ په مستقيم أول برخه نه اخلي او يا ھم دوي د خپليگ وظيفي د اجرا په
حال كيگ نه وي.

 .1عمومي كتنه
د  2010د جنورة د لومؤة او أسمبر تر  31نيگتگيگ پوريگ  5446ملكي تلفات د دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي دي چي دغه
شمير په ديگ كال كيگ د تگولو ملكي تلفاتو  76سلنه جوؤوي .د دولت ضد عناصرو ته د  2080ملكي خلكو وژل او  3366ملكي خلكو
ژوبله منسوب شوي ) .په  2010كيگ د ملكي كسانو د وژنو او ژوبلو په ترتيب سره  75او  78سلنه( .د دولت ضد عناصرو په جكگؤو
كيگ په عمده أول د تعبيه شويو چاوديدونكو وسيلو ،وژنو ،اعدامونو ،اختطاف ،ويگروني او تھديد خگخه د تاكتيكونو په توكگه كار
اخيستي دي .په شگكاره أول د ديگ تاكتيكونو ھدف دا وو چيگ خلك د افغانستان حكومت د ھغه بين المللي متحدينو ته مرستيگ ور نه
كؤي او د ملكي كسانو ترمنحگ ترور او وحشت خپور كؤي خگو دوي په خپله ولكه كيگ وساتي.
په  2010كيگ د ملكي كسانو د تلفاتو ثبت شويگ شمير چيگ د پيشگو د نوعيت پر بنياد د دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي
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د دولت ضد عناصرو په الس د ملكي خلكو ثبت شويگ وژنيگ او ژوبليگ

په افغانستان كيگ بيال بيليگ وسله واليگ مخالفيگ أليگ فعاليت كوي او په ديگ راپور كيگ دوي د دولت ضد عناصر بلل شوي دي .په
ديگ ألو كيگ طالبان شامليإي ،خو يوازيگ په ديگ پوريگ محدود نه دي ،چيگ په خگو ألو او متحدينو ويشل شوي ،حزب اسالمي او
نوريگ أليگ ،د حقاني شبكه او د القاعده متحدين ،لكه د ازبكستان اسالمي حركت  ،د اسالمي جھاد اتحاد ،لشكر طيبه ،او جيش محمد .په
 2010كيگ مشخصو ألو د مشخصو بريدونو مسووليت منلي دي .تگولو ألو داسيگ تاكتيكونه كارولي دي لكه متقابل بريدونه ،ميداني
حمليگ او غير متناسب تاكتيكونه لكه تعبيه شوي چاوديدونكيگ وسيليگ ،حگانمركگي بريدونه ،وژني او اعدامونيگ ،اختطاف او
بيرونيگ .په داسيگ شرايطو كيگ أيره ستونزمنه ده چيگ د مشخصيگ حمليگ مسووليت يويگ معينيگ وسله واليگ أليگ ته منسوب
شي ،كه چيريگ ھيخگ أله حاضره نه شي چيگ مسووليت ومني.
د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواك كميسيون ھخگيگ كؤي دي چيگ د بريدونو مسووليت پيدا
كؤي خگو د حگواب وركولو لوري په كگوته شي او دا رنكگه په حگانكگؤي توكگه دولت ضد عناصرو سره د ملكي تلفاتو په اؤه د
مدافعيگ په ھكله كار كيگ اسانتياويگ پيدا شي .د بريدونو د مسوولينو په پيدا كولو سره د بشري حقونو خپلواك كميسيون او يوناما ھغه
زيات شمير بريدونه په كگوته كؤي چيگ ھيخگ لوري ييگ د مسووليت منلوته حاضر نه شول او ھغو ھخگوته حگواب ووايي چيگ د
ملكي تلفاتو تگول مسووليت په مشخص أول طالبانو ته منسوب كگنگي.
په ولسواليو كيگ د حگاي پر حگايي شويو چاوديدونكو وسيلو د بريدونو د نمونو تحليل خگركگندوي ،چيگ په ولسواليو كيگ دغه
وسيليگ په بيال بيلو طريقو كارول شوي دي .په ھغو ولسواليو كيگ چيگ  10يا له ديگ زياتيگ چاودنيگ په كيگ شوي دي ،د پام وؤ
توپيرونه ليدل شوي دي .د مثال په توكگه په كندھار كيگ د ژيؤة په ولسوالة كيگ د تعبيه شويو چاوديدونكو وسيلو له امله  75سلنه ولسي
خلك وژل شوي ،خو په پنجوايي ولسوالة كيگ  ٪ 10چاوديدونكو وسيلو ملكي تلفات اؤولي دي .د خگمكنة په ولسوالة )پكتيا( كيگ ٪ 27
حگاي پر حگايي شويو چاوديدونكو وسيلو ملكي تلفات اؤولي دي او په زرمت )پكتيا( كيگ دغو چاودنو لس سلنه تلفات رامنحگ ته كؤي
دي .دغه توپيرونه شگيي چيگ د حگاي پر حگايي شويو چاوديدونكو وسيلو په ذريعه د ملكي كسانو وژنه يا ژوبلو نه په ديگ پوريگ
اؤه لري چيگ په ولسواليو كيگ د دولت ضد عناصرو انفرادي قوماندانان د ملكي كسانو په نشگه كولو كيگ خگه پريكؤيگ او عمل
كوي.
د بشري حقونو خپلواك كميسيون او يوناما د دغو نمونو نور تحليلونه ھم كوي خگو د ھريگ حادثيگ راپور تھيه كؤي او له مشخصو
قوماندانانو /ساحو سره د ملكي تلفاتو د مدافعيگ په ھكله د دي خگخه كار واخستل شي.
د حگاي پر حگايي شويو چاوديدونكو وسيلو كارول ،حگانمركگي بريدونو راكتگي او د ھاوان بريدونو په  2010كيگ زور واخيست.
حتي په ھغو حگايونو كيگ چيگ مشروع نظامي ھدفونه ھم و ،لكه نظامي اأيگ او عسكر )حكومت پلوه حگواكونه( دغو بريدونو او
تاكتيكونو بيا ھم ملكي كسان په نا متناسب أول زيانمن كؤي دي .يوناما او د بشري حقونو خپلواك كميسيون وموندله چيگ أيري بريدونه د
ملكي كسانو د اوسيدلو په حگايونو كيگ شوي دي چيريگ چيگ نظامي ھدفونه خگركگند نه و يا نه دي پيژندل شوي .خاصتا حگاي پر
حگايي شوي چاوديدونكيگ وسيليگ او حگانمركگي بريدونه په داسيگ حگايونو كيگ شوي دي لكه بازارونه ،سوداكگريز مركزونه يا د
سركونو په خگنأو كيگ چيگ ملكي ترافيك وربانديگ تكگ راتكگ كوي.
د داسيگ تاكتيكونو كارول لكه قتلونه ،اعدامونيگ ،تشگتونيگ ،دغه راز حگاي پر حگايي شوي چاوديدونكو توكو او حگانمركگو
بريدونو أير حگله په عمدي أول مشخص افراد په نشگه كؤي دي چيگ په جكگؤو كيگ ييگ په مستقيم أول برخه نه درلوده .أير شمير
ملكي كسان له واليتي رسمي چارواكو ،قومي مشرانو او د تگولنيگ له رھبرانو خگخه نيوليگ تر ھغو ملكي كسانو پوريگ په سيستماتيك
أول ويرول شوي چيگ د افغان حكومت لپاره يا له بين المللي نظامي حگواكونو سره كار كوي.
ھغه كسان چيگ په نشگه شوي دي ،وژل شوي ،تشگتول شوي ،سرونه ورخگخه پريگ شوي او په حگينو حاالتو كيگ شل شوتگ
شوي دي .د دولت ضد عناصرو زياتره وخت د ھغو ملكي كسانو له جسدونو سره نوتگونه پريگ ايشگي دي چيگ د وژنيگ الملونه ييگ
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خگركگند كؤي دي .دغه تاكتيك په خلكو كيگ ويره خپره كؤيگ او له حكومت يا/او بين المللي نظامي حگواكونو سره د دوي په ھمكاري
ييگ اغيزه كؤيگ ده .د دولت ضد عناصرو په حگانكگؤي توكگه په ختيحگو ،شمالي او جنوبي سيمو كيگ نا قانونه د تالشي پوستيگ
جوؤيگ كؤي .دغو تالشيو د خلكو ازاد تكگ راتكگ محدود كؤي دي او دوي نه شي كوالي چيگ بيگ له ترسه او أاره ازاد وكگرحگي.
به حگينو حگايونو كيگ چيگ نظامي عمليات جاري وو ،د كگرحگيدو راكگرحگيدو محدويدت بيؤنيو طبي درملنيگ ته د خلكو الس
رسي متاثره كؤي دي .د دولت ضد عناصرو نا قانونه د تالشي پوستي د ديگ لپاره ھم جوؤيگ كؤي دي چيگ له حكومت او له بين المللي
نظامي حگواكونو سره كا ركوونكي وپيژني .أير ملكي كسان چيگ ديگ تالشي پوستو درولي دي ،اختطاف شوي او بيا وژل شوي دي.

 .1 .1د طالبانو له خوا د مس ئوليت منل
طالبانو أير حگله د بريدونو مسووليت منلي دي په حگانكگؤي توكگه د حگاي پر حگاي شويو چاوديدونكو توكو حگانمركگي بريدونو او
د قتلونو مسووليت چيگ دوي د خپلو ھدفونو په الس ته راوؤلو كيگ د برياليتوب راپورونه وركؤي دي .په نورو بريدونو كيگ وسله والو
مخالفو ألو ،د طالبانو په كگأون حگينيگ وختونه داسيگ ويناويگ كؤي دي چيگ د عين بريدونو مسووليت ييگ منلي دي.
طالبانو أير حگله د بريدونو مسووليت د خپل وياند ،مطبوعاتي بيانيو او ھغو ليكونو په ذريعه خگركگند كؤي چيگ د قربانينانو په جسدونو
بانديگ ييگ پريإدي .د بشري حقونو خپلواك كميسيون او يوناما د ملكي تلفاتو په مستندو پيشگو كيگ خگركگنده شوي چيگ طالبان د
أير شمير ھغو پيشگو مسووليت ادعا نده كؤي چيگ نتيجه كي يي ملكي تلفات رامنحگ ته شوي دي  .د مثال په أول كه خگه ھم د ملكي
تلفاتو غوخگ اكثريت په  2010كيگ د حگاي پر حگاي شويو چاوديدونكو توكو په ذريعه ترسره شوي ،خو طالبانو يوازيگ د يو خگو
پيشگو مسووليت په غاؤه اخستي .په ختيحگو سيمو كيگ يوناما او د بشري حقونو خپلواك كميسيون له خوا په  88مستندو پيشگو كيگ
چيگ د حگاي پر حگايي شويو چاوديدونكو توكو په ذريعه رامنحگ ته شوي وي ،طالبانو يوازيگ د شپإو پيشگو مسووليت منلي دي .له
دغو پيشگو خگخه په دريو كيگ حكومت پلوه حگواكونه په نشگه شوي و او نورو ملكي ھدفونه ويشتلي و چيگ لس ملكي وكگؤي ييگ
1
ووژل او  43تنه نور ييگ ژوبل كؤل ،چيگ په ديگ كيگ ماشومان ھم شامل و.
په جنوب كيگ يوناما او د بشري حقونو خپلواك كميسيون د حگاي پر حگاي شويو چاوديدونكو توكو 305پيشگيگ ثبتيگ كؤي دي چيگ
د دولت ضد عناصرو له خوا په كيگ  511تنه وژل شوي دي ،خو طالبانو د دريو پيشگو مسووليت منلي دي .يوه بريد يوه د پوليس پوسته
ھدف كگرحگولي وه ،يو ھدف نا معلوم پاتي شو او يوه بريد د ريكگستان د ولسوالة د افغان ملي پوليسو د قوماندان مرستيال په نشگه كؤي
2
وو.
د بشري حقونو خپلواك كميسيون او يوناما په تگول ھيواد كيگ  150حگانمركگي بريدونه ثبت كؤي دي چيگ طالبانو ييگ د  59ھغو
مسووليت په غاؤه اخيستي دي .د يوناما او د بشري حقونو د خپلواك كميسيون د راپورونو له مخيگ طالبانو په جنوب كيگ له  42ثبتو
شويو دا أول پيشگو خگخه د  21ھغو مسووليت ومانه .دغو تگولو بريدونو د افغان ملي پوليس په نشگه كؤي دي .خو طالبانو د ھغو
حگانمركگي بريدونو او د تعبيه شويو چاوديدونكو وسيلو بريدونو مسووليت نه دي منلي چيگ له امله ييگ په جنوب كيگ أير شمير ملكي
خلكو خپل ژوند له السه وركؤ 3.په ختيحگو سيمو كيگ يوناما او د بشري حقونو خپلواك كميسيون اووه حگانمركگي بريددونه ثبت كؤي
دي ،چيگ طالبانو له ديگ جمليگ خگخه د خگلورو ھغو مسووليت منلي دي .تگول بريدونه په داسيگ حگايونو كيگ شوي دي چيگ د
ملكي خلكو كگنگه كگونگه أيره وه ،تگول په پلونو بانديگ شوي او كه خگه ھم په شگكاره داسيگ بريشگيده چيگ حكومت پلوه
4
حگواكونه ييگ ھدف و ،خو په ترخگ كيگ ييگ ملكي خلكو ته درانه تلفات واؤول.
 -1په ديگ كيگ الندني تلفات شامل و" :د اپريل په  7په بايسكل پوريگ تؤلي چاوديدونكي وسيله د جالل اباد په شگار كيگ د بين المللي نظامي
حگواكونو په وؤانديگ وچاوديده چيگ دريگ ملكي كسان ووژل او  13نور ژوبل شول .د جوالي په  4په جالل آباد شگا ركيگ چاوديدونكيگ وسيله د
تيلو د خالي تگانك په مقابل كيگ وچاوديده .د تلفاتو راپور نه دي وركؤل شوي.د اكتوبر په  11د يويگ شخصي ساختماني كمپنة په وؤانديگ د لغمان
واليت د قرغه يي ولسوالة كيگ حگاي پرحگاي شويگ چاوديدونكيگ توكي وچاوديده .د ملكي تلفاتو راپورنه ديگ وركؤل شوي .د نومبر په  ،14لري
خگخه كنترول حگاي پرحگاي شويگ چاوديدونكيگ توكي د جالل اباد په شگار كيگ په يوه مصروف سؤك بانديگ د ملي اردو د موتگر په مقابل كيگ
وچاوديده چيگ دوه ملكي كسان ييگ ووژل چيگ يو اوولس كلن ھلك او اووه ماشومان د  13 -4كلونو ترمنحگ و ژوبل شول .د نوومبر په  22د لغمان
واليت مھترالم په شگا ركيگ يوه حگاي پرحگاي شويگ چاوديدونكيگ توكي د ملي پوليسو د پوستيگ په وؤانديگ وچاوديدله چيگ عامه روغتون ته
نإديگ وه  4ملكي كسان ييگ ووژل او  23نور ييگ ژوبل كؤل .د نوومبر په  ،26حكومت ضد عناصرو په يوه شخصي ميلمستون بريدوكؤ او حگاي
پرحگاي شويگ چاوديدونكيگ توكي او نوريگ سپكي وسليگ ييگ وكارولي چيگ يو ملكي شخص ژوبل شو".
 -2د جنوري په  ،9د كندھار په شگار كيگ د سؤك د غاؤيگ يوه تعبيه شويگ وسيله وچاوديدله چيگ يو ملكي شخص ييگ وواژه او يو بل ييگ زخمي
كؤ .د اپريل په  19په كراچة كيگ چيگ په خره پوريگ تؤليگ وه يوه حگاي پر حگاي شوي چاوديدونكيگ وسيله وچاوديده چيگ دريگ ماشومان
ييگ ووژل او دوه ملكي كسان ييگ ژوبل كؤل .د اكتوبر په  29د ريكگستان د ولسوالة د امنيه قوماندان د موتگر په وؤانديگ چاوديدونكيگ وسيله
وچاودله او ديگ سره يو قومي مشر ووژل شو.
 -3په ديگ حادثو كيگ د مثال په أول دا النديگ پيشگيگ شامليگ ويگ :د أسمبر په  10د ھلمند په واليت د خانه نشين په ولسوالة كيگ يويگ ملكي
نقليه وسيليگ چيگ  19تنه مسافر په كيگ و په تعبيه شوي چاوديدونكيگ وسيليگ وخوت 15 .كسه ملكي خلك د شگحگو او ماشومان په كگأون په كيگ
ووژل شول او خگلور نورييگ ژوبل شول .ھيخگ لوري د بريد مسووليت نه دي منلي .د مارچ په  ،21د ھلمند واليت د كگرشك د ولسوالة په بازار
كيگ د پل په سر يو حگانمركگي بريد وشو .اووه كسه ملكي خلك ووژل شول او  11تنه نور ژوبل شول .ھيخگ چا مسووليت نه دي منلي.د اپريل په 27
د كندھا ر واليت د امان ولسوالة كيگ ،د كندھار شگار ھوايي أكگر ته خگيرمه ،دريو تنو په خگان پوريگ د تؤل شويو چاوديدونكو وسيلو سره په
يويگ خصوصي كمپنة بريدوكؤ چيگ خگلور تنه ييگ ووژل او  30نور زخميان كؤل .خگوك حاضر نه شول چيگ مسووليت ومني .د سپتمبر په  4په
موتگر كيگ يوه تعبيه شويگ چاوديدونكيگ وسيله د بين امللي نظامي كاروان په وؤانديگ وچاوديده چيگ  4تنه ملكي كسان ييگ ووژل او  11نور
ييگ د كندھار په شگار كيگ ژوبل كؤل .ھيخگ چا مسووليت نه دي منلي.
 -4د جون په  ،6د جالل اباد شگار د بھسودو په پله بانديگ د بين المللي نظامي كاروان په وؤانديگ په موتگر كيگ تعبيه شويگ چاوديدونكيگ توكي
وچاوديده 12 .تنه ملكي كسان ييگ ووژل چيگ خگلور په كيگ ماشومان و .د جون به  21د كنؤ واليت د شيكگل په ولسوالة كيگ د شلتن په پله يويگ
شگحگيگ حگانمركگي بريدوكؤ چيگ يو ملكي شخص ييگ وواژه او  13نوريگ ژوبل كؤل ،چيگ نھه تنه ييگ ماشومان و.طالبانو رسنيو ته دديگ
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په جنوب كيگ د طالبانو په الس د تگولو  214ثبت شويو قتلونو له جمليگ خگخه چيگ يوناما او د بشري حقونو خپلواك كميسيون مستند
كؤي دي ،طالبانو يوازيگ  9قتلونه منلي دي .په ديگ كسانو كيگ د واليتي چارواكو لوؤ رتبه كسان ،د شورا غؤي او قومي مشران او
ملكي كسان چيگ د جاسوسة تور وربانديگ لكگول شوي وو ،شامل و .يوناما او د بشري حقونو خپلواك كميسيون چيگ په ختيحگو سيمو
كيگ  18د اعدامونيگ قضييگ مستنديگ كؤي دي چيگ طالبانو يي 14منلي دي .د ملكي كسانو أير د جاسوسة په توروژل شوي او
طالبانو په تگولو قضيو كيگ يا د قربانيانو له جسد سره ليكونه پريگ ايشگي دي چيگ د وژنيگ المل ييگ خگركگند كؤي او يا ييگ د
ھغوي كورنة او تگولنيگ د وژنيگ له سبب خگخه خبريگ كؤي دي.

 .2 .1د ملكي كسانو د تلفاتو په اؤه د طالبانو وينا
طالبانو د كال په اوإدو كيگ يو شمير بيانييگ خپريگ كؤي دي .دوي خپلو قوماندانانو ته يا امرونه صادر كؤي دي چيگ خپليگ پاليسة
او پالنونه ييگ خگركگند كؤي دي چيگ "د بھرنيو يرغلكگرو تگول پلويان" په نشگه كؤي 1يا ييگ د يوناما او د بشري حقونو د
كميسيون او نورو بشري حقونو سازمانونو راپورونه مسترد كؤي دي او ھغه ييگ) جعلي( ))يو جانبه(( او نادرست بللي دي .د  2010د
نيمايي كال راپور چيگ د يوناما له خوا د ملكي كسانو د ساتنيگ په باب په اكگست كيگ خپور شو ،طالبانود اكگست په  15نيتگه د
يويگ مشتركيگ كميتگيگ تشكيل وؤانديز وكؤ ،چيگ د ملكي كسانو په باب تحقيقات وشي 2.كه خگه ھم يوناما او د بشري حقونو خپلواك
كميسيون دغه وؤانديز د يويگ موقع په خگير تصور كؤه چيگ د ملكي كسانو د ساتنيگ په باب يو أيالوكگ پرانيزي ،خو ھر أيالوكگ
د ملكي تلفاتودكمولو په اؤه بايد په يويگ ريشگتينيگ اراديگ بانديگ والؤ وي.
3

د  2010په مة كيگ طالبانو يوه نويگ اليحه صادره كؤه چيگ د اسالمي امارت د مجاھديونو لپاره د چلند روشونه او اصول ييگ بلل.
لكه د پخوانيو ھغو اليحوپه شان دغه اليحه يو لؤ اصول او قواعد د داسيگ مسالو په باب خپروي لكه بنديان ،حگانمركگي بريدونه او
جكگؤه كيگ چلند .ھم په بيانيه او ھم په اليحه كيگ "د طالبانو مشرتابه خپلو پلويانو ته د ديگ الرشگوونه كؤيگ ده چيگ له عامو خلكو
سره په نرمة چلند وكؤي 4".خو تر ديگ وخته نه يوناما او نه د بشري حقونو خپلواك كميسيون په ديگ توانيدلي دي چيگ طالبانو ديگ
ريشگتني ھخگه كؤيگ وي چيگ دغه قواعد عملي كؤي او يا د ھغوي قوماندانانو ياغؤو ته سزا وركؤي چيگ دغه امر نه سرغؤونه
كوي  .پر ديگ سربيره ،لكه خگنكگه چيگ پورته وويل شو ،يوناما او د بشري حقونو خپلواك كميسيون أير داسيگ بريدونه مستند كؤي
دي چيگ په غير متناسب أول او په بيگ له توپيره ترسره شوي دي چي د ملكي تلفاتوالمل شوي او طالبانو ييگ دمسووليت ادعا ھم كؤي
ده .
د حگايي پر حگاي شويو چاوديدونكوتوكواو د حگانمركگو بريدونو قانوني تحليل :د حگايي پر حگايي شويو چاوديدونكو توكو
كارول په أيرو قضيو كيگ د بشرپالنيگ د نؤيوال قانون اصول چيگ تشخيص ،تناسب او احتياط دي ،ماتوي .حگانمركگي بريد
چيگ په مستقيم أول ملكي كسان په نشگه كوي يا ھغه بريد چيگ د نظامي دقيقو اؤتياوو ورھاخوا شگايي د ديگ سبب شي چيگ
ملكي تلفات رامنحگ ته كؤي ،د بشرپالنيگ بين المللي قانون ماتوي .حگانمركگي بريدونه ،د يويگ وسله واله جكگؤيگ په
چوكاتگ كيگ په خپل ذات كيگ ممنوعه بريدونه نه دي .خو حگانمركگي بريد په ھغه وخت كيگ د بشرپالنيگ د بين المللي
قانون نقض بلل كيإي چيگ ملكي كسان په نشگه كؤي يا داسيگ توقع وشي چيگ شگايي د تناسب د اصل په ماتولو سره ملكي
تلفات واؤوي يا په غير احتياطي أول بريد وشي .په ديگ سربيره ،أيري حگانمركگي بريدونه په مشروع نظامي ھدفونو د تناسب
اصل نه مراعات كوي او په داسيگ عمومي حگايونو بريدونه كوي چيگ أير شمير ملكي وكگؤي ھلته وي او د ديگ امكان نه
وي چيگ الزم احتياط وشي خگو د ملكي وكگؤو ژوند او مال ته د زيان رسيدو نه مخنيوي وشي.

 .2حگاي پر حگاي شوي چاوديدونكي وسيليگ او حگانمركگي بريدونه
خبريگ پخليگ كؤي چيگ حگانمركگي بريد يويگ شگحگيگ كؤي دي .د جوال ي په  9د بھسودو پله ته نإديگ تعبيه شويگ چاوديدونكي وسيله د بين
المللي نظامي كاروان پسيگ وچاوديده چيگ يو تن ملكي كس ييگ وواژه اولس ييگ زخميان كؤل،پدي كي دوه ماشومان ھم شامل و .د أسمبر په لسمه
په موتگر كيگ تعبيه شويگ چاوديدونكيگ وسيله د ننكگرھار واليت د سرخ رود په ولسوالة كيگ نغرك پله ته نإديگ وچاوديده چيگ ھدف ييگ دملي
امنيت تاسيسات و .به نتيجه كيگ يوه ملكي شگحگه ووژل شوه .د طالبانو په ويناوو كيگ د ملكي خلكو د تلفاتو په باب ھيخگ مسووليت نه دي منل
شوي.
 -1د مة " 2010 ،8د افغان مقاومت وينا :د الفتح د عملياتو د پيل په وياؤ د افغانستان د اسالمي امارت د مشرتابه د شورا وينا" په وينا كيگ الندة الر
شگوونيگ شامليگ دي" :د الفتح عمليات په يرغلكگرو امريكايانو ،د ناتگو نظامي پرسونل ،بھرنيو سالكارانو ،جاسوسانو چيگ حگانونه ديپلوماتان
بولي ،د كرزي د مزدوريگ اداريگ غؤي ،او دكابينيگ غؤي ،د پارلمان غؤي ،او تش په نوم د دفاع چارو غؤي ،د استخباراتو خگانكگه ،د عدلييگ
وزارت ،د كورنيو چارو د وزارت ،دبھرنيو او كورنيو امنيتي قرارداديانو كگأو كمپنيو غؤي او د لوژيستيكي او نظامي ساختماني كميسيون غؤي او د
بھرنيو يرغلكگرو تگول مالتؤي چيگ د بھرنيو د سلطيگ د پياوؤيگ كيدو لپاره كار كوي ،په نشگه كؤي -1 .ھغه كسان چيگ له كافرانو سره مرسته
كوي د دوي په شان كگنگل كيإي او د خپل خيانت لپاره به جزا ويني  -2د ترانسپورت او ساختماني كمپينو خگشگتنان ...بايد دغه غير قانوني فعاليتونه
پاي ته ورسوي] ،زمونإ مجاھدين[ به ددوي پرسونل و وژني او سامانونه به ييگ تخريب كؤي".
 -2د ملكي تلفاتو د سروي په اؤه د اسالمي امارت د وياند غبركگون 15 ،اكگست2010 ،
http://www.shahamat.info/english/index.php?option=com_content&view=article&id=1181:respons
&e-of-zabihullah-mujahid-the-spokesman-of-islamic-emirate-of-afghanistan-about-civiliancasual
catid=4:statements&Itemid=4
 -3اليحه  14فصله او  85ماديگ لري.
 -4د ملكي خلكو د ساتنيگ په اؤه د ملكگرو ملتونو د  2009كلني راپور په غبركگون كيگ د طالبانو وينا
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 .1 .2حگاي پر حگاي شوي چاوديدونكيگ وسيليگ
په  2010كيگ اكثره ملكي تلفات د حگاي پر حگاي شويو چاوديدونكو وسيلو په ذريعه شوي چيگ  904تنه ييگ وژلي او  1662تنه
ييگ ژوبل كؤي دي )په  2010كيگ د تگولو ملكي تلفاتو  33سلنه او د ملكي ژوبلو  38سلنه( د ديگ جمليگ له نيمايي خگخه زيات ييگ
په جنوب كيگ رامنحگ ته شوي ،په جوالي كيگ  355او اكگست كيگ  316د سپتمبر د پارلماني تگاكنو پوريگ چيگ تر بليگ ھريگ
مياشتيگ د دغو بريدونو په وجه د ملكي تلفاتو اندازه د  2009كال د اكگست د مياشتيگ د ولسمشرة او واليتي شوراكگانو له تگاكنو
راھيسيگ تر تگولو زيات شمير تلفات بلل كيإي.
د حگاي پر حگاي شويو چاوديدونكو توكو په ذريعه وژنيگ د  2009په پرتله  ٪ 40زياتيگ شوي .دغه بيگ ساري زياتوالي د
چاوديدونكو وسيلو په استعمال كيگ ،كه خگه ھم مشروع نظامي ھدفونه ييگ په نشگه كؤي دي په غير متناسب أول ييگ ملكي وكگؤو ته
أير زيانونه اؤولي دي .چاوديدونكو توكو په جنوبي سيمو كيگ تر تگولو زيات ملكي كسان وژلي دي او په جون او جوالي كيگ ترتگولو
زيات تلفات شوي چيگ شمير ييگ  511ته رسيإي او  420تنه ييگ ژوبل كؤي دي .دغه راز د ملكي تلفاتو په شمير لوؤ والي ثبت شوي
چي چي دغه شمير په جنوب ختيحگو سيمو كيگ په اكگست كيگ  65په شمال كيگ په سپتمبر كيگ  57او په ختيحگ كيگ په نومبر
كيگ  57او په شمال ختيحگ سيمو كيگ په اكتوبر كيگ  52وو.
په  2010كيگ د دولت ضد عناصرو د حگاي پر حگاي شويو چاوديدونكو توكو خگخه د جكگؤيگ پرمھال د بل ھر تاكتيك په پرتله زيات
كاراخيستي دي .حگاي پر حگاي شويو چاوديدونكو توكو ملكي كسانو ته د خپل خصوصيت له مخيگ چيگ دغه وسله ييگ لري او دا چيگ
چيرته حگاي پر حگاي كيإي تر تگولو زيات تاوان رسولي .أير حگاي پر حگاي شوي چاوديدونكي توكي وؤانديگ تر ديگ چيگ ھغه تاوان
ورسوي كشف شوي دي 1،خو د دغو حگاي پر حگاي شوو چاوديدونكو توكو خگخه چيگ چاوديدلي دي د ملكي وكگؤو د مؤينيگ او تگپي
كيدنيگ المل كگرحگيدلي دي .د ملكگرو ملتونو د مصونيت او امنيت د خگانكگيگ د ارقامو له مخيگ إل تر إله  5995حگاي پر حگاي
شوي چاوديدونكي توكي په تگوليز أول كشف او د  2010په اوإدو كيگ چول شوي دي او د دغو تگولو  5995له جمليگ خگخه إل تر إله
 3238حگاي پر حگاي شويو چاوديدونكي توكو ته انفجار وركؤل شوي دي 2.د حگاي پر حگاي شوو چاوديدونكو توكو له جمليگ خگخه د
يوويشت سلنيگ چاوديدونكو توكو د انفجاراتو له امله  937ملكي وكگؤو د مؤيني سبب شوي.
په جنوبي سيمو كيگ تر تگولو زيات حگاي پر حگاي شوي چاوديدونكي توكي چول شوي دي چيگ په ھيواد كيگ د  1281پيشگو المل
كگرحگيدلي دي ،په تگوليز أول  294حگاي پر حگاي شوو چاوديدونكو توكو  513تنه په جنوب كيگ وژلي دي چيگ په ھلمند كيگ تر
تگولو زيات ملكي كسان چيگ شمير ييگ  220ته رسيإي وژل شوي دي .د ھلمند د واليت د لشكركگاه او نادعلي ولسواليو )د مارجيگ
په كگأون( زيات ملكي تلفات ليدلي دي چيگ په ترتيب سره  40سلنيگ او  16سلنيگ ته دغه ملكي تلفات رسيإي چيگ د تعبيه شوو
چاوديدونكو توكو له امله رامنحگته شوي دي.

 .1 .1 .2د حگاي پر حگاي شوو چاوديدونكو توكو بيگ توپيره كارونه
د دولت ضد عناصرو له خوا په پراخه كچه د حگاي پر حگاي شوو چاوديدونكو توكو كارول د ديگ شگكارندوي ده چيگ دولت ضد
عناصر نه غواؤي او يا نه شي كوالي چيگ د ملكي او نظامي اھدافو تر منحگ توپير وكؤي .حگاي پر حگاي شوي چاوديدونكي توكي
په ھغو سؤكونو چيگ د ملكي ترافيك لپاره كارول كيإي ،په سوداكگريزو ساحو كيگ لكه بازارونه ،د ودانيو تر خگنكگ لكه شگوونحگي
او كلنيكونه ايشگودل شوي دي او يا ھم دا چيگ په موتگر سايكلونو ريكشاكگانو بانديگ په ھغو حگايونو كيگ حگاي پر حگاي كؤاي
شوي دي ،چيگ د ملكي وكگؤو له خوا كارول كيإي .په أيرو حاالتو كيگ د دغو بريدونو له امله كگنگ شمير ملكي وكگؤو ته مركگ
ژوبله اوشگتيگ ده ،په داسيگ حال كيگ چيگ دا نه وه خگركگنده چيگ د دولت ضد عناصرو له خوا په حگانكگؤيگ توكگه خگوك
موخه كگرحگيدلي دي.
په  45ھغو پيشگو كيگ چيگ د بشر د حقونو د خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو د خگانكگيگ له خوا مستنديگ شويگ دي
چيگ ھلته د حگاي پر حگاي شوو چاوديدونكو توكو د چاودنيگ له امله د پنحگو كسانو خگخه زيات وژل شوي دي ،إل تر إله په 30
پيشگو كيگ يو نظامي ھدف موخه نه ده كگرحگيدليگ .په أيرو پيشگو كيگ چيگ د حگاي پر حگاي شوو چاوديدونكو توكو له امله چي
د سؤك پر غاؤه د فشاري او يا ھم سيم لرونكو حگاي پر حگاي شوو وسيلو له الريگ شوي دي چيگ د نقليه وسيليگ د تماس په صورت
كيگ دغه چاودونكيگ وسيله چاوديدليگ ده .د ھيواد په كچه په أيرو سيمو كيگ د حگاي پر حگاي شوو چاوديدونكو وسيلو كارول زيات
شوي دي او حتي د ديگ سره سره چيگ د جنورة د مياشتيگ راپه ديگ خوا په امونيم نايتريت بانديگ بنديز لكگول شوي دي خو د
افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ دا ياداشگت كؤيگ ده چيگ أيريگ زياتيگ حگاي پر
حگاي شويگ وسيليگ أيريگ ستريگ او أيريگ پرمختلليگ او پيچليگ ويگ.
د نؤيوال بشردوستانه قانون له مخيگ جنكگ كي شگكيل اؤخونه بايد ملكي وكگؤو ته د سرته رسيدونكو بريدونو له امله خبر وركؤي .د
افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ يوازيگ يو خگو پيشگيگ ثبت كؤيگ دي چيگ ھغو
كيگ د دولت ضد عناصرو تگولنو ته د ھغو سؤكونو په اؤه خبرداري وركؤل شوي دي چيگ پر ھغو بانديگ تعبيه شوي چاوديدونكي
توكي حگاي پر حگاي كؤاي شوي دي .دغه پيشگيگ د مارچ په مياشت كيگ په فراه كيگ وشويگ چيگ ھلته د دولت ضد عناصرو د
 -1د ديگ راپور په موخه ،د حگاي پر حگاي شويو چاوديدونكيگ وسيليگ چاودنه ھغه پيشگه ده كله چيگ دغه وسيله منفجره كيإي پرته له ديگ چيگ
د افغانستان د امنيتي حگواكونو او نؤيوالو نظامي حگواكونو له خوا كشف شي .معلومات ھغو پيشگو ته راجع كيإي كله چيگ افغان امنيتي حگواكونه او
يا ھم نؤيوال نظامي حگواكونه دغه چاوديدونكي وسيليگ كشفوي او ھغه خنثي كوي او يا ييگ ھم د كنترولي چاودنيگ له الريگ منفجروي .دغه
تعريفات د يو اين أي ايس ايس خگخه اخيستل شوي.
 -2د حگاي پر حگاي شويگ چاوديدونكيگ وسيليگ چوونو او د كشفولو ارقام د  2010لپاره د ملكگرو ملتونو د مصونيت او امنيت د خگانكگيگ له
خوا برابر شوي دي.

5

په وسله واله جكگؤه كی د ملكي وكگؤو د ساتنيگ په اؤه راپور2010 ،

خاك سفيد او پشت رود په ولسواليو كيگ خبرپانگيگ ويشليگ ويگ چيگ په ھغو كيگ ييگ محلي اوسيدونكو ته خبرداري وركؤي وو
او ھمدارنكگه په جنوب كيگ د مارجيگ د ولسوالة په شاوخوا كيگ د حگينو پيشگو په اؤه د وؤانديگ خگخه خبرداري وركؤل شوي وو.

 .2 .1 .2د كگنگيگ كگونگيگ پر سؤك د چاوديدونكوتوكو حگاي پر حگاي كول
له ھغه حگايه چيگ د دولت ضد عناصرو ستريگ او پرمختلليگ چاوديدونكيگ وسيليگ د سؤكونو پر غاؤه حگاي پر حگاي كؤيگ دي،
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ دا ياداشگت كؤيگ ده چيگ أير ملكي مينيگ بسونه
چيگ كگنگ شمير كيگ مسافرين ليإدوي تر بريد النديگ راغلي او زيات تلفات ييگ رامنحگته كؤيگ دي .إل تر إله په  14پيشگو كيگ
كگنگ شمير ملكي مينيگ بسونه چيگ په دغو الرو حركت كوي د حگاي پر حگاي شوو چاوديدونكو وسيلو د الريگ تر بريد النديگ
راغلي دي او په پايله كيگ شپإ اويا ترديگ زيات ملكي وكگؤي وژل شوي دي او په تگوليز أول  171تنه وژل شوي دي او  96نور
تگپيان شوي دي چيگ په زيانمن شوو كيگ په كگنگ شمير شگحگيگ او ماشومان شامل و .په پنحگو پيشگو كيگ يوازيگ  83ملكي
وكگؤي وژل شوي دي او نور  42تنه تگپي شوي دي .خگلور پيشگيگ چي جنوبي سيمه كي) دري په ھلمند او يوپه نمروز واليت كي(
او يو د كشك كھنه په سيمه كيگ چيگ د لويديحگ ھرات واليت كيگ رامنحگ ته شويگ ،د دغو پيشگو دريگ ييگ يوازيگ د أسمبر
په مياشت كيگ وشويگ .نوريگ نقليه وسيليگ چيگ ملكي مسافرين ييگ ليإدول ھم تر بريد النديگ راغليگ ،او په يوه پيشگه كيگ
چيگ د اكتوبر د مياشتيگ په  20نيگتگه وشوه يوه حگاي پر حگاي شويگ چاوديدونكيگ وسيله د واده پر يوه كتار وچاوديدله او د
راپور له مخيگ  13تنه ملكي وكگؤي ييگ ووژل ،چيگ په ھغو كيگ پنحگه شگحگيگ او پنحگه ماشومان شامل وو ،او نور لس تنه
ييگ تگپي كؤل چيگ ھغو كيگ شپإ شگحگينه مسافر شامل وو.
دا واقعيت چيگ زياتره ملكي وكگؤي او په عمومي صورت كورنة د سؤك د غاؤيگ د حگاي پر حگاي شوو چاوديدونكو توكو له امله
اغيزمنيگ شوي دي دا په أاكگه كوي چيگ د دولت ضد عناصر زياتره وخت په بيگ توپيره توكگه دغه وژونكيگ وسيليگ حگاي پر
حگاي كوي خگو چيگ د زيات شمير كيگ ملكي تلفاتو المل كيإي .د مارچ د مياشتيگ په  15نيگتگه يوه نقليه وسيله چيگ د يويگ
كورنة شپإ غؤي ييگ ليإدول د سؤك د غاؤيگ د يويگ چاوديدونكيگ وسيليگ سره په تگكر كيگ راغله چيگ د چاودنيگ له امله ييگ
دريگ تنه ووژل شول او دريگ تنه ييگ د غزني د اندؤو په ولسوالة كيگ تگپيان كؤل .د يويگ غتگيگ كورنة د تگول تگال 16نفرو
جملي خگخه دولس تنه غؤي وژل شول او خگلورتنه ھغه مھال تگپيان شول كله چيگ د ھغوي مينيگ بس د ھرات د واليت د كشك
رباط ثاني د ولسوالة د چھار باغ په كلي كيگ د ريموتگ كنترول د الريگ د حگاي پر حگاي شويگ چاوديدونكيگ وسيليگ سره د
أسمبر په  16نيگتگه په تصادم كيگ راغي .د دغيگ كورنة غؤي د ولسوالة په مركز كيگ يوه واده ته پر الر و.

 .3 .1 .2ھغه چاوديدونكي توكي چيگ پر موتر سايكلو او ريكشاكگانو كي حگاي پر حگاي شوي وو
حگاي پر حگاي شويگ چاوديدونكيگ وسيليگ ھمدارنكگه په ستراتيژيكيگ لحاظ پر موتگر سايكلونو او ريكشاكگانو كي حگاي پر
حگاي كيإي .د ھغو خگخه زياتره وخت د ديگ لپاره كار اخيستل كيإي چيگ حگانكگؤي ملكي كسان تر بريد النديگ ونيسي ]د وژنو
برخه وكگورئ[ .په حگينو پيشگو كيگ زيات حگاي پر حگاي شوي چاوديدونكي په ديگ أول كارول كيإي چيگ په كيگ په زيات
مقداركيگ چاوديدونكي توكي وكارول شي چيگ د تگاكل شوي ھدف د تخريب د اندازيگ سره غير متناسب وي او په ديگ توكگه د دغه
چاودنو په صورت كيگ كگنگ شمير ملكي تلفات رامنحگته كيإي .يوه چاوديدونكيگ وسيله چيگ د يوه بايسكل له پاسه حگاي پر حگاي
شويگ وه چيگ د فبروة په  23نيگتگه ييگ د لشكركگاه په شگار كيگ د تگرافيك پوليسو رياست په نشگه كؤي و چي د دي چاودنيگ
په پايله كيگ  7تنه مؤه او  16تنه تگپيان شول .يوه بله چاوديدونكيگ وسيله چيگ د كندز د واليت د امام صاحب په ولسوالة كيگ د
موتگر سايكل د پاسه نصب شويگ وه د نوومبر د مياشتيگ په  13نيگتگه ييگ غوشگتل چيگ د دولت پلوه مليشه وو قومندان تر بريد
النديگ ونيسي خو د ھغه پر حگاي ييگ نور شپإ تنه ملكي وكگؤي ووژل چيگ په كيگ دريگ ماشومان شامل وو ،او نور  19تنه ييگ
تگپيان كؤل .د مارچ د مياشتيگ په  31نيگتگه يو حگاي پر حگاي شويگ چاوديونكيگ وسيله د سنكگين د ولسوالة د باباجي د جمعيگ د
بازار پرمھال وچاوديدله چيگ له امله ييگ  24تنه و وژل شول او نور  46تنه ييگ تگپيان كؤل .د ديگ ھدف شگايي د ايساف ھغه
قراركگاه وه چيگ د بازار سيميگ ته نإديگ وه چيگ دغيگ قرار كگاه ته كوم زيان ونه رسيد.
يوه چاوديدونكيگ وسيله چيگ د نوومبر د مياشتيگ په  20نيگتگه د لغمان واليت د مھترالم په شگار كيگ پر يوه بايسكل نصب وه د
افغان ملي پوليسو د د تالشي پوستيگ خگخه  20متره ليريگ وچاوديدله چيگ په پايله كيگ ييگ خگلور ملكي كسان ووژل او  23تنه
نور تگپيان شول .دغه بريد د ملكي كگنگي كگونگي پريو سؤك بانديگ ترسره شو چيگ ورسره خواوشا د اوسيدنيگ كورونه،
ماركيتگونه او ورته نإديگ عام روغتون ھم واقع دي .طالبانو د دغه بريد مسووليت پخپله غاؤه واخيست.

 .4 .1 .2د كگنگي كگونگي او سوداكگريزو سيمو كيگ چاوديدونكو توكي حگاي پر حگاي كول
يو له ھغو جرياناتو خگخه چيگ د پام وؤ دي ھغه په مصروفو سوداكگريزو سيمو لكه بازارونو كيگ د چاوديدونكو وسيلو حگاي پر
حگاي كول دي .د كگنگ شمير حگاي پر حگاي شوو چاوديدونكو وسيلو چاودنيگ په دكانونو او يا د دوكانونو د بانديگ ترسره شوي دي
چيگ په نتيجه كيگ ييگ ملكي تلفات رامنحگته شوي دي .دا په حگانكگؤي أول په ختيحگو او جنوب ختيحگو سيمو كيگ رامنحگته
شويگ دي .اكثره وخت ھغه دكانونه چيگ د موسيقة وسايل او يا د شريني پلورنحگي د ديگ بريدونو موخه كگرحگيدليگ دي ،لكه په
جالل اباد كيگ چيگ د ننكگرھار واليت مركز دي دغه أول چاودنيگ شويگ دي .په يوه پيشگه كيگ يوه چاوديدونكيگ وسيله دموسيقة
په يوه دكان كيگ د نوومبرپه لسمه وچاوديدله چيگ نھه تنه ملكي وكگؤي ييگ تگپيان كؤل .دغو پيشگو د نورو سوداكگرو د تگولنيگ
ترمنحگ دا ويره خپره كؤه چيگ د ننكگرھار واليت په نورو برخو كيگ ھغه دكانونه چيگ موسيقة يي غإوله د دولت ضد عناصرو د
انتقامي بريدونو له أاره د موسيقي اوريدل ودرول .
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په جنوب ختيحگو سيمو كيگ په تگولو خگلورو واليتونو )خوست ،پكتيا ،پكتيكا او غزني( كيگ نور أير دوكانونه اكثره وخت د
ناخگركگنده الملونو له كبله د بريدونو ھدف وكگرزيدل چيگ په نتيجه كيگ ييگ ملكي تلفات رامنحگته شول .يوه چاودونكيگ وسيله
چيگ جومات ته نإديگ په يوه دوكان كيگ د غزني په واليت كيگ وچاوديدله د سپتمبر په  4نيگتگه ييگ  28تنه ملكيان تگپي كؤل .د
خوست په واليت كيگ ھغه دوكانونه چيگ تر بريد النديگ راغلل په كيگ د سلمانيانو ،د شيريخ پلورونكو ،قصابانو دوكانونه او
درملتونونه شامل و چيگ د  8مياشتو په موده كيگ د  21تنو ملكي تلفاتو المل وكگرحگيدل .د يويگ چاودنيگ په ترخگ كيگ چيگ د
نوومبر په  30نيتگه ترسره شوله د ولسي جركگيگ يو نوماند ووژل شو .تگول دغه بريدونه په ديگ كيگ پاتيگ راغلل چيگ د ملكي
وكگؤو او جنكگي كسانو ترمنحگ توپير وكؤي او ھغه د واقعي نظامي اھدافو پر ضد نه وو.

 .2 .2حگانمركگي بريدو نه
إل تر إله  71حگانمركگي بريدونه په  2010كيگ ترسره شول چيگ په كيگ  237ملكيان ووژل شول او نور  737تنه تگپي شول .د دغو
حگانمركگو بريدونو له جمليگ خگخه په اتوو كيگ ييگ د لسو خگخه زيات ملكي وكگؤي ووژل شول ،چيگ د دغو وژونكو بريدونو
خگخه زيات ييگ په جنوب او جنوب ختيحگو سيمو كيگ ترسره شول .زياتره په جنوبي سيمو كيگ چيگ كوم بريدونه وشول دري پر
خگلورييگ يوازيگ د كندھار په واليت كيگ و چيگ په تگوليز أول ييگ  288ملكي تلفات رامنحگته كؤل .د حگانمركگو بريدونو خگخه
زياترو ييگ نه يوازيگ د افغانستان ملي امنيتي حگواكونه او نؤيوال وسله وال مركزونه او تاسيسات په نشگه كؤل بلكه د ولسواليو
شوراكگانيگ ،واليتي حكومتي چارواكي ھم په نشگه شوي وژني ھدف وكگرحگول ]د وژنو او قتلونو برخه وكگورئ[.
حگانمركگو بريدونو  11سلنه ھغه مركگونه رامنحگته كؤل چيگ ھغه د دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي چي دغه په  2010كيگ
دتگولو ملكي وژني  8سلنه تشكيلوي .دا د  2009كال په پرتله  15سلنه كمشگت دي .دا چيگ حگانمركگي بريدونه په  2009او 2010
كلونو كيگ په يوه كچه كيگ دي ]نإديگ  140بريدونه ھر كال[ ،دا خگركگنده ده چيگ حگانمركگي بريدونو په  2010كيگ د  2009په
پرتله إل تلفات رامنحگته كؤي دي 1.دا كيداي شي چيگ د ھغه الرشگود خگخه يو غبركگون وي چيگ طالبانو د سلوك او اليحيگ خگخه
سر چينه اخلي چيگ له مخيگ ييگ دغه ستراتيژيكيگ وسله په "أير مھمو ھدفونو" بانديگ وكاروله شي او امكان لري چيگ د ديگ
2
الرشگوونيگ له امله چيگ "عامو وكگؤو ترمنحگ د تلفاتو مخنيوي وشي" .

 .1 .2 .2پيچلي حگانمركگي بريدونه
د  2010په جريان كيگ په لومؤيو اتوو مياشتو كيگ كگنگ شمير زيات پيچلي حگانمركگي بريدونه چيگ زياتره ييگ په جنوبي سيمو
كيگ و ترسره شول ،په تيره بيا د كندھار په واليت كيگ كه خگه ھم اكثره بريدونو كيگ نؤيوال وسله وال او افغان ملي امنيتي حگواكونه
تر ھدف النديگ راغلل خو بيا ھم د ھغو په نتيجه كيگ كگنگ شمير ملكي تلفات رامنحگ ته شول .كگنگ شمير بريدونه د نؤيوالو
موسسو پر خالف و .په دغو بريدونو كيگ ھغه بريدونه شامل دي چيگ د بھرنيانو پر ميلمستونو بانديگ د فبرورة د مياشتيگ په 26
نيگتگه په كابل كيگ او د اپريل په  15نيگتگه ھغه بريد چيگ پر يو انكگؤ بانديگ چيگ په كيگ د افغان حكومت د ثبات د نوشگت د
پروكگرام چيگ د امريكا د متحده اياالت ييگ مالتؤ كوي د پلي كوونكو ھمكارانو د اوسيدو پر حگاي په كندھار كيگ وشول.د مة د
مياشتيگ په  5نيگتگه يو پيچلي حگانمركگي بريد چيگ په كيگ نھه تنه حگان وژونكي شامل وو د نيمروز واليت د اداري مركز پر
خالف تر سره شو او د جوالي د مياشتيگ په  2نيگتگه د دولت ضد عناصرو يو پيچلي بريد چيگ په كيگ د حگانمركگي بريد كوونكي
او د موتگر بم چاوديدونكيگ وسيله شامله وه د يويگ نؤيواليگ پرمختيايي موسسيگ پر خالف ترسره شو .د اكتوبر د مياشتيگ په 23
نيگتگه يو بريد چيگ خگو حگانمركگي كسان چيگ وار په وار ييگ بريدونه كول په ھرات واليت كيگ ييگ د ملكگرو ملتونو دفتر
په نشگه كؤ چي دوه كسان تگپيان شول .دا تر تگولو ناوؤه بريد و چيگ د ملكگرو ملتونو پر خالف له ھغه وخت خگخه چيگ د 2009
د وروستيو وختونو را په ديگ خوا په كابل كيگ د ھغه پيچلي بريد وروسته ترسره شو چيگ په پايله كيگ يو نؤيوال ميلمستون تر بريد
النديگ راغي.

 .2 .2 .2ھغه حگانمركگي بريدونه چيگ د نظامي كتارونو پر ضد ترسره شوي دي او د ملكي تلفاتو المل شوي دي
د دولت پلوه حگواكونو نظامي كتارونه په حگانكگؤي أول د حگانمركگو بريدونو موخه كگرحگيدليگ دي .په حگانكگؤي أول په
مصروفو الرو بانديگ ،او ھمدارنكگه د دولت او نؤيوالو حگواكونو په قراركگاوو ،چيك پوستونو ،پياده كگزمو او ھغو تجارتي سيمو
بانديگ چيگ ھلته نظاميانو حضور درلود ،دغه أول بريدونه ترسره شوي دي .كه خگه ھم دغه مشروع نظامي ھدفونه و ،خو أيري
بريدونه غير متناسب او د خپل خصوصيت له مخيگ بيگ توپيره و ،چيگ د نؤيوالو نظامي وسله والو او افغان ملي امنيتي حگواكونو د
پرسونل په پرتله ييگ زيات ملكي كسان وژلي دي .په دولس 12مستند شوو حگانمركگو بريدونو په ھغو پيشگو كيگ چيگ د نؤيوالو
نظامي كتارونو ،پياده كگزمو او يا ھم دولت پلوه حگواكونو د كتارونو پر ضد ترسره شول په ھغو كيگ د نؤيوالو او افغان حگواكونو په
پرتله أير ملكي كسان ووژل شول او يا ھم تگپي شول .د نيمايي خگخه په زياتوپيشگو كيگ چيگ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواك
كميسيون او د يوناما د بشري حقونو دخگانكگيگ له خوا مستنديگ شوي دي د دولت پلوه حگواكونو كوم تلفات ثبت شوي ندي ..په يوه
مشخصه پيشگه كيگ چيگ د مة په  18نيگتگه وشوه د حگاي پر حگاي شوو چاوديدونكو توكو په چاودنه كيگ چيگ د نؤيوالو
حگواكونو كتار د كابل په شگار كيگ تر بريد النديگ راغي چيگ په پايله كيگ ييگ اوه تنه ملكي وكگؤي ووژل شول او نور  49تنه
تگپيان شول .په دغه پيشگه كيگ دنؤيوالو نظامي كسانو د تلفاتو په اؤه راپورونه نه و وركؤل شوي.

 -1د  2009او  2010كلونو لپاره د ملكگرو ملتونو د مصونيت او امنيت خگانكگيگ راپورنه او د  2009لپاره د ملكگرو ملتونو د سرمنشي راپورونه
وكگورة.
 -2د افغانستان د اسالمي امارت د مجاھدينو لپاره د سلوك د اليحيگ خخه چيگ په  2010كيگ خپره شوه نقل قول شوي دي،ماده .57
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د يو مستند شويگ حگانمركگي بريد په پيشگه كيگ چيگ د يويگ شگحگيگ له خوا د دولتي حگواكونو د پوستيگ پر خالف د كنؤ
واليت د شلتن د پل د پاسه د جون د مياشتيگ په  21نيگتگه ترسره شوه كه خگه ھم بريد كوونكيگ دولت پلوه حگواكونه په نشگه كؤل
خو په پايله كيگ ييگ  13تنه ملكي وكگؤي تگپي شول چيگ په ھغو كيگ نھه تنه ماشومان ھم شامل وو.

 .3 .2 .2په ملكي سيمو كيگ حگانمركگي بريدونه
حگانمركگي بريدونه ھمدارنكگه په داسيگ سيمو كيگ ترسره شوي دي چيگ ھلته په كگنگه شميره كيگ ملكي وكگؤي موجود وو ،د
بيلكگيگ په توكگه د ھوتگلونو د بانديگ ،د پلونو پرسر ،په ماركيتگونو كيگ او ھمدارنكگه د ملكي وكگؤو پر خالف ]د وژنو برخه
وكگورئ[ .دوه حگانمركگي بريدونه په جنوب كيگ داروزكگان د واليت د دھراود په ولسوالة كيگ د ھوتگلونو د بانديگ وشول،
ھمدارنكگه د جنورة په  14او د فبروة په  4نيگتگو ھغه بريدونه چيگ په كابل كيگ ترسره شول په تگوليز أول ييگ  23تنه ملكي
وكگؤي ووژل او نور  34تنه ييگ تگپي كؤل حگانمركگي بريدونه ھمدارنكگه د غونأو پرمھال ،د واليتي چارواكو پر خالف ،د واده په
مراسمو كيگ ،او د واليتي امنيتي چارواكي او د مشرانو د جركگيگ د پخواني غؤي د استوكگنحگي تر خگنكگ ترسره شوي دي.
كگنگ شمير حگانمركگي بريدونو كيگ د حكومت د واليتي چارواكو نقليه وسيليگ تر بريد النديگ راغليگ دي لكه چيگ د مة د
مياشتيگ په  14نيگتگه يو تن چيگ په حگان پوريگ ييگ چاوديدونكي مواد تؤلي و د پكتيا د واليت پر والي ييگ بريد ترسره كؤ .په
دغه پيشگه كيگ والي ژوبل نه شو خو يو تن ملكي وكگؤي مؤ او نور پنحگه تگپيان شول.په جنوب كيگ حگانمركگي بريد كوونكو ملكي
كتارونه تر بريد النديگ راوستي دي چيگ د جون په  15نيتگه د ارغنداب ولسوالة د ولسوال د كتار پر ضد ،د جون په  26نيگتگه د
اروزكگان د سرپرست والي پر كتار ،د اكگست په  2نيگتگه د أنأ د ولسوال پر موتگر او د أسمبر په  18نيگتگه د أنأ د ولسوالة د كميسار
د موتگرو پر كتار دغه أول بريدونه ترسره شول .په تگوليز أول د دغو بريدونو په نتيجه كيگ  15تنه و وژل شول او  22ملكي كسان
تگپي شول.
أيرو حگانمركگو بريدونو كيگ د افغانستان او د نؤيوالو نظامي حگواكونو ودانة ،كتارونه ،قراركگاويگ ،پوستيگ او پرسونل په نشگه
شوي خو په أيرو حگانمركگو بريدونو كيگ واليتي ملكي چارواكي ]پورته ييگ مالحظه كؤة[ تر بريد النديگ راغلي دي .لكه خگنكگه
چيگ د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يو ناما د بشري حقونو خگانكگيگ دا ياداشگت كؤيگ ده چيگ په كگنگ شمير
سترو حگانمركگو بريدونو كيگ چيگ د كال په اوإدو كيگ د ملكي كگنگي كگونگي سيمو كي ترسره شول او له امله ييگ زيات ملكي
تلفات رامنحگته شول چيگ ھلته كوم نظامي اھداف وجود نه درلود .دغو بريدونو كيگ يا خو د بھرنيانو ميلمستونونه ھدف كگرحگيدلي
او يا ھم ھغه د لوؤ پوؤو واليتي ملكي حكومتي چارواكو او د مليشه قوماندانو پر ضد تنظيم شوي و.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ شپإ حگانمركگي بريدونه 1مستند كؤي دي چيگ د
ھيواد په كچه په ملكي حگايونو كيگ ترسره شوي دي ،چيگ ھلته ھيخگ أول نظامي ھدف نه وو .د ديگ سره په دريگ بريدونو كيگ
حگانكگؤي اشخاص ھدف كگرحگيدلي دي چيگ د دوي د راپورونو له مخيگ د دولت پلوه مليشه مشران په نشگه كؤي او دريم ييگ د
واليتي شورا مشر ،په تگوليز أول دغو دريو بريدونو كيگ يوازيگ  25ملكي وكگؤي وژل شوي او  125تنه تگپي شوي دي .د جون په
 9نيگتگه يو حگانمركگي بريد كوونكي چيگ  18كلن و خپل د چاوديدونكو موادو واسكتگ د كندھار واليت د ارغنداب په ولسوالة كيگ
د واده په مراسمو كيگ وچولو چيگ  40تنه ييگ مؤه او نور  72تنه ييگ تگپيان كؤل .د  2009د اكگست د مياشتيگ د  25نيگتگيگ د
كندھار د شگار د تگرك /الرة د بم د چاودنيگ وروسته د جنوب په دي پيشگه كي تر تگولو زيات ملكي كسان وژلي شوي دي .د جوالي د
مياشتيگ په  31نيگتگه يو حگانمركگي بريد كوونكي يو دولت پلوه د مليشه قوماندان چيگ د فوتگبال د مسابقيگ ننداره ييگ كوله تر
بريد النديگ راوست ،دريگ تنه ييگ ووژل او نور  25تنه ييگ تگپيان كؤل چيگ ھغو كيگ اته ماشومان ھم شامل وو .د نوومبر د
مياشتيگ په  5نيگتگه يو حگانمركگي بريد په يوه بازار كيگ ترسره شو چيگ د خواجه سبز پوش په ولسوالة د ميمنيگ واليت د
واليتي شورا مشر تگپي شو .د ديگ په نتيجه كيگ  11تنه ملكي وكگؤي ووژل شول او  50نور تگپي شول.
د وژنو حقوقي خگيؤنه :د نؤيوال بشر دوستانه قانون له مخيگ ملكي وكگؤي ھيخگكله تر بريد النديگ نه شي راتلالي ،د ديگ
پرته چيگ په مستقيم أول ييگ په نشگتو كيگ كگأون نه وي كؤي .دا د جكگؤيگ د يو اؤخ لپاره د نؤيوال بشري دوستانه
قانون خگخه سرغؤونه نه ده چيگ د ملكي وكگؤو خگخه وغواؤي خگو د جكگؤيگ د مخالف لوري سره د ھمكارة اومالتؤ
خگخه أأه وكؤي خو بيا ھم ملكي وكگؤي د ديگ له امله تر بريد النديگ نه شي راتلالي .دا د نؤيوال عنعنوي قانون او د ژنيو د
كنوانسيونونو د دوھم الحاقيه پروتوكول  13ماده چيگ د ملكي وكگؤو د ژغورنيگ او ساتنيگ په اؤه طالبان او نوري وسلوالي
ألي مكلفوي  ،وايي:
 .1ملكي وكگؤي او منفرد ملكي كسان بايد په عمومي صورت كيگ د ھغو خطرونو خگخه چيگ د نظامي علمياتو په نتيجه
كيگ رامنحگته كيإي وژغورل شي .د ديگ لپاره چيگ دغه ژغورنه عملي بنگه ولري نو الندني اصول بايد په تگولو حاالتو
كيگ مراعات شي:
 -1په دغو بريدونو كيگ د فرورة د  22نيگتگيگ د  SBBIEDحگانمركگي بريد چيگ په ھغه غونأه كيگ ترسره شو چيگ د ننكگرھار په واليت
كيگ د حگمكيگ د النجيگ د حل په موخه جوؤه شويگ وه او په نتيجه كيگ ييگ  14تنه مؤه او  12تگپي شول ،د فرورة په  26نيگتگه ھغه پيچلي
بريد چيگ په كابل كيگ د بھرنيانو پر روغتون ترسره شو چيگ په نتيجه كيگ ييگ  13تنه مؤه او  94تنه تگپيان شول؛ د مارچ د مياشتيگ په 13
نيگتگه يو پيچلي بريد په كندھار كيگ ترسره شو چيگ ھغه د شگار په بال بيلو برخو كيگ و او په نتيجه كيگ ييگ  25تنه مؤه او نور  75تنه تگپيان
شول ،د جون په  9نيگتگه يو تن حگانمركگي بريدكوونكي د موتگر بم د بريد د الريگ د ارغنداب په ولسوالة كيگ د يوه واده په مراسمو كيگ  40تنه
ووژل او نور  72تنه ييگ تگپيان كؤل ،د جوالي په  31نيگتگه يو تن حگانمركگي بريد كوونكي د دولت پلوه مليشه يو قوماندان چيگ د فوتگبال د
لوبيگ ننداره ييگ كوله تر بريد النديگ راوست ،دريگ تنه ييگ ووژل او  25تنه ييگ تگپيان كؤل چيگ به ھغو كيگ  8تنه ماشومان شامل وو ،او د
نوومبر په  5نيگتگه ھه حگان مركگي بريد چيگ د ميمنيگ د ولسوالة د كگنگيگ كگنگيگ په يوه بازار كيگ ترسره شو چيگ موخه ييگ د واليتي
شورا مشر و او د بريد په نتيجه كيگ  11تنه مؤه او  50نور تگپيان شول.
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 .2ملكي ابادي او ھمدارنكگه ملكي وكگؤي بايد د بريد موخه ونه كگرحگي .د كگواشگ ،تھديد او تاوتريخوالي ھغه كؤني چيگ
لومؤنة موخه ييگ د ملكي خلكو ترمنحگ د ترھكگرة او ترور خپرول دي  ،منع دي.
 .3ملكي وكگؤي بايد تر ھغه وخته د ھغيگ ژغورنيگ او تحفظ خگخه برخمن وي چيگ د ديگ اصل له مخيگ وركؤل شوي ،
1
د ديگ پرته او ھغه مھال چيگ ھغوي په نشگتو كيگ نيغ په نيغه ونأه واخلي.
د ديگ سربيره د "] [iملكي وكگؤو لكه د منفردو ملكي كسانو پر ضد عمدي او قصدي بريدونه ترسره كول چيگ ھغوي په
مستقيم أول په نشگتو كيگ ونأه نه وي اخيستيگ" يو جنكگي جرم دي چيگ ھغه د نؤيواليگ جنايي محكميگ له الريگ تر
2
عدلي تعقيب النديگ راحگي.

 .3وژنيگ ،اعدامونه او تشگتونيگ
د  2010په اوإدو كيگ په زياته اندازه په سيستماتيك أول او پراخه كچه د دولت ضد عناصرو له خوا د ويريگ اچوونيگ او أارونيگ
كمپاينونه ترسره شوي دي .ھغه حكومتي چارواكي )نظامي او ملكي( او ملكي وكگؤي چيگ د نؤيوالو سره مالتؤي دي او يا ھم
وربانديگ د مالتؤ كگومان شوي دي وژل شوي،اعدام شوي او تشگتول شوي دي .اختطافونه او وژنيگ د پخوانيو كلونو په پرتله په
پراخه كچه ويگ او ددي كال په موده كيگ دغه كچه د  2009كال په پرتله نوره لوؤه شوه.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ  381وژنيگ او اعدامونه ثبت كؤي دي .دا د ھغيگ
شميريگ دوه برابره پيشگيگ دي چيگ په  2009كيگ د اعدامونو او قتلونو لپاره ثبتيگ شوي دي .إل تر إله  462تنه ملكي وكگؤي وژل
شوي دي چيگ دا د  2009په پرتله  105سلنه زياتوالي جوتوي .ھغه كسان چيگ اختطاف شوي دي زياتره وخت د تاوان لپاره ساتل
شوي دي او يا ھم د ديگ لپاره أارول شوي دي چيگ د حكومت مالتؤ او پلوي پريإدي او يا ھم دا چيگ په حگينو حاالتو كيگ ييگ
سرونه پريگ شوي دي .إل تر إله په  2010كيگ د دولت ضد عناصرو له خوا  251د تيشگتوني پيشگي ثبت شوي دي .دا د  2009په
پرتله د اختطافونو په پيشگو كي  83سلنه زياتوالي دي.

 .1 .3ترور او اعدامونه
د  2010په اوإدو كيگ زياتره په نشگه شوي وژنيگ ترسره شويگ .په دغو نشگه شو وژنو كي لوؤ پوؤي واليتي چارواكي لكه واليان،
ولسواالن ،د ملي شورا او واليتي شوراكگانو غؤي ،قبايلي او مذھبي مشران او په ملكي وكگؤو كيگ چيگ ھدف كگرحگيدلي دي
أاكتگران ،شگوونكي ،زده كوونكي ،د ساختماني چارو كاركگران او ھغه ملكي وكگؤي شامل دي چيگ وربانديگ د دولت او نؤيوالو
نظامي حگواكونو سره دكومك كگومان شوي وو .د افغان امنيتي حگواكونو متقاعد پرسونل او پوليس چيگ پخوا جنكگي حگواك و او
اوس مھال په نشگتو كيگ ونأه نه لري ھم د دغه أول بريدونو النديگ راغلي دي.
د  2010په اوإدو كيگ د دولت ضد عناصرو لخوا إل تر إله  462تنه ملكي وكگؤي )په  2010كيگ د تگولو وژل شوو ملكي كسانو 17
سلنه( وژل شوي دي چيگ د  2009په پرتله  105سلنه زياتوالي په أاكگه كوي .دغه رقم غالبأ د ھغو كسانو شميره إله شگكاره كوي
چيگ د ترورولو او اعدامونو په لؤ كيگ وژل شوي چي د زياتو بريدونو په پايله كي رامنحگ ته شوي او د دي ستونحگي له امله چيگ
ترور او قتلونه د نورو وژنو او ويشتنو خگخه توپير كؤاي شي چيگ د جكگؤيگ پر مھال ترسره شوي دي .د افغانستان د بشري حقونو
خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د  42قبايلي مشرانو او إل تر إله د  25تنو د واليتي او د ملي شورا د نورو غؤو
او إل تر إله د  21زده كوونكو ،شگوونكو او د پوھنيگ د كاركوونكو وژنيگ د  2010په اوإدو كيگ ثبت كؤيگ دي .د نورو مسلو په
پرتله زياتره كسان د جاسوسة په تور وژل شوي دي .ترورونه او اعدامونه زياتره په جنوب ،جنوب لويديحگ او د ھيواد په مركزي سيمو
كيگ رامنحگته شوي دي 19 .تنه يوازيگ د اپريل په مياشت كيگ په جنوب كيگ ھدف كگرحگيدلي دي چيگ ھغو كيگ دولتي
چارواكي ،مشھور محلي مشران چيگ په يو أول د دولت ،نؤيوالو نظامي او يا ھم پرمختيايي/مرستندويه موسسو سره ييگ تؤاو درلود
شامل وو .په جنوب ختيحگ كيگ  8تنه د مارچ په مياشت كيگ ترور شول او د ديگ لومؤنة وجه پر ھغو بانديگ افغان د ولتي او
نؤيوالو نظامي حگواكونو ته د جاسوسة تو روو .د جوالي په مياشت كيگ دولس تنه په مركزي سيمه كيگ ترور شول چيگ په ھغو كيگ
د خبر له مخيگ يو ماشوم ھم شامل وو چيگ پريگ دا كگومان شوي وو چيگ د افغانستان دولتي او نؤيوالو امنيتي حگواكونو ته ييگ
معلومات ليإدولي دي.
د ترورونو او اعدامونو په مياشتني أول د خگيؤنو د الريگ د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو
خگانكگيگ د مة ،جوالي او اكگست په مياشتو كيگ زياتره ترورونه او اعدامونه چيگ په ترتيب سره  93 ،69او  87د ملكي وژنيگ
پيشگي ثبت كؤي .د دوو وروستيو مياشتو لپاره شميريگ په لومؤي سر كيگ د پارلماني تگاكنو سره په تؤاو كيگ دي چيگ د سپتمبر په
مياشت كيگ سرته ورسيدليگ.

 .2 .3د دولتي چارواكو ترور
د ترورونو او اعدامونو اغيزه چيگ د دولت ضد عناصرو له خوا ترسره كيإي نه يوازيگ د دولت لپاره ييگ مالتؤ كمزوري كؤي دي
بلكيگ ھمدارنكگه ييگ په اغيزمنو شوو تگولنو كيگ ييگ د ھغه حضور كمزوري كؤي دي چيگ د قانون د حاكميت او شگيگ
حكومتدارة مخنيوي كوي .د  2010په اوإدو كيگ إل تر إله  140حكومتي چارواكي وژل شوي دي .په كگنگ شميره كيگ د ملكي
 -1دوھم پروتوكول 13 ،ماده ،ھمدارنكگه د نؤيوال سره صليب عنعنوي د نؤيوال بشردوستانه قانون مطالعه وكگورئ 2 ،1 ،او  6كگنگه اصول.
 -2د روم قانون 8 ،ماده )) (2اي( )آي( بندونه
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چارواكو وژنه د ديگ خگركگندونه كوي چيگ حكومت په ديگ كيگ پاتيگ راغلي دي چيگ د جكگؤيگ پرمھال د ملكي وكگؤو ساتنه
او تحفظ ترسره كؤي او خپل ھيوادوال له تاوتريخوالي خگخه وژغوري.
د افغان سياسي او حكومتي چارواكو ھغه شميره چيگ ترور شوي دي دا ستونزمنوي چيگ د ھغوي حگايونه بيرته أك كؤاي شي ،په تيره
بيا په جنوب كيگ ،چيگ دا په جكگؤه حگپلو سيمو كيگ د دولت حضور او شتون تر پوشگتنيگ النديگ راولي .د دغه كال په اوإدو
كيگ پنحگه ولسواالن وژل شوي دي 1.د پنحگو وژل شوو له جمليگ خگخه د خگلورو خالي حگايونه د نوو ولسواالنو د تگاكلو سره أك
شوي دي .د كندھار دوه مرستيال شگارواالن د شپإو مياشتو په جريان كيگ د اپريل په  19او د اكتوبر د مياشتيگ په  4نيگتگه وژل شوي
دي .د ھغو پر حگاي د موقت مھال لپاره سرپرستان تگاكل شوي دي او د ديگ تمه كيإي چيگ په رسمي أول د ھغو پر حگاي تگاكنه
ترسره شي.

 .3 .3د حگاي پرحگاي شوو چاوديدونكو توكو د الريگ د دولتي چارواكو په نشگه ترورو
د د حگاي پرحگاي شوو چاوديدونكو وسيلو د الريگ ترور او حگانمركگو بريدونو د كال په اوإدو كيگ دوام وكؤ .حگاي پر حگاي شوي
چاوديدونكيگ توكي چيگ زياتره ييگ د ريموتگ كنترول د الريگ ويگ پر موتگر سايكلو او ريكشاكگانو كي حگاي پر حگاي شويگ
وو او لوؤ پوؤي دولتي چارواكي ييگ تر بريد النديگ راوستي دي .د لوؤ پوؤو سترو چارواكو له جمليگ خگخه د واليت په كچه د كندز
د والي او د غزني د مرستيال والي وژنيگ دي .د كندز والي چيگ د يو حگانمركگي بريد په پايله كيگ د تخار واليت د تالقانو د شگار د
مركز په جومات كيگ د اكتوبر په  8نيگتگه ووژل شو ،دولس تنه ملكي كسان ھم ووژل شول چيگ په ھغو كيگ دوه ماشومان ھم شامل
و ،او  36تنه نور تگپيان شول چيگ په ھغو كيگ ھم دوه تنه ييگ ماشومان و.
پر عبادت حگايونو بانديگ بريدونه د نؤيوال بشردوستانه قانون له مخيگ ممنوع دي ،دا چيگ ملكي حگايونه بايد ھد ف ونه كگرحگي او
نه ھم بايد چيگ د نظامي مقصدونو لپاره وكارول شي او دا چيگ دغه أول حگايونه بايد د ساتنيگ حگانكگؤي مقررات ولري .د ملي
امنيت د اداريگ له خوا د ترسره شوو خگيؤنو په نتيجه كيگ پنحگه تنه په ھغه ورحگ ونيول شول .د كندز والي دريم واليتي چارواكي
وو چيگ په شمال ختيحگه سيمه كيگ ووژل شو ،لكه چيگ د اكگست او سپتمبر په مياشتو كيگ د كندز او بغالن په واليتونو كيگ
ولسواالن ووژل شول .د غزني مرستيال والي د يويگ ريموتگ كنترول بمي چاودنيگ له امله چيگ د سپتمبر په  28نيگتگه د موتگر
سايكل د پاسه نصب شوي و ووژل شو او نور  25تنه ملكي وكگؤي تگپي شول.

 .4 .3په حگانمركگو بريدونو كيگ د ماشومانو كارول
د واليتي ملكي چارواكو د ھدف كگرحگولو لپاره په زياته پيمانه د حگانمركگو بريدونو خگخه ھم كار اخيستل شوي دي .د افغانستان د بشري
حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ داسيگ پيشگيگ مستنديگ كؤي دي چيگ په ھغو كيگ د حگوانو او تنكيو ھلكانو
خگخه د حگانمركگو بريدونو لپاره كار اخيستل شوي دي خگو دولت پلوه مشران او دولتي چارواكي په جنوب ،شمال او ختيحگو سميو كيگ تر
ھدف النديگ راولي .د ھغيگ اليحيگ مطابق چيگ په  2010كيگ خپره شوه په  12فصل او ) (69ماده كيگ راغلي دي چيگ حگوان نارينه
)د تنكي عمركسان چيگ إيريگ ييگ نه وي راغليگ( د ديگ اجازه نه لري چيگ د طالبانو د اوسيدنيگ په حگايونو او يا نظامي مركزونو كيگ
2
پاتيگ شي ،دا په اغيزمن أول ھغوي له ديگ خگخه منع كوي چيگ په جكگؤه كيگ برخه واخلي.
په حگانمركگو بريدونو كيگ د ماشومانو كارول :د فبرورة په  22نيگتگه يو حگوان ھلك خپل د چاوديدونكو موادو أك
واسكتگ د ننكگرھار په واليت كيگ وچولوو او د مشھورو قومي مشرانو أله ييگ د بريد موخه وكگرحگوله چيگ د ھغيگ
غونأيگ خگخه بيرته راستنيدل چيگ د حگمكيگ د شخؤيگ د ھوارة لپاره جوؤه شويگ وه ،چيگ د دغيگ چاودنيگ په پايله
كيگ  14ملكي وكگؤي ووژل شول او  12تنه نور تگپيان شول .د مؤو شوو كسانو په جمله كيگ يو تن پخواني جنكگ ساالر او
د ولسمشر كرزي مالتؤي ھم شامل و او ھمدارنكگه د كأوالو او راستنديونكو د چارو مشر په دي بريد كيگ سخت تگپي شو .د
بغالن واليت د پلخمري په سيمه كيگ يو تن ھلك چيگ حگانمركگي واسكت ييگ درلود )د راپور له مخيگ  (12-15د سپتمبر
په  8نيگتگه حگان والوزولو او د دولت پلوه مليشه نوي استخدام شوي دوه غؤي ييگ ووژل او بل تن ييگ تگپي كؤ .د دغه بريد
موخه د نويگ دولتي مليشه قوماندن وو چيگ ورته تاوان ونه رسيد .د نوومبر په  5نيگتگه د فارياب د واليت د خواجه سبز پوش
د ولسوالة په بازار كيگ يو تنكي ھلك د حگانمركگي بريد د الر يگ د فارياب د واليت د واليتي شورا مشر ھدف وكگرحگولو.
د واليتي شورا مشر تگپي شو 11 ،تنه ملكي وكگؤي ووژل شول او  50نور ييگ تگپيان شول.

 .5 .3د ملكي وكگؤو اعدامول
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د ھيواد په بيال بيلو برخو كيگ د كگنگو ملكي كسانو
د اعدامونو ارقام مستند كؤي دي .د دغو اعدامونو زياته برخه پرته د قانون خگخه وژنيگ دي ،پرته له حگينو محدودو پيشگو خگخه
 -1د جنورة په  14نيگتگه د چشت شريف ولسوال ووژل شو او د جنورة په  21نيگتگه نوي ولسوال وتگاكل شو .د جون په  15نيگتگه د موتگر بم د
حگانمركگي بريد په نتيجه كيگ د ارغنداب د ولسوالة ولسوال ووژل شو چيگ پر حگاي ييگ نوي ولسوال وتگاكل شو .د جوالي په  10نيگتگه د
ريموتگ كنترول د الريگ يوحگاي حگاي پر شويگ چاوديدونكيگ وسيله د كندز واليت د قلعه زال د ولسوال د نقليه وسيليگ پر ضد وكارول شوه
چيگ په نتيجه كيگ ييگ نوموؤي ووژل شو .د ھغه حگاي اوس ھم خالي دي .د اكتوبر د مياشتيگ په  22نيگتگه د ننكگرھار واليت د دربابا د ولسوال
د موتگر پر ضد د ريموتگ كنترول بم وچاوديده چيگ په نتيجه كيگ ييگ ھغه ومؤ او د اكتوبر د مياشتيگ په  24نيگتگه ييگ بل ولسوال مقرر شو .د
سپتمبر په  6نيگتگه د نھرين ولسوال ووژل شو د نوموؤي پر حگاي د اكتوبر په  17نيگتگه بل ولسوال مقرر شو.
 -2مخكيني ماخذ 69 ،ماده داسيگ بيانوي :نا بالغه كسانو )د تنكي عمر كسان چيگ إيريگ نه لري( ته اجازه نشته چيگ د مجاھدينو د اوسيدنيگ په
حگايونو او نظامي مركزونو كيگ و اوسيإي.
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چيگ په ھغو كيگ د طالبانو له خوا "الزم قانوني مراحل" په پام كيگ نيول شوي وي .دغه سندونه جوتوي چيگ دغه أول "مناسب
قانوني مراحل" په داسيگ أول په پام كيگ نه دي نيول شوي چيگ په كافي أول متھم شخص ته د ھغه/ھغيگ د بشپؤو حقونو تر السه
كولو اجازه وركؤي .په يوه پيشگه كيگ چيگ د اكتوبر د مياشتيگ په  17نيگتگه وه د كندھار واليت د ارغستان په ولسوالة كيگ دوه
ملكي وكگؤي له كور خگخه ايستل شوي او د طالبانو له خوا اعدام كؤاي شوي دي .په داسيگ حال كيگ چيگ ھلته علني محكمه نه وه
او طالبانو وروسته كليواليگ تگولنيگ ته د اعدامونو د الملونو په اؤه معلومات وركؤي دي .يو سؤي چيگ د كليواليگ پرمختيايي شورا
غؤي وو ،د راپور له مخيگ په ديگ وجه اعدام كؤاي شو چيگ د حكومت له خوا د ھغه لپاره د اوبو خگاه كيندله شوه او طالبانو پر ھغه
بانديگ د دولت سره دھمكارة او دولت ته د جاسوسة تور ولكگاوه .بل تن د ديگ له امله اعدام كؤاي شو چيگ ھغه د دي تر مخه د افغان
ملي پوليسود تالشي پوستيگ لپاره ساختماني مواد د ارغستان او معروف د ولسواليو مركزونو ته په كندھار كيگ رسولي و.
د اكتوبر پر  16نيگتگه د طالبانو له خوا يو بل تن پرته د قانوني مراحلو خگخه په ديگ تورعلني اعدام كؤاي شو چيگ نوموؤي
كگواكيگ خگلور كلونه تر مخه د وردكگو د واليت د چك په ولسوالة كيگ دوه كسان وژلي و او بيا ايران ته تشگتيدلي وو .كله چيگ ھغه
بيرته ولسوالة ته راستون شو د قربانيانو كورنة طالبانو ته شكايت وكؤ او دغه شخص په پاي كيگ ونيول شو او په عام محضر كيگ د
ھغوي له خوا پرته له تحقيقاتو او محاكميگ خگخه اعدام كؤاي شي.

 .6 .3اعدامونه ،د سر پريگ كول او د جاسوسة په تور حگؤول
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ ھغه ملكي وكگؤي مستند كؤي دي چيگ په عام
محضر كيگ اعدام شوي ،سرونه ورخگخه پريگ شوي او د جاسوسة په تور حگؤول شوي دي 84 .تنه ملكي وكگؤي د جاسوسة په تور
وژل شوي دي .د دغو تگولو له جمليگ خگخه  65تنه ييگ عادي وكگؤي و چيگ ھيخگ أول مسلكي او سياسي تؤاو ييگ نه درلود.
دريگ د عام محضر اعدامونو د بادغيس د واليت د مرغاب په ولسوالة كيگ د اكتوبر په مياشت كيگ وشول او د كندھار په واليت كيگ
د اكگست د مياشتيگ په  24 -23نيگتگه دوه ملكي كسان په دار و حگؤول شول .پر ھغو تگولو بانديگ د جاسوسة تورونه لكگول شوي
او په پايله كيگ وژل شوي دي .يوازيگ په يوه پيشگه كيگ چيگ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري
حقونو د خگانكگيگ له خوا مستنده شويگ ده طالبانو ته منسوبيگ محكميگ يو تن چيگ د جاسوسة په تور مظنون وو محاكمه شوي دي.
يو اوولس كلن ھلك د كنؤ واليت د مانگوكگي ولسوالة په تگنتگيل سيمه كيگ په ديگ تور چيگ د ملي امنيت لپاره ييگ جاسوسي كوله
ووژل شو .د دغه وژل شوي ھلك د بدن سره تؤل شوي يو ليك دا په أاكگه كوي چيگ د طالبانو محكميگ نوموؤي د جاسوسة په تور په
اعدام محكوم كؤي دي او دا چيگ قرباني د  25ورحگو په دوران كيگ تر محاكميگ النديگ وو.
د جوالي او نوومبر په مياشتو كيگ د خگلورتنو ملكي وكگؤو خگخه د جاسوسة په تور سرونه پريگ شوي دي .دغه پيشگيگ د ھلمند
واليت د لشكركگاه ،ناوه باركزاي په ولسواليو ،د غور واليت د تاوارا په ولسوالة او د وردكگو واليت د سيد اباد په ولسوالة كيگ شوي
دي .دا خگركگنده نه ده چيگ د دغو ملكي وكگؤو خگخه كوم يو ييگ د طالبانو د محاكميگ پؤاوونه تير كؤي دي.
د اكگست په  23او  24نيگتگه په كندھار او ارغنداب كيگ د راپورونو له مخيگ دوه تنه دولت او نؤيوالو حگواكونو ته د جاسوسة په
تور حگؤول شوي دي .د كنؤ واليت د سركانگو په ولسوالة كيگ طالبانو د يو تن د اختطاف ،د ھغه د سر د پريگ كوونيگ ،د بدن د
اندامونو د پريگ كوونيگ مسووليت د دسمبر په  3نيگتگه د ديگ لپاره پرخپله غاؤه واخيست چيگ پر ھغه بانديگ د نؤيوالو نظامي
حگواكونو د جاسوسة تور لكگول شوي وو .دغه ملكي وكگؤي د ديگ تر مخه د نوومبر په  25نيگتگه اختطاف شوي وو .د راپورونو له
مخيگ طالبانو ھمدارنكگه د قرباني شخص دوه زامن په ھمدغه تور د كنؤ واليت د مانگوكگي په ولسوالة كيگ ووژل .د نوومبر په 2
نيگتگه د دولت ضد عناصرو د كنؤ واليت د سركانگو د ولسوالة د پشت أاكگ په سيمه كيگ د ملي پوليسو دوه تنه اختطاف كؤل او وييگ
وژل .د دولت ضد عناصرو د ملي پوليسو دوه تنه چيگ د دنديگ فارغ و د اكتوبرد مياشتيگ په  29نيگتگه ونيول .د دغو قربانيانو خگخه
سرونه پريگ كؤاي شوي او مؤي ييگ ورته په يوه كنده كيگ د سركانگو د ولسوالة په يوه ليريگ دشگته كيگ غورحگولي و.
د طالبانو د  2010كال اليحه 1دريم خگپركي داسيگ مقررات په پام كيگ نيولي دي چيگ د جاسوسانو سره خگه أول چلند وشي .د
اليحيگ د  18ماديگ په تفصيل سره ھغه ميتودونه بيانوي چيگ د ھغو له مخيگ تورن جاسوسان اعداميإي .كه خگه ھم دغه تفصيلي
مقررات دي ،دا نه ده خگركگنده چيگ ايا طالبان د مجازاتو تر مخه د دغو مقرراتو خگخه كوم يو ييگ پلي كوي.

 .7 .3د افغانستان د ملي امنيتي حگواكونو د غؤو د سرونو پريگ كول

 -1د افغانستان اسالمي امارت" ،اليحه" ]د سلوك طرزالعمل او مقررات[ د مجاھدينو لپاره ،دوھم نشر -د ھجري قمري  1431كال )د  2010كال د
مارچ  5نيگتگه(  18ماده اعالموي" :كله چيگ يو شخص د تگولنيزيگ ويجاؤتيا مرتكب شي دا الزمه ده چيگ دغه عمل د الندنيو خگلورو نكتو له
مخيگ كتكگوري او أله بندي كؤا ي شي .لومؤي :كله چيگ شخص پخبله خوشگه د جاسوسة پر تور اقرار وكؤي ،پرته له ديگ چيگ په ھغه باند يگ
اجبار او زور راوؤل شي .دوھم :دوه شاھدان د ھغه د جاسوسة په اؤه شھادت وركؤي او د ھغوي له خوا وركؤل شوي شھادتونه د قاضي په وؤانديگ د
اعتبار وؤ او مؤثق وي .دريگ :د حاالتو او موقعيت شھود )اسناد( دا كگمان زياتوي لكه حگانكگؤي وسايل )تجھيزات( چيگ د جاسوسانو له خوا د
جاسوسة لپاره كارول كيإي ال نور دغه أول شھود دا جوته ده چيگ ھر خگوك نه شي كوالي چيگ د وضعيت او حاالتو د مھال شھود و ارزوي .كه
چيريگ محكمه شتون ولري قاضي او كه چيريگ ھغه نه وي نو يو متخصص شخص -يو با كفايته او پرھيزكگاره شخص -بايد د وضعيت او حالت د
مھال د شھودو قوي او كمزوري )اؤخونه( وخگيؤي .كه چيريگ د موقعيت او وضعيگ شھود قوي وموندل شي ،نو بيا مجازات بايد قوت ومومي .كه
چيريگ وضعيت په كافي اندازه قوي وي چيگ ) معتبر مدارك( خگخه محكوميت صورت ومومي او كه چيريگ امام ،د امام نايب او قاضي دغه اعدام
مناسب كگنگلي وي نو ھغوي كوالي شي چيگ تورن اعدام كؤي .خگلورم :يو شخص چيگ د شھادت وركولو وؤتيا او مشروعيت لري ھغه خگوك دي
چيگ ھغه پوره عا دل وي ،پرته له تعصب/غرض حگان د كبيره كگناھونو خگخه ساتي او ھيخگكله ھم په صغيره كگناھونو )كله چيگ ييگ كؤي وي(
تداوم نھكوي".
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د ژنيو د كنوانسيونونو د دريميگ مشتركيگ ماديگ له مخيگ د تگولو بندي كسانو سره بايد په تگولو حاالتو كيگ انساني چلند ترسره او
د تاوتريخوالي د ھر أول عمل خگخه وژغورل شي 1.په  2010كيگ طالبانو د افغانستان ملي امنيتي حگواكونو پرسونل اختطاف كؤل او
په پاي كيگ ييگ ووژل .د بنديانو سره سلوك ھمدارنكگه د  2010په اليحه كيگ راغلي دي چيگ په دوھم خگپركي كيگ ييگ
خگركگندوي" :د زندانيانو په اؤه"  10ماده وايي چيگ يوازيگ مال عمر او د ھغه مرستيال او واليتي قاضي د ديگ واك لري چيگ
2
خگوك اعدام او مجازات كؤي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د افغانستان د ملي پوليسو په اؤه كگنگيگ پيشگيگ
مستنديگ كؤي دي چيگ ھغوي اختطاف شوي او ورخگخه سرونه پريگ شوي دي .دا جوته نه ده چيگ ايا د اليحيگ د  10ماديگ
مقررات ھغه مھال چيگ د دوي خگخه سرونه پريگ كيدل په پام كيگ نيول شوي دي .د جون په  26نيگتگه يو پخواني افسر چيگ د
لوكگر د واليت د محمد اغيگ په ولسوالة كيگ ييگ په توقيف خانه كيگ دنده درلوده نه يوازيگ د راپورونو له مخيگ ورخگخه سر
پريگ كؤاي شوي بلكيگ پرته له سر او السونو خگخه مؤ وموندل شو .د جوالي د مياشتيگ په  20نيگتگه د بغالن په واليت كيگ د ملي
پوليسو خگخه سرونه پريگ كؤاي شول كله چيگ د طالبانو جنكگي كسانو د بغالن د ولسوالة د مركز په پوسته بريد وكؤ .د اكتوبر د
مياشتيگ په  29نيگتگه د كنؤ د واليت د سركانگو د ولسوالة خگخه دوه پوليس اختطاف شول او د نوومبر په  2نيگتگه د ھغوي خگخه
سرونه پريگ كؤاي شو او د ھغوي جسدونه د ولسوالة په يوه دشگته كيگ په كنده كيگ وغورحگول شول .د جون په  26نيگتگه د ولسي
جركگيگ غؤو په ديگ اؤه خپله ناھيلي خگركگنده كؤه چيگ حكومت د ديگ توان نه لري چيگ خلكو ته امنيت برابر كؤي او د ديگ
اعالن ييگ وكؤ چيگ محلي تگولنيگ بايد د ديگ الريگ چاريگ ولتگوي خگو د خپلو حگانونو ساتنه وكؤاي شي.
د اختطافونو حقوقي تحليل :نؤيوال بشردوستانه قانون په نؤيوالو او غير نؤيوالو وسله والو نشگتو كيگ د اسيرولو او يرغمل
كولو ممانعت كوي .نؤيوال بشري قوانين ھمدارنكگه يرغمل نيول منع كوي حگكه چيگ دا په خپل سر او په ناقانونه توكگه د ازادة
خگخه محروميت رامنحگته كوي .د اسيرولو پر ضد نؤيوال كنوانسيون د يرغمل نيولو داسيگ تعريف كوي چيگ ھغه نيونه او
توقيف دي چي د وژنيگ تگپي كوونيگ لپاره كگواشگ دي او ديگ ته دوام وركول دي چيگ يو شخص په توقيف كيگ وساتل شي
خگو دريم اؤخ ديگ ته اؤ كؤاي شي چيگ يو أول عمل ترسره او يا ورخگخه أأه وكؤي چيگ په خگركگنده يا پتگه د يرغمل شوي
سخص د ازادة لپاره يو شرط وي )لومؤة ماده( .دا مشخصه اراده او موخه ده چيگ د يرغمل كولو او اسارت كيگ د راوستلو لپاره
ده.
د  1949د ژنيو په خگلورو كنوانسيونونو كيگ دريمه مشتركه ماده ده چي يرغمل كول منع كوي ،اودا رنكگه د د ژنيو د
خگلورم كنوانسيون )په  34ماده كيگ( ھم يرغمل كول منع كؤي ..دغه أول يرغمل كووني ممانعت ھمدرانكگه په كلكه توكگه
په نؤيوال عنعنوي قانون يگ راغلي دي او د روم د موضوعه قانون د ) 8ماده  2فقره( )الف( ) (viiiاو) (2) 8ج( ) (iiiله
مخيگ جنكگيگ جرم كگنگل كيإي .د  1977كال د لومؤي او دوھم الحاقيه پروتوكول كيگ د بنستگيز تضمين په توكگه كگنگل
شويگ ده )) (2) 75ج( ماديگ او ) (2) 4ج( ماده .يرغمل شوي كسان بايد سمالسي خوشيگ شي او په تگوله موده كيگ بايد
ورسره انساني سلوك ترسره شي.

 .4تش گتونيگ
اختطافونه د دولت ضد عناصرو له خوا د أار اچوونيگ د ستراتيژة يو كليدي تاكتيك دي .د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د
يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ  251پيشگيگ ثبت كؤي دي چيگ په ھغو كيگ  559ملكي وكگؤي تشگتول شوي دي .دواؤو موسسو
دا ياداشگت كؤيگ ده چيگ د اختطاف په اؤه إل راپورونه وركول كيإي او دا د ديگ له امله ده چيگ د يرغمل شوي شخص ژوند تر
خطر النديگ رانه شي ،او دا چيگ د يرغمل شوي شخص د ازادولو لپاره مذاكرات روان وي او يا ھم د ديگ أار موجود وي چيگ د
شخص د ازادولو وروسته انتقام واخستل شي .د جكگؤيگ د پيچليتا سره چيگ أير بيال بيل كگروپونه په كيگ اخته دي دا ستونزمنه ده
چيگ د اختطاف د قضيو د مستند كولو پر مھال يوه أله له بليگ خگخه تفكيك كؤاي شي .جنايتكاري أليگ ملكي وكگؤي اكثره وخت د
تاوان او جزييگ لپاره اختطافوي او په حگينو حاالتو كيگ دغه ملكي وكگؤي طالبانو او نورو شبكو ته د مذاكراتو لپاره د يويگ مھريگ
په توكگه د جكگؤيگ پرمھال كارول كيإي.يو زيات شمير يي د مشرانو د منحگكگؤيتوب له امله خوشي شوي خو حگينيگ ملكي
وكگؤي چيگ يرغمال شوي و ،وروسته اعدام شوي دي .په حگينو پيشگو كيگ د وژلو شوو كسانو په جسدونو پوريگ ليكونه نشگلول
شوي و چيگ وليگ ھغوي وژل شوي دي .په زياتو حاالتو كيگ ھغه ملكي وكگؤي چيگ وژل شوي دي د نؤيوالو حگواكونو لپاره په
جاسوسة تورن كؤاي شوي دي.

 .1 .4د سيميگ او د مياشتيگ په اساس د اختطافونو جريان
اختطافونه د ھيواد په كچه ترسره شوي دي ،خو ھغه په ختيحگو ،شمالي ،جنوب ختيحگو او جنوبي سيمو كيگ زيات و .د اختطافونو لپاره
لوؤ پوؤي واليتي چارواكي ،قبيلوي مشران ،د مرستندويه موسسو او ساختماني چارو كاركوونكي ،د پوھنيگ د خگانكگيگ كارمندان او
عادي ملكي وكگؤي تر ھدف النديگ راغلي دي .په د ھيواد په جنوب ختيحگ كي كگنگ شمير د انسان تشگتوني پيشگي رامنحگ ته
شوي .د مة په مياشت كيگ د دولت ضد عناصرو لخوا د  26تنه ملكي وكگؤو د اختطاف پيشگي مستند شوي دي چيگ په ھغو كيگ
قومي مشران ،دولتي كارمندان ،محصالن او د تگولنيگ نور غؤي شامل و .د قربانيانو زياتره ييگ په ديگ تور اختطاف شوي دي چيگ
 -1لكه چيگ د  1949د ژنيو په كنوانسيون او دوھم الحاقيه پروتوكول په دريمه مشتركه ماده كيگ راغلي دي .په تيره بيا تگول ھغه كسان چا چيگ په
مستقيم أول په نشگتو كيگ برخه نه وي اخيستي او يا د دغه أو ل ونأيگ اخيستنيگ خگخه ييگ أأه كؤيگ وي ،ھغوي د وژنيگ ،شكنجيگ ،ناوؤه ،د
سپكاوي أك او تحقيرولو له چلند خگخه خوندي دي.
 -2كه چيريگ په واليت كيگ قاضي نه وي تگاكل شوي نو دا د واليت د سرپرست مسوول مكلفيت دي چيگ د يو تن بندي د سرنوشت په اؤه چيگ د
اعدام د مجازاتو سره مخ كيإي پريكؤه وكؤي.
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د دولت او نؤيوالو نظامي حگواكونو لپاره ييگ جاسوسي كوله .يو له اختطاف شوو خگخه ووژل شو ،او  13نور ييگ بيرته خوشيگ
شوي دي ،په داسيگ حال كيگ چيگ د نورو  11تنو تر اوسه پوريگ ھيخگ درك نشته .د مة د مياشتيگ په پيل كيگ د غزني واليت د
اندؤو په ولسوالة كيگ يو شمير كسان اختطاف شوي دي .د خگلورو تنو جسدونه د مة په  18نيگتگه چيگ په كيگ د  17كلن زده
كوونكي جسد ھم وو وموندل شول چيگ په دغيگ ولسوالة كيگ ييگ مظاھريگ راوپاروليگ چيگ په ھغو كيگ دغه وژنيگ وغندل
شويگ .دا يوه له ھغو نادرو مظاھرو خگخه وه چيگ د دولت ضد عناصرو د كؤنو پر خالف جوؤه شويگ وه.
د ھيواد په كچه د جوالي ،اكگست او اكتوبر په مياشتو كيگ تر تگولو زيات اختطافونه ترسره شول .دا كيداي شي چيگ تر يوه بريده د
دولت ضد عناصرو له خوا په سپتمبر كيگ د پارلماني تگاكنو پر مھال يو چتگك غبركگون وي .د جوالي په مياشت كيگ زياتره
اختطافونه په جنوب ختيحگ ،شمال او ختيحگو سيمو كيگ ثبت شول .په جنوب ختيحگ كيگ د اختطاف  23پيشگيگ د غزنيگ په
واليت كيگ ثبت شويگ چيگ دغه اختطافونه د دولت ضد عناصرو له خوا ترسره شوي و ،چيگ د دغو اختطافونو له جمليگ خگخه 22
ملكي كسانو د واليت د ملي پيوستون په پروكگرام او محلي شوراكگانو كيگ كار كولو .د راپورونو له مخيگ د ھغوي زياتره پرته له
كوم زيان خگخه بيرته خوشيگ شوي دي .د شمال په سيمو كيگ إل تر إله  28تنه ملكي كسان د راپورونو له مخيگ اختطاف شوي دي،
په داسيگ حال كيگ چيگ په ختيحگه سيمه كيگ د دولت ضد عناصرو  13تنه روغتيايي كاركوونكي اختطاف كؤل .ھغوي تگول بيرته
خوشيگ شول.
په شمال كيگ د  43تنه ملكي وكگؤو د اختطاف پيشگي ثبت شوي دي چيگ د جوالي د مياشتيگ په اوإدو كيگ د دولت ضد عناصرو له
خوا اختطاف شوي دي 26 ،تنه نور ييگ وروسته د مشرانو په منحگكگؤيتوب او د تاوان په وركولو سره خوشيگ شوي دي .د نورو 17
تنو سرنوشت ال معلوم نه دي.

 .2 .4د واليتي چارواكو اختطافونه
واليتي چارواكي تر بريدونو النديگ راغلي دي چيگ  28تنه ييگ اختطاف شوي دي .د ھغو زيات شمير ييگ بيرته خوشيگ شوي دي .په
ھغو كيگ دوه ولسواالن چيگ د وردكگو د واليت د سيد اباد او د وتگه پور )كنؤ( ولسواالن په كيگ شامل و چيگ د جون په  15او د
اكگست په  22نيگتگه اختطاف شول .د پكتيكا واليت د شگحگو د چارو مشره د اپريل په  16نيگتگه ھغه وخت اختطاف شوه كله چيگ د
وردكگو واليت د سيد اباد ولسوالة ته ييگ سفر درلود .ھغه وروسته دمشرانو په منحگكگؤيتوب د اپريل په  20نيگتگه خوشيگ شوه .سپين
إيري او مشران ھم اختطاف شوي دي چيگ إل تر إله  22تنه مشران چي زياتره يي په جنوبي سيمو كيگ اختطاف شوي دي.

 .3 .4د جاسوسة په تور اختطافونه
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ إل تر إله د  151تنو عادي ملكي وكگؤو اختطافونه
چيگ د دولت ضد عناصرو له خوا ييگ صورت موندلي ثبت كؤي دي .اكثره وخت الملونه ييگ خگركگند نه وي ،خو په حگينو پيشگو
كيگ ملكي وكگؤي د جاسوسة په تور ،د حكومت او نؤيوالو حگواكونو سره د كار كولو او يا ھم د كگومان له مخيگ د ھغوي د مالتؤ له
امله ،په ھغو شوراكگانو كيگ چيگ نؤيوالو استازو په كيگ كگأون درلود د اشتراك كولو ،او يا دا چيگ خپلوان ييگ په دولت كيگ كار
كوي او دا أول نورو الملونو په وجه اختطاف شوي دي .په أيرو مستندو شوو پيشگو كيگ دغه ملكي وكگؤي ازاد كؤاي شوي دي او يا
ھم دا چيگ تر اوسه ييگ حالت نا خگركگند دي .د  151اختطافونو له جمليگ خگخه إل تر إله  12ييگ ھغه وخت پيشگ شوي دي كله
چيگ د ملكي وكگؤو د سپرليو موتگريگ په ھغو غير قانوني پوستو كيگ درول شوي دي چيگ د دولت ضد عناصرو له خوا جوؤيگ
شوي دي چيگ ھغوي د دولتي كارمندانو او يا ھم د نؤيوالو امنيتي حگواكونو سره د قراردادي كاركوونكو په لتگه كيگ دي ،او يا ھم دا
چيگ دغه كسان د جاسوسة د تور له مخيگ اختطاف شوي دي.

 .4 .4أله يز اختطافونه/تشگتونيگ
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ أله يز تشگتونو زياتي پيشگي چيگ په جنوب
ختيحگه سيمه كيگ ييگ صورت موندلي دي ثبت كؤي دي .د مة په  23نيگتگه د خوست واليت د شمل په ولسوالة كيگ د حگدرانو د
قبيليگ د دولت پلوه وكگؤو يوه  11كسيزه غونأه چيگ د مذھبي مراسمو د غونأيگ تر نامه النديگ وه د دولت ضد عناصرو له خوا
وربانديگ بريد وشو او پنحگه تنه مشران ييگ په كيگ ووژل .پاتيگ شپإ تنه ييگ وتشگتول شول او په پايله كيگ له ھغوي خگخه ھم يو
تن قبيلوي مشر ووژل شو .پاتيگ پنحگه تنه وروسته خوشيگ شول .د جوالي په  2نيگتگه د دولت ضد عناصرو يوه  60كسيزه وسله واله
أله )د راپور له مخيگ د حقاني شبكيگ اؤوند( چيگ د ملي اردو يونيفورم ييگ درلود په سور كوخ سيمه كيگ چيگ د خوست واليت د
سپيريگ ولسواليگ اؤونده ده د خگلور كليو خگخه نارينه راتگول كؤل.د راپور له مخيگ د دولت ضد عناصرو دغو كليوالو ته د ديگ
معلومات وركؤل چيگ غواؤي د دوي سره يوه ناسته ولري .د اختطاف شوو كسانو د شميريگ په اؤه بيال بيليگ شميريگ وجود لري،
خو إل تر إله  60تنه كليوال اختطاف شوي او د پاكستان پوليگ ته خگيرمه يويگ ليريگ پرتيگ سيميگ ته ليإدول شوي دي ،چيگ ھلته د
اختطاف شوو كسانو خگخه پنحگه ييگ اعدام كؤاي شوي او يو تن ييگ تگپي كؤاي شوي دي .د دولت ضد عناصرو وروسته د تشگتول
شوو د پاتيگ كسانو زيات شميره خوشيگ كؤل چيگ ھغوي له حگان سره د وژل شوو كسانو جسدونه ھم وليإدول ،د راپور له مخيگ لس
تنه نور ييگ د جوالي په  7نيگتگه خوشيگ شول .د راپور له مخيگ د وژل شوو كسانو خگخه خگلورتنه ييگ افغان امنيتي محافظين و
چيگ د نؤيوالو نظامي حگواكونو لپاره ييگ كار كولو او پنحگم وژل شوي كس د واكسيناسيون أاكتگر وو .د معلوماتو له مخيگ دا ھمغه
أله ده چيگ پنحگه تنه قومي سپين إيريگ ييگ وژلي او له  7خگخه زيات نور ييگ د مة د  23نيگتگيگ په پيشگه كيگ تشگتولي دي.

 .5 .4اختطافونه او شكنجيگ
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د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ داسيگ أيريگ پيشگيگ ثبت كؤيگ دي چيگ په ھغو
كيگ يرغمل شوي كسان زياتره وخت وژل شوي دي او په حگينو پيشگو كيگ د وژلو تر مخه شكنجه كؤاي شوي دي .د راپورونو له
مخيگ د طالبانو له خوا د زابل واليت اؤوند د ترنك او جلدك په ولسوالة كيگ دريگ مشران د يو جومات خگخه د اكتوبر په  24نيگتگه
وتشگتول شول ،چيگ ورسره د اختطاف پرمھال أير ناوؤه چلند ترسره شوي وو .يو له دغو مشرانو د وھلو تگكولو له امله د اسارت
پرمھال ومؤ او نور پاتيگ دوه كسان په تگپي حالت كيگ خوشيگ شول .ھغوي ھم د معلوماتو له مخيگ وھل شوي و حگكه چيگ ھغوي
طالبانو ته د پيسو د برابرولو خگخه انكار كؤي و.
د دسمبر د مياشتيگ په  16نيگتگه د ننكگرھار واليت د چپرھار ولسوالة يو تن قبايلي مشر چيگ اختطاف شوي وو د راپور له مخيگ
يويگ ونيگ ته تؤل شوي او بيا د تيإو او چاقوكگانو په وسيله په ديگ تور چيگ نؤيوالو نظامي حگواكونو ته ييگ جاسوسي كوله و وژل
شو .طالبانو د دغيگ وژنيگ مسووليت د يو ليك د الريگ چيگ د نوموؤيگ پر جسد پوريگ ييگ تؤلي وو واخيست او د ديگ اخطار په
كيگ وركؤل شوي وو چيگ نؤيوالو نظامي حگواكونو ته د معلوماتو برابرول دغه أول عواقب لري.

 .6 .4د دولت ضد عناصرو زندانونه
د دولتي حگواكونو د يويگ حمليگ په ترخگ كيگ چيگ د ھلمند د واليت د موسي قلعه په ولسوالة كيگ د دولت ضد عناصرو پر يو
پتگ زندان بانديگ د اكگست د مياشتيگ په  18 -17ترسره شوه  27تنه بنديان چيگ اختطاف شوي و ازاد كؤاي شو .د دغو اختطاف
شوو له جمليگ خگخه پنحگه تنه ييگ د مارجيگ په ولسوالة كيگ د جون په  7نيگتگه اختطاف شوي و چيگ د ثانوي شگوونحگيو نوي
فارغان و د بريد پر مھال ووژل شول او دوه بنديان چيگ د يويگ نؤيوالي موسسيگ د پروژيگ پليگ كوونكيگ ھمكاران و ھغه ھم د
وژل شوو په أله كيگ و.

 .5تھديدونه ،حگورونيگ ،ناقانوني پوستيگ او شب ناميگ
د أارونيگ نور تاكتيكونه چيگ د دولت ضد عناصرو له خوا عملي كيإي په ھغو كيگ د ناقانونه پوستو جوؤول ،د ھغو مسافرينو
حگورونيگ چيگ پر لويو الرو سفر كوي شامليگ دي ،چيگ د دولت ضد عناصرو پر دغو الرو د دولتي او نؤيوالو نظامي حگواكونو
سره د كار كوونكو كارمندانو په لتگون كيگ دي ،ھمدارنكگه ھغوي پر بزكگرانو او نورو كسانو بانديگ نا قانونه ماليه لكگوي او په كليو
او د اوسيدو په سيمو كيگ شب ناميگ چاپ او خپروي.
شب ناميگ د ھيواد په كچه ويشل كيإي .د اكگست په مياشت كيگ د دولت ضد عناصرو د جالل اباد په شگار او د ننكگرھار واليت د
بھسودو په ولسوالة كيگ شب ناميگ خپريگ كؤيگ او د محل د اوسيدونكو خگخه ييگ وغوشگتل چيگ د دولتي او نؤيوالو نظامي
حگواكونو د مالتؤ خگخه أأه وكؤي .د جوزجان په واليت كيگ په شب نامو كيگ ملكي وكگؤو ته د ديگ ضرب االجل وتگاكل شو چيگ
د دولتي مقاماتو خگخه استعفي وكؤي .د جوالي په لومؤة نيگتگه په يوه شب نامه كيگ ھغه مذھبي مشران غندل شوي و چيگ په تگاكنو
كيگ برخه اخلي ،شگحگينه شگوونكو ته تھديد شوي و چيگ كار پريإدي ،او د محل د خلكو او مذھبي عالمانو غوشگتل شوي و چيگ د
افغانستان د امنيتي حگواكونو د ھغو غؤو جنازيگ ونه كؤي چيگ د جكگؤيگ پرمھال وژل شوي دي ،دغه شب نامه د بغالن واليت د
بورقه ولسوالة په مركز كيگ خپره او د حكمتيار حزب اسالمي ته منسوب شويگ وه .د جون د مياشتيگ په  23نيگتگه د دولت ضد
عناصرو له خوا د ننكگرھار واليت د چپرھار په ولسوالة كيگ يوه شب نامه خپره شوه چيگ په كيگ د دولت ضد عناصرو د ديگ
اخطار او يو حكم موجود وو چيگ د سفر پر مھال د تگولو نقليه وسيلو داخلي خگراغونه بايد روشگانه وي.
ناقانونه پوستيگ د ھيواد په بيال بيلو برخو كيگ زياتره د دولت ضد عناصرو له خوا چيگ د دولتي كارمندانو او يا ھغه خگوك چيگ د
نؤيوالو نظامي حگواكونو لپاره كار كوي د لتگون له امله جوؤيگ شوي دي .په داسيگ حال كيگ چيگ نور ملكي كسان ھم اختطاف
شوي ،وژل شوي او يا ھم ھغه وخت تگپي كؤاي شوي دي كله چيگ په دغو پوستو كيگ درول شوي دي .دغه تالشي پوستو د ملكي
وكگؤو د خوحگشگت ازادي محدوده كؤيگ ده او د ھيواد په كچه ييگ أار او ويره خپره كؤيگ ده ،او د ديگ لپاره ترسره كيإي چيگ
په حگينو حگانكگؤو سيمو كيگ د دولت ضد عناصرو كنتگرول خگركگند كؤي .په يوه پيشگه كيگ چيگ د سپتمبر په  12نيگتگه وشوه
طالبانو د كندھار د ارغنداب په ولسوالة كيگ دريگ تنه چيگ پخپله موتگر كيگ سپاره و ودرول چيگ ھغوي د راپورونو له مخيگ د
ايساف لپاره د خصوصي قرارداديانو په توكگه كار كولو ،يو سؤي له ھغوي خگخه په أزو ووژل شو او بيا په يو باغ كيگ له يويگ
ونيگ خگخه وحگؤول شو ،نور دوه تنه ال دركه دي .د جون په  8نيگتگه د بلخ په واليت كيگ دنھر شاھي د ولسوالة د پوھنيگ رييس په
يوه نا قانونه پوسته كيگ ھغه وخت اختطاف شو كله چيگ پخپله موتگر كيگ ھلته ورسيد.
د ھيواد په ختيحگه سيمه كيگ كگنگ شمير دغه أول پوستيگ جوؤيگ شوي دي .د افغانستان د بشري حقونو د خپلواك كميسيون او د
يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ داسيگ أيريگ پيشگيگ ثبت كؤيگ دي چيگ ھغه د ويروني او اختطاف پيشگيگ دي او په حگينو
پيشگو كيگ ملكي كسان ھغه وخت چيگ د سپرلة موتگريگ ييگ درول شوي دي تر بريد النديگ راغلي او وژل شوي دي چيگ دغه
أول پيشگيگ د جون او أسمبر په مياشتو كيگ د كنؤ واليت په ناقانونه پوستو كيگ رامنحگ ته شوي دي .د اكگست په مياشت كيگ د
ازريگ د ولسوالة يو مشر اختطاف شو ،د كنؤد واليت د سركانگو په ولسوالة كيگ خگلور مشران چيگ د يويگ جنازيگ راستنيدل او
خگلور نور ملكي وكگؤي چيگ په ھغو كيگ د ولسي جركگيگ يو نوماند ھم وو په ناقانونه پوسته كيگ اختطاف شول .وروستني كسان
د كليواليگ تگولنيگ د مداخليگ په صورت كيگ بيرته خوشيگ شول.

 .6پر شگحگو او ماشومانو بانديگ بريدونه
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په  2010كيگ شگحگيگ او ماشومان أير زيات د جكگؤيگ له امله اغيزمن شول .د خوحگشگت د ازادة محدوديت ،بنستگيزو خدمتونو
ته لكه روغتيا او پوھني ته كم الس رسي اوھغه بريدونه چيگ د وژنو او تگپي كيدنو المل كگرحگيدلي دي ديگ تگولو د ھغوي په
ژوندانه بانديگ ناوؤه اغيزي كؤيگ دي  .د جكگؤيگ د خپريدو او زور موندلو سره زيانمنيدونكي كسان په تيره بيا ھغوي چيگ په
كليوالو سيمو دأيرو ستونزو سره مخ كؤي دي .نا امنة ،پرلپسيگ روان تاوتريخوالي او د أارونيگ أك چاپيريال او د ويريگ فضاء د
ديگ زمينه برابره كؤه چيگ شگاري مركزونو ته كگنگ شميروكگؤي كأه شي .د ملكگرو ملتونو د كأوالو د عالي كميشنرة د ارقامو له
مخيگ په  2010كيگ د جكگؤيگ له امله  102625تنه د خپلو كورونو خگخه بيحگايه شوي دي 1.ھغه ملكي وكگؤو ،په تيره بيا
شگحگو او ماشومانو چيگ د جكگؤيگ خگخه په اغيزمن شوو سيمو كيگ پاتيگ دي دا وليدله چيگ ژوند ييگ خورا زيات د ناوؤه حالت
سره مخ شوي دي.
حگاي پر حگاي شوي چاوديدونكي توكي ،حگانمركگي بريدونه ،د ھاوان او راكتگونو حمليگ چيگ د دولت ضد عناصرو له خوا ترسره
شوي دي د ديگ المل شول چيگ د كال په اوإدو كيگ أيرو شگحگو او ماشومانو ته مركگ ژوبله واؤوي 94 .تنه شگحگيگ او  163تنه
ماشومان د تعبيه حگاي پر حگاي شوو چاوديدونكو وسيلو او حگانمركگو بريدونو له امله وژل شوي دي چيگ د شگحگو په مؤينو كيگ 31
سلنه زياتوالي او د ماشومانو په وژنو كيگ د  2009په پرتله  66سلنه زياتوالي په أاكگه كوي .د شگحگو او ماشومانو وژنيگ او تگپيگ
كيدنيگ زياتره د سؤك د غاؤيگ د حگاي پر حگاي شوو چاوديدونكو توكو او ھغو حگانمركگو بريدونو له امله رامنحگته شوي دي چيگ د
كگنگيگ كگونگيگ په بازارونو كيگ تر سره شوي دي او يا د ھغو موخه ييزو بريدونو له امله چيگ د دولتي واليتي چارواكو او نورو
2
دولت پلوه كارمندانو پر خالف په عامه حگايونو كيگ تنظيم كؤاي شوي دي ،چيرته چيگ شگحگيگ او ماشومان راتگوليإي.
د شگحگو تلفات ھم د سؤك د غاؤيگ د حگاي پر حگاي شوو چاوديدونكو توكو د چاودنو په پايله كيگ رامنحگته شوي دي چيگ أيري
ييگ ھغه وخت دي كله چيگ په ميني بسونو كيگ سفر كوي .په خگلورو پيشگو كيگ يوازيگ پنحگه يا زياتيگ ميرمنيگ په ھره پيشگه
كيگ وژل شوي دي ،چيگ په ديگ كيگ ھغه پيشگه ھم شامله ده كله چيگ د أسمبر په  30نيگتگه اته تنه ميرمنيگ ھغه وخت ووژل
شويگ چيگ د سنكگين ولسوالة ته د سفر پر مھال د ھلمند واليت د نھر سراج په ولسوالة كيگ د سؤك د غاؤيگ حگاي پر حگاي شوي
بم وچاوديدلو .په كگنگه شميره كيگ د ماشومانو تلفات ھم زياتره د سؤك د غاؤيگ د تعبيه شوو چاوديدونكو وسيلو له امله رامنحگته
شوي دي .په يوه پيشگه كيگ يوازيگ  9ماشومان و وژل شول او لسو نور ھغه وخت تگپيان شول كله چيگ د تعبيه شوو چاوديدونكو
وسيلو يو لؤة د كندھار په شگار كيگ د اكتوبر په  5نيگتگه پيل شوه .په لومؤة چاودنه كيگ د راپور له مخيگ د پوليسو نقليه وسيله تر
ھدف النديگ راغله خو دغه وسيله د چاودنيگ ترمخه د دغه حگايه تيره شويگ وه .د لومؤنة چاودنيگ سره په غبركگون د ملي پوليسو
يوه بله نقليه وسيله دغيگ صحنيگ ته راورسيدله چيگ ھلته بيا دوھمه حگاي پرحگاي وسيله وچاوديدله .په داسيگ حال كيگ چيگ د
دغو دواؤو چاودنو ترمنحگ په كگنگ شمير كيگ ھغه ھلكان چيگ د ژبيگ له يوه شگوونحگي خگخه په نإديگ ساحه كيگ راتگول و،
نو پر ديگ مھال دريمه چاودنه وشوه .داسيگ فكر كيده چيگ دريگ واؤه حگاي پر حگاي شويگ چاوديدونكيگ وسيليگ د ريموتگ
كنترول د الريگ چاودول شويگ وي.

 .1 .6د شگحگو او ماشومانو وژنه
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ إل تر إله شپإ ھغه پيشگيگ ثبتيگ كؤي دي چيگ په
ھغو كيگ د دولت ضد عناصرو شگحگيگ وژليگ دي او إل تر إله په  8پيشگو كيگ ماشومان وژل شوي دي .د لوؤيگ كچيگ ھغه
شگحگينه كاركوونكيگ چيگ د دولت او نؤيوالو موسسو لپاره ييگ كار كولو د دي بريدونو ھدف كگرزيدلي .په دريگو پيشگو كيگ
خگلور شگحگينه كاركوونكيگ چيگ يا ييگ د نؤيوالو موسسو لپاره كار كولو او يا ھم د ھغوي د پروژو پليگ كوونكيگ ھمكارانيگ وي
وژل شوي دي .خگلو رتنه دغه ميرمنيگ په جنوبيگ سيمه كيگ چي دوه د كندھار په واليت كيگ او دوه ھم د ھلمند په واليت كيگ
ووژل شوي .إل تر إله په يوه پيشگه كيگ د كگواشگ كولو تگيلفونونه قرباني ته د وؤانديگ خگخه رسيدلي و .يوه  22كلنه شگحگه چيگ
د يويگ نؤيواليگ موسسيگ لپاره ييگ كار كولو وؤانديگ تر ديگ چيگ په كندھار كيگ د اپريل په  13و وژل شي ،ورته تيلفوني
تھديدونه رسيدلي و.
إل تر إله په  8پيشگو كيگ چيگ مستنديگ شوي دي په كيگ ماشومان ناقانونه اعدام شوي دي او زياتره وخت وربانديگ دولت او
نؤيوالو حگواكونو ته د جاسوسة په تور او يا ھم دا چيگ ددولت سره ييگ د اؤيكيگ په نامه دريگ ماشومان د دولت ضد عناصرو له
خوا د جاسوسة په تور محكمي پرته وژل شوي دي .دري ماشومان د جاسوسي په توروژل شوي او دوه ماشومان د راپور له مخيگ په
ديگ تور چيگ د دولت سره د ارتباط تور وربانديگ وو وژل شوي دي او په دريگو پيشگو كيگ حاالت او انكگيزه خگركگنده نه ده ،خو
محلي قبايلي سياست د طالبانو په شمول د معلوماتو له مخيگ په دغو وژنو كيگ شامل و .د تگولو خگخه كوچني ھلك چيگ د ھلمند د
سنكگين ولسوالة خگخه  7كلن قرباني وو چيگ د جون په  9ووژل شو .ھغه د يويگ ونيگ خگخه حگوؤند كؤاي شوي وو .طالبانو د
دغيگ وژنيگ خگخه انكار وكؤ.
دوه نوريگ وژنيگ د كنؤ او غزني په واليتونو كيگ د مارچ په  11او  29په ترتيب سره ترسره شويگ .په لومؤة پيشگه كيگ يو 17
كلن ھلك د وينا له مخيگ د يويگ محكميگ خگخه تير شو او په وروستنة قضيه كيگ يو  12كلن ھلك په عام محضر كيگ د غزني
واليت د واغز په ولسوالة كيگ د معلوماتو سره سم د دولت ضد عناصرو له خوا اعدام كؤاي شو .دوه ماشومان ،يو  17كلن او بل ييگ د
 -1په  2010كيگ په افغانستان د جكگؤيگ له امله د داخلي بيگحگايه كيدنيگ په اؤه د كأوالو لپاره د ملكگرو ملتونو د عالي كميشنرة احصاييوي ارقام
 -2په افغانستان كيگ د ماشومانو وسله واليگ جكگؤيگ د وضعيگ د معلومولو او ال زياتو معلوماتو لپاره د ملكگرو ملتونو د سرمنشي ھغه راپورته
چيگ په افغانستان كيگ د ماشومانو او وسله واليگ جكگؤيگ په اؤه دي  S/2011/55مراجعه وكؤئ .دغه راپور د  2008د سپتمبر د لومؤنة
نيگتگيگ خگخه د  2010كال د اكگست د مياشتيگ د  30نيگتگيگ پوريگ وخت تر پوشگشگ النديگ راولي چيگ راپور د  2011د فبرورة په 3
خپور شوي دي.
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 13يا  14كلونو په عمر كيگ د طالبانو له خوا په ديگ تورن شول چيگ د دولت سره تؤاو لري او دواؤه ييگ د وردكگو واليت د چك په
ولسوالة كيگ د مارچ په  8او  19و وژل شول.

 2 .6پوھنيگ او روغتيايي پاملرنيگ ته نه الس رسي
په جكگؤه حگپلو سيمو كيگ ،نا دولتي موسسيگ او د بشردوستانه مرستو كاركوونكي په خوندي أو ل د خلكو اؤتياوو ته الس رسي نه
لري چي د كارپوه كاركوونكو لكه د أاكتگرانو او شگوونكو دوامداره اختطافونو او وژنيگ له امله رسيدنه نه شي كوالي ،دا په ديگ مانا
ده چيگ كورنة نه يوازيگ د كيفيت لرونكو خدمتونو خگخه بيگ برخيگ وي بلكيگ ھغوي اؤينو ضروري او د ژوندانه د ژغورنيگ
خدمتونو ته ھم رسيدنه نه درلودله .د نورستان واليت د كامديش په ولسوالة كيگ چيگ د راپورونو له مخيگ د طالبانو په ولكه كيگ ده،
سپين إيرو او د تگولنيگ مشرانو او د ولسوالة د شورا غؤو د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو
خگانكگيگ ته وويل چيگ د نا امنة له كبله ناروغان طبي درملنيگ او ماشومان د زده كؤيگ امكانات نه لري.
د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ او د ا فغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون د شگوونحگيو ،شگوونكو ،زده كوونكو او نورو په
اؤه كگنگ شمير پيشگي ثبت كؤي دي چيگ په ھغو كيگ د شب نامو ،بريدونو ،وژنو ،تگپي كيدنو او د شتمنيو د تخريب معلومات
موجود دي ،چيگ د ديگ سره د ھيواد په كچه په زركگونو زده كوونكي د زده كؤيگ د امكاناتو خگخه محروميإي په افغاسنتان كيگ د
ماشومانو اووسله واليگ جكگؤيگ په اؤه د ملكگرو ملتونو د سرمنشي د راپور له مخيگ چيگ د  2011په فبرورة كيگ خپورشو په
أاكگه كوي چي د شگووني تاسيساتو پر ضد بريدونوكي زيات والي راغلي دي چي د دولت پلوه حگواكونو د عملياتو په پايله كي
شگونحگيو ته زيان اوشگتي او ھم د دولت ضد عناصرو لخوا ھغه شگونحگي چي زيات به د سياسي او نظامي موخو لپاره كاريدل د خپلو
بريدونو نشگه كگرزولي 1.د ملكگرو ملتونو د بشري حقونو شورا په  2010كيگ يو پريكؤه ليك تصويب كؤ چيگ د شگوونحگيو او زده
كوونكو پر خالف ييگ برديونه وغندل.

 -1مخكينة ماخذ.
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دولت پلوه حگواكونه او د ملكي وكگؤو ساتنه
 .1عمومي كتنه
د جنورة د لومؤة نيگتگيگ خگخه د دسمبر د  31نيگتگيگ پوريگ  840ملكي تلفات په دولت پلوه حگواكونو پوريگ اؤه لري ،چيگ د
ھغو له جمليگ خگخه  440تنه ملكي كسان وژل شوي او  400نور ييگ تگپيان شوي دي .دا د ھغو  1057ملكي تلفاتو په پرتله چيگ د
دولت پلوه حگواكونو له خوا په  2009كيگ رامنحگته شوي و  21سلنه كمشگت جوتوي .د  2010كال كي د افغانستان د بشري حقونو
خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د  170ھوايي بريدونو  45د زيات حگواك د كارونيگ په پيشگو او  80د تالشيو
او نيوه كؤو په پيشگو كيگ د ملكي كسانو په مركگونو كيگ د پام وؤ كمشگت ثبت كؤي دي.
د پيشگو د نوعيت له مخيگ په  2010كيگ د ملكي وژنو ثبت چيگ دولت پل وه حگواكونو ته منسوبيگ دي

د ھغو ملكي وژل شوو كسانو شميره چيگ په  2010كيگ د دولت پلوه حگواكونو له خوا وژل شوي او يا ھم تگپي شوي دي

جنرال پيتريوس چيگ د  2010په جوالي كيگ ييگ دايساف قومانده په غاؤه واخيستله د جنرال مك كريستال د ترھكگري ضد الرشگوونه
ييگ تقويه او تر غور النديگ راوستله د  2009د جوالي د مياشتيگ تاكتيكي الرشگود چيگ "د حگواك منظم كارول" دي د اكگست په
مياشت كيگ نوي او تر بيا كتنيگ النديگ ونيولو ،د حگواك د زياتيگ كارونيگ لپاره ييگ معياري عملياتي طرز العملونه نشركؤل او دوه
بريدونو
ال په اؤه د  2010د جنورة او دسمبر په مياشتو كيگ صادر كؤل.
تاكتيكي الرشگودونه ييگ د شپيگ د نا خگاپيتگولتگ
(840
د  2010د اكتوبر د مياشتيگ په  13نيگتگه د ملكگرو ملتونو د امنيت شورا د ايساف ماموريت نوي كؤ او دا ييگ بيا تاييد كؤه چيگ "په
جكگؤه كيگ شامل تگول اؤخونه بايد تگول ممكنه اقدامات ترسره كؤي خگو د اغيزمن شوو ملكي وكگؤو ساتنه باوري كؤي" او "په
تگولو اؤخونو ييگ غإ وكؤ چيگ د نؤيوال بشردوستانه قانون او د بشري حقونو د قانون سره سم خپليگ تگوليگ ژمنيگ په پام كيگ
ونيسي او تگول مناسب اقدامات او تدابير د ديگ لپاره عملي كؤي چيگ د ملكي وكگؤو ساتنه باوري كؤي "،او دا ييگ ومنله چيگ
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"روانه خگارنه او راپور وركوونه چيگ د ملكگرو ملتونو د امنيت شورا ته د ايساف له خوا د ملكي وكگؤو د وضيعت او په تيره بيا د
1
ملكي تلفاتو په برخه كيگ ترسره كيإي زيات اھميت لري".
د ايساف د يو شمير اعالميو له مخيگ چيگ په رسنيو كيگ نشر شوي ،په  2010كيگ د تيرو كلونو په پرتله زيات ھوايي بريدونه،د
أيرشمير حگانكگؤو حگواكونو له خوا زيات عمليات ،او د شپيگ له خوا أيريگ ناخگاپي حمليگ ترسره شويگ دي 2.د نؤيوالو نظامي
حگواكونو او عملياتو د زياتوالي سره سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د ھغو
ملكي كسانو د مؤينيگ او تگپي كيدنيگ په شميره كيگ چيگ په  2010كيگ د دولت پلوه حگواكونو له خوا ييگ صورت موندلي وي
نزولي او د كمشگت حالت مشاھده كؤي دي .د دولت پلوه حگواكونو چلند ال ھم د كگنگ شمير افغانانو ترمنحگ د خپكگان او غصيگ
رامنحگته كولو د دوام سبب شوي دي .د زيات حگواك كارونه ،د ملكي وكگؤو سره ناوؤه چلند ،د ھغوي خپل سري توقيفونه ،وژنيگ او
تگپيگ كيدنيگ چيگ ورسره حساب وركوونه او شفافيت په حگينو عملياتو كيگ نه ليدل كيإي د ديگ المل كگرحگي چيگ د دولت پلوه
حگواكونو لپاره د ملكي تلفاتو په برخه كيگ د زياتيگ مالمتيا سبب كگرحگي او دا شميريگ د ھغو شميرو خگخه زياتيگ شگوول كيإي
چيگ پخپله دولت پلوه حگواكونه ييگ جوتوي.
د ھوايي بريدونو حقوقي تحليل :ھوايي بريدونه د عامو اصولو او نؤيوال بشردوستانه قانون له مخيگ چيگ په جكگؤه كيگ د شگكيلو
خواوو خگخه د ديگ غوشگتنه كوي چيگ په تگولو وختونو كيگ د ملكي وكگؤو او جنكگي كسانو ترمنحگ توپيروكؤي ،او دا چيگ
ملكي وكگؤي او شتمنة د زيان خگخه وژغوري .ملكي ابادي ،ملكي خلك او اھداف بايد د بريد موخه ونه كگرحگي.بريدونه بايد يوازيگ
او يوازيگ د نظامي ھدفونو پر ضد وي .د ديگ سربيره د جكگؤيگ اؤخونه او د وسله والو حگواكونو غؤي دغير محدود انتخاب
ميتودونه او د جنكگ وسايل نه شي كاروالي .د داسيگ وسلو او ميتودونو په جكگؤه كيگ كارول چيگ ھغه غير ضروري زيانونه او يا
ھم تر حده زيات ستونزي او تكليف رامنحگته كوي  ،ممنوع دي.
د نظامي عملياتو په ترسره كولو كيگ بايد پرلپسيگ ديگ ته پاملرنه وشي چيگ د ملكي وكگؤو او ملكي ھدفونه او حگايونه
خوندي شي .نظامي حگواكونه بايد تگول ممكنه احتياطي تدابير په پام كيگ ولري چيگ په ھر حالت كيگ د ملكي وكگؤو د
تلفاتو مخنيوي وكؤي او يا ھم په تصادفي توكگه دغه أول د ملكي وكگؤو حگاني تلفات ،تگپي كيدنيگ او ملكي ھدفونو ته
تاوانونه حد اقل اندازيگ ته راتگيتگ كؤي .ھغوي ھمدارنكگه بايد تگول الزم احتياطي تدبيرونه د جكگؤيگ د پرمخ بولو لپاره د
وسايلو او ميتودونو په انتخاب كيگ په پام كيگ ونيسي ،د ديگ سره چيگ په ھر حالت كيگ په تصادفي أول د حگاني تلفاتو
تگپي كيدنو او ملكي ھدفونو ته زيان رسيدنه دامكان تر حده راتگيتگه كؤي.
د نؤيوال بشردوستانه قانون له مخيگ د جكگؤيگ اؤخونه بايد د تگولو امكاناتو خگخه كار واخلي خگو دا وارزوي چيگ ھر أول بريد چيگ
د توقع له مخيگ كيداي شي په تصادفي أول د ملكي وكگؤو حگيني تلفات ،تگپي كيدنه او يا ھم ملكي ھدف ته تاوان ورسوي او يا ھم د ديگ
تركيب ،چيگ ھغه د اتگكل شوي نظامي مشخص او مستقيم الس بري په تناسب زيات وي .په پاي كيگ د جكگؤيگ اؤخونه بايد د
وؤانديگ خگخه په اغيزمن أول د ھغو بريدونو په اؤه خبرتيا وركؤي چيگ كوالي شي ملكي وكگؤي متاثره كؤي.

 .2ھوايي بريدونه
ھوايي بريدونه ال ھم د مركگانيو تاكتيكونو خگخه دي چيگ په جكگؤه كيگ ورخگخه د دولت پلوه حگواكونو له خوا كار اخيستل كيإي.
كه خگه ھم د ملكي تلفاتو شميره په  2010كيگ د  2009په پرتله  43سلنه راتگيتگه شوي خو دغه أول بريدونه ال ھم تر تگول زيات
تاوان ملكي وكگؤو ته رسوي چيگ په دغه موده كيگ د 171ملكي خلكو د مؤيني او  133تگپيگ كيدنيگ المل شوي  3.ھوايي بريدونه
ھمدارنكگه ملكي ملكيت ته زيات تاوان اؤوي او د اغيزمن شوو تگولنو ترمنحگ غصه او كركه راپاروي.
په جنوبي سيمه كيگ تر تگولو زيات ھوايي بريدونه شوي دي ،او زيات ييگ ھم د ديگ له امله دي چيگ ھلته په سيمه كيگ تر تگولو
زيات عمليات ترسره شوي دي ،چيگ په ديگ پسيگ ختيحگه سيمه راحگي چيگ د فبرورة او اكتوبر په مياشتو كيگ أير زيات ملكي
وكگؤي د ھوايي بريدونوپه پايله كيگ وژل شوي دي .يو شمير ستر ھوايي بريدونه په دغو مياشتو كيگ د كنؤ په واليت كيگ تر سره
شول،چيگ دھيواد په ختيحگ كيگ پروت دي ،او ھغه ھوايي بريدونه چيگ په جنوب كيگ د فبرورة او اكتوبرپه مياشتو كيگ تر سره
شوي دي زيات ملكي تلفات ييگ رامنحگته كؤي دي .په يوه ھوايي بريد كيگ چيگ د فبرورة په  21نيگتگه د اروزكگان په واليت كيگ
 -1د امنيت شورا پريكؤه ليك  ،(2010) 1943چيگ د امنيت د شورا په  6395غونأه كيگ د  2010د اكتوبر په  13نيگتگه تصويب شوي دي.
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF97D/Afgh20S20RES201943.pdf.
 -2د مطبوعاتو اعالمييگ او د رسنيو راپورونه حگينيگ ارقام اعالموي او ھغه اعالمييگ چيگ د نؤيوالو نظامي حگواكونو له خوا دي چيگ په كيگ:
"په افغانستان كيگ د جنكگونو د پرمختكگ سره سوله پرمخ حگي "،ايرن ) ،(IRINد اكتوبر " 24بمونه ھغه خوا :په افغانستان كيگ ھوايي جنكگ
كيگ  1000بريدونه د اكتوبر په مياشت كيگ شوي دي "،خطرناكه خونه ،د نومبر  10نيگتگه" .ايتالف په افغانستان كيگ ھوايي جكگؤه كوي ".اي پي،
د نومبر  30نيگتگه" ،د ديگ لپاره چيگ طالبان مات كؤاي شي ،د امريكا متحده اياالت د زياتيگ اوريزيگ وسليگ كار اخلي "،اي ايف پي 15 ،دسمبر
او "افغان ،ناتگو حگواكونو په دريگ مياشتو كيگ  1784عمليات ترسره كؤي دي :ناتگو 27 ،أسمبر".
 -3د ديگ سره سره چيگ په  2010كيگ د دولت پلوه حگواكونو د ھوايي بريدونو په پايله كيگ په تگوليز أول د ملكي وژنو شمير كم شوي دي ،خو
ھغه ملكي كسان چيگ په ھوايي يرغل كيگ وژل شوي دي د  2010په جريان كيگ ييگ زياتوالي موندلي دي :د  2010په لومؤة نيمايي كيگ په ھوايي
يرغل كيگ  69تنه ملكي وكگؤي وژل شوي په داسيگ حال كيگ چيگ د ديگ كال په دوھمه نيمايي كيگ  102تنه د ھوايي بريدونو له امله وژل شوي
دي چيگ دا د  2010په  12مياشتو كيگ د ملكي وكگؤو په وژنه كيگ  48سلنه زياتوالي دي او داچيگ په  2010په دوھمه نيمايي كيگ په زياته پيمانه
د ھوايي حگواك كارول دي.
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تر سره شول  32ملكي وكگؤي ووژل شول او  26تنه تگپيان شول ،او په خگو ھوايي بريدونو كيگ چيگ د اكتوبر په مياشت كيگ په
حگانكگؤي أول د ھلمند او كندھار په واليتونو كيگ ترسره شول كگنگ شمير ملكي تلفات ييگ رامنحگته كؤل .إل تر إله په دوو دغو
بريدونو كيگ افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د خگو پرلپسيگ ھوايي بريدونو چيگ په
يو شمير ھدفونو ترسره شوي دي راپور وركؤي دي )النديگ ييگ وكگورئ(.

 .1 .2د ھوايي بريدونو او ملكي تلفاتو په اؤه تاكتيكي الرشگودونه
د ديگ لپاره چيگ ملكي تلفات د امكان ترحده راتگيتگ كؤي جنرال مك كرستال د  2009كال د جوالي د مياشتيگ تاكتيكي الرشگود
صادر كؤ .له ھغه وخت راھيسيگ د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د دغو بريدونو له
امله د ھغو ملكي وكگؤو د مركگ ژوبليگ په شميره كيگ د پام وؤ كموالي ثبت كؤي دي .د شپيگ مھال د ناخگاپي بريدونه ال ھم د
كليوالو تگولنو ترمنحگ انديشگنه او غصه راپاروي .د ديگ په غبركگون كيگ جنرال پيتريوس يو نوي تاكتيكي الرشگود د  2010د
اكگست په لومؤة نيگتگه صادر كؤ چيگ د ايساف او افغانستان كی د تگولو امريكايي حگواكونو لپاره د پلي كولو وؤ دي .دغه الرشگود
ھوايي بريدونو ته اجازه وركوي خو ورسره په حگواكونو د ديگ تاكيد كوي چيگ تگول امكانات د ملكي كسانو په خطر كيگ نه اچولو
لپاره وكاروي .دغه الرشگود د اور او كگوزار لپاره الرشگودونه لري چيگ په ھغه كيگ "دا بايد معلومه شي چيگ د ھدف النديگ
حگاي كيگ ملكي وكگؤي موجود نه وي" او چيرته چيگ ملكي كسان موجود دي دا بايد معلومه كؤي چيگ ھر أول نيول شوي اقداماتو
كيگ "به ملكي وكگؤو ته تاوان نه رسيإي" يوازيگ په حگانكگؤو حاالتو كيگ 1د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما
د بشري حقونو خگانكگيگ ونه شو كؤاي چيگ د دغه محرم سند بشپؤ متن تر السه كؤي .خو بيا ھم د ايساف د وينا له مخيگ دغه
تاكتيكي الرشگود د ملكي تلفاتو د پلتگنيگ لپاره طرز العملونه تگاكي .د ديگ سربيره قوماندانان بايد د ايساف د كگأيگ قوماندانة او د
راپور وركولو د ملكي كؤيو سره خپليگ چاريگ ھمغإيگ كؤي .د ناتگو/ايساف قوماندانان د ايساف قوماندانة او د دوي د قومانديگ د ملي
2
مراتبو سلسليگ ته د پرمخ بوونكو عملياتو په اؤه مسؤول دي.

 .2 .2په  2010كيگ په ھوايي بريدونو كيگ زياتوالي ،په ملكي تلفاتو او تحقيقاتو كيگ كمشگت
د  2010په وروستة نيمايي كيگ د ھوايي بريدونو شميره تر زياته حده پورته شوه .په افغانستان كيگ د امريكا د متحده اياالتو د USAF
 CENTد عامه ارتباط د رياست د وينا له مخيگ د  2010د أسمبر تر  31نيگتگيگ پوريگ د ھوايي بريدونو شميره كي زيات والي
راغلي  ،چيگ په تگوليز أول  33679د نإديگ مرستي) ھوايي حگواك( بريدونه او په  5101مجموعي پيشگو كيگ د وسلو خگخه كار
3
اخيستل شوي دي.
كه خگه ھم د ھوايي بريدونو شميره كي لوؤ والي راغلي خو د ملكي تلفاتو كچه د  2010كال د ھوايي بريدونو له امله راتگيتگه شوي .
د ديگ ھركلي كيإي،او دا مھمه ده چيگ ايساف د تگولو ھغو پيشگو په پوره حسابدارة او شفافيت سره خگيؤنه كوي چيگ د ھوايي
بريدونو په پايله كيگ ملكي وكگؤو ته مركگ ژوبله اوشگتيگ ده ،دا به د ديگ سره مرسته وكؤي چيگ د نؤيوالو نظامي عملياتو په اؤه
د افغانانو زياتيگ منفي انكگيرنيگ بدلون ومومي.
په  2010كي داسيگ إليگ پيشگيگ ثبت شويگ چي د ھوايي بريدونو په پايله كي ملكي تلفات رامنحگته شوي وي  .د  58پيشگو
خگخه چيگ د ملكي تلفاتو المل شول 11 ،ھوايي بريدونو كي  5او يا ھم د زياتيگ مؤيني المل شوي دي .د افغانستان د بشري حقونو
خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگه چه پدي اؤه معلومات لري نو د ايساف لخوا  11دغه أول پيشگو خگخه يي په 6
كيگ پلتگني تر سره كؤي  4.دريگ خگيؤنيگ په جنوبي واليتونو ھلمند او اروزكگان كيگ شوي دي او دوه خگيؤنيگ په ختيحگ كيگ
د ننكگرھار او لغمان په واليتونو او يوه ھم په شمال ختيحگ كيگ په بغالن كيگ ترسره شويگ ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د ايساف او د واليتي چارواكو سره د ھوايي بريدونو
د الريگ د شپإو پيشگو تحقيقات تعقيب كؤي دي او دا ييگ موندليگ ده چيگ ايساف په بشپؤه توكگه يوه ھغه پيشگه چيگ د ھوايي بريد
له امله د فبرورة په  21نيگتگه د اروزكگان په واليت كيگ رامنحگته شوه تحقيقات ترسره كؤي .د ختيحگ په سيمه كيگ د دولتي تگيم د
تحقيقاتو وروستنة پايليگ د يوناما د بشري حقونو د خگانكگيگ او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواك كميسيون سره نه دي شريكيگ
شويگ ،خو قربانيانو ته د ولسمشر د اختصاصي صندوق خگخه د خساريگ د جبران په نامه مرسته شويگ ده .ايساف د كگأ
پلتگونوارزونه په ختيحگ كيگ ددغو دوو پيشگو په اؤه ترسره كؤيگ ده ،خو يوازيگ د لغمان د پيشگيگ په اؤه تحقيقات بشپؤ شوي
دي .د ھلمند په واليت كيگ په دوو پيشگو كيگ ،ايساف د پرلپسيگ ھوايي بريدونو راپورونه مسترد كؤي دي چيگ ھغه دافغانستان د
 -1ايساف پخپله خبري پانگه كيگ د نوي تاكتيكي الرشگود د صادريدو په اؤه خبروركوي چيگ په ھغه كيگ راغلي دي" :په داسيگ حال كيگ موإ په
ديگ ھلو حگلو د تگينكگار كولو سره چيگ د ملكي وكگؤو د ژوند تلفات زموإ په عملياتو كيگ حد اقل اندازيگ ته راتگيتگ شي ،دا ھمدارنكگه د ديگ
غوشگتنه كوي چيگ زموإ قطعات د حگان ژغورنيگ حق او مكلفيت لري او دا چيگ د ايتالف حگواكونوسره افغان حگواكونه اوإه په اوإه خدمت كوي
ساتنه وكؤي".
 -2د ايساف مكاتبه20100/03/06 ،
 -3د ازادة د پايشگت د عملياتو په اؤه معلومات/د ايساف ھوايي بريدونه د امريكا د متحده اياالتو مشترك ھوايي مركزي حگواك چيگ پخوا د امريكا د
متحده اياالتو د ھوايي حگواكونو قومانداني وه چيگ د امريكا د متحده اياالتو د مركزي قوماندانة ھوايي يونتگ دي .ال زيات معلومات كيدالي شي د ديگ
پتيگ  www.centaf.af.milخگخه تر السه شي.
 -4په پنحگو پيشگو كيگ :د اكگست په  5نيگتگه  10ملكيان د ننكگرھار په واليت كيگ ووژل شول؛ د سپتمبر په  24نيگتگه  13تنه ملكيان د لغمان په
واليت كيگ ،د فبرورة په  21نيگتگه  32ملكيان د اروزكگان په واليت كيگ ،د اكتوبر په  11نيگتگه  10ملكيان د ھلمند په واليت كيگ ،د اكتوبر په 25
نيگتگه  10ملكي وكگؤي د ھلمند په واليت كيگ ،او د اكگست په  22نيگتگه شپإ ملكي وكگؤي د بغالن په واليت كيگ وژل شوي دي.
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بشري حقونو د خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو د خگانكگيگ د ھغه پلتگونو د راپورونو او منابعو چيگ ورسره د نوموؤو
موسسو له خوا مركيگ شوي دي سمون نه لري.

 .1 .2 .2د فبرورة  21نيگتگه ،د اروزكگان واليت
د يوناما د بشري حقونو خگانكگه او د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون له ديگ خگخه خبرتيا لري چيگ ايساف په بشپؤه توكگه
د يويگ پيشگيگ تحقيقات كؤي دي چيگ د فبرورة په  21نيگتگه د ھوايي بريد په پايله كيگ ھلته  32تنه ملكي وكگؤي ووژل شول او
 14تنه نور تگپي شول .ايساف په شگكاره سره ترتيب شوي ارقام نشر كؤل او د شگكيلو كسانو پر خالف ييگ دسپليني اوانضباطي
اجرااّت ترسره كؤل ) 40پاي ورقي وكگورئ(.

 .2 .2 .2د اكگست  ،5د ننكگرھار واليت او د سپتمبر  ،24د لغمان واليت
په ختيحگ كيگ د دوو پيشگو لپاره د واليت والي او ولسمشر كرزي په چتگكة سره د خگيؤنو لپاره كميسيونونه جوؤ كؤل .د اكگست د 5
نيگتگيگ د ننكگرھار په پيشگه كيگ واليتي چارواكو د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو
خگانكگيگ ته د واليتي چارواكو دپلتگنو د د پايلو په اؤه لنأ معلومات وركؤل .د جمھوري رياست د خگيؤنيز تگيم ھغه معلومات او
موندنيگ چيگ د لغمان واليت د سپتمبر د  24نيتگيگ د پيشگيگ په اؤه و د افغانستان د بشري حقونو د خپلواك كميسيون او د يوناما د
بشري حقونو د خگانكگيگ سره شريك نه كؤاي شول .په دواؤو پيشگو كيگ د ولسمشر د احتياطي بودجيگ د  99باب خگخه د قربانيانو
كورنيو سره مرسته وشوه .په دواؤو پيشگو كيگ د واليتي چارواكو په وينا ايساف پلتگني ترسره كؤي دي خو د ھغو پايليگ او موندنيگ
ييگ د واليتي چارواكو سره نه دي شريكيگ كؤي .وروسته له أيرو زياتو بريشگناليكونو چيگ د ايساف ختيحگ كي سيمه ييزيگ
قوماندانة حقوقي مشاور ته واستول شول ،د يوناما د بشري حقونو خگانكگه او د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون ته دا
معلومات وركؤل شو چيگ ددواؤو ھوايي بريدونو په اؤه ھر أول معلومات يوازيگ د ايساف د مركزي دفتر له خوا ترالسه كيإي.
په كابل كيگ د ايساف د حقوقي مشارو د وينا له مخيگ د دواؤو پيشگو لپاره د پلتگونو د ارزونيگ دوه خگيؤنيگ وشويگ او د لغمان په
پيشگه كيگ د موظف خگانكگی )يونتگ( له خوا بشپؤ تفتيش ترسره شو چي په پايله كي وؤانديزونه درلودل  .دا جوته نه ده چيگ ايا
وؤانديزونه عملي شول او كه نه .ايساف دا منليگ ده چيگ كه چيريگ ملكي كسان د ننكگرھار په پيشگه كيگ وژل شول شوي نو دا
داسيگ پيشگه وه چيگ ملكي وكگؤي د دولت ضد عناصرو سره يو حگاي كيگ و .سره له ديگ چيگ د دولت له خوا يوخگه
مرسته/معاوضه وركؤل شوه خو د ايساف له خوا ھيخگ ھم نه دي وركؤل شوي .ھغه يونتگ چيگ د لغمان د واليت د پيشگيگ په تفتيش
كيگ شامل دي دا منليگ ده چيگ إل تر إله يوه ميرمن په پيشگه كيگ وژل شويگ ده .ايساف ھمدارنكگه د پلتگونكي تگيم د الريگ دا
منليگ ده چيگ ھغوي د ولسوالة مشرتابه ته د عملياتو په اؤه د د مخه معلومات نه دي وركؤي چيگ افغان ملي اردو بايد ال زياته دخيله
1
واي.

 .3 .2 .2د اكتوبر  11او  25نيگتگه ،د ھلمند واليت د سنكگين ولسوالي
د ھلمند په واليت كيگ د راپور له مخيگ دوه پيشگيي إل تر إله د  20ملكي وكگؤو مؤينيگ المل شوي .د يوناما د بشري حقونو
خگانكگيگ او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواك كميسيون د ژورو پلتگنو په پايله كيگ چيگ د دغو پيشگو په اؤه يي د اكتوبر په 11
نيگتگه د ھوايي بريدونو په پايله كيگ په ماالزي او بالوزي كليو كيگ ترسره شول او د اكتوبر د  25نيگتگيگ ھوايي بريدونه چيگ د
ميكن او ھزاردرخت په كليو كيگ په پرلپسيگ توكگه ترسره شول راپور وركؤل شوي دي 2.ايساف د خبرو پر مھال دا ومنله چيگ د
ميكن او ماالزايي په كليو بانديگ ھوايي بريدونه شوي دي خو د ملكي تلفاتو راپورونه ييگ رد كؤي دي .دايساف د وينا له مخيگ د
ھغوي خگيؤنيگ دا په أاكگه كوي چيگ په ھغه ولسوالة كيگ د لومؤني بريدونو پرته نور ھوايي بريدونه ندي تر سره شوي كوم چيگ
3
د قربانيانو او نورو كسانو تورونه ردوي.

 .4 .2 .2د اكگست  ،22د بغالن واليت د تاالوبرفك ولسوالي
نؤيوالو نظامي حگواكونو د ھغه ھوايي بريد پلتگنه پيل كؤيگ ده چيگ د اكگست په  22نيگتگه د بغالن د واليت د تاله وبرفك په ولسوالة
كيگ ترسره شو چيگ د شپإو وكگؤو د مؤينيگ او خگلورو د تگپيگ كيدنيگ المل شو .د راپورونو له مخيگ دغه ھوايي بريد د بغالن د
واليت د بيا رغونيگ د تگيم او د ھغه واليت د واليتي چارواكو سره نه وو ھمغإي شوي .كه خگه ھم پلتگونكي ھيت چيگ د شمال په
 -1د يوناما د بشري حقونو د خگانكگيگ د ايساف د مركزي قراركگاه د پرسونل سره غونأه په  27فبرورة .2011
 -2د اكتوبر په  11نيگتگه ،نؤيوالو نظامي حگواكونو د ھلمند واليت د سنكگين په ولسوالة كيگ دوه ھوايي بريدونه ترسره كؤل .يوه ورحگ وؤانديگ
دوه چيك پوستونه د سنكگين په ولسوالة كيگ په دوو كورونو كيگ د ماالزايي او كاجكگار په ساحه كيگ د نؤيوالو نظامي حگواكونو له خوا جوؤ شوي
و .د راپور له مخيگ په چيك پوست بانديگ د طالبانو د أزو له امله ايساف د ھوايي بريد غوشگتنه وكؤه چيگ په دغه بريد كيگ نإديگ د اوسيدنيگ
حگاي ھدف وكگرحگيد ھغه نارينه چيگ د كورونو د بانديگ ناست و وژل شول او خگه تگپي شول ،او ھمدارنكگه د كورونو د ننه دوه شگحگيگ تگپي
شوليگ .ھغوي چيگ تگپيان شوي و په كندھار كيگ د ميرويس روغتون ته وليإدول شول .ھغه تگرك چيگ تگپيان ييگ ليإدول د بلوزيه په كلي كيگ
ودرول شول او ھغوي چيگ د ليإد پر مھال مؤه شوي و د الرة راستانه كؤل ،نور چيگ درملنيگ ته اؤ و بليگ نقليه وسيليگ ته انتقال شول .إل وروسته
د دوھم بريد له امله چيگ پر ھغه كگروپ چيگ جسدونه ييگ ليإدول  10تنه ملكي وكگؤي ووژل شول او إل تر إله شپإ تنه ييگ تگپيان كؤل .د اكتوبر
په  25نيگتگه د ھغه ھوايي بريد له امله چيگ د ھلمند د باغران په ولسوالة كيگ د ميكن په كلي كيگ د نؤيوالو حگواكونو د حگمكنة ھغه نشگتيگ پر
مھال وشو چيگ ھلته روانه وه .دوه ھوايي بريدونه د ھزار درخت كلي ته خگيرمه د يوه ميلمستون پر ضد ترسره شول .كه خگه ھم دغه بريد كيگ يو
جومات او يوه مدرسه د ميكن په كلي كيگ ھدف كگرحگيدلي و خو ترخگنكگ كور كي دريگ ملكيان ھم وژل شول .د ھزار درخت په كلي كيگ د
يويگ كورنة اوه تنه ملكي كسان د لومؤي بريد په پايله كي ووژل شول او دريگ نور ملكيان په دوھم ھوايي بريد كيگ تگپيان شول.
 -3د ايساف له مركزي قوماندانة سره د  2010د دسمبر په  20په كابل كيگ د يوناما د بشري حقونو د خگانكگيگ ليدنه.
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سيمه ييزه قوماندانة كيگ دي په كگنگو پيشگو كيگ ھلته استول شوي دي خو د ولسوالة د چارواكو له خوا ورسره إله ھمكاري شويگ
ده .دغه تگيم په ديگ و نه توانيدلو چيگ د قربانيانو سره مركيگ او د قبرونو ساحه وكگوري اوپه دي ھم ونه وتوانيدلو چي د پيشگي
حگاي د نزدي خگخه وكگوري .كه خگه ھم ولسوال پلتگونكي تگيم ته يو لست وؤانديگ كؤ،خو د ايساف د خگيؤنو راپور د ولسوالة او د
واليت د چارواكو سره شريك نه شو ،په داسيگ حال كيگ چيگ د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يو ناما د بشري حقونو
خگانكگيگ خگو حگله د ھغه غوشگتنه وكؤه .د ولسوالة د چارواكو د وينا له مخيگ د حكومت له خوا دغه حادثه نوره تعقيب نه شوه.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگی د ايساف د قوماندانة خگخه د ديگ غوشگتنيگ ته ادامه
وركوي خگو دا باوري كؤي چيگ تاكتيكي الرشگودونه په سمه او بشپؤه توكگه د نورو مسالو ترخگنكگ لكه د يو مركزي اركگان
رامنحگته كول چيگ ھغه د ملكي تلفاتو د پيشگو د دولتي راپورونو خگارنه او تفتيش ھم ترسره كوي .دغه أول يوه پروسه به د ديگ سره
مرسته وكؤي چيگ په مناسب أول د قربانيانو د تاوان د جبران او د ھغو كسانو په وؤانديگ انضباطي چلند وشي چيگ د ھر أول
سرغؤونو او تاوتريخوالي مسئول دي.
د مركگونيگ حگواك د كارونيگ حقوقي تحليل :د مركگوني حگواك كارول چيگ د ملكي وكگؤو پر خالف د نظامي
حگواكونو له خوا صورت نيسي د نؤيوال بشردوستانه قانون او د بشري حقونو د نؤيوال قانون له مخيگ ممنوع دي .كله چيگ
جنكگي عمليات ترسره كيإي جنكگ كي شگكيلو اؤخونو خگخه غوشگتل كيإي چيگ د ملكي وكگؤو ترمنحگ توپير وكؤي چي
خوندي دي او ھغه خگوك چيگ په مستقيم أول په نشگتو كيگ برخه اخلي توپير وكؤاي شي او دگ پر ملكيانو پر ضد بريدونه
و نه تر سره نه شي .د جكگؤيگ د سيميگ خگخه د بانديگ د بشري حقونو اصول د تطبيق وؤ دي .دغه مقررات د مركگونيگ
حگواك كارول په النديگ حاالتو كيگ محدودوي:
د حتمي مركگ او يا ھم جدي تگپي كيدنيگ پر خالف د حگان او نورو دفاع،
1
په حگانكگؤي أول ژوندانه ته د أير سخت تھديد د سخت جرم مخنيوي،
2
3
د داسيگ يو شخص كگرفتارول چيگ دغه أول خطر رامنحگته كوي او مقاومت كوونكي لوری او يا
د ھغه/ھغيگ د تيشگتيگ مخنيوي ،او يوازيگ كله چيگ سخت او وروستني تدابير كافي نه وي خگو دغه موخيگ ترالسه شي.
4
په ھره پيشگه كيگ ،د اوريزيگ وسليگ په مركگونيگ أول كارول يوازيگ ھغه مھال صورت موندالي شي ،كله چيگ د
ژوندانه ژغورل أير زيات ضروري وي.

 .3د زيات حگواك كارول
د زيات حگواك كاروني  54پيشگيگ ثبت شوي دي چيگ د  45ملكي وكگؤو د مؤينيگ المل شوي دي .د زيات حگواك كارولو
پيشگيگ ھغه وخت رامنحگته كيإي كله چيگ د يويگ نقليه وسيليگ أرايور په ديگ كيگ پاتيگ راشي چيگ د نظامي حگواكونو له خوا
يو لؤ سيكگنالونه او اشاري وركؤل شي خگو خپله وسيله ودروي او په پايله كيگ ييگ مركگ يا ژوبله رامنحگته شي .د زيات حگواك
كارولو د تگولو أير شمير پيشگيگ يي په جنوبي سيمو كيگ لكه كندھار او ھلمند واليتونو كيگ د زيات حگواك د كارولو له امله
رامنحگته شوي دي ،او بيا پسيگ مركزي او جنوب ختيحگيگ سيميگ راحگي .د  2009په پرتله دا د ملكي وژنو  15سلنه زياتوالي په
أاكگه كوي.

 .1 .3د حگواكونو د زياتيگ كارونيگ او په ملكي وژنو كيگ د زياتوالي په اؤه عملياتي معيار
د حگواكونو د زياتوالي او خوحگشگت پيشگيگ چيگ په  2009كيگ رامنحگته شويگ ورسره د تگولنو انديشگنيگ يو حگاي ويگ ،او
د ايساف قومانداني ييگ ديگ ته اؤ باسله چيگ د 373معياري عملياتي طرز العمل رامنحگ ته كؤی چيگ د  2010په فبرورة كيگ
جوؤ او د  2010په اپريل كيگ نوي شول چي دغه عملياتي طرز العملونه د حگواكونو د زياتيگ كاروني لپاره الرشگودونه چمتو كوي
او دا چيگ ايساف خگرنكگه خپل غبركگون وشگايي .په جكگؤه كي د شگكيلتيا او برخي اخستلو لپاره د حگواك زيات كارولو لپاره د
مقراراتو چوكات جوؤوي  .دغه الرشگود قطعاتو ته د ديگ الرشگوونه كوي چيگ دا باور ي كؤي چيگ داسيگ ھخگيگ ترسره شوي
دي خگو وضعيت د حگواكونو د كارولو پرته كنترول كؤاي شي؛ په دغو الرشگودونو كيگ راغلي دي چيگ داسيگ طرز العملونه د
افغاني محلي مشرانو سره د محلي چاپيريال لپاره ولتگول شي چيگ د ھغه سره په سمون كيگ وي ،او كله چيگ ھم ممكنه وي د ھر كتار
د أزو د ماحول سره مطابقت ولري؛ خگو داسيگ الريگ چاريگ ولتگوليگ شي چيگ دغه حالت پاي ته ورسول شي؛ او د شوو
اقداماتو مسئوليت په غاؤه واخيستل شي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو د خگانكگيگ د ارقامو له مخيگ د ھغو پيشگو شميره چيگ د
حگواكونو د زياتيگ كارونيگ له امله رامنحگته شوي دي وروسته له ھغيگ چيگ د عملياتو معياري طرز العملونه نشر شوي دي په
ھغو كيگ أير زيات او د پام وؤ كمشگت د  2010د لومؤيو دوو مياشتو په پرتله راغلي دي چيگ د دغو طرز العملونو خگخه مخكيگ
مياشتيگ ويگ .له جنورة خگخه تر فبرورة پوريگ د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د
حگواكونو د زياتيگ كاروني/خوحگشگت  15پيشگيگ ثبتگ كؤيگ دي )چيگ په ھره مياشت كيگ  7.5پيشگيگ كيإي( كله چيگ په
لومؤي حگل د عملياتو معياري طرز العملونه نشر شول .د مارچ خگخه تر دسمبر پوريگ د حگواك د زياتيگ كارونيگ  32پيشگيگ
) 3.2په ھره مياشت كيگ( مستنديگ شوي دي .دا  57سلنه د ھغو پيشگو په لؤ كيگ كمشگت دي چيگ د كال په وروستيو لسو مياشتو
كيگ د  2010د جنورة او فبرورة د مياشتو په پرتله راغلي دي .خو بيا ھم د حگواكونو د زياتيگ كارونيگ )خوحگشگت( په پايله كيگ د
 2009په پرتله په  2010كيگ د پيشگو شميره كمه شويگ خو زيات شمير كيگ ملكي كسان وژل شوي دي.
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د حگواكونو د زياتيگ كارونيگ )خوحگشگت( زياته شميره پيشگيگ ھغه وخت رامنحگته شويگ كله چيگ نقليه وسايط نؤيوالو نظامي
كتارونو ته نإديگ شوي دي او د راپورونو له مخيگ وؤانديگ له دي نه چيگ پريگ أزيگ وشي تر ھغه وخت يي د اشارو پروا نه ده
كؤيگ اويا دا چيگ كتار ته نإديگ په حركت كيگ دي او يا د تالشي پوستي ته په رسيدو نه دي دريدلي .د جنورة او اپريل مياشتيگ
ھغه مركگونيگ مياشتيگ ويگ چيگ په كيگ د حگواكونو د خوحگشگت له امله زيات ملكي وكگؤي وژل شوي دي چيگ په ترتيب
سره په دغو مياشتو كيگ  9او  13تنه وژل شوي دي .په يوه پيشگه كيگ چيگ د اپريل په  12نيگتگه رامنحگته شو پنحگه تنه ملكي
كسان وژل شوي او  18نور ھغه وخت تگپيان شول كله چيگ نؤيوالو نظامي حگواكونو د كندھار واليت د ژيؤة په ولسوالة كيگ په يوه
بس أزيگ وكؤيگ .په يوه مطبوعاتي اعالميه كيگ د ايساف حگواكونو دغه مسئوليت د پيشگيگ له امله ومنلو او د ديگ راپور ييگ
وركؤ چيگ د ديگ لپاره چمتوالي او تدابير نيسي چيگ د راتلونكو پيشگو مخنيوي وكؤي چيگ په كيگ د  2009د جوالي د مياشتيگ په
تاكتيكي الرشگود بانديگ بيا تاكيد كول په كار دي چيگ ملكي تلفات راكم كؤاي شي ،د ديگ لپاره يو پراخه معلوماتي كمپاين ھم په كار
دي خگو دا باور ي كؤاي شي چيگ ملكي وكگؤي پر ھغو سيكگنالونو چيگ وركول كيإي پوھيإي او دا چيگ د حگواكونو د خوحگشگت
او حگواك د زياتيگ كارونيگ لپاره نا وژونكي تدبيرونه وكارول شي .د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري
حقونو خگانكگه دا نه شي تاييدوالي چيگ آيا دغه أول تدبيرونه په كار اچول شوي دي او كه خگنكگه.

 .2 .3دزيات حگواك كارونيگ د پيشگو له امله الريونونه
د حگواكونو د خوحگشگت ھغه دريگ پيشگو چيگ په  2010كيگ وشويگ د نؤيوالو حگواكونو او د افغانستان د ملي امنيتي حگواكونو
په مقابل كيگ زيات شمير الريونونه راوپارول .دوه الريونونه په كابل كيگ د جنورة او مة په مياشتو كيگ وشول او دريم د وردكگو
واليت د سيد اباد په ولسوالة كيگ په مارچ كيگ تر سره شول .الريون كوونكو د مارچ په  23نيگتگه د يو أاكتگر ،او د جنورة په  28د يو
امام ،او د مة په  10د يويگ شگحگيگ او ماشوم د وژل كيدو له امله الريونونه ترسره كؤل .امام او شگحگه له ماشوم سره ھغه مھال
ووژل شول كله چيگ د ھغويگ موتگريگ د نؤيوالو حگواكونو د كتار نقليه وسيلو ته أير نإديگ په حركت كيگ و .أاكتگر ھغه وخت
ووژل شول كله چيگ ھغه د خپل كور خگخه ووت او د راپور له مخيگ نظامي كتار ته أير نإديگ ودريده د ديگ سره مشران راوپاريدل
چيگ د ولسوالة چارواكوته شكايت وكؤي .ھغه معلومات چيگ د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو
خگانكگيگ ته رسيدلي دي ،دا خگركگنده نه ده چيگ ايا د مظاھره كوونكو شكايتونو ته نؤيوالو نظامي حگواكونو او يا ھم واليتي
چارواكو غوإ نيولي دي او كه نه.
د تالشة او نيونيگ د عملياتو/د شپيگ د ناخگاپي بريدونو حقوقي تحليل :كله چيگ يو بريد د نظامي حگواكونو له خوا د يو
واقعي نظامي ھدف په وؤانديگ لكه جنكگي كسان پرضد ترسره كيإي دا په لويه كچه د نؤيوال بشردوستانه قانون د ھمغو معيارونو له
مخيگ ترسره كيإي چيگ د نورو بريدونو لپاره دي او په كيگ ھغه مقررات او اصول لكه د تگاكل شوي ھدف تشخيص ،تناسب ،په بريد
كيگ احتياطي تدابيراو د نظامي ضرورت له مخيگ شامل دي .كله چيگ نظامي حگواكونه يو ناخگاپي بريد پالن كوي نو تگول )ممكنه
چاريگ( بايد ترسره شي خگو دا ))تشخيص(( كؤي چيگ دغه ھدف يو نظامي ھدف دي ،د ملكي او جنكگي وكگؤو ترمنحگ بايد توپير
وشي او د ملكي كسانو د ھدف كگرحگولو او پر ھغوي د بريد كولو خگخه بايد أأه وشي.

 .4د تالشة او نيونيگ عمليات/د شپيگ له خوا ناخگاپي بريدونه
ھغه ملكي تلفات چيگ د تالشة او نيونيگ د عملياتو او د شپيگ د مھال د بريدونو له امله رامنحگته كيإي په  2010كيگ د  2009په پرتله
د  135خگخه  102ته راتگيتگ شول ،چيگ دولت پلوه حگواكونو ته د منسوبوملكي تلفاتو كي  24سلنه تگيتگ والي شگكاره كوي ..د
افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د شپيگ له خوا د ناخگاپي بريدونو  60پيشگيگ ثبتيگ
كؤي دي چيگ په ھغو كيگ ملكي تلفات رامنحگته شوي دي.
د رسنيو د راپورونو له مخيگ جنرال مك كرستال او جنرال پيتريوس دواؤو د شپيگ له خوا د ناخگاپي بريدونو په شمير كيگ أير
زياتوالي راوست .جنرال پيتريوس په وار وار د ديگ اعالن كؤي دي چيگ د شپيگ له خوا بريدونه د اطالعاتو په راتگولولو ،د شكمنو
شورشيانو په نيونه ،او د ملكي تالفاتو او د دولت ضد عناصرو له خوا د زياتو بريدونو د درولو په برخه كيگ بريالي دي .د ايساف
قوماندانان ھمدارنكگه دا اعالنوي چيگ د شپيگ له خوا ناخگاپي يرغلونو كيگ په  80سلنه كيگ أزيگ نه دي شوي .كه خگه ھم دغه
عمليات ھر خگومره بريالي دي خو ھغه د افغانانو ترمنحگ غصه او ناخوشگي او تر ھر خگخه د مخه د نؤيوالو نظامي حگواكونو
پرخالف راپاروي .لكه چيگ د ملكي وكگؤو د ژغورنيگ په اؤه د يوناما د  2010د نيمايي كال راپور كيگ راغلي دي،، :د شپيگ له خوا
د يرغلونو په اؤه انديشگنيگ نويگ نه دي ،او بحث اكثره وخت د شپيگ د تالشة په ضرورت او المل بانديگ نه دي ،بلكيگ په ديگ دي
چيگ د شپيگ له خوا يرغلونه خگه أول تنظيميإي ،او دا چيگ ھغه خگومره شميره كيگ ملكي تلفات رامنحگته كوي.
أيريگ تگولنيگ چيگ په كيگ د ولسمشر كرزي كگنگيگ عاميگ ويناويگ ھم شامليگ دي دغه أول بريدونه د كورونو د حريم د تقدس
خگخه سرغؤونه بولي .ھغوي په ديگ باور دي چيگ د شپيگ د مھال يرغلونه په كلتوري لحاظ د حساسيتونو په پام كيگ نيولو پرته
ترسره كيإي چي د ملكي تلفاتو المل كيإي او د نؤيوالو نظامي حگواكونو په مقابل كيگ د غصيگ او ناخوشگة المل كگرحگي .أيريگ
انديشگنيگ ھمدارنكگه د شتمنيو او ملكيتونو د تخريب سره تؤليگ دي چيگ ورسره د تاوان جبران نه ترسره كيإي ،او دا چيگ د ديگ
امكان نشته چيگ د ھغو كسانو خگخه تحقيقات وشي او عدلي تعقيب شي چيگ د بريدونو پر مھال ييگ ملكي وكگؤي وژلي او يا ھم تگپي
كؤي دي ،او ھغه كسان چيگ د شپيگ د بريدونو پر مھال توقيف شوي دي د توقيف حگايونه ييگ نه دي معلوم.

 .1 .4د شپيگ له خوا د بريدونو په اؤه د ايساف له خوا د تاكتيكي الرشگودونو پلي كول
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 .1 .1 .4د افغان ملي امنيتي حگواكونو سره د ھمكارة او ھمغإة نشتوالي
ھغه تاكتيكي الرشگودونه چيگ په جنورة او أسمبر كيگ د ايساف د قوماندانة له خوا خپور شوي دي د افغانستان د ملي امنيتي حگواكونو سره
د ھمكارة پر اھميت تگينكگار كوي او د افغانستان ملي امنيتي حگواكونه بايد "د پالنولو او د اجرا كولو د پؤاو برخه وي" لكه چيگ د حگواك
د كارونيگ لپاره د اكگست د مياشتيگ په الرشگود كيگ ييگ اعالن شوي دي .د جنورة او أسمبر ) (2010تاكتيكي الرشگودونه چيگ د
شپيگ د يرغلونو په اؤه دي دا اعالنوي چيگ د افغان ملي امنيتي حگواكونه بايد د پالن كولو په پروسه كيگ شامل شي او ھركله چيگ امكان
ولر ي ھغوي بايد د تگولو دغو بريدونو مشرتوب ولري .په ھغو قضيو كيگ چيگ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواك كميسيون او د يوناما
د بشري حقونو د خگانكگيگ له خوا مستنديگ شوي دي ،شواھد دا په أاكگه كوي چيگ نؤيوالو امنيتي حگواكونو د عملياتو پر مھال د
مشرتابه نقش او دنده درلودليگ  .د ديگ سربيره كه خگه ھم په أيرو پيشگو كيگ د افغانستان د ملي امنيتي حگواكونو او نؤيوالو حگواكونو له
خوا كگأ عمليات ترسره شوي دي ،په حگينو پيشگو كيگ په بشپؤه توكگه د واليتي امنيتي چارواكو سره ھمغإي نه وه )كه خگه ھم حگينيگ
د ديگ عملياتو خگخه د حگانكگؤو قواوو له خوا ترسره شوي دي چيگ ھغوي د ايساف د قوماندانة سره په تؤاو كيگ نه دي او خپل عمليات
د افغان شريكبانگو سره نه ھمغإي كوي (.
د كابل په واليت كيگ د اكگست په مياشت كيگ د موسھي د ولسوالة مشرانو د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د
بشري حقونو خگانكگيگ ته دنؤيوالو نظامي حگواكونو له خوا د شپيگ له خوا د ناخگاپي بريدونو او تالشيو په اؤه معلومات وركؤل
چيگ د ھغو په پايله كيگ ملكي تلفات ،پخپل سر د ملكيانو توقيفونه شامل و او ھغه د افغانستان دملي امنيتي حگواكونو سره نه و ھمغإي
شوي اوھم كلتوري حساسيتونه د شگحگو د تالشيو پرمھال په پام كيگ نيول شوي نه و او ھم د زيات حگواك خگخه ييگ كار اخيستي
و .د جوالي په مياشت كيگ د كندز د واليت سپين إيرو په كلتور ي لحاظ د حساسيتونو نه په پام كيگ نيول چيگ دغه أول عمليات د
دولت پلوه حگواكونو له خوا ترسره شوي وغندل او زياته ييگ كؤه چيگ دغه أول كؤني په ممكنه لحاظ تگولنيگ او كليوال ديگ ته اؤ
باسي چيگ ھغوي د طالبانو مالتؤي شي.
دغه أول تگوليگ انديشگنيگ د زابل د نوبھار او د كندز د شگار خگخه د شپيگ له خوا د ناخگاپي بريدونو له امله چيگ د نوومبر د مياشتيگ
په  6او  28نيتگو په ترتيب سره ترسره شوي دي خگركگنديگ شو ي دي .د كندز واليت خگخه مشرانو د نؤيوالو نظامي حگواكونو د
نوومبر د مياشتيگ د  28نيگتگيگ د شپيگ د بريد له امله شكايت درلود د ھغوي په انديشگنو كيگ د ھغو اتوو ملكي كسانو په اؤه چيگ
توقيف شوي او ال تر اوسه ييگ توقيف حگاي نه دي معلوم ،د يو أير سخت ناروغ ماشوم طبي خدمتونو ته نه رسيدل او د ملكيتونو له منحگه
وؤل شامل دي .دغه تبصريگ د پراخيگ افغاني تگولنيگ د انكگيرنو عكاسي كوي چيگ د نؤيوالو نظامي حگواكونو حضور د أيريگ
زياتيگ نا امنة المل دي ،چيگ د ھغو په نتيجه كيگ زيات شمير ملكي تلفات رامنحگته كيإي پرته له ديگ چيگ عاملين ييگ خگوك دي ،او
دا چيگ نؤيوال حگواكونه د داسي كؤنو تر سره كولو سره بيا ھم د عفوي )بشگني ( خگخه برخمن دي .
ھغو مشرانو چيگ د كنؤ او نورستان د ولسواليو استازيتوب ييگ كاوه د نؤيوالو حگواكونو او ولسواليو د چارواكو ترمنحگ ييگ د
عملياتو تر مخه د مناسبيگ ھمغإة په غوشگتنيگ تگينكگار درلود ،په حگانكگؤي أول كله چيگ د شپيگ له خوا ناخگاپي يرغلونه ترسره
كيإي .دغه انديشگنه په ورته أول د ھغو مشورو په ترخگ كيگ جوته شوه كله چيگ د لوكگر او وردكگو دواليتونو د مشرانو سره
غونأيگ ترسره شويگ ،ھغوي د ديگ وؤانديز وكؤ چيگ نؤيوال حگواكونه نه يوازيگ دا چيگ بايد د ولسوالة د چارواكو سره
مشوريگ ترسره كؤي ،بلكيگ ھغوي ھمدارنكگه د افغانستان د ملي امنيتي حگواكونو ،د والي ،واليتي شوراكگانو او محلي مشرانو سره
ھم مشوريگ ولري چيگ په ديگ توكگه د ملكي تلفاتو مخنيوي وشي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ كگنگ شميرداسيگ پيشگيگ په مركزي او جنوبي
سيمو كيگ ثبتيگ كؤي چيگ ھلته مشرانو د ديگ شكايت درلود چيگ ملكي تلفات د افغان ملي امنيتي حگواكونو او واليتي چارواكو سره
د نه ھمغإة له امله رامنحگته كيإي .په يوه ورته پيشگه كيگ چيگ د اپريل د مياشتيگ په  24نيگتگه د لوكگر د واليت د پل علم په
ولسوالة كيگ رامنتحگه شوه ،نؤيوالو امنيتي حگواكونو د شپيگ له خوا يو بريد ترسره كؤ چيگ د ھغه په پايله كيگ پنحگه تنه ملكي
وكگؤي ووژل شول .افغان ملي پوليسو د ديگ راپور وركؤ چيگ دغه عمليات د دوي سره نه و ھمغإي شوي .عيني شاھدانو د افغانستان
د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ ته وويل چيگ د بريد پر مھال افغان ملي امنيتي حگواكونو
حضور نه درلود.
د اكتوبر په  17د ملي امنيت شورا په عامه اعالميه كيگ دولت ته دا په أاكگه كؤه چيگ د نؤيوالو نظامي حگواكونو ،د واليتي چارواكو
او امنيتي مسئولينو ترمنحگ په دغو عملياتو كيگ ھمغإي نه وه .د ملي امنيت شورا دا اعالن كؤه ،چيگ په بكگرام كيگ د كگأو عملياتو
قومانداني دا مسئولينو لري چيگ "په افغانستان كيگ د ھر أول عملياتو په اؤه معلومات شريك كؤي او چيرته چيگ الزمه وي ،د
وؤانديگ خگخه د دفاع ،كورنيو چارو د وزارتونو او د ملي امنيت رياست خگخه د ھر أول د تالشة او نيونيگ د عملياتو لپاره اجازه او
صالحيت واخلي چيگ پرته د ديگ به ھغه اغيزمن نه وي 1".دغيگ اعالميه كيگ راغلي دي چيگ په حگينو پيشگو كيگ نؤيوال
حگواكونه په بشپؤه توكگه د جنرال پيتريوس اعالمييگ نه دي تعقيب كؤي ) چيگ افغان حگواكونه بايد ددغو عملياتو رھبري وكؤي او دا
چيگ د كورنيو چارو او د دفاع وزارتونه بايد د پالن كولو په پؤاونو كيگ ونأه واخلي( چيگ د ھغو له مخيگ تاكتيكي الرشگودونه تقويه
شوي او د ترھكگرو ضد الرشگوونيگ نويگ كؤاي شوي دي .د ملي امنيت شورا ھمدرانكگه دا اعالن كؤه چيگ د دغيگ ھمغإة د
نشتوالي له امله "د ديگ پريكؤه وشوه چيگ د عملياتو د قومانديگ د اغيزمنتيا لپاره بايد ال نور بحثونه ترسره شي،دا چيگ په عملي
توكگه أير ژر په ديگ برخه كيگ پريكؤيگ وشي ".د ديگ پوشگتنه شته ،په ديگ برخه كيگ نور پر مختكگ نه دي ترسره شوي.
 -1د ملي امنيت د شورا اعالميه ،خبري پانگه" ،د ملي امنيت شورا د بكگرام د كگأو عملياتو قومانداني غير اغيزمنه بولي "،د  2010د اكتوبر 17
نيگتگه
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 .2 .1 .4د توقيف شوو كسانو د موقعيت ،د توقيف د الملونو او د تعقيب كولو لپاره د اؤيكو په اؤه د ليكلي
ياداشگت نشتوالي
د جنورة او د دسمبر د مياشتو په دواؤو تاكتيكي الرشگودونو كيگ د ديگ مقرراتو يادونه شويگ ده چيگ د توقيف شوو كسانو دنيولو په
اؤه ليكلي ياددشگتونه او د ملكيتونو د نيوونيگ او تخريب په اؤه خبرتياويگ بايد موجوديگ وي .په تگولو قضيو كيگ نؤيوال نظامي
حگواكونه او د افغانستان ملي امنيتي حگواكونه بايد ليكلي يادداشگتونه د معياري فورمونو په شكل كيگ په عملياتي ساحه كيگ پريإدي چيگ
اغيزمنيگ شويگ كورنة او تگولنيگ په ديگ پوه وي چيگ له چا سره د اؤوندو كسانو په اؤه اؤيكيگ ونيسي او ھغه تعقيب كؤاي شي.د
ھيواد په كچه واليتي چارواكي ،د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ ته په پرلپسيگ توكگه
كگنگ راپورونه د زيانمن شويو تگولنو خگخه رارسيإي چيگ په ھغو كيگ د ديگ يادونه شويگ ده چيگ ايساف په بشپؤه توكگه د تاكتيكي
الرشگودونو دغه مقرره نه پلي كوي .د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ او د افغانستان د بشري حقونو كميسيون په جنوب ختيحگه سيمه
كيگ كگنگ شمير پيشگيگ ثبتيگ كؤي دي چيگ ھغه د ديگ شگكارندويه دي چيگ تاكتيكي الرشگودونه په بشپؤه او سمه توكگه نه دي
پلي شوي 1.ھغه معلومات چيگ ھمدا اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ سره موجود
دي په تگولوپيشگو كيگ د توقيف شوو كسانو موقعيت او د ھغوي د توقيف الملونه د ھغو ي كورنيو ته نه و خگركگند شوي ،په داسيگ حال
كيگ چيگ د ايساف او محلي چارواكو خگخه د معلوماتو د اخيستو لپاره زياتيگ ھليگ حگليگ په ديگ اؤه ترسره شوي دي .دغه أول
وضعيت د ھغو غوشگتنو سره په تناقض كيگ دي چيگ په تاكتيكي الرشگودونو كيگ شوي دي چيگ ھغه دا اعالموي چيگ ايساف بايد
ليكلي يادداشگت د تگولو اؤيكو سره يو حگاي پريإدي چيگ كورنة وكؤاي شي د دغيگ الريگ خپلوان تعقيب كؤي ،خو دغه كار د كورنيو د
وينا له مخيگ نه دي ترسره شوي.

 .2 .4پر كليو بانديگ ناخگاپي بريدونه
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ ته دديگ راپورونه رسيدلي دي چيگ په حگينو سيمو
كيگ د شپيگ تالشة او بريدونه د تگول كلي پر خالف ترسره شوي دي .ددغو عملياتو په پايله كيگ ملكي تلفات په أيرو پيشگو كيگ
رامنحگته شوي دي چيگ په كيگ د پكتيا واليت د ساوه كلي چيگ د احمد اباد په ولسوالة كيگ موقيعت لري د جوالي په  10د داسي
بريد ھدف كگرحگيدلي .د نؤيوالو نظامي حگواكونو او د افغان امنيتي حگواكونو د كگأو عملياتو په پايله كيگ دغه كلي محاصره شو او
په كيگ دريگ كورونه تالشي شول ،چيگ په پيشگه كيگ يو تن ملكي وكگؤي ووژل شو او  14نور توقيف كؤاي شول ،وروسته بيا اوه
تنه د جوالي په  12نيگتگه خوشيگ كؤاي شول.
د نوومبر په  6نيگتگه د زابل واليت د نوبھار مشرانو والي ته شكايت وكؤ او په ھغه كيگ ييگ د يو لؤ ھغو د شپي له خوا د ناخگاپي
بريدونو يادونه وكؤه چيگ د شاھكال په كلي كيگ د راپورونو له مخيگ دريگ دوكانونه وسوحگول شول ،د دريو بيال بيلو كليو خگخه
دريگ ملكي كسان ووژ ل شول او يوتن ونيول شو.
د أسمبر په لومؤة نيگتگه د ايساف او ملي پوليسو له خوا په شاه ولي كوتگ كيگ كگأ عمليات د شكمنو دولت ضد عناصرو پر
خالف په دوو ورحگو كيگ ترسره شول .په لومؤة ورحگ د سرچينو په حواله دولت پلوه حگواكونو نإديگ  40د اوسيدنيگ
كورونه د كندالن په كلي كيگ محاصره كؤل .ملكيتونو ته تاون ورسيد او د ايساف/افغان امنيتي حگواكونو  100تنه نارينه او
ھلكان د كورونو خگخه په يوه كور كيگ د پوشگتنو لپاره راتگول كؤل .پنحگه تنه نارينه په شگكاره سره تورن وبلل شول او د
معلوماتو له مخيگ د دولت پلوه حگواكونو لخوا تر شكنجيگ النديگ راغلل .د معلوماتو سره سم ھغوي د يويگ ونيگ خگخه
راحگوؤند كؤاي شوي ،په يخو اوبو كيگ غوتگه كؤاي شوي ،د برق شاك وركؤل شوي او وھل شوي دي .وروسته دغه پنحگه
تنه بل كور ته بوول شوي ،د راپورونو له مخيگ أيزل وربانديگ پاشل شوي او اور ورته لكگول شوي دي .دغه كور ھم تخريب
شوي دي .دوه نور ملكيان د عملياتو په جريان كيگ وژل شوي دي .نؤيوالو نظامي حگواكونو او د افغان ملي امنيتي حگواكونو
إل تر إله په دغه سيمه كيگ يو بل كلي )تنكگي كلي( ته ورغلي دي ،چيگ ھلته ھغوي  30كسان توقيف كؤي دي .د كندالن په
كلي كيگ كورونو ته د تاوان اوشگتو راپورونه د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو
خگانكگيگ ته وركؤل شوي دي ،او د راپور له مخيگ د كندالن د كلي د شگوونحگي يوه برخه ھم ويجاؤه شويگ ده.
ايساف د  2010د أسمبر د  11خگخه تفتيش پيل كؤي دي او ھغه معلومات چيگ تر السه شوي دي د  2011د جنورة په 21
نيگتگه تصديق شول .تفتيش دا په أاكگه كؤه چيگ كليوالو تگولنو د ملكي تلفاتو افواھات رد كؤي دي .خگيؤنو دا په أاكگه كؤه
چيگ  15تنه ملكي كسان چيگ اوه تنه ملكيان ھم په كيگ شامل و د "دشگمنيو له امله" وژل شوي دي .ايساف د عملياتو په
ترخگ كيگ تگوليگ اوازيگ رديگ كؤيگ .د أسبمر په  9نيگتگه د جمھوي رياست يو پالوي له كابل خگخه دغيگ سيميگ ته
والؤ چيگ ھلته خگيؤنيگ بشپؤيگ او ولسمشر ته راپور وركؤي .دغه راپور عامه نشر ته نه دي سپار ل شوي .والي
ھمدارنكگه ژمنه كؤيگ ده چيگ د تحقيقاتو لپاره يو كميسيون وتگاكي چيگ ال تر اوسه ھم نه دي تگاكل شوي.

 -1د جنورة په  20نؤيوالو نظامي حگواكونو او افغان امنيتي حگواكونو د غزني واليت د قره باغ په ولسوالة كيگ په كگأه سره د تالشة عمليات وكؤل .د
عملياتو په ترخگ كيگ خگلور تنه ووژل شول او پنحگم تن ونيول شو .كه خگه ھم واليتي چارواكو د ديگ ادعا وكؤه چيگ دوه تنو له طالبانو سره
اؤيكيگ درلوديگ او دوه نور ييگ كوچنيان و .د اپريل په  24بيا ھم د غزني واليت د قره باغ په ولسوالة كيگ د نؤيوالو نظامي حگواكونو له خوا د
شپيگ له خوا بريد كيگ يو ملكي ووژل شو او د ھغه ورور ونيو ل شو .د راپورونو له مخيگ دواؤه يي ملكي كسان او دورحگيگ د كار مزدوران و .د
أسمبر په  6نيگتگه نؤيوالو نظامي حگواكونو د غزني په شگار او د پكتيا په واليت كيگ د شپيگ پر مھال بريد ترسره كؤه .د تالشة پر مھال ملكيتونو ته
تاوان واوشگت او دريگ كسان ونيول شول ،كه خگه ھم د راپورونو له مخيگ په دغه وخت كيگ نؤيوالو حگواكونو ديگ ته اشاره وكؤه چيگ ھغوي
دغه ناخگاپي بريد د ديگ لپاره وكؤ چيگ يو تن تر ھدف النديگ راولي .كورنيو د كور د خگشگتن او د ھغه د زوي د خالصون غوشگتنه درلودله.
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 .3 .4د ايساف له خوا د شپيگ د ھغو ناخگاپي بريدونو تفتيش چيگ ملكي تلفات ييگ رامنحگته كؤي دي
د ھغو نظامي عملياتو چيگ د ايساف له خوا ترسره كيإي لومؤني تحقيقات سمالسي د عملياتو د پاي ته رسيدنيگ وروسته كيإي .ايساف
معموال د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ سره او يا ھم د نورو اؤوندو اؤخونو سره د
خپل پلتگونو پايليگ نه شريكوي او نه ھم په ديگ اؤه كوم معلومات وركوي چيگ خگه أول اقدامات ييگ د تحقيقاتو وروسته سرته
رسولي دي .د ھيواد په كچه اغيزمن شوو تگولنو د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ ته
وويل چيگ ھغوي د تفتيش د پايلو خگخه خبرتيا نه لر ي او نه ھم په ديگ پوھيإي چيگ آيا پلتگني ترسره شوي دي او كه نه؟
ايساف د لومؤنيو خگيؤنو د ميتود او تركيب په اؤه معلومات نه وركوي  .د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري
حقونو خگانكگيگ د ديگ لپاره ھليگ حگليگ كؤيگ دي چيگ د ايساف سره په أيرو پيشگو كيگ د ملكي تلفاتو او شپيگ له خوا د
تالشيو په اؤه په أير مشكل سره د موضوعات تعقيب كؤي .دواؤو موسسو يوازيگ يو خگوپيشگي مستنديگ كؤي دي چيگ په ھغو كيگ
خگيؤنيگ په بشپؤه توكگه ترسره شوي دي او پايليگ ييگ اعالن شوي دي .د افغانستان د ملي امنيتي حگواكونو او د ايساف له خوا د
فبرورة د  12نيگتگيگ د شپيگ له خوا د ھغه نا خگاپي بريد په كگأه سره خگيؤنه وكؤه چي د كگرديز په شگار كيگ رامنحگ ته
شويگ وه او د ھغيگ په ترخگ كيگ پنحگه ملكيان وژل شوي ،خگلور تگپيان او اته نور توقيف كؤاي شوي وو .د ايساف له خوا پلتگل
او جبران خساره د يوناما د بشري حقونو د خگانكگيگ د تحقيقاتو او د رسنيو د راپورونو په پايله كيگ ترسره شوي دي .د راپور
وروستنة پايليگ د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ او يا ھم اغيزمنيگ شويگ كورنة ته
نه ديگ ابالغ شوي.
ايساف مطبوعاتي خبرتياويگ خپريگ كؤي دي چيگ په ھغو كيگ د شپيگ له خوا د حگينو بريدونو په اؤه معلومات شته ،چيگ زياتره
وخت د عملياتو طرز خگركگندوي او ھغه تورونه ردوي چيگ وژل شوي او توقيف شوي كسان ملكي وكگؤي و.
د دغو أيرو پيشگو په اؤه د شفافيت او احتساب نشتوالي ،په جوته توكگه په اغيزمن أول پلتگلو كيگ پاتيگ راتلل او د ھغو كسانو عدلي
تعقيب چيگ په زياتو پيشگوكي د سرغؤونو او ناوؤه عمل مسئوليت لري  ،د ھغو كسانو د موقعيت په اؤه د معلوماتونشتوالي چيگ توقيف
شوي ديد دي تر خگنكگد وژل شوو ،تگپي شوو كسانو او د ملكيتونو د تخريب په بدل كيگ د خساريگ په جبران كولو كيگ ستونزيگ
ھغه تكراري انديشگنيگ دي چيگ كليوال او واليتي چارواكي ورسره مخ دي .د جنورة د مياشتيگ تاكتيكي الرشگود تر يوه حده دغو
انديشگنو ته حگواب ويلي دي ،خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگه ديگ ته ادامه
وركوي چيگ دغه أول انديشگنيگ چيگ د شپيگ له خوا د ناخگاپي بريدونو په اؤه دي د  2010د أسمبر د مياشتيگ د نوي تاكتيكي
الرشگود د نشر وروسته ثبت كؤي.

 .4 .4د شپيگ له خوا د بريدونو پر خالف الريونونه
د شپيگ له خوا د ھغو تالشيو له امله چيگ د ھيواد په بيال بيلو برخو كيگ تر سرھشويگ الريونونه راپاروليگ خگو د دغو بريدونو او
ملكي وكگؤو د توقيف پر خالف مظاھره وكؤي .د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د
لوكگر واليت د پل علم په ولسوالة ،د وردكگو د واليت د سيد اباد په ولسوالة ،د كنؤ واليت د بر كنؤ په ولسوالة ،د ننكگرھار د واليت د
سره رود په ولسوالة ،د پكتيا واليت د كگرديز په ولسوالي ،د غزنيگ واليت د قره باغ په ولسوالة ،او نوريگ په كابل ،ھلمند ،كندھار او د
ننكگرھار په واليتونو كيگ مستنديگ كؤي دي .د موجودو معلوماتو له مخيگ دا خگركگنده نه ده چيگ د مظاھره كوونكو غوشگتنيگ د
دولت او نؤيوالو حگواكونو له خوا په پام كيگ نيوليگ شوي دي او كه خگنكگه.

 .5د عملياتو حگانكگؤي حگواكونه
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ ته دا ستونزمنه وه چيگ د حگانكگؤو حگواكونو ،په
تيره بيا د امريكا د متحده اياالتو د عملياتو د حگواكونو پر فعاليتونو نظارت ولري او په كافي توكگه ھغه مستند كؤي .تاكتيكي الملونه او
په قصدي توكگه د معلوماتو نشتوالي د دغه أو ل عملياتو په اؤه ستونزيگ راوالؤوي .د امريكا د متحده اياالتو حگانكگؤي حگواكونه د
راپورونو له مخيگ د ايساف تر قومانديگ النديگ د مارچ په مياشت كيگ راوستل شوي دي چيگ د نظامي عملياتو ال زيات يو والي او
ھمغإي رامنحگته كؤي .په  2010كيگ ال زيات ملكي افغانان د حگانكگؤو حگواكونو د عملياتو په پايله كيگ اغيزمن شول حگكه چيگ د
حگانكگؤو حگواكونو په شميره او د بريدونو په شميره دواؤو كيگ زياتوالي راغلي چيگ د ھغو په پايلو كيگ د طالبانو قوماندانان يا
ووژل شول او يا ھم ونيول شول.
جنرال پتريوس د كگنگو مطبوعاتي راپورونو د الريگ دا اعالن كؤي دي چيگ د  2010د مة له مياشتيگ خگخه د جوالي تر پاي
پوريگ حگانكگؤو حگواكونو نإديگ  3000د شپيگ له خوا ناخگاپي بريدونه كؤي دي چيگ  365د "ترھكگرو مشران"  1355 ،د
طالبانو د صفوفو جنكگيالي يي نيولي او  1031تنه نور ييگ وژلي دي 1.دا معلومه نه ده چيگ په ديگ ارقامو كيگ ھغه ملكيان ھم شامل
دي او كه نه چيگ د ايساف د وينا له مخيگ "شكمن ترھكگر" كگنگل كيإي.
د حگواك زياته كارونه ،ناوؤه سلوك ،د ملكيانو وژنه او تگپي كول او د ملكيتونو زيانمنول په حگينو ھغو پيشگو كيگ شامل دي چيگ په
كيگ حگانكگؤي حگواكونو برخه درلودله .د رسنيو د راپورونو له مخيگ ولسمشر كرزي په كراتو د ديگ غوشگتنه كؤيگ ده چيگ د
" -1د امريكا د متحده اياالتو د شپيگ له خوا بريگدونو باندي رنگا" كگاري بورتر ،د اسيا تگايمز د  2010د سپتمبر " ،16حگانكگؤو حگواكونو 300
طالبان او د القاعده مشران له منحگه وؤي دي ،جنرال پيتريوس وايي" تگيلكگراف 2010 ،د اكتوبر 15
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امريكا د متحده اياالتو خاص حگواكونه بايد د شپيگ له خوا بريدونه پاي ته ورسوي او داييگ په أاكگه كؤيگ ده چيگ د شپيگ د مھال
بريدونه بايد د افغانستان د قوانينو په چوكاتگ او صالحيت كيگ ترسره شي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ په  2010كيگ په نمونه ييگ أول  13داسيگ
پيشگيگ ثبتيگ كؤي دي چيگ په ھغو كيگ حگانكگؤو حگواكونو ونأه درلوده .په دغو أيرو پيشگو كيگ چيگ په كيگ ھوايي بريدونه
او حگمكني عمليات شامل و او په كيگ حگانكگؤو حگواكونو كگأون درلود ملكي تلفات منحگته راغلي دي .إل تر إله په شپإو پيشگو كيگ
يا خو افغان كوماندوكگان او افغان ملي امنيتي حگواكونو حضور درلود.
د  13ثبت شويو پيشگو له جمليگ خگخه ،د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگي د خاص
اروزكگان د ولسوالة د جنوري د مياشتيگ د  30نيگتگيگ  ،د كگرديز په ولسوالة كي د فبروري د مياشتيگ د  12نيگتگيگ او د
چارچين 1په ولسوالي كيگ د فبروري د  21نيتگي د دريو پيشگو په اؤه چيريگ چيگ ايساف خگيؤنيگ كؤي او د عملياتو پرمھال ييگ د
تگپيانو او وژل شويو كسانو لپاره پيسيگ تاديه كؤي ،معلومات لري .د لومؤة پيشگيگ په اؤه د مشرانو او د ولسوالة د چارواكو تر منحگ
ناسته ترسره شويگ او د پاتيگ دوو پيشگو په اؤه پراخيگ خگيؤنيگ ترسره شوي ،كه خگه ھم چيگ د فبرورة د  12نيگتگيگ د پيشگو
په اؤه د يو لؤ خپلواكو خگيؤنو وروسته كوم چيگ د يوناما د بشري حقونو د خگانكگيگ او يوه خبريال له خوا ترسره شوي ،خگيؤنيگ
پيل شوي .په ديگ پيشگه كيگ حكومت قربانيانو ته خساره وركؤيگ ده خو معلومه نه ده چيگ نؤيوالو پوحگي حگواكونو د ھغه پوحگي
واحد او سرتيرو په اؤه چيگ دغه بريد ييگ ترسره كؤي كوم انظباطي عمل ترسره كؤي وي.
د فبرورة د مياشتيگ د  21نيگتگيگ په پيشگه كيگ ،د متحده اياالتو د يويگ خگيؤنيگ په پايله كيگ د شگكيلو سرتيرو په وؤانديگ
انظباطي تدبيرونه پلي شوي .د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو د خگانكگيگ په حواله
 COMISAFھم د ملكي كسانو د تلفاتو د مخنيوي په خاطر د موجوده الرشگودونو سره په مطابقت كيگ او د پوھاوي د شگه كولو په
موخه اصالحي كگامونه او پريكؤيگ اختيار كؤيگ دي.
د خاصو حگواكونو له خوا د عملياتو د ترسره كيدو ،په حگانكگؤيگ توكگه ،د شپيگ له خوا د بريدونو ،تالشيو او نيولو د عملياتو په
ھكله متاثره شويو ،واليتي ،ملكي او امنيتي حگواكونو انديشگنه خگركگنده كؤيگ .د بيلكگيگ په توكگه ،د جوالي د مياشتيگ په 21
نيگتگه ،مشرانو د كورنيو چارو د وزارت او د اكگست د مياشتيگ په  4نيگتگه ،د افغان امنيتي حگواكونو ،حگايي حگواكونو ،ولسي
جركگيگ او مشرانو جركگيگ د استازيو سره ليدلي خگو د كابل واليت د موسھي په ولسوالة كيگ د خاصو حگواكونو له خوا د شپيگ د
بريد په اؤه چيگ په پايله كيگ ييگ  4ملكي كسان وژل شوي ،شكايت وكؤي .د ولسوالة د كچيگ چارواكو او حگايي افغان امنيتي
حگواكونو ويلي دي چيگ دغه يرغل د دوي سره نه دي ھمغإي شوي.
په ھغو پيشگو كيگ چيگ حگانكگؤي حگواكونه شگكيل وي د ھغوي په ھكله كم راپورونه ثبت كيإي ،او دا اكثره د ھغو شگكيلو ملكي كسانو
لپاره ستونزمن كار دي خگو د بيال بيلو واحدونو ترمنحگ د توپير خگرك ولكگوي او دا جوته كؤي چيگ په كومو عملياتو كيگ خاصو
حگواكونو او په كومو عملياتو كيگ دايمي نؤيوالو پوحگي حگواكونو ونأه درلودله .خاص حگواكونه اكثره د اطالعاتو لپاره او يا د معلوماتو د
برابرولو لپاره غوشگتنو ته حگواب نه وايي .ھغه ملكي كسان چيگ د دغه أول عملياتو له امله زيان ويني ،نه پوھيإي چيگ له چا سره اؤيكه
ونيسي او ھمدارنكگه د توقيف شويو كسانو د حگاي او خساريگ د جبران په ھكله معلومات تر السه كؤي.

 .6د ملكي كسانو د تلفاتو پلتگنه او حساب وركول نه
 .1 .6ايساف
 -1د جنوري د مياشتيگ په  30نيگتگه امريكايي حگانكگؤو حگواكونو او افغان امنيتي ساتونكو د اروزكگان واليت په خاص اروزكگان ولسوالي كيگ د
شپي تالشي عمليات ترسره كؤي  ،چي په نتيجه كيگ يي يو ماشوم او خگلور تنه وژل شوي دي .د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ وژل شوي دري تنه
ملكي كسان تشخيص كؤي او يوه شگحگه ھم په ديگ عملياتو كيگ تگپي شويگ ده  .د ايساف د يوه بيان مطابق ،تگول خگلور وؤاه كسان دولت ضد
عناصر بلل شوي او دا وژنيگ او تگپي كيدل د أزو د تبادليگ پر مھال رامنحگ ته شوي .د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د
بشري حقونو د خگانكگيگ د خگيؤنو پر اساس د پيشگيگ دغه بنگه د شك او ترديد وؤ ده .د امريكا حگانكگؤو حگواكونو د ديگ پيشگيگ په تعقيب د
ولسوالة د چارواكو او مشرانو سره غونأه كؤيگ او د فرورة په مياشت كيگ ييگ د مالي تادياتو لؤة پيل كؤ يگ ده .د پكتيا واليت د كگرديز په مركز
كيگ د امريكا د خاصو حگواكونو او افغان كومانأوكگانو له خوا د شپيگ په يوه يرغل كيگ چيگ د فبروري د مياشتيگ په  12نيگتگه ترسره شو5 ،
ملكي كسان چيگ  3ييگ شگحگيگ وي وژل شوي او د يوه  15كلن ماشوم په شمول  4ملكي كسان تگپيان شوي دي .د نؤيوالو پوحگونو او كورنيو
چارو له خوا په يوه كگأه خگيؤنه كيگ خگركگنده شويگ چيگ نؤيوال پوحگي حگواكونه د دريو شگحگو د وژلو مسؤول دي او د اپريل د مياشتيگ د 4
نيگتگي په يوه مطبوعاتي پانگه كيگ راغلي دي چيگ ،موإ د خپلو افغان امنيتي شريكبانگو سره خبرو ته دوام وركوو خگو په راتلونكو عملياتو كيگ
خپله ھمغإي شگه كؤو او د داسيگ تيروتنو د بيا پيشگيدو خگخه مخنيوي وشي .د فبروري د مياشتي په  21نيگتگه ،د دايكندي په واليت كيگ د كجران د
ولسوالي خگخه د چارچين ولسوالي ته د دريو موتگرو په يوه كاروان چيگ نإديگ  45تنه سپرلة ييگ انتقالوليگ ھوايي بريد ترسره شو ،چيگ په پايله
كيگ ييگ  32ملكي كسان وژل شوي او  14نور ژوبل شوي دي .د مة د مياشتيگ په  29نيگتگه USFOR-A ،له خوا د امريكا د پوحگونو د سلوك او د
پيشگيگ د خگرنكگوالي په اؤه د متحده اياالتو د يويگ خگيؤنيگ پايليگ خپريگ كؤي .جنرال مك كرستال د خگؤينيگ پايليگ منلي او دملكي كسانو د
تلفاتو دكچيگ د راكمولو په موخه د الرشگودونو سره مطابقت او پوھاوي د شگه كولو په ھكله پريكؤيگ تصويب كؤيگ .خگيؤنيگ ھمدارنكگه د متحده
ايالتو د ھوايي حگواكونو له خوا د اصالحي تدبيرونو او ھمدارنكگه د شگكيلو كسانو په وؤانديگ د انظباطي الرشگودونو د خپلولو لپاره الر ھواره كؤه.
د متحده اياالتو خاصو حگواكونو د ھوايي بريد له امله زيانمنو كورنيو ته د مركگ مؤينيگ او تگپي كيدو لپاره نقديگ تاديات وركؤي.
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د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د ملكي كسانو د تلفاتو نإديگ  172پيشگيگ چيگ په ھغو
كيگ د شپيگ له خوا يرغل ،ھوايي بريدونه او د قوي كارول شامل دي ،كوم چيگ د حكومت پلوه حگواكونو لخوا كارول شوي راپورونه
ثبت كؤي دي .د ديگ بيان معلومول ،د ھريگ پيشگيگ په ھكله د معلوماتو تر السه كول او ھمدارنكگه د چا له خوا د ابتدايي تحقيقاتو د
ترسره كولو په شمول ،او دا چيگ نور تحقيقات ترسره شوي يا نه د معلومولو ھخگيگ زياتره بريالة نه ويگ.
په ھغو پيشگو كيگ چيگ تحقيقات ترسره شوي ،يا خو دا خگيؤنيگ د نؤيوالو پوحگي حگواكونو او يا افغان امنيتي حگواكونو او يا ھم د
دواؤو خواوو له خوا ترسره شوي ،ددي پايلي په نادره توكگه قربانيانو او د ھغوي خپلوانو ته په أاكگه كيإي او د كورنيو لپاره د خساريگ
ترالسه كول په يو ستونزمن كار اوؤي .ايساف ھم د ھغو كسانو په ھكله چيگ د ملكي كسانو د تگپي كيدو او وژل كيدو په پيشگو كيگ شگكيل
يا مسؤول كگنگل شوي وي د ھغوي د عدلي تعقيب د پروسيگ په ھكله ،په منظمه توكگه معلومات نه برابروي.

 .1 .1 .6د ملكي تلفاتو په اؤوند انضباطي اجراآت
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د تالشي او نيولو د عملياتو چيگ زياتره د شپيگ د
يرغل ،ھوايي بريدونو )د نورو معلوماتو لپاره د تالشي ،نيولو او ھوايي بريدونو برخيگ ته مراجعه وكؤئ( خگخه را والؤيإي يو شمير
خگيؤنيگ تعقيب كؤي دي .د موجوده اطالعاتو پر بنستگ د ھغو كسانو په وؤانديگ چيگ مسؤول كگنگل كيإي د كوم أول اساسي
انظباطي طرز العملونو د پليگ كيدو خگرك ولكگول شي ،امكان نه ليدل كيإي 1.د ملكي تلفاتو او تگپي كيدو په تؤاو د نه تعقيب شتون د
انديشگنيگ د ستر المل په حيث پاتيگ شوي دي ،د سرتيرو وركوونكي ھيوادونه بايد د جدي سرغؤونو د تعقيب د ترسره كولو لپاره
مناسبيگ خگيؤنيگ ترسره كؤي.

 .2 .6افغان ملي امنيتي حگواكونه
نه د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او نه ھم د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د نؤيوالو پوحگي حگواكونو او افغان ملي
امنيتي حگواكونو ترمنحگ ،چيگ په اصطالح حكومت پلوه حگواكونه ھم ورته ويل كيإي د عمل كوم توپير ليدلي دي .د دفاع وزارت په
ديگ نه دي توانيدلي چيگ د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ ته د ملكي كسانو د
ريشگتينيگ شميريگ په ھكله كوم چيگ د افغان ملي امنيتي حگواكونو د عملياتو په پايله كيگ رامنحگته شوي ،توضيحات وؤانديگ
كؤي .په ھغو  6پيشگو كيگ چيريگ چيگ د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ حكومت
پلوه حگواكونو ته د منسوب شويو ملكي تلفاتو د شمير خگرك لكگولي وه 4 ،دوسييگ خگيؤل شوي او مرتكبينو ته ييگ د محاكميگ او
توقيف الر ھواره كؤيگ ده .
د زياتيگ قويگ د كارونيگ په دريو پيشگو كيگ چيگ په نتيجه كيگ ييگ ملكي كسانو ته تلفات اوشگتي ،د افغان ملي امنيتي حگواكونو
غؤي تر عدلي تعقيب النديگ نيولي دي .په دريو واؤو دوسيو كيگ مرتكبينو ته د بند سزا وركؤل شويگ ده .د جنورة د مياشتيگ په  18د
پكتيا واليت د كگرديز په شگار كيگ د زياتيگ قوي د كارونيگ پر مھال چيگ كله د افغان ملي پوحگ يوه سرتيري په يوه ملكي شخص
د حگان وژونكي شك وكؤ تگپي كؤ ،نوموؤي سرتيري ته د ملكي شخص د تگپي كيدو له امله د  12كلونو بند سزا وركؤل شويگ ده .د
مارچ د مياشتيگ په  28نيگتگه د ھرات واليت د كگذريگ په ولسوالة كيگ د افغان ملي پوليسو په يوه تالشي كيگ د يويگ نقليه
وسيليگ د نه دريدو په نتيجه كيگ د دوو كسانو د مؤينيگ او تگپي كيدو پخاطر د افغان ملي پوحگي يوه سرتيري ته د  20كلونو بند سرا
وركؤل شويگ ده .د اپريل د مياشتيگ په  29نيگتگه ،په خوست كيگ د نقليه وسيليگ يو چلوونكي ھغه مھال د افغان ملي پوليسو د يوه
چارواكي له خوا چيگ كله نوموؤي د خپليگ نقليه وسيليگ په درولو كيگ پاتيگ راغلي ،په أزو وواژه .د افغان ملي پوليسو سرتيري
ونيول شو او محاكمه شو خو بيا وروسته د قرباني شخص د كورنة سره د يويگ جركگي له خوا د جوؤ جاؤي په نتيجه كي وبخشگل شو،
خو دديگ سره سره نوموؤي ال ھم په توقيف كيگ وخت تيروي.

 .3 .6د پلتگنو اؤوند د عمومي راپور نه وركول او د تعقيب نشتون.
د ملكي تلفاتو د يو شمير پيشگو په اؤه حكومتي خگيؤنيگ ،د ولسمشر له خوا د تگاكل شويو كميسيونونو خگيؤنيگ او يا د نؤيوالو پوحگي
حگواكونو او افغان پوحگي حگواكونو له خوا كگأه خگيؤنيگ ترسره شوي دي .د ملكي تلفاتو د پيشگو په اؤه واليانو ھم د ھيواد په كچه
خگيؤنيگ ترسره كؤي دي او په ديگ خگيؤنو كيگ د واليت اكثرو ملكي او پوحگي چارواكو كگأون درلود .د لوؤيگ كچيگ د دوسيو د
خگيؤنيگ په موخه د ولسمشر له خوا تگاكل شوي كميسيونونه په منظمه توكگه جوؤ شوي او په ديگ كميسيونونو كيگ يو شمير سياسي،
ملكي او پوحگي چارواكو او يا د حكومت د لوؤيگ كچيگ چارواكو كگأون درلود.
افغان ملي امنيتي حگواكونو او نؤيوالو پوحگي حگواكونو په يو شمير مواردو كيگ په كگأيگ خگيؤنيگ پيل كؤي د ي .د دغو پيشگو
زياتره برخه ناخگركگنديگ خگيؤنيگ جوؤوي او ھمدارنكگه د پريكؤيگ نيولو د مسئوليت د كچيگ په ھكله د نه روشگانه
 -1د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگه د دوو روانو قضيو په ھكله چيريگ چيگ د شخؤيگ پر مھال د
بشري حقونو د سرغؤونو لپاره امريكايي سرتيري ترعدلي تعقيب النديگ نيول شوي معلومات لري .په لومؤة قضيه كيگ ،د تكزاس ايالت په فورتگ
ورث كيگ د  5سترايكر غنأ د دوھمي پياده فرقي خگخه د  2010د مة او جنوري د مياشتو ترمنحگ په كندھار كيگ د دريو ملكي افغانانو د وژنيگ په
تور ،د پنحگو امريكايي سرتيرو محاكمه جريان لري .په دوھمه قضيه كيگ ،د سپتمبر د مياشتيگ په  26نيگتگه د لغمان واليت د علي شينكگ په
ولسوالة كيگ د يوه ملكي شخص د وژلو په تور يو امريكايي سرتيري په امريكا كيگ تر محاكميگ النديگ دي .نؤيوالو حگواكونو يوه سؤي د امر د نه
منلو او د نه دريدلو په خاطر نيولي .نوموؤي شخص يوه موقتي توقيف حگاي ته وؤل شوي او له ابتدايي تحقياقاتو خگخه ورسته وژل شوي دي .نؤيوالو
حگواكونو د قضييگ په ھكله خگيؤنيگ ترسره كؤي او په جالل اباد كيگ د ايساف د حقوقي مشارو له قوله تورن شخص اوس مھال تر محاكميگ
النديگ دي.
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اختياراتو/ماموريت ،د وخت د اندازيگ او معلوماتو د نشتون مسألي دي .په دغه أول زياترو پيشگو كيگ د افغانستان د بشري حقونو
خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگه نه دي توانيدلي خگو دا معلومه كؤي چيگ ايا د خگيؤنيگ اركگان او ھغه كسان
چيگ په مستقيمه توكگه په ديگ پيشگو كيگ شگكيل دي په مناسبه توكگه دغه مساله تعقيب كؤي او يا ييگ ھغه وؤانديزونه پلي كؤي .د
خگيؤنو پايليگ د خلكو سره په نادره توكگه شريكيگ شوي او د خگيؤنو د پايلو په ھكله متاثره شويو تگولنو ،كورنيو او قربانيانو ته كم
معلومات وركؤل شوي دي.
د ولسمشر له خوا د ملكي تلفاتو او جدي سرغؤونو د خگيؤنو په موخه يو شمير تگاكل شوي كميسيونونه جوؤ شوي .په دغه كميسيونونو كيگ
لوؤ رتبه مشاورينو او د بيال بيلو وزارتونو چارواكو او ھمدارنكگه د پارلمان غؤو كگأون درلود .د يويگ پيشگيگ د پيشگيدو ژر وروسته د
خگيؤنو كميسيون په كار پيل كؤي خو د ديگ أول كميسيونونو وخت ،اختيارات او طرز العملونه روشگانه نه دي او پايليگ ييگ د خلكو په
اختيار كيگ نه ديگ وركؤل شوي .د دغو كميسيونونو پايليگ په مستقيم أول ولسمشر ته وؤانديگ شوي او دغه پايليگ د اغيزمن شويو
تگولنو او كورنيو او حتي په حگينو مورادو كيگ د واليتي چارواكو سره ھم نه دي شريكيگ شوي.
ولسمشر كرزي په يوه شمير مواردو كيگ كميسيون ته دنده سپارليگ خگو د كميسيون پايليگ د ايساف سره شريكيگ كؤي .متاثره شويو
كورنيو ته په يو شمير قضيو كيگ د خساريگ جبران وركؤل شوي خو د موجوده معلوماتو پر بنستگ د كميسيون د معلوماتو او پايلو په
نتيجه كيگ خگوك تر عدلي تعقيب النديگ نه دي نيول شوي.
په يوه پيشگه كي چي د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ لخوا تعقيب شوه د زيانمن
شوي شخص خپلوانو د خساريگ د جبران اخيستلو خگخه انكار كؤي او د وژنيگ په ھكله ييگ د تحقيقاتو غوشگتنه وكؤه .د مارچ د
مياشتيگ په  21نيگتگه ،د ميدان وردكگو د واليت د چك په ولسوالة كيگ د امريكايي او افغان حگواكونو له خوا د كور د تالشة پر مھال
يو  92كلن سؤي وژل شوي .كه خگه ھم چيگ د نؤيوالو پوحگي حگواكونو له اؤخه متاثره شويگ كورنة ته د پيسو د وركولو وؤانديز
شوي خو كورنة د پيسو وؤانديز رد كؤي او د ھغو كسانو چا چيگ ناسم معلومات برابر كؤي او دغه يرغل ييگ ترسره كؤي د ھغوي د
محاكميگ غوشگتنه كوله .د اپريل د مياشتيگ په  5نيگتگه ،د قربانيانو خپلوانو او د واليتي شورا غؤو د امريكايي پوحگونو د اأيگ
خگخه ليدنه كؤيگ ده او په ھغه حگاي كيگ امريكايي حگواكونو د متاثره شويگ كورنة خگخه د مؤينيگ په ھكله د بخشگنيگ غوشگتنه
كؤيگ ده او وييگ ويل چيگ ھغوي ته په ديگ ھكله سم معلومات نه و وركؤل شوي او ژمنه ييگ وكؤه چيگ خودقرباني د كورنة سره
يي د ھر أول مرستي ژمنه وكؤه .د كورنة غوشگتنه وه چي قانوني تعقيب او حساب وركونه صورت ومومي خو په دي اؤوند د امريكايي
حگواكونو لخوا حگواب نه دي وركؤل شوي.
د جوالي د مياشتيگ په  8نيگتگه ،ايساف حگواكونو د خوست په واليت كيگ د ساليرنو د اأيگ خگخه د ھاوانو خگو كگولة فير كؤيگ.
يو ھاوان د پكتيا دواليت د جاني خيلو د ولسوالة په مياخيلو بازار كيگ راپريوت چيگ په نتيجه كيگ ييگ  6ملكي كسان مؤه او  9نور
كسان تگپيان شول .افغان ملي امنيتي حگواكونو او د ايساف د ارزونيگ تگيم د ايساف د حگاي مركز خگخه د ھاوانو د ويشتلو پيشگه
چيگ په نتيجه كيگ ييگ ملكي كسانو او جايدادونو ته تاوان اوشگتي ،وخگيؤله .ايساف د حگايي مشرانو سره په يوه ناسته كيگ د دغيگ
پيشگيگ مسئوليت منلي .د پكتيا واليت د والي مرستيال بيا د حگايي مشرانو سره ليده كاته ترسره كؤي او د مؤو او تگپي شويو كسانو د
قربانيانو سره ييگ نقدي مرسته كؤيگ ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د نؤيوالو حگواكونو له خوا د كليدي مشرتابه شگكيلتيا
چي د ترھكگري پر ضد الرشگود پلي كيدو بساندي تاكيد كؤي چي دا د تگولنو سره د اؤيكو د تگينكگولو د يويگ مھميگ وسيليگ په حيث
پيژندلي دي .دا مساله ھم جوته شويگ چيگ د ھيواد په كچه زياتيگ بوختياويگ ترسره كيإي او د جكگؤيگ د زيان ارزونه په منظمه توكگه
ھغه مھال ترسره كيإي چيريگ چيگ د پيشگو په نتيجه كيگ ملكي كسانو ته مركگ ژوبله اوؤي  .د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ او د
افغاسنتان د بشري حقونو خپلواك كميسيون په دوامداره توكگه د ديگ دفاع كؤيگ ده چيگ ايساف ديگ د ملكي تلفاتو د پيشگيگ په تعقيب د
تگولنو سره سمدستي اؤيكيگ ونيسي او تگولنيگ دي دد پلتگنود پايلو خگخه باخبره وساتي.

 .4 .6د ملكي تلفاتو پر ضد د تگولنيگ الريونونه
د ھيواد په ختيحگ ننكگرھار كيگ ،په شمال كيگ د بلخ د واليت د مزار په شگار كيگ ،په جنوب كيگ د ھلمند د واليت په كگرم سير
ولسوالة كيگ ،په شمال كيگ د بغالن په واليت كيگ ،په مركزي سيمه كيگ د وردكگو د واليت په سيد اباد ولسوالة كيگ ،او په جنوب
ختيحگو سيمو كيگ په يو شمير نورو ولسواليو كيگ زياتره د حكومت پلوه حگواكونو له خوا د ھوايي بريدونو او شپيگ له خوا د تالشيو په
غبركگون كيگ د يو شمير زياتو خلكو په كگأون د اعتراض او خواشينة د خگركگندولو پخاطر الريونونه ترسره شوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د ھيواد په جنوب ختيحگو سيمو كيگ د شپيگ د
تالشيو په غبركگون كيگ د اعتراض او خواشينيگ د خگركگندولو  3دري مظاھري او د ھوايي بريد په غبركگون كيگ د اعتراض
كولو يوه مظاھره ثبت كؤيگ ده 1.په تگولو خگلورو الريونونو كيگ الريون كوونكو د نؤيوالو حگواكونو عمليات په حگانكگؤي أول د
 -1د غزني د واليت په قره باغ ولسوالي كيگ د نؤيوالو حگواكونو له خوا د شپي لخوا په يوه ترسره شوي يرغل كيگ د  2ماشومانو په شمول چيگ
عمرونه ييگ د 13او  15كلونو ترمنحگ وه خگلور ملكي كسان وژلي شوي دي.د جنوري د مياشتيگ په  23نيگتگه يو الريون ترسره شو .د جوالي د
مياشتيگ په  10نيگتگه ،د راپور سره سم د پكتيا واليت په احمد اباد ولسوالة كيگ د افغان امنيتي حگواكونو او حگانكگؤو حگواكونو له خوا په دريو
كورونو د شپيگ يرغل شوي چيگ په نتيجه كيگ ييگ  14كسان توقيف شوي دي .د راپور سره سم ،يو ملكي شخص وژل شوي او ملكيت ته يي زيان
رسيدلي او په ھمدي ورحگ ھم يو الريون ترسره شوي .د اكتوبر د مياشتيگ په  8نيگتگه ،د خوست واليت د نادرشاه كوتگ په ولسوالي كيگ 7
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حگانكگؤو حگواكونو لخوا د ملكي تلفاتو ،او د جايدادونو ورانول غندلي دي او ھمدارنكگه د توقيف شويو كسانو د خالصون غوشگتنه
شويگ ده .د جوالي د مياشتيگ د  10نيگتگيگ د الريون په تعقيب ،يو شمير توقيف شوي كسان له بند خگخه خالص شوي دي .په ھغه
الريون كيگ چيگ د اكتوبر د مياشتيگ په  8نيگتگه د موسي خيلو په ولسوالة كيگ د ھوايي بريد د ترسره كيدو په نتيجه كيگ چيري
چي  7اربكيو پوليسو ته مركگ ژوبله واوشگته  ،غندنه وكؤه او په دي ھكله يي د والي ،د پوليسو د مشر او د نؤيوالو حگواكونو سره د
غونأيگ/خبرو اترو غوشگتنه وكؤه .والي د سيمو د مشرانو سره خگو حگله ناستيگ ترسره كؤيگ خگو د ھغوي ترمنحگ
منحگكگؤيتوب وكؤي او د مركز)كابل( خگخه يي وغوشگتل خگو د قربانيانو كورنيو ته د خساريگ جبران وركؤي .دغه غوشگتن ليك د
پريكؤيگ نيولو په موخه ال ھم تر اوسه په مركز كيگ د چارواكو سره دي  .تر ھمديگ نيگتگيگ پوريگ ايساف د قربانيانو كورنيو ته د
خساريگ جبران نه دي وركؤي.
الريون كوونكو د نؤيوالو پوحگي حگواكونو او د افغان ملي امنيتي حگواكونو د عملونو په وؤانديگ مظاھري كؤي او د ھغو كسانو چا چيگ
ملكي كسان وژلي او يا تگپي كؤي دي ،د محاكميگ غوشگتنه كؤيگ ده  .دا الريونونه د عملياتو د مشروعيت په نظر كيگ نه نيولو سره او ھم د
نؤيوالو پوحگي حگواكونو په وؤانديگ د شكايتونو ،غصيگ او قھر يو أول خگركگندونه ده .حگينيگ الريونونه چيگ په تاوتريخوالي بدل شوي
دي او په يو شمير نورو كيگ بيا د نؤيوالو پوحگي حگواكونو او افغان ملي امنيتي حگواكونو له خوا د زياتيگ قوي د كارولو خگخه كار اخيستل
شوي چيگ په نتيجه كيگ ييگ ملكي كسانو ته تلفات اوشگتي دي .په حگينو ولسواليو كيگ تكرار شويو پوحگي عملياتو الريونونه راپارولي .د
اكگست په  17نيگتگه د ننكگرھار واليت د سره رود په ولسوالي كيگ د شپيگ د تالشة پر مھال دوه ملكي كسان وژل شوي ،دغيگ پيشگيگ
چيگ د  5مياشتو په ترخگ كيگ خگلورمه پيشگه ده  ،الريون راوپاراوه.
د مذھبي اشخاصو لكه ماليانو وژنو او نيونو ھم يو شمير الريونونه راپارولي دي .د جنوري د مياشتيگ په  28نيگتگه ،په كابل كيگ د
زياتيگ قوي د كارولو په يوه پيشگه كيگ د يوه مال وژنيگ الريون ته الر ھواره كؤه او ھمدارنكگه د اكگست په  16نيگتگه ،الريون
كوونكو د يوه بل مال د نيولو په اؤه چيگ كگمان كيده د حكومت ضد عناصرو سره تؤاو لري ،الريون وكؤ .د نؤيوالو پوحگي حگواكونو
له خوا د عملياتو په ترخگ كيگ چيگ په نتيجه كيگ ييگ  5مال يان ونيول شول ،الريون كوونكو د سپتگمبر د مياشتيگ په لومؤة
نيگتگه د جالل اباد -طورخم پر سؤك الريون ترسره كؤ .ھغوي د توقيف شويو كسانو د خالصون او د نؤيوالي پوحگي حگواكونو پر
حگاي د افغان ملي امنيتي حگواكونو له خوا د عملياتو د ترسره كولو غوشگتنه كوله .خگه موده وروسته خگلور تنه له بند خگخه خالص
شول.
زياتو الريون كوونكو د عملياتو د پاي ته رسيدو او د ملكي تلفاتوپه اؤوند د خساري د جبران او د جايدادونو د ويجاؤوني په ھكله د
خساريگ د وركولو او د حساب وركونيگ غوشگتنه كوله .دا روشگانه نه ده چيگ ايا د واليتي چارواكو يا نؤيوالو پوحگي حگواكونو له
خوا د الريون كوونكو غوشگتنو ته حگواب ويل شوي او يا ھم د ملكي كسانو د مؤينو او تگپي كيدو په ھكله تحقيقات ترسره شوي او
ھمدارنكگه مسؤول كسان تر عدلي تعقيب النديگ نيول شوي دي يا نه.

اربكيان وژل شوي .اربكيانو د ھغيگ حگمكيگ كومه چيگ د دوو قومونو له خوا تر شخؤيگ النديگ وه ،ساتنه كوله .په ورته ورحگ الريون ترسره
شوي .د أسمبر د مياشتيگ په  10او  11نيگتگه ،د نؤيوالو حگواكونو له خوا د شپيگ د تالشي پر مھال د كگرديز په ولسوالي كيگ د سؤك جوؤونيگ د
يوي كمپنة  7تنه امنيتي ساتونكي وژل شوي ،د أسمبر د مياشتيگ په  11نيگتگه الريون ترسره شوي.
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 .7د مركگ ژوبلي او د جايداد د خساري جبران
 .1 .7ناتگو/ايساف
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د يو شمير ساتندويه فعالينو سره يو حگاي د ھغو
افغانانو لپاره چا ته چيگ د شخؤيگ له امله مركگ ژوبله اووشگتي او يا جايداد ته يي تاوان رسيدلي ،د خساريگ د جبران د وركولو د
نظارتي ميكانيزمونو د غوشگتنيگ غإ كؤي .ناتگو تر يويگ اندازيگ د خساريگ د جبران وركولو د يوه عمومي سيستگم د جوؤولو
غوشگتنو ته غاؤه ايشگيگ ده خگو دغيگ پروسيگ ته مسير وركؤي او د غير الزامي الرشگودونو له الريگ افغانانو ته د خساريگ د
جبران په وركولو كيگ اسانتياويگ رامنحگ ته كؤي .دغه الرشگودونه د  2010د جون په مياشت كيگ خپاره شوي او د خساريگ د
جبران په ھكله د سرتيرو وركوونكو ھيوادونو ته بنستگيز مشوري وركوي او د دي الرشگوونه كوي چي خگرنكگه دغه عمل ته دوام
وركؤل شي 1.د سپتمبر د مياشتيگ په  20نيگتگه ،جنرال پيتگريوس دغه الرشگودونه سيمه ييزو مركزي دفترونو ته ليإلي دي.
تر اوسه پوريگ ،د سرتيرو وركوونكو ھيوادونو ھغو افغانانو ته د ھغيگ پروسيگ په مرسته چيگ د وژل شويو ،تگپي شويو او جايداد ته د
زيان اوشگتو په پيشگو كيگ تاوان اوشگتي تاديات وركوي او زيار باسي ھيواد يي په ديگ ھكله حقوقي مسئوليت و نه زغمي .د بيلكگيگ په
توكگه ،د جرمني حكومت پريكؤه كؤيگ چيگ په كندز كيگ د  2009د سپتمبر د مياشتيگ د  4نيگتگيگ متاثره شويو كورنيو سره مالي
مرستيگ ترسره كؤي .د جرمني ھيواد د ھوايي بريد او د بريد د قربانيانو په ھكله د حقوقي مسئوليت د نه منلو پرته مالي مرستيگ ترسره
كؤي .په دغه ھوايي بريد كي نإديگ  91افغانان ووژل شول او نإديگ  11كسان ھغه مھال تگپيان شول چيگ د تيلو كوم تگانكرونه چيگ د
طالبانو له خوا تشگتول شوي و او ملكي كسان تريگ راغونأ شوي و ،تر بريد النديگ راغلل.
د ناتگو الرشگودونه د ھغه سيستگم په ھمغإي كولو كيگ كوم چيگ د زياتره افغانانو لپاره روشگانه نه دي يو مثبت كگام شميرل كيإي ،د
ھغوي انديشگنو ته حگواب نه وايي او د ھغوي لپاره أير ستونزمن دي ،يو مثبت كگام شميرل كيإي .ناتگو بايد دا الرشگودونه په تگولو
كچو كيگ وكاروي او ھيوادونه بايد دغه الرشگودونه د تاديي /دتاوان وركولو د بنستگ په حيث وكاروي.

 .2 .7افغان ملي امنيتي حگواكونه
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د افغان ملي پوحگ سره د خبرو اترو له طريقه جوته
كؤي چيگ د پوحگ په دننه كيگ د ملكي شكايتونو د حگواب ويلو په موخه د خساريگ د وركولو كوم سيستگماتيك ميكانيزم شتون نه
لري .په تگوليزه توكگه ،دغه مرستي د دفاع وزارت له عمومي بودجي خگخه وركول كيإي .په حگينو مواردو كيگ ،خساره د ولسمشر د
 99احتياطي صندوق خگخه او ھغه ھم اكثره د كوم عموميت نه پرته تاديه شويگ ده .د كورنيو چارو د وزارت د بشري حقونو د
خگانكگيگ د مشر په حواله په ھغو پيشگو كيگ چيگ د افغان ملي پوليسو د كاركوونكو له خوا ملكي كسان ووژل شي د خساريگ د
2
وركولو كوم ميكانيزم شتون نه لري.
خگرنكگه چيگ په  2011كيگ د نؤيوالو حگواكونو خگخه افغان امنيتي حگواكونو ته امنيتي مسئوليتونه سپارل كيإي ،نو دا به د افغان
ملي امنيتي حگواكونو لپاره مھمه وي خگو د خساريگ د وركولو لپاره منظم سيستم رامنحگ ته كؤي چي د ملكي تلفاتو او جايداد ته زيان
اوؤيدولو پر مھال پلتگني تر سره كؤي  .ناتگو بايد افغان ملي امنيتي حگواكونو ته الرشگوونه او مرسته وكؤي خگو خگرنكگه دغه
ميكانيزمونه په عملي توكگه جوؤ او پلي كؤي.

 -1ناتگو د  2010د جون د مياشتيگ په  11نيگتگه ،د خساريگ د جبران وركولو الرشگودونه كوم چيگ په النديگ موادو تمركز كوي تصويب كؤل :د
جكگؤيگ پر مھال د ملكي تلفاتو يا جايدادونو د زيان په ھكله چتگك تصديق ،د ملكي كسانو د تلفاتو يا د جايدادونو د زيان د ممكنه الملونو د خگيؤنيگ په
موخه د سرتيرو كگمارل ،د ايساف د ملكي تلفاتو دمعلومولو واحد ته د معلوماتو برابرول ،د تگولنيگ او انفرادي كسانو د پيشگو د زيان لپاره د مرستو
وركول ،په پروسه كيگ د رونگوالي او حساب وركونيگ خگخه أاأ ،د نورو سره او د كلي د مشرانو او د ولسوالة د كچيگ د چارواكو له الريگ
ھمغإي ،د حگاي عنعناتو په نظر كيگ ساتل او د يوه بالقوه كگأ مالي وجھي صندوق جوؤول.
 -2د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ له خوا د  2010د أسمبر د مياشتيگ په  29نيگتگه د كورنيو
چارو د وزارت د بشري حقونو د مشر سره غونأه.
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د ملكي كسانو ساتنه او افغان سيمه ييز پوليس
 .1عمومي كتنه
د  2010د اكگست په  16نيگتگه ،ولسمشر كرزي د افغان سيمه ييزو پوليسو د جوؤيدو په موخه يو فرمان السليك كؤ .د دغه كگام موخه د
ھيواد په يو شمير خاصو سيمو كيگ د پوحگي مخالفو ألو د نفوذ د مخنيوي او شگه حكومت كولو او انكشاف لپاره د شگه حالت رامنحگ
ته كول دي 1.د افغان سيمه ييزو پوليسو نوشگت د كورنيو چارو د وزارت له خوا د كليوال امنيتي پروكگرام په حيث په الر اچول شوي
خگو د حكومت تر نظارت النديگ په پوحگي ألو كيگ د حگايي كسانو د استخدام له الريگ د حكومت ضد عناصرو خگخه تگولنه
وژغوري .د  2011د فبرورة تر مياشتيگ پوريگ ،افغان سيمه ييزو پوليسو په نإديگ  61ولسواليو كيگ  15700كسانو استخدام لپاره
منظوري وركؤي .د استخدام شويو كسانو شميره د طرح شويو ارقامو د كچيگ خگخه أيره تگيتگه ده خو په  100ولسواليو كيگ تگاكلي
ھدف چي نإديگ  30000كسانو ته رسيإي د استخدام په اؤه خبريگ متمركزيگ شوي دي.
د افغان سيمه ييزو پوليسو په پالن كيگ د طرح شويو موخو پر بنستگ 2،افغان سيمه ييز پوليس يوازيگ په سيمه ييزه كچه فعاليت كوي،
ھغوي نه شي كوالي د خپليگ ولسوالة خگخه د بانديگ سرتيري حگاي پر حگاي كؤي او ھمدارنكگه ھغوي نه شي كوالي د خپل مسئوليت د
ساحيگ خگخه د بانديگ خپليگ وسليگ انتقال كؤي 3.افغان سيمه ييزو پوليسو ته سپارل شوي امنيتي دنديگ محدوديگ دي او د قانون د پلي
كولو دنديگ د ھغوي په كارونو كيگ نه دي شامليگ شويگ خو يوازيگ ھغه وخت كوالي شي دغه دنديگ سرته ورسوي چيگ د افغان
ملي پوليسو له خوا ييگ غوشگتنه وشي .افغان سيمه ييز پوليس بايد د كورنيو چارو د وزارت تر مستقيم مديريت النديگ  ،لكه خگنكگه چيگ
سيمه ييز پوليس تركگواشگ النديگ سيمو كيگ د پوليسو د حگواكونو تر رسمي جوؤشگت النديگ جوؤ شوي ،يا د وزارت د حگايي پوليسو
د جوؤشگت او مديريت مسئوليت لري ،كار وكؤي .د سيمه ييزو پوليسو نقش د امنيتي لومؤيگ كرشگيگ په حيث طرح شوي خگو وكوالي
شي د استوكگني د سيمو او ولسواليو خگخه په شگه توكگه دفاع وكؤي .د ولسوالة په كچه ،سيمه ييز پوليس د ولسوالة د پوليسو مشر ته راپور
وركوي .د متحده اياالتو حگانكگؤي حگواكونه د كوم رسمي نظارتي نقش نه پرته ،سيمه ييزه پوليسو ته د روزنو د برابرولو او د سيمه ييزو
پوليسو د واحدونو سره د كار كولو ترخگنكگ د يوه وخت لپاره د مربي نقش لري خگو وروسته سيمه ييز پوليس د نورو روزنو لپاره
پوحگي حگواكونو ته وسپاري.
د سيمه ييزو پوليسو پروكگرام د حگايي دفاع په پخوانيو نوشگتونو والرؤ دي چيگ نظارت ييگ د حكومت له خوا تر سره كيإي او په پراخه
كچه د اربكيو په نوم ياديإي ،خگو وكوالي شي حگايي تگولنيگ خوندي كؤي ،او په كليوالو سيمو كيگ د حكومت ضد عناصرو د نفوذ مخه
ونيسي .د ھيواد په بيال بيلو سيمو كي د تيرو خگو كلونو په ترخگ كي داسيگ پروكگرامونه لكه افغان ملي كمكي پوليس او حگايي دفاعي
نوشگتونه ) (LDIپلي شوي دي .د ميدان وردكگو په واليت كيگ د عامه ساتنيگ افغان پروكگرام ) 4(AP3چيگ موخه ييگ حگايي تگولنو ته د
زيات امنيت برابرول شگول شوي په رسمي توكگه په  2007كيگ له منحگه يوؤل شو .پالن دا دي چي سيمه ييز پوليس په ميدان وردكگ او د
حگايي دفاعي نوشگتونو په پروژه كي د عامه ساتني افغان پروكگرام ) (AP3حگاي ونيسي.

 .2د افغان سيمه ييزو پوليسو او ملكي كسانو د ساتنيگ په ھكله /نيوكي
د  2010د اكتوبر د مياشتيگ خگخه د  2011د جنورة ترمياشتيگ پوريگ ،د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د
بشري حقونو خگانكگيگ د افغان سيمه ييزو پوليسو د نوشگت په اؤه د يو شمير حگواب ويونكو لورو ،حگايي حكومتي چارواكو ،غير
حكومتي موسسو ،افغان ملي پوليسو د چارواكو ،نؤيوالو پوحگي حگواكونو ،تگولنيگ مشرانو او سپين إيرو په شمول يو لؤ مركيگ
ترسره كؤي چيگ د نوشگت په اؤه يي د اسنادو او راپورونو په ھكله نظر وركؤي .د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د
يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د پروكگرام د اساساتو په ھكله په خاص أول د ھغو عنصرونو په ھكله له كومو خگخه چيگ ملكي
كسان متاثره شوي ،او په تگولنو كيگ د سيمه ييزو پوليسو د اغيزيگ او سلوك په اؤه د سيمه ييزو پوليسو د نقش او ھر أول ممكنه
انديشگنو په اؤوند د دچارو اؤوند شگكيلو خواو خگخه يو شميرپوشگتنيگ كؤيگ دي .د سميه ييزو پوليسو د استخدام پروسه د ھيواد په
يو شمير ولسواليو كيگ د حكومتي چارواكو له خوا د طرزالعمل پلي كول په سمه توكگه رعايت شوي دي.

 .3د قوما ندي او كنترول په ھكله انديشگنيگ
كه خگه ھم چيگ د افغان سيمه ييز پوليسو د كنترول په وؤانديگ افغان ملي پوليسو ته الرشگودونه ترتيب شوي دي ،خو يو شمير
حگواب ويونكو د افغان سيمه ييزو پوليسو د غؤو له خوا د ملكي كسانو په وؤانديگ د صالحيت د ممكنه ناوؤه كارونيگ او بشري حقونو
د سرغؤونيگ په ھكله خپليگ انديشگنيگ خگركگنديگ كؤي .دغه انديشگنيگ په دريو عنصرونو والؤيگ دي :د ورته حگايي دفاعي ألو
په تؤاو د تيرو منفي تجربو اوإد تاريخ او د حگايي تگولنو په وؤانديگ د دغو ألو ناوؤه چلند ،كمزوري نظارت او د استخدام ميكانيزمونه
او د سميه ييزو پوليسو په اوسني پروكگرام كيگ د نويو استخدام شويو سرتيرو لپاره محدوديگ روزنيگ )دوه يا دريگ اونة( .د حگايي
افغان ملي پوليسو له الريگ د ولسوالة د كچيگ د پوليسو مشر ته د سيمه ييزو پوليسو د راپور وركولو جوؤشگت يو مثبت اقدام دي .د
ملكي كسانو په وؤانديگ د سرغؤونو په تؤاو د افغان ملي پوليسو كمزروي اعتبار ،د انظباط او نظم و ضبط او مسلكيتوب نشتون او په
لوؤه كچه د اداري فساد شتون د راپور وركولو د ميكانيزم په ھكله انديشگنيگ راپاروي.
 -1د افغان سيمه ييزو پوليسو نقش د سيمه ييزو پوليسو په ھغه پالن كيگ كوم چيگ د  2010د اكگست د مياشتيگ د  16نيگتگي د ولسمشر د فرمان په
تعقيب صادر شوي د  2010د اكگست په مياشت كيگ تصويب شو ،تشريح شوي دي.
 -2د افغان سيمه ييزو پوليسو د پالن مطابق كوم چيگ د  2010د اكگست په مياشت كيگ تصويب شوي.
 -3افغان سيمه ييزو پوليسو ته يوازيگ د سپكو وسلو يعني اي كي 47 -د انتقال /د كارونيگ اجازه وركؤل شويگ.
 -4دغه پروژه يوازيگ د وردكگو د واليت د سيد اباد په ولسواليگ كيگ پليگ شويگ ده.
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سربيره پر دي د ھغو سيمو په تؤاو چيريگ چيگ افغان ملي امنيتي حگواكونه كم يا ھيخگ أول حضور نه لري او ھلته افغان سيمه ييز
پوليس حگاي پر حگاي شوي دي ،د نظارت د ميكاينزم د قابليت د دوام په ھكله ھم انديشگنيگ موجوديگ دي .د ولسوالة او واليت په كچو
كيگ د نژادي ،قومي او سياسي سياليو په زمينه كيگ ،حگايي پوليسو او يا حكومت ته وفاداري او حساب وركونه زياتره موجوده نه وي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگه په د يگ نظر دي چيگ زورور قومي مشران په
انفرادي او يا د شوراكگانو له الريگ د سيمه ييزو پوليسو غؤي تگاكي او كوشگشگ كوي خگو د استخدام طرز العملونه تر نفوذ النديگ
راولي او دا به ھرومرو د صالحيت او كنترول په چارو ناوؤه اغيزيگ ولري .چيريگ چيگ د استخدام پروسه د حگايي زور واكانو له
خوا تر نفوذ النديگ راحگي نو بيا د افغان ملي پوليسو په پرتله ھغوي خپلو قومي مشرانو او زورواكانو ته وفاداره پاته كيإي .كيداي شي
دا وضعيت ھغه إلكي او تجريد شوي قومونه په با لقوه توكگه له پامه وغورحگوي او په ديگ كار سره به افغان سيمه ييزو پوليسو ته د
يوه بيكگانه حگواك په نظر وكتل شي او كيداي شي دا د ال زيات تگولنيز تاو تريخوالي لپاره الر ھواره كؤي.

 .4د استخدام او تصفيي په ھكله انديشگنيگ
د افغان سيمه ييزو پوليسو پروكگرام د ديگ لپاره طرح شوي خگو د استخدام او وؤتيا په موخه د تصفييطرزالعملونو كيگ چارواكي او
حگايي شوراكگانيگ شگكيليگ كؤي خگو تگاكل شوي نوماندان د خپلو حگايي تگولنو خگخه نمايندكگي وكوالي شي .په اصل كيگ د
تصفيي حگايي پروسه بايد د ھغو كسانو خگوك چيگ جنايي سابقه ،د ھيواد په وؤانديگ امنيتي جرم او يا د شخؤيگ په تؤاو د سرغؤونو
كوم سابقه ولري دغيگ پروسيگ ته د ننوتو مخه أب كؤي .د كورنيو چارو وزارت او د استخباراتو نوريگ نمايندكگة ،د بيلكگيگ په
توكگه د امنيت ملي رياست ،د استخدام د چارو مسئوليت لري ،دغيگ اداريگ ته دنده سپارل شو خگو د تيرو نوشگتونو په شمول د
انفرادي كسانو ارزيابي ھم وكؤي 1.په ھر حال دغه طرزالعمل ھغه كسان چيگ د سوليگ د پروسيگ او يا د سوليگ او يو حگاي كيدنيگ
د پروكگرام ) (APRPله الريگ يو حگاي شوي شگايي حگينيگ كسان ييگ د بشري حقونو د سرغؤونو او يا د شخؤيگ سره د تؤلو
جرمونو په ھكله سابقه ولري ،له دي خگخه مستثني كگنگل كيإي .
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د استخدام په پروسه كيگ ھمغإي نشتوالي او او
تناقض ليدلي دي .خگرنكگه چيگ د بغالن د واليت د پلخمري ولسوالة ته تشكيل وركؤل شو ،د متحده اياالتو حگانكگؤو حگواكونو په
خاص أول د غوري أنأ په سيمه كيگ د حگايي تگولنو سره سال مشوريگ وكؤيگ او د راپور سره سم ييگ د مليشي يوه قومندان ته وسلي
وويشليگ خگو نوموؤي د افغان سيمه ييزو پوليسو سره يو حگاي شي .د راپور سره سم امريكايي حگانكگؤو حگواكونو په ديگ اؤه د
پوليسو د مشر او ملي امنيت د رياست سره سال مشوريگ ونه كؤيگ او ديگ كار په سيمه كيگ د حگايي چارواكو ،حگانكگؤو حگواكونو
او افغان سيمه ييزو پوليسو ترمنحگ په اؤيكو منفيگ اغيزيگ پر حگاي پريگ ايشگي دي.
راپورونه تر السه شوي چيگ د أسمبرد مياشتيگ په  4نيگتگه ،د اروزكگان واليت د خاص اروزكگان په ولسوالة كيگ د افغان سيمه
ييزو پوليسو يوه حگايي قوماندان د بيال بيلو كليو مشران غونأيگ ته رابللي .قومندان مشرانو ته ويلي يا خو افغان سيمه ييزو پوليسو ته
كسان وركؤئ او يا ييگ په بدل كيگ  15000افغانة وركؤئ .يو شمير مشرانو د ديگ كار د كولو خگخه د انكار په پايله كي د قومندان
له خوا توقيف شوي وو .ھغوي د أسمبر د مياشتيگ په  15نيگتگه ،د خگه نا خگه پيسو د وركولو وروسته له توقيف خگخه ازاد شوي
دي.
د ھيواد په جنوبي سيمه كيگ د استخدام په اؤه يو بيل انكشاف تر ستركگو شوي .د افغان ملي پوليسو او د امنيت د ملي رياست له خوا د
ارزيابي د طرز العمل د نه شتون له امله د افغان سيمه ييزو پوليسو د استخدام په چارو كيگ د قوم او شورا د غؤو قوي نفوذ ليدل شوي
دي .د راپور پر اساس د امنيت د ملي رياست او افغان ملي پوليسو چارواكو د قومي مشرانو خگخه غوشگتي چيگ افغان سميه ييزو
پوليسو ته حگوانان وركؤي او ھمدارنكگه تضمين كؤي چيگ نوموؤي كسان د حكومت ضد عناصرو سره كوم تؤاو نه لري .انديشگنه دا
وه چيگ ايا د تصفيه كولو پروسه په كلكه سيستگم ته د ننوتو په چارو كيگ د ھغوكسانو مخنيوي كوالي شي چيگ د حكومت ضد
2
عناصرو سره تؤاولري يا جنايي سابقه و لري.
د ملكي كسانو په ھكله بل بالقوه خطر د حگايي قومي او نژادي پيچلتياوو په زمينه كيگ د افغان سيمه ييزو پوليسو پلي كول دي .د
استخدام د پروسيگ موخه د بيال بيلو قومونو خگخه په تگولو ألو كيگ او ھمدارنكگه د ھغيگ سيميگ خگخه چيريگ چيگ دا پروسه
تطبيق كيإي د ھغوي شموليت دي خگو انفرادي كسانو ته د الس رسي وؤ وي .كه خگه ھم چيگ د خگو قومي افغان سيمه ييزو پوليسو
شتون يو مثبت كگام دي ،خو په عين وخت كيگ كيداي شي د قدرت حگايي توازن كمزوري شي او د حگايي محركه قويگ ،د سياليو د
تمايالتو او قومونو او نژادونو د پخواينو او اوسنيو شخؤو له امله تاوتريخوالي او شخؤيگ راوالؤيگ شي .دغه پديده د بغالن په واليت
كيگ چيريگ چيگ حگايي تاجكانو د افغان سيمه ييزو پوليسو نوشگت ته د ھغوي د برترة لپاره د يوه كگواشگ او په سياسي او اقتصادي
لحاظ د پشگتنو د مالتؤ په موخه د يوه طرح شوي پالن په ستركگه كتل ،تر ستركگو شو.

 -1د سيمه ييزو پوليسود پالن مطابق كوم چيگ د  2010په اكگست كيگ تصويب شوي.
 -2د راپورونو سره سم طالبانو د خاص اروزكگان په سيمه ييزو پوليسو كيگ نفوذ كؤي .د كورنيو چارو د وزارت د راپورونو سره سم ،موالنا نصرت
د طالبانو يو خواخوإي او د افغان ملي پوليسو يوه پخواني كاركونكي به افغان سيمه ييزو پوليسو كيگ استخدام شوي او بيا ييگ د سيمه ييزو پوليسو او
افغان ملي پوليسو په پوسته بانديگ د نوومبر د مياشتيگ په نھمه نيگتگه بريد كؤي چيگ د بريد پرمھال ييگ  7سرتيرو ته مركگ ژوبله اؤوليگ ده او د
ھغوي وسليگ ييگ له حگانه سره وؤي دي.
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د كندز په واليت كيگ د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ جوته كؤه چيگ افغان سيمه ييز
پوليس په ھيخگ وجه نه شي كوالي په ديگ پروسه كيگ تگول قومونه شامل كؤي .كيداي شي دغه وضعيت په ھغو سميو كيگ چيريگ
چيگ حكومت پلوه مليشاء فعاليت كوي ،د قدرت د يو شمير زور واكانو په ادارو كي حگاي پر حگاي كولو د پروسيگ سره مرسته وكؤي او
ھمدارنكگه په تگولنو كيگ د تاوتريخوالي او د جدي سياليو په رامنحگ ته كولو كيگ ممكنه او پتگ رول ولوبوي.
د افغان سيمه ييزو پوليسو په الرشگودونو كيگ په واضح أول راغلي چيگ افغان سيمه ييزو پوليسو ته بايد وسليگ د كورنيو چارو د
وزارت له خوا وويشل شي ،خو په يو شمير سيمو لكه پلخمري او د اروزكگان واليت په چارچينو كيگ دا وسليگ د متحده اياالتو د
حگواكونو له خوا ويشل شوي دي.

 .5د افغان سيمه ييزو پوليسو روزنه
د افغان سيمه ييزو پوليسو د نويو سرتيرو د روزنيگ لپاره كم وخت ،د پوليسو افسرانو په حيث د ھغوي چمتوالي  ،د پوھاوي كچه ،د نافذه
قوانينو او طرز العملونو ،د نؤيوالو بشري حقونو او بشرپالنيگ د قانون سره سم اجراآتو او د ظرفيت په شمول انديشگنيگ راپورته كؤي
دي .دتوقيف شويو كسانو افغان ملي پوليسو ته د سپارلو خگخه وؤانديگ د افغان سيمه ييزو پوليسو له خوا د نيول شويو كسانو سره چلند،
د ملكي كسانو ساتنه او د ھغوي سره متقابل عمل او ممكنه ناوؤه سلوك او نا قانونه فعاليتونه په ممكنھه ستونزو كيگ شامل دي .د قانون
په ھكله د كافي درك او د غيرو مناسبو روزنو خگخه پرته ،كيداي شي افغان سيمه ييز پوليس د دندو او دولتي مقام خگخه ناوؤه كگتگه
پورته كؤي او يا شگايي د خپلو اخيتاراتو خگخه د بانديگ عمل وكؤي او په ديگ توكگه د ملكي كسانو ژوند په خطر كيگ واچوي .د
ديگ په خاطر چيگ د دغو خطرونو كچه راتگيتگه شي ،د افغان سميه ييزو پوليسو په روزنو كيگ بايد د ملكي كسانو د ساتنيگ ،د
توقيف شويو كسانو او د جنكگ د بنديانو د حقونو په ھكله حقوقي تعھداتو ته حگاي وركؤل شي.

 .6نيونه او توقيف
كه خگه ھم چيگ افغان سيمه ييزو پوليسو ته د قانون د پلي كولو د پوليسو د دندو د اجرا واك نه دي وركؤل شوي ،خو ھغوي په شگكاره
د جكگؤيگ پر مھال د نيول شويو كسانو او د حكومت ضد شكمنو عناصرو د توقيف واك لري .د ماموريت/اختياراتو ،تعھداتو او د توقيف
په اؤه د افغان سيمه ييزو پوليسو نقش روشگانه نه دي تعريف شوي او يا د خپل سر نيونو د مسألو ،د انفرادي توقيف شويو كسانو د سپارلو
د پروسيگ ،د توقيف د حاالتو ناوؤه كارونيگ خگخه د مخنيوي او د توقيف شويو كسانو د حقونو په اؤه د پوھاوي مسألي پوھوونكي نه
دي.
د چارو د شگكيلو كگأون والو نه چا سره چيگ مركيگ ترسره شوي د سيمه ييزو پوليسو له خوا د توقيف شويو كسانو سره د احتمالي
غير انساني سلوك او په توقيف كيگ د ناوؤه حاالتو په خاص أول له ھغه وروسته چيگ نؤيوال پوحگي حگواكونه د سيمه ييزو پوليسو
نظارت كوي او له سيميگ خگخه ووحگي ،انديشگنيگ خگركگنديگ كؤيگ دي .د سيمه ييزو پوليسو له خوا د افغان ملي پوليسو سره د
چتگكو او روانو اؤيكو د اجراء او ھمدارنكگه د حگايي عدلي چارواكو سره د ھغوي د حگواب ويلو په برخه كيگ ھم انديشگنيگ
موجوديگ دي .په ھغو ليريگ پرتو سيمو كيگ چيريگ چيگ افغان ملي امنيتي حگواكونه شتون نه لري او عمليات د سيمه ييزو پوليسو
له خوا ترسره كيإي ،بايد د توقيف شويو كسانو سره د سلوك د مسألو ،د توقيف حگايونو د نه شتون او د افغان ملي پوليسو د چينلونو سره د
اؤيكو په موخه اؤينيگ پاملرنيگ ته اؤتيا ليدل كيإي.

 .7افغان سميه ييز پوليس د ھغوي د مسئوليت له ساحيگ خگخه د بانديگ فعاليت ترسره كول
داسيگ انديشگنيگ چيگ شگايي د سيمه ييزو پوليسو خگخه د ھغوي د مسئوليت د سيميگ خگخه د بانديگ كار واخيستل شي موجوديگ
دي  ،دا به د ھغو تگولنو د امنيت لپاره چيگ كگمان كيإي د سيمه ييزو پوليسو خگخه وساتليگ شي ،ستونزيگ رامنحگ ته كؤي .د
افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ ته د افغان سيمه ييزو پوليسو په ھكله داسيگ راپورونه
رسيدلي چيگ په يو شمير سيمو كيگ د ترتيب شويو ساتندويه تدبيرونو سربيره چيگ موخه ييگ د پروكگرام د چوكاتگ په دننه كيگ د
افغان سيمه ييزو پوليسو د واحدونو له خوا د أاأ حاصلول دي د خپل صالحيت خگخه د بانديگ عمل كوي .افغان سيمه ييز پوليس بايد
يوازيگ په ھغو ولسواليو كيگ چيريگ چيگ اصالً ھغوي حگاي پر حگاي شوي دنديگ اجرا كؤي ،د يو شمير ساتندويه الرشگودونو له
جمليگ خگخه د يوه الرشگود موخه ده 1.د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ موندليگ
چيگ د  2010د أسمبر په  18نيگتگه د امريكا دمتحده اياالتو حگانكگؤي حگواكونه د كجران د سيمه ييزو پوليسو سره يو حگاي د
دايكندي د واليت خگخه د ھلمند په واليت كيگ نإديگ  7كليو متره ننوتي او د بغران د ولسوالة په بازار كيگ ييگ عمليات تر سره كؤي
چيگ په نتيجه كيگ ييگ د افغان حكومت ضد  3كسان ووژل او د افغان حكومت ضد يو مخكشگه قومندان يي ونيو 2.د ھلمند په واليت
كيگ د كجران د سيمه ييزو پوليسو له خوا برخه اخيستنه شگايي د واليتي سرحدونو ترمنحگ د شخؤو د تحريك په وسيله او ھمدارنكگه د
 -1د سيمه ييزو پوليسو د پالن مطابق كوم چيگ د  2010د اكگست په مياشت كيگ تصويب شوي.
 -2د أسمبر د مياشتيگ په  22نيگتگه ،د دايكندي واليت د كگيزاب د ولسوالة په مركزي جكگو سيمو كيگ په يوه بل ثبت شوي راپور كيگ د كلي د
تگيكاو د دعمليا تو د ساتونكو له خوا په يوه پيشگه كيگ يو ملكي كس وژل شوي دي .د كلي د تگيكاو د عملياتو ساتونكو د نإديگ  300افغان سيمه ييزو
پوليسو سربيره )چيگ په سيمه ييزه كچه د اربكيو په نوم ياديإي( عمليات كؤي .دا عمليات چيگ د  70كگمارل شويو غؤيو له خوا چي د  2010د أسمبر
د مياشتيگ په لومؤيو كيگ رامنحگ ته شوي ،له وؤانديگ فعال دي او خاصو حگواكونو ته مسؤول دي ،ترسره شوي.
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دايكندي د واليت د كجران په بيگ ثباته ولسوالة كيگ د زياتو فشارونو او تاوتريخوالي له امله د ملكي كسانو متاثره كيدل له حگانه سره
منفي پايليگ ولري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د ھيواد په يو شمير ولسواليو كيگ د سيمه ييزو
پوليسو له خوا د ناقانونه مالياتو د راغونأولو په ھكله راپورونه تر السه كؤي دي .د افغان سيمه ييزو پوليسو سره د يو شمير تؤلو انديشگنو
د حگواب ويلو په موخه ،ايساف په سيمه ييزه او مركزي كچو كي د كلي د ثبات د ھمغإي مركزونه جوؤ كؤي خگو د تگولو عالقيگ وؤ
خواوو سره د افغان سيمه ييزو پوليسو او د كليو د كچيگ د نورو الس رسي وؤ پروكگرامونو د ھمغإة او نظارت په ھكله مرسته وكؤي )د
بيلكگيگ په توكگه ،د حگايي حكومت كولو خپلواك رياست ،د امريكا د متحده اياالتو مرستندويه ايجنسي ،ملكگري ملتونه او داسيگ
نور(.

 .8حكومت ضد عناصر او افغان سيمه ييز پوليس
له افغان سيمه ييزو پوليسو پروكگرام سره د شگكيلو تگولنو لپاره د يويگ مھميگ امنيتي مالحظيگ په توكگه د پروكگرام په ھكله د
حكومت ضد عناصرو سره په دي اؤوند د منفي ذھنيت او درك شتون دي .د افغان سيمه ييزو پوليسو په ھكله د طالبانو له خوا يو شمير
بيانونه خپاره شوي چيريگ چيگ د افغان سيمه ييزو پوليسو په اؤه زياتو نيوكو ته اشاره شويگ او ھغوي ييگ د حكومت بل ركن
1
كگنگلي چيگ تر بريد او ھدف النديگ به ونيول شي.
د  2010د اكتوبر په مياشت كيگ د پكتيا واليت د خگمكنيو د ولسوالة په جنوب ختيحگه سيمه كيگ د دولت ضد عناصرو د تگولنيگ
مخكشگه غؤو ته د شپيگ پانگيگ ويشلي خگو حگايي وكگؤي د افغان سيمه ييزو پوليسو د مالتؤ خگخه وكگرحگوي .د راپور پر
اساس ،شپيگ پانگيگ كاإي" ،كه چيريگ تاسو خپل كسان افغان سيمه ييزو پوليسو ته وركؤئ ،تاسو او ستاسيگ كورنة به د افغان دولت
ضد عناصرو له خوا تر بريد النديگ ونيول شي او تاسي به د ديگ مسؤول ياست ".داسيگ شگكاري چيگ دغو شپي پانگو د خگمكنيو د
ولسوالة د نوزي ،الوري ،منكگير او سرانكگور د سيمو خلك په افغان سيمه ييزو پوليسو كيگ له كگأون خگخه راكگرحگولي وي.
د دولت ضد عناصرو ھمدارنكگه د اليكترونيكي رسني له الريگ د انتقاد وؤ تبصريگ خپريگ كؤي چيگ په كيگ د ھيواد د تيرو منفي
تبصرو په اؤه يادونه شويگ دي .په دغو پيغامونو كيگ ناوؤه او سرغؤونكي قومي مليشو ته اشاره شويگ چيگ په تگولنو كيگ ييگ د
شخؤيگ د پيل خگخه راھيسيگ له حگانه بد نوم پريگ ايشگي دي .په دغو پيغامونو كيگ ھمدارنكگه په افغان سيمه ييزو پوليسو تور
لكگيدلي چيگ د يرغل كوونكو مال ييگ تؤليگ او په تگولنو ييگ غإ كؤي چيگ د ھغوي په وؤانديگ ودريإي او مخالفت ييگ وكؤي.
د ھيواد په ختيحگو سيمو كيگ داسيگ انديشگنيگ موجوديگ دي چيگ د افغان سيمه ييزو پوليسو د احتمالي استخدام په تعقيب په
تاوتريخوالي كيگ چيگ له امله ييگ ملكي كسان متاثره كيإي زياتوالي راغلي ،دا حگكه چيگ افغان سيمه ييز پوليس د تگولنيگ په
منحگ كيگ حگاي پر حگاي دي او كيداي شي د حكومت ضد عناصرو له خوا په اسانه تر ھدف النديگ ونيول شي .په يو شمير زياتو
كليوالو سيمو كيگ د افغان ملي امنيتي حگواكونو خگخه پرته د افغان سيمه ييزو پوليسو كار اخيستل شگايي د ھغو كسانو لپاره چيگ د
افغان سيمه ييزو پوليسو د كاركوونكو په توكگه دنده ترسره كوي ،د ھغوي د كورنيو او نورو كليوالو ژوند د دولت ضد عناصرو له خوا د
كگواشگ سره مخ كؤي .د ديگ سربيره شگايي داسيگ وضعيت  ،لكه پخوا چيگ په كندز كيگ رامنحگ ته شو ،چيريگ چيگ د دولت
ضد عناصرو له خوا د حكومت پلوه مليشو پر حگاي افغان سيمه ييز پوليس تر ھدف النديگ ونيول شول چيگ په پايله كيگ ييگ ملكي
كسانو ته مركگ ژوبله وا وشگته .
د دايكندي واليت په كگيزاب ولسوالة كيگ د ھغو كسانو د كورونو په دروازو السي بمونه حگؤول شوي خگوك چيگ د افغان سيمه ييزو
پوليسو سره كار كوي .په ولسوالة كيگ د شپيگ پانگيگ ھم ويشل شوي او خلكو ته ييگ خبرداري وركؤي چيگ له حكومت سره
ھمكاري ونه كؤي او د ھمكاري په صورت كيگ به د سزا سره مخ شي.

 .9د تگولنيگ نظر
په خگو مواردو كي يو شمير تگولنو د ھغوي په سيمو كيگ د افغان سيمه ييزو پوليسو د جوؤيدو په تعقيب مثبت نظروؤانديگ كؤي .د
 2011كال د جنورة د مياشتيگ په  18نيگتگه ،د دولت ضد عناصرو يويگ أليگ كوشگشگ وكؤ چيگ د ھرات واليت د پشت رود په
ولسوالة كيگ د مساو كلي ته ننوحگي او په ھغو افغان سيمه ييزو پوليسو بريد ترسره كؤي چيگ د كلي ساتنه ييگ په غاؤه وه .افغان
سيمه ييزو پوليسو د كلي خگخه دفاع وكؤه او د دولت ضد عناصر تيشگتيگ ته اؤ شول .د راپور سره سم د كلي په دفاع كيگ نؤيوالو
پوحگي حگواكونو د افغان سيمه ييزو پوليسو مالتؤ كؤي دي.
د پكتيا واليت د حگاحگي اريوب د ولسوالة مشرانو د افغان سيمه ييزو پوليسو جوؤيدل يو مثبت كگام وباله او د ھغوي د غحگولو ھيله
ييگ وكؤه .په ورته أول د پكتيكا د برمل په ولسوالة كيگ حگايي تگولنو د پروكگرام په اؤه مثبت فكر درلود او د واليت نورو سيمو ته يي
د ديگ پروكگرام د غحگيدو غوشگتنه وكؤه.

 -1د طالبانو بيانيه 2011 ،كال ،د جنوري د مياشتيگ  18نيگتگه.
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 .10د افغان سيمه ييزو پوليسو په ھكله نتيجه
په ھغو سيمو لكه كندز كيگ چيري چيگ د حكومت پلوه مليشاوو شتون تجربه شوي د تگولنو غوشگتنيگ دا دي چيگ د افغان سيمه
ييزو پوليسو چيگ زياتره كسان ييگ د حكومت پلوه مليشاوو خگخه تشكيل شوي د ھغوي د كنترول چاريگ د كورنيو چارو د وزات له
خوا تر سره شي ،شگايي دا كار د ھر أول ممكنه ناقانونه فعاليتونو خگخه مخنيوي وكؤي .په عين حال كيگ ،د حكومت پلوه حگواكونو د
ال زيات شتون ،لكه د افغان سيمه ييزو پوليسو ،په اؤه انديشگنيگ موجوديگ دي .حگكه چي د دوي شتون به دولت ضد عناصرو ته
فرصت وركؤي خگو تاوتريخوالي ته لمن ووھي او په پايله كيگ ييگ ملكي كسانو ته تلفات واوؤي .د ديگ په خاطر چيگ د ملكي كسانو
په وؤانديگ د كگواشگونو كچه راتگيتگه شي ،افغان سيمه ييز پوليس بايد په كلكه د خپلو اختياراتو په دننه كيگ عمل وكؤي خگو په سيمه
ييزه كچه امنيت تامين شي او د حكومت ضد عناصرو په وؤانديگ په بريد كوونكو عملياتو كيگ برخه وا نه خلي حگكه چيگ كيداي شي
دا أول فعاليتونه تگولنيگ ال ھم د حكومت ضد عناصرو د غچ اخيستلو په خطر كيگ واچوي.
د نورو پوحگي ألو له خوا د خپل سره سيمه ييزو پوليسو د واحدونو د جوؤولو په اؤه چيگ د سيمه ييزو پوليسو د واحدونو په حيث په
رسمي توكگه نه دي تشكيل شوي ھم انديشگنيگ موجوديگ دي .د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو
خگانكگيگ د دغو يادو شويو سيمه ييزو پوليسو واحدونه چيگ د كوم نظارت او كنترول نه پرته د ھيواد په ولسواليو كيگ عمليات ترسره
كوي ،راپورونه تر السه كؤي دي.
كه خگه ھم چيگ د متحده اياالتو تر سرپرستة النديگ د افغان سيمه ييزو پوليسو د فعاليتونو د تگولو اؤخونو په اؤه د كاغذ پر مخ د
نظارت يو مناسب سيستگم پروت دي ،د ليريگ پرتو سيمو په پام كيگ نيولو سره چيريگ چيگ افغان سيمه ييز پوليس حگاي پر حگاي
شوي او يا پالن شوي دي ،د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگه په عمل كيگ د نظارت
ميكانيزم د كاروني په اؤه انديشگنيگ لري .په يو شمير ولسواليو كيگ د حگايي حكومتي جوؤشگتونو په نسبت حگايي قومي مشرانو،
قوماندانانو او زورواكانو ته د استخدام شوي شخص د وفادارة په نظر كيگ نيولو سره دا ھم په خپل ذات كيگ يو پرانيستي بحث دي
چيگ آيا افغان ملي پوليس به وكوالي شي د افغان سيمه ييزو پوليسو فعاليتونه كنترول كؤي.
د دغه پروكگرام أير چتگك پراخوالي چي پالن لري  30000كسان استخدام كؤي د انديشگنيگ وؤ خبره ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگه د افغان سيمه ييزو پوليسو د غؤو د ھر أول ناوؤه او
جنايي كؤونو خگخه نظارت او د چتگك او الزم نظم و ضبط تر خگنكگ د پروكگرام د تگولو عناصرو د جدي نظارت غوشگتنه كوي
چي د ملكي كسانو د ال خونديتوب په اؤه أاأ حاصل شي ،د ملكي وكگؤو مصئونيت ال پسيگ غشگتلي شي او دمجازاتو خگخه معافيت وده
ونه مومي.
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په جنوبي سيمه كيگ د ملكي كسانو ساتنه
 .1عمومي كتنه

د نؤيوالو پوحگي حگواكونه لوؤيگ خگپيگ د ھيواد په جنوبي سيمي 1بانديگ تمركز كؤي .د ھلمند په مركز او كندھار ته خگيرمه
ولسواليو كيگ ستر چانگيز عمليات د افغان حكومت او نؤيوالو حگواكونو له خوا د دولت ضد عناصرو په وؤانديگ د تعقيب ستراتيژة ته
د پراخو كليدي ازمايشگتونو په حيث كتل كيدل 2.طالبانو د حكومت د واك غحگولو چارو ته د وژنو او قتل د كمپاين له الريگ په كلكه
حگواب ووايه.
د ھيواد په جنوب كيگ د ملكي كسانو د ساتنيگ ليدل شويگ انديشگني د ھيواد د نورو سيمو د انديشگنو سره ورته والي لري .د ھيواد په
كچه حگاي پر حگاي شويو چاوديدونكو توكو د نورو تخنيكونو په پرتله ملكي كسانو ته د ھيواد په جنوب كيگ زياته مركگ ژوبله
اؤوليگ ده ،په شمول د نؤيوالو حگواكونو د يرغل چي يو لؤ عمليات يي ترسره كؤي .كه خگه ھم د ملكي خلكو د خونديتوب نوري
مسألي دغه سيمه پوري په حگانكگؤي توكگه اؤه لري چي د جال توجه المل يي د ياغيتوب پر ضد ستراتيژي لپاره په دغه سيمه كي يو
ازمايشي پيشگه وه چي د  2010په جريان كي د ھيواد په كچه د ملكي خلكو د مركگ او ژوبلي نإدي  41سلنه جوؤوي.
د  2009په پرتله د ھيواد په جنوبي سيمه كيگ د ملكي تلفاتو په شمير كيگ  20سلنه زياتوالي راغلي ،په  2009كيگ د ھلمند او كندھار
واليتونو د ملكي تلفاتو زيات شمير )په ترتيب سره  ٪ 38او  (٪ 42كگاللي .په دغو واليتونو كيگ د ملكي تلفاتو كچه په بيال بيل أول
نشگاني شوي .په ھلمند كيگ د ملكي كسانو په تلفاتو كيگ په أراماتيك أول زياتوالي راغلي )د  2009په پرتله  ،(٪78په كندھار كيگ د
ملكي كسانو مركگ ژوبله  ٪ 11زيات شوي )كه خگه ھم چيگ په كندھار كيگ د ملكي كسانو د تلفاتو كچه له پخوا خگخه ھم أيره لوؤه
وه( .د  2010د فبرورة په مياشت كيگ د ھلمند واليت د مارجيگ او نادعلي په ولسواليو كيگ د افغان ملي امنيتي حگواكونو او نؤيوالو
پوحگي حگواكونو له خوا چانگيزو عملياتو له شديد تاوتريخوالي سره يو حگاي وه او دا په نوموؤي واليت كيگ د ملكي تلفاتو د
سراسري زياتوالي يو اساسي اساسي المل  .د  2010د جوالي او نوومبر د مياشتو ترمنحگ د كندھار شگار ته خگيرمه ولسواليو لكه
ارغنداب ،أنأ ،پنج وايي او ژيؤة كيگ د ملكي كسانو په تلفاتو كيگ ورته زياتوالي نه دي راغلي ،خو دديگ عملياتو په ترخگ كيگ ملكي
جايدادونو ته زيات زيان اوشگتي دي.
د سيميگ په كچه طالبانو يو شيمر زيات ملكي كسان وژلي دي .د  2009په پرتله د ھلمند په واليت كيگ د دولت ضد عناصرو له خوا د
ملكي كسانو د وژنو او اعدامولو په شمير كيگ نإديگ اوه برابره ) (٪ 588زياتوالي راغلي او په كندھار كيگ نإديگ خگلور برابره
) (٪248زياتوالي راغلي دي.
د فبرورة د مياشتيگ د لومؤة نيتگي راھيسيگ او د پوحگي عملياتو د رسمي اعالن خگخه وروسته د افغانستان د بشري حقونو خپلواك
كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگي په مارجيگ او نادعلي ولسواليو كيگ د ملكي كسانو د ساتنيگ د انديشگنيگ په ھكله
نظارت كوي 3.د خگيؤنو او ملكي كسانو د تلفاتو د پيشگو د معلومولو ترخگنكگ ،دواؤو اركگانونو د حكومتي چارواكو ،مشرانو ،داخلي
بيگحگايه شويو كسانو او ايساف سره ليدنيگ ترسره كؤيگ دي .د داخلي بيگحگايه شويو خلكو سره په مركه كيگ داسيگ كسان چيگ د
 2010د فبروري په مياشت كيگ د عملياتو د پيل سره سم بيا د اكگست د مياشتيگ تر لومؤيو پوريگ د پوحگي عملياتو په تگولو پؤاونو
او د عملياتو خگخه وروسته موده كيگ مارجه پريگ ايشگي ،شامل دي .د وضعيت د شگه كيدو سره سم د افغانستان د بشري حقونو
خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د ھغو مشرانو او داخلي بيگ حگايه شويو كسانو سره چا چيگ د پوحگي عملياتو
پرمھال مارجه پريگ ايشگي او د  2010تر پايه پوريگ مارجيگ ته منظم تكگ راتكگ كؤي ،مركيگ ترسره كؤيگ دي .د  2010د
فبرورة او  2011د جنورة د مياشتو ترمنحگ د ولسوالة په كچه د شگكيلو حكومتي چارواكو او مشرانو سره تگيلفوني اؤيكيگ ھم تامين
شوي دي.
په  2011كيگ د ملكي كسانو لپاره د ال شگه امنيت د ترويج د يويگ ھخگيگ په ترخگ كيگ ،د افغانستان د بشري حقونو خپلواك
كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ په مارجي ولسوالة او كندھار كيگ د پوحگي عملياتو په اؤه د  2010په ترخگ كيگ په
ھغو سيمو كيگ د ھغوي د راپور او تحليل پر بنستگ د مالحظو وؤانديز وكؤ.

 .2د ھلمند واليت د مارجيگ او نادعلي په ولسواليو كيگ چانگيز عمليات او له ھغه وروسته حالت
 .1 .2عمومي كتنه
 -1په ديگ راپور كي د ھلمند ،كندھار ،نيمروز ،اروزكگان او زابل واليتونه په جنوبي سيمه كي شامل دي.
 -2د بيلكگيگ په توكگه ياروسالو تگروفيموف وكگورئ" :د ائتالف حگواكونه وايي د نوي ستراتيژي ترخگنكگه د سرتير نيولو چتگك بھير به د
طالبانو مخه ونيسي او د دوي د پرمختكگ مسير ته به بدلون وركؤي" ،وال ستگريت ژورنال 2011 ،د فبروري  2نيگتگه ،أيكستگر فيلكينز" ،د افغان
يرغل د جكگؤيگ نوي نمونه ده" ،نيويارك تگايمز 2011 ،فبروري  12نيگتگه ،آدم اينتوس" ،د اداري فساد په اؤه پنتاكگون په كرزي فشار راوؤي"،
رويترز 2010 ،د مارچ  ،29راجيو چاندراسيكاران" ،په مارجي كيگ د متحده اياالتو په عملياتو كيگ اوإده پرته الر" ،واشنكگتگن پوست ،2010 ،د
جون د مياشتيگ  .10ته مراجعه وكؤئ.
 -3د بيلكگيگ په توكگه ميشل م فيلپس" ،متحده اياالتو د ھلمند د بريد اعالن وكؤ" ،وال ستگريت جورنال 2010 ،فبروري  ،3د افغانستان د حكومت
ايساف له اؤخه د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ ته د معلوماتو وؤانديگ كول ،2010 ،فبروري  2نيگتگه ته مراجعه وكؤة.
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د  2010د فبرورة په مياشت كيگ افغان ملي امنيتي حگواكونو او د ايساف په چانگيزو عملياتو كيگ د نادعلي او مارجيگ ولسوالي له
طالبانو خگخه بيرته ونيوليگ .كه خگه ھم چيگ په منحگ مھاله دوره كيگ ،دغو پوحگي عملياتو د ملكي كسانو لپاره زياتيگ منفيگ
پايليگ پر حگاي پريگ ايشگي دي ،په پسرلي او دوبي كيگ د سيميگ د كنترول پر سر حكومت د طالبانو د سخت مقاومت سره مخ شو.
د  2009په پرتله په دغو ولسواليو كيگ د شخؤيگ دشگكيلو خواوو له خوا د ملكي كسانو ،د وژل كيدو او تگپي كيدو په كچه كيگ د
دريو وارو خگخه زيات زياتوالي راغلي دي ) 97خگخه  323ته( او د ھغو پيشگو په شمير كيگ چيگ په نتيجه كيگ ييگ ملكي كسانو
ته تلفات اوشگتي  7برابره زياتوالي راغلي دي ) ،له 17خگخه تر 121پوريگ( .مارجه او نادعلي د يويگ واحديگ ولسوالة په توكگه
شميرل كيدله خو د كال په نيمايي كيگ مارجه جال ولسوالي شوه چي دغيگ ولسوالة د ھيواد د نورو ولسواليو په پرتله زيات تلفات
ليدلي دي ،پرته د ھغيگ ولسوالة چيگ د كندھار د شگاركگنگ ميشته سيمه په كيگ راحگي.

 .2 .2د چانگيزو عملياتو په ترخگ كيگ ملكي تلفات
له طالبانو خگخه د ولسوالة د كنترول د ابتدايي عملياتو نيگتگه شگايي د فبروري د مياشتيگ د  13خگخه تر  24پوريگ وي .د افغانستان
د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو د خگانكگيگ د ارقامو په حواله د دوو اوونيو عملياتو په جريان كيگ په 13
بيال بيلو پيشگو كيگ نإديگ  60ملكي كسان وژل شوي او تگپي شوي دي .د حكومت او نؤيوالو پوحگي حگواكونو له خوا په بريدونو او
يا ھغو بريدونو كيگ چيريگ چيگ مسؤوله أله نه شي مشخص كيدالي ،ملكي كسانو ته زيات تلفات اوشگتي دي .په دغو پيشگو كيگ د
قويگ زيات استعمال او د ميشت حگايونو په وؤانديگ مستقيمي او غير مستقيميگ أزيگ كول شامل دي .د فبروري د مياشتيگ په 12
نيگتگه  ،په تگوليزه توكگه په يوه اطالع شويگ پيشگه كيگ د توپ يوه مرمي په يو كور كيگ ولكگيد چيگ په نتيجه كيگ ييگ 12
ملكي كسانو ته مركگ ژوبله واوشگته .ايساف أير ژر د ديگ پيشگيگ مسئوليت قبول كؤ 1.د ايساف د سرچينو مطابق ،ھغه واحد چيگ د
دغه ھوايي بريد غوشگتنه ييگ وكؤه تر درنو أزو النديگ راغلي وه ،او د ھدف النديگ كور خگخه وربانديگ أزيگ كيدليگ خو
2
پوحگي واحد په ديگ خبر نه وه چيگ د كور په دننه كيگ ملكي كسان ھم موجود و.

 .3 .2د سترو چانگيزو عملياتو په تعقيب د ملكي كسانو په ھكله كليدي كگواشگونه
په داسيگ حال كيگ چيگ د نادعلي د ولسوالة پر سر جكگؤه دومره توده نه وه خو د  2010د دوبي په تگوله موده كيگ د مارجيگ
ولسوالي زياته نا ارامه وه .تر اكگست مياشتي پوري حتي د مارجيگ مركز د مكررو پوحگي شخؤو ،وژنو او حگاي پر حگاي شويو
چاوديدونكو توكو شاھده وه )د سپتمبر د مياشتيگ وروسته د مارجيگ په مركز كيگ د تاو تريخوالي كچه راتگيتگه شوه خو په ليريگ
پرتو سيمو كيگ ال ھم دوام درلود( .د فبروري د مياشتيگ د  25نيگتگيگ خگخه د اكگست د مياشتيگ تر وروستيو پوريگ په تگول
تگال  90پيشگو كيگ نإديگ  196ملكي كسان وژل شوي او تگپيان شوي دي .د مارجيگ خگخه د اخلي بيگ حگايه شويو كسانو په
مناسبه توكگه د خونديتوب د اساسي ننكگونو په اؤه پايداره تحليل برابر كؤ.
يو داخلي بيگ حگايه شوي شخص چيگ مارجه ييگ په جوالي مياشت كيگ پريگ ايشگيگ ده او د  2010د )اكگست په مياشت كيگ
د يوناما له خوا ورسره مركه شوي( وويل :د تگولو ستونزو له جمليگ خگخه ،زموإ لپاره دوه ستونزيگ أيريگ ستونزمنيگ دي .لومؤي،
طالبان ھغه كسان تشگتوي چيگ د حكومت او يا غير حكومتي موسسو لپاره كاركوي .كه چيريگ تاسو ھغوي ته پيسيگ وركؤئ نو بيا
ھغو تاسو خوشيگ كوي او كه چيريگ پيسيگ ور نه كؤئ نو بيا ھغوي تاسو وژني .دوھم دا چي طالبان زموإ له كورونو خگخه أزي
كوي او بھرني حگواكونه ھم د دوي په حگواب كي زمونإ پر كورونو باندي أزي كوي اودا غتگي ستونزي دي چي موإ ورسره مخ يو.
وژنيگ او اعدامونه د سيميگ په كچه غتگيگ انديشگنيگ دي .خو په پوحگي شخؤو كيگ د ملكي كسانو د راكگيريدلو په تؤاو
انديشگنيگ تر زياته حده مارجيگ پوريگ اؤونده ويگ.

 .4 .2وسله والي نشگتي  ،انساني أال په أول كارول او په أزو كيگ د ملكي كسانو راكگيريدل
د ھيواد په زياترو سيمو كيگ ملكي كسان حگيني وختونه د وسله والو دلو د أزو په تبادله كيگ را كگير كيإي .د ملكي كسانو د تلفاتو
زياتره برخه ھغه مھال رامنحگ ته كيإي چيگ كله ملكي كسان په مستقيمه توكگه تر ھدف النديگ ونيول شي )لكه مستقيميگ وژنيگ( او
يا حگاي پر حگاي شويو چاوديدونكو وسيلو ،حگانمركگو بريدونو او ھوايي بريدونو ته أير نإديگ واقع وي .د  2010په ترخگ كيگ د
طالبانو ،حكومت او نؤيوالو پوحگي حگواكونو ترمنحگ په حگمكنيو جكگؤو كيگ د تگولو ملكي تلفاتو له جملي خگخه  ٪ 29په نادعلي
او مارجه كي وژل شوي يا تگپيان شوي دي .د ملكي تلفاتو د پيشگو په اؤه د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د
بشري حقونو خگانكگيگ اطالعات شگيي چيگ د ملكي كسانو د تلفاتو دومره لوؤه كچه حتي په ھغو ولسواليو كيگ چيريگ چيگ شديده
جكگؤه ھم راونه وي أير غير عادي كار دي.
داخلي بيگحگايه شويو كسانو د بيال بيلو وضعيتونو په اؤه چي په پوحگي شخؤو ملكي كسانو ته تلفات اوؤي تشريحات راكؤي خو ھغوي
د دي پيشگو يوه مشخصه پايله أير زيات خطرناك بللي چيگ تر اوسه ال ھم نستباً عادي دي 3.لومؤي ،جنكگيالي طالبان يوه كور ته حگي،
 -1د بيلكگيگ په توكگه" ،په ھوايي بريد د ناتگو د راكتگونو په واسطه ملكي كسان ووژل شول" ،بيگ بيگ سي) ،2010 ،د فبروري  14نيگتگه(،
مراجعه وكؤة.
 -2د  2010پسرلي ،د ايساف د جنوب زون له مركزي قومانداني سره ناسته.
 -3د  2010د اكگست په مياشت كيگ د ھغو داخلي بيگ حگايه شويو كسانو سره مركيگ چيگ د جوالي د مياشتيگ په وروستيو او د اكگست د
مياشتيگ په لومؤيو كيگ مارجه پر ايشگيگ ده ،د  2010كال د اكگست په مياشت كيگ د ھغو داخلي بيگ حگايه شويو كسانو سره مركي چيگ د
جوالي د مياشتيگ په وروستيو كيگ مارجه پراييشگي ،د  2010د نوومبر په مياشت كيگ د ھغو داخلي بيگ حگايه شويو كسانو سره مركيگ چيگ د
شخؤو له پيل خگخه دريگ مياشتيگ د مخه مارجه پر ايشگي او خگوك چيگ اوس مھال په دوامداره توكگه مارجيگ ته تكگ راتكگ كوي.
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تگينكگار كوي چيگ له كور خگخه أزيگ وكؤي او كله نا كله دا غوشگتنه له تاوتريخوالي خشونت خگخه أكه ھم وي .دوھم ،طالبان
جنكگيالي له كور خگخه د ايساف حگواكونو يا د افغان امنيتي حگواكونو پر يوه نإدي پوسته باندي أزيگ كوي .دريم ،كله نا كله په پوسته
كيگ ميشت افغان امنيتي حگواكونه يا ايساف د طالبانو د أزو په مقابل كي په دغه كور حگوابي أزي كوي  .خگلورم ،طالبان جنكگيالي
)او كله نا كله د كور اوسيدونكي( له كور خگخه تشگتيگ او كله نا كله افغان ملي امنيتي حگواكونه او ايساف په ھغوي أزيگ كوي.
پنحگم ،افغان ملي امنيتي حگواكونه او ايساف د طالبانو د لتگون په موخه كور ته راحگي او په ديگ لؤ كيگ كله نا كله ملكي كسان ھم
توقيف كيإي.
د وسله والو نشگتو په أاكگه كولو خگخه وروسته يوه داخلي بيگ حگايه شوي كس چيگ د جوالي د مياشتيگ په وروستيو كيگ سيمه
پريگ ايشگي و) او د  2010د اكگست په مياشت كيگ د يوناما د بشري حقونو د خگانكگي له خوا ورسره مركه شوي وه( وويل" :ايساف
ھغوي وژني ،طالبان ھغوي وژني .ايساف ھغوي توقيف كوي .خلك نه شي كوالي ژوند ته داسيگ دوام وركؤي".
په پوحگي شخؤو كيگ د دومره زياتو ملكي كسانو د وژل كيدو او تگپي كيدو عمده المل د طالبانو له خوا د انساني أال په حيث د ملكي
كسانو عادي كارول دي .داخلي بيگ حگايه شويو كسانو د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو
خگانكگيگ ته ويلي :كه خگه ھم په مارجه كيگ يو شمير زيات خالي كورونه وو خو طالبان په قصدي توكگه د ھغو كورونو خگخه
چيگ ال ھم پكي خلك اوسيدل أزيگ كوي او اوسيدونكو ته ييگ د تلو اجازه نه وركوله )النديگ معلوماتو ته مراجعه وكؤئ( .د افغانستان
د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ ته د داسيگ پيشگو په اؤه راپورونه رسيدلي ،دا عملونه په
شگكاره د طالبانو د ھغه نيت شگكارندوي كوي چيگ غواؤي په قصدي توكگه د ھغو كورونو خگخه چرته چيگ خلك اوسيإي دديگ
په خاطر أزيگ كوي خگو د نؤيوالو پوحگي حگواكونو د ھوايي بريدونو او توپ خانيگ خگخه د مخنيوي په موخه د ملكي كسانو خگخه
1
د انساني أال په حيث كار واخلي .د بشرپالنيگ د نؤيوال قانون النديگ د انساني أال په حيث د انسانانو كارول منع دي.
په مارجه كيگ د طالبانو له خوا د انساني أال په أول د ملكي كسانو د كارولو پيشگي
د جوالي په وروستيو يا د  2010د اكگست په لومؤيو كيگ ھر مركه شوي داخلي بيگ حگايه شوي شخص مارجه پريگ
ايشگي .ھغوي د داخلي بيگ حگايه شويو كسانو د دوو ألو غؤي و چيگ د اكگست د مياشتيگ په نيمايي موده كيگ د يوناما د
بشري حقونو خگانكگيگ ورسره مركه كؤيگ ده.
"طالبان پخپله خوشگه او زور د ھر چا كور ته ننوزي .بيا ھغوي له كور خگخه أزيگ كوي او بيا افغان ملي امنيتي حگواكونه
او ايساف په كور أزيگ كوي .كه چيريگ زه طالبانو ته ووايم چيگ كور ته مه ننوحگي نو بيا به ھغوي ما ووژني .نو بيا
حگواب خگه دي؟ يا خو ما طالبان او يا خو ما ايساف وژني".
طالبان د يو چا د كور په پاسني ديوال كيگ سوري باسلي خگو وكوالي شي د ھغه حگايه خگخه په امنيتي حگواكونو أزيگ
وكؤي .د كور خگشگتن ھغوي ته ورغي او ھغوي ته وويل چيگ تاسو زما د كور په ديوال كيگ سوري مه جوؤوئ .زما په
كور كيگ شگحگيگ او ماشومان ژوند كوي .دا كار زما د كورنة لپاره له خطره خگخه أك كار دي .د نوموؤي سؤي د تگينكگار
خگخه وروسته ھغوي له كور خگخه والؤل .خو بله ورحگ نور طالبان راغلل او نوموؤي ته ييگ وويل چيگ آيا ته مسلمان نه
يي .بيا ھغوي نوموؤي أير سخت وأباوه .كليوالو نوموؤي د درملنيگ لپاره د افغان ملي امنيتي حگواكونو كلنيك ته يوؤ ،ھغوي
كوشگشگ وكؤ چيگ د نوموؤي سره مرسته وكؤي خو نوموؤي ھلته ومؤ.
طالبان د ايساف د ھوايي بريد د ويريگ له امله ھيخگ كله ھم د خالي كورونو خگخه پر ھغوي أزيگ نه كوي .ھغوي حتي خلكو
ته د خپلو كورونو خگخه د وتلو اجازه ھم نه وركوي .حتي كه چيريگ جكگؤه ھم روانه وي ھغوي خلكو ته له كورونو خگخه د
وتلو اجازه نه وركوي .كله چيگ خلك شكايت وكؤي چيگ د ھغوي د كورنة غؤي شگايي ومري ،طالبان وايي" :موإ به ومرو
او جنت ته به والؤ شو .كه چيريگ ھغوي ھم ومري نو ھغوي به ھم جنت ته والؤ شي .موضوع د انديشگنيگ وؤ نه ده ".خلك
يوازيگ ھغه وخت له خپلو كورونو خگخه وتالي شي چيگ كله طالبان د ھغوي له كورونو خگخه والؤ شي او په جكگؤه
مصروف شي.
پ ه وس له وال ه نش گتو كي گ د قرباني انو پ ه حي ث د ملك ي كس انو د راش گكيليدو خط ر ت ر يوي گ ان دازيگ پ ه مارج ه كي گ كگن گ
ميش ته س يمو ت ه د افغ ان مل ي امنيت ي حگواكون و او ايس اف د اأو اود تالش ة د پوس تو د حگ اي پ ر حگ اي كي دلو ل ه س ره ھ م نإدي گ
ت ؤاو ل ري .چيري گ چي گ د افغانس تان حكوم ت او نؤيوال و پ وحگي حگواكون و س رتيري د اس توكگني د س يمو س ره نإدي گ
موقعي ت ول ري ،پ ر ھغ وي بان ديگ د طالب انو ل ه خ وا د بري دونو ترس ره ك ول د ملك ي كس انو ژون د د خط ر س ره م خ ك وي .پ ه
مارجي گ كي گ د اأو حگ اي پ ر حگ اي كي دل د ملك ي كس انو ژون د پ ه خ اص خط ر كي گ اچ وي حگك ه چي گ دا اأي گ ل ه ھغ ه
وؤان ديگ چي گ ولس والي پاك ه ش ي ،جوؤي گ ش وي .لك ه خگنكگ ه چي گ د افغانس تان د بش ري حقون و خپل واك كميس يون او د
يونام ا د بش ري حقون و خگانكگي گ پ ه راپورون و كي گ راغل ي ،د اس توكگنيگ س يمو ت ه خگيرم ه د پ وحگي حگواكون و حگ اي پ ر
حگ اي ك ول ش گايي غ وره وال ي او ش گيكگنگيگ ول ري ،خ و دا أول كؤني گ ش گايي د ملك ي كس انو ژون د ھ م پ ه خط ر كي گ

 -1د آي سي آر سي عنعنوي آي ايچ ايل خگيؤنه 97 ،قاعده.
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واچ وي 1.د بش رپالنيگ د نؤي وال ق انون الن ديگ ،افغ ان مل ي امنيت ي حگواكون ه او نؤي وال پ وحگي حگواكون ه باي د د داس يگ
2
كگنگ ميشتو ساحو د كنترول په موخه د بديل الرو چارولتگون وكؤي او د ممكنه حاالتو مالحظه وكؤي.

 .5 .2د  2010د مني په موسم كيگ د كمزوري امنيت احساس
د افغانس تان د بش ري حقون و خپل واك كميس يون او د يونام ا د بش ري حقون و خگانكگي گ ت ه د ولس والة خگخ ه رارس يدلو خلك و
ويل ي چي گ د اكت وبر او س پتمبر د مياش تو پ ه ترخ گ كي گ د مرك زي مارجي گ پ ه امنيت ي وض عيت كي گ ش گه وال ي راغل ي دي.
د س پتبمر خگخ ه د أس مبر ت ر مياش تو پوري گ پ ه نإدي گ  26پيش گو كي گ تگ ول تگ ال  63كس ان وژل ش وي او تگپي ان ش وي
دي ،دا تلف ات ل وؤ دي خ و د تيري گ مياش تيگ د تلف اتو د ش مير پ ه پرتل ه دوم ره ل وؤ ن ه دي .ھغ و داخل ي بي گ حگاي ه ش ويو
كس انو چي گ مارجي گ ت ه يي گ دوام داره تك گ راتك گ ك ؤي د ب دلون د رامنح گ ت ه كي دلو لپ اره دوه أول ه توض يحات وؤان ديگ
ك وي )د افغانس تان د بش ري حقون و خپل واك كميس يون او د يونام ا د بش ري حقون و خگانكگي گ ل ه خ وا د دغ و كس انو س ره د
ن وومبر د مياش تيگ پ ه لومؤي و كي گ مركي گ ش ويگ( 3.لوم ؤي ،زي اترو طالب انو د ژم ي د رارس يدو س ره س يمه پري گ ايش گيگ
او خپ ل فعاليتون ه يي گ درول ي .دوھ م ،د تگولني گ د دف اعي حگواكون و )دا حگواكون ه د افغ ان س يمه يي زو پوليس و برخ ه ن ه ده(
جوؤي دل چي گ ھغ وي ورت ه اربك ي حگواكون ه واي ي د طالب انو د جنكگي اليو لپ اره د ملك ي كس انو كورون و ت ه د ھغ وي دننوتل و
چاريگ له ستونزو سره مخ كؤيگ.
د سيميگ مشرانو او دولتي چارواكو په دغه موده كيگ مارجيگ ته د يو شمير زياتو داخلي بيگ حگايه شويو كسانو د بيا ستنيدو په ھكله
ھم راپورونه وركؤي .د ديگ كار يو المل په سيمه كيگ د تاو تريخوالي د كچيگ راتگيتگيدل او بل المل د ژمي د رارسيدو خگخه
وؤانديگ د حاصالتو كرل او د موقتي سرپتگونو خگخه خوحگشگت شگوول شوي دي .د كأوالو لپاره د ملكگرو ملتونو دعالي كميشنرة د
دفتر ) (UNHCRمطابق ،د شخؤيگ د پيل راھيسيگ نإديگ  4285كورنة او يا نإديگ  27150كسان د خپلو كورونو خگخه بيگ حگايه
شوي دي .د ھغه كسان د چيگ د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د نوومبر په مياشت
كيگ ورسره خبريگ كؤي خوش بينه شگكاريدل خو د تگولنو د دفاعي حگواك د جوؤيدو په ھكله نا معلومو پايلو او د تاو تريخوالي په
كچه كيگ د راتگيتگيدو د يو شمير موسمي فكتورونو تر شا پرتو الملونو دا كار د ستونزو سره مخ كؤي چيگ ايا د  2011په راتلونكي
دوبي كيگ به يو وار بيا د شديدو جكگؤو له امله ملكي كسان متاثره شي.
په لنأ أول ،د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ مالحظه كؤيگ چيگ د تعقيب په موخه د
ضرورت وؤ افغان پوليسو او د عامه ساتنيگ د ظرفيتونو پرته د مارجي كگنگ ميشته كليوال چاپيريال د جكگؤي د أكگر په أول
انتخاب به د حكومت پلوه افغان حگواكونو له خوا د ابتدايي سترايتژيكيگ پريكؤيگ په حيث د زيات ملكي كسانو د تلفاتو المل شي ..د
چانگيزو عملياتو خگخه وؤانديگ په كگنگ ميشتو سميو كيگ د زياتو پوستو او اأو جوؤول شگايي د حكومت پلوه حگواكونو او طالبانو
ترمنحگ په پوحگي شخؤو كيگ په دوامداره توكگه ملكي كسان زيان من كؤي .د طالبانو له خوا د ملكي كسانو وژل او د انساني أال په
حيث د ملكي كسانو كارونه په خاص أول په كگنگ ميشته سيمو كيگ نه يوازيگ يو غير قانوني عمل دي بلكه د ملكي كسانو لپاره له
حگانه سره ويجاؤونكيگ پايليگ راوؤي.

 .3د كندھار شگار خگيرمه ولسواليو كيگ چانگيز عمليات او له ھغه وروسته حالت
 .1 .3د پالن شوو عملياتو وختي غبركگون
د  2010په لومؤيو مياشتو كيگ افغان حكومت او ايساف د كندھار شگار ته خگيرمه په خگلور ولسواليو )لكه ارغنداب ،أنأ ،پنجوايي او
ژيؤة( كيگ د چانگيزو عملياتو د پيل په ھكله په پالنونو كار كاوه .د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو
خگانكگيگ د خگيؤنو د ترسره كولو او د ملكي كسانو د تلفاتو د پيشگو د معلومولو په موخه په دواؤو متاثره شويو ولسواليو كي د سترو
چانگيزو عملياتو د مخه او له ھغه خگخه وروسته  ،د ايساف سره د ليدنو او د حگاي مشرانو سره د سال مشورو د ترسره كولو له الريگ
دغه عمليات تعقيب كؤي دي.
د نإديگ پيشگيدونكو عملياتو سره حتي د حكومت پلوه مشرانو سره له وؤانديگ غبركگون منفي پايليگ درلودليگ .د  2010په مارچ او
اپريل كيگ زياتره مركه شوي كسان د عملياتو پر ضد و حگكه چيگ ھغوي فكر كاوه عمليات نه شي كوالي طالبان له خپلو حگايونو
خگخه په شا كؤي او كيداي شي دا عمليات ملكي كسان ژوبل كؤي او يا يي ووژنيگ او د ھغوي كورونو او حاصالتو ته زيان واؤوي .د
ھغوي د منفي نظرييگ لپاره يو بل المل ھم د طالبانو د جنكگياليو او ملكي كسانو ترمنحگ د ايساف له خوا د توپير نه كول په كگوته
شوي وو.

 -1په پوحگي شخؤو كيگ د ملكي كسانو د ساتنيگ په اؤه د يوناما  6مياشتني راپور  2010, pp 14-15ته مراجعه وكؤة.
 -2د آي سي آر سي عنعنوي آي ايچ ايل خگيؤنه  23قاعده" :د شخؤيگ ھره خوا بايد تر ممكنه حده د كگنگ ميشته سيمو په دننه يا ھغيگ ته نإديگ
سيمو كيگ د پوحگي موخو د حگاي پر حگاي كولو خگخه أأه وكؤي".
 -3د  2010د نوومبر په مياشت كيگ د ھغو داخلي بيگ حگايه شويو كسانو سره مركه چا چيگ د جوالي د مياشتيگ په وروستيو كيگ سيمه پريگ
ايشگي ،د  2010د نوومبر په مياشت كيگ د ھغو داخلي بيگ حگايه شويو كسانو سره مركيگ چا چيگ نإديگ  3مياشتيگ د مخه سيمه پريگ ايشگي.
دا تگول داخلي بيگ حگاي شوي كسان اوس مھال په دوامداره توكگه مارجيگ ته تكگ او راتكگ كوي.
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دغه خگركگندونيگ د  2010د مارچ په مياشت كيگ د ژيؤة د ولسوالة د يوه تن سپين إيريگ له خوا مطرح شوي چيگ په خپل وار
أيريگ جالبيگ دي ،جكگؤه په رشگتيا سره توپير نه پيژني ،ھغوي سم معلومات نه لري چيگ خگوك خگوك او كوم كور ،دي .كه
چيريگ ھغوي كره استخباراتي معلومات درلودالي ،نو بيا به موإ باور كؤي واي حگكه چيگ بيا به ھغوي د طالبانو تگول قوماندانان
نيولي واي خگوك چيگ اوس مھال د ولسواليو او شگارونو ترمنحگ ازاد خوحگشگت كوي .طالبان د ملكي كسانو په كورونو كيگ
1
اوسيإي ...په ديگ توكگه به ملكي كسانو ،حاصالتو ،د خؤوبوني سستم او كورونو ته زيان واوؤي.

 .2 .3د چانگيزو عملياتو په درشل كيگ ملكي كسانو ته كم تلفات اوشگتي
چانگيز ستر عمليات د جوالي په لومؤيو او اكگست مياشتو كيگ د ارغنداب په ولسوالة كيگ د اكگست او سپتمبر په مياشتو كيگ د
ماالجات په سيمه كيگ او د سپتمبر خگخه د نوومبر تر مياشتيگ پوريگ په پنجوايي او ژيؤة ولسواليو كيگ ترسره شول .د افغانستان د
بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ ته د اكتوبر په مياشت كيگ د دغو ولسواليو سپين إيرو په مركه
كيگ وييلي چيگ ھغوي د ايساف او افغان ملي حگواكونو له خوا د ملكي كسانو د تلفاتو د مخنيوي د ھخگو په برخه كيگ شگه والي ليدلي
دي .مشرانو وويل ،چيگ د دغه كار علت په ديگ كيگ پروت دي چيگ د پخوا په پرتله د طالبانو جنكگيالي په سمه توكگه تر بريدونو
النديگ نيول شوي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ ته د  2010د اكتوبر په مياشت كيگ د ژيؤة د ولسوالة
د مشرانو يويگ أليگ ويلي چيگ د ملكي تلفاتو شمير أير كم وو .موإ نه شو كوالي په ديگ ھكله ارقام وؤانديگ كؤو .د افغانستان د
بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ په پسرلي كيگ دغه أول ارزونيگ نه دي اوريدليگ ،خو دواؤو
ادارو د ارغنداب او أنأ د ولسواليو په تؤاو په تكرار سره ورته ارزونيگ اوريدليگ دي.
د ذھنيت او درك په اؤه بدلون په حقايقو كيگ نغشگتي دي .د نادعلي او مارجيگ په ولسواليو كيگ د چانگيزو عملياتو په پرتله د كندھار
شگار شاو خوا سيمو كيگ د عملياتو پر مھال د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ له خوا
د ملكي تلفاتو أير كم تلفات ثبت كؤي دي .په ورته أول ،خگنكگه چيگ د ملكي تلفاتو پيشگه رامنحگ ته كيإي ،د پيشگو أراماتيكه زياتوالي
چيگ د مارجيگ او نادعلي په ولسواليو كيگ د چانگيزو عملياتو په پايله كي رامنحگ ته شو تر اوسه پوريگ د كندھار په شاوخوا
ولسواليو كيگ نه دي ترستركگو شوي.
د مارجيگ ،نادعلي او د كندھار شاوخوا ولسواليو ترمنحگ پرتله شگايي تر يويگ اندازيگ د عملياتو په اؤونده وخت او د ژمي د راسيدو
سره د طالبانو په شاتكگ او تر يويگ اندازيگ پوريگ د كندھار د يو شمير شاوخوا سيمو په پرتله د طالبانو د پخوا راھيسي مارجي كي
د طالبانو حضور او كنترول سره ھم تؤاو ولري .شگكاري چيگ حكومت پلوه حگواكونو په ھلمند كيگ د خپلو تيرو تجربو خگخه زده
كؤيگ تر السه كؤيگ وي او د عملياتو د شدت پرمھال ييگ كوشگشگ كؤي وي چيگ د ملكي تلفاتو اندازه محدوده كؤي.
داسي شگكاري چيگ دوه فكتگورونه په خاص أول مناسب دي .يو فكتگور ھم د عملياتو له پيل خگخه وؤانديگ د حكومت او نؤيوالو
حگواكونو له خوا په يو شمير پراخو سال مشورو كيگ برخه اخيستنه او د كندھار شگار په شا وخوا سيمو كيگ د يو لؤ كوچنيو عملياتو
پيل دي .بل فكتگور د كندھار په عملياتو كيگ د زياتو بريدونو د وؤانديگ نه پالن كول دي ) خگرنكگه چي د طالبانو د بريد په مقابل كي
حگوابي بريد وي( .د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ ته د  2010د اكتوبر په مياشت
كيگ د ژيؤة د ولسوالي خگخه يو سپين إيريگ وويل چيگ اوس بايد ايساف د د تير په پرتله د ھدف په نشگه كولو كي د استخباراتو يو
شگه پروكگرام ولري.

 .3 .3د چانگيزو عملياتو په پايله كيگ جايدادونو ته ستر زيان اوشگتل
مشران ويره لري چيگ شگايي د كندھار د عملياتو په مقابل كيگ كورونو ،حاصالتو او د اوبو لكگونيگ سيستم ته زيان ورسيإي .د
مشرانو او نورو كسانو خگخه يو زيات شمير راپورونه رسيدلي دي چيگ د افغان ملي امنيتي پوليسو او ايساف د اأو د ساتنيگ د شگه
كولو او د حگاي پر حگاي شويو چاوديدونكو وسيلو د له منحگه وؤلو په موخه زيات كورونه ويجاؤ شوي ،د حگاي پرحگاي شويو
چاويددونكو وسلو خگخه د حگان ساتلو په خاطر اوس د موجودو سؤكونو خگخه پوحگي نقليه وسايل كار نه اخلي چيگ په نتيجه كيگ
ييگ ديوالونه ،باغونو او د اوبو لكگونيگ سيستگم ته زيات زيانونه اؤوي ،ھغه ودانة چيگ يو وخت به د انكگورو د وچيدو لپاره كارول
كيدليگ له منحگه وؤل شوي خگو د طالبانو له خوا د سنكگرونو په خگير ونه كاروليگ شي ،ھغه ودانة ،كورونه ،حگمكيگ ،ونيگ او
حاصالت په دي موخه له منحگه وؤل شوي چيگ د ايساف حگواكونو په ھغو سيمو كيگ د امنيتي الملونو له كبله موجوده سؤكونه
كاروالي نه شول ،ترخگو د دي خگخه د اضافي سؤكونو د جوؤولو او پوستو په أول كگتگه واخلي  .د راپور سره سم ،دا عمليات د
مشرانو او د حگمكي مالكانوو سره د كوم أول مخكيني سال مشورو نه پرته پيل شوي دي .د پنجوايي او ژيؤة ولسوالة أيريگ زياتيگ
زيانمنيگ شوي خو په ارغنداب او أنأ ولسواليو كيگ ھم جايدادونو ته د پام وؤ زيانونه رسيدلي دي .د افغانستان د بشري حقونو خپلواك
كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ ته د ديگ راپور جوؤولو په وخت كيگ په دغو ولسواليو كيگ د جايدادونو د روانو
2
زيانونو په ھكله راپورونه رسيدلي دي.
 -1د دغو پالنونو په اؤه د الزياتو او ووروستنيو غبركگونونو لپاره په پوحگي شخؤو كيگ د ملكي كسانو د ساتنيگ په اؤه د يوناما د  2010كال 6
مياشتنيگ راپور ته مراجعه وكؤئ ،پانيگ  16او .17
 -2د  2010په اكتوبر كيگ د ژيؤيگ له ولسوالي خگخه د مشرانو سره مركيگ ،د  2010په اكتوبر كيگ د پنجوايي د مشرانو سره مركيگ ،د  2010په
اكتوبر كيگ د ارغنداب د ولسوالة د مشرانو سره مركيگ .د  2011د فبروري د مياشتيگ د  20او  25ترمنحگ د ارغنداب ،پنجوايي ،ژيؤة د ولسواليو د
ولسوالي د شورا د غؤيو سره مركيگ .ھمدارنكگه د تيمور شاه او راأ نور النأ" :ناتو ھغه افغاني كورنه ؤنكگوي چرته چي چاوديدونكو توكي حگاي پر
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د  2011په جنورة كيگ د ولسمشر له خوا يوه تگاكل شوي كميسيون راپور وركؤي چيگ د كندھارد عملياتو په ترخگ كيگ د حاصالتو،
حگمكو او نإديگ  100000ميوه لرونكو او غير ميوه لرونكو ونو ترخگنكگ د  900 -800كورونو ترمنحگ ودانة ھم له منحگه تلليگ
دي 1.كه خگه ھم چيگ د ايساف او حگينو حكومتي چارواكو له خوا د كميسيون د پايلو په ھكله د نظر اختالف خگركگند شوي خو په
ديگ ھكله چيگ د عملياتو پرمھال جايدادونو ته د پام وؤ زيان اوشگتي ھيخگ خگوك شك او ترديد نه لري .ايساف د افغانستان د بشري
حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ ته ويلي چيگ د حگاي پر حگاي شويو چاوديدونكو وسيلو د شمير په پام
كيگ نيولو سره او د سرتيرو د ژوند ژغورلو په موخه د كورونو بمباري ،سؤكونو ته د خگيرميگ حگمكيگ د له منحگه وؤولو لپاره
دماين پاكة لين د بطريو كارول او د نورو تخريبي بنگو كارول يو حتمي كار وو.
په داسيگ حال كيگ چيگ افغان ملي امنيتي حگواكونو او ايساف د كندھار شاوخوا عملياتو پر مھال د ملكي تلفاتو د مخنيوي په چارو
كيگ د پام خگخه كار اخيستي ،د پوحگي اھدافو د تعريف ،تناسب او په بريد كيگ د احتياط په اؤه د بشرپالنيگ د نؤيوال قانون معيارونه
ھغه مھال چيگ كله ملكي جايدادونو د خطر په معرض كيگ واقع و ،په جدي تگوكگه نه دي پلي شوي .د بشر پالني د نؤيوال قانون
النديگ ،د شخؤيگ شگكيليگ خواويگ يوازيگ ھغه موخيگ چيگ د ھغوي ماھيت ،موقعيت ،ھدف يا كارونه د پوحگي عمل لپاره يو
أول موثره ھمكاري او كمك رامنحگ ته كؤي او يا د ھغه نيمه يا بشپؤ له منحگه وؤل ،نيونيگ ،خنثي كول چيگ د حتمي پوحگي
پرمختكگ وؤانديز وكؤي ،تر بريد النديگ نيوالي شي 2.حگاي پر حگاي شوي چاوديدونكي توكي ھغه شيان يا توكي دي چيگ كيداي
شي د خپل ماھيت له لحاظه د پوحگي عمل لپاره د پام وؤ ھمكاري او مرسته رامنحگته كؤي.
په يوه كور يا سؤك كيگ دحگاي پر حگاي شويو چاوديدونكو وسيلو د )جالونو( شتون ته بايد د پوحگي موخو په حيث ونه كتل شي ،د
شخؤيگ شگكيله خوا بايد د دغه أول ھدفونو د خگركگندولو په خاطرھر أول ممكن اقدامونه ترسره كؤي 3.ھغوي د كارونيگ ،موخو،
موقعيت ،پوحگي موخو له امله د انكگورو د وچولو ھتگة او نور ملكي حگايونه چيگ د خپل ماھيت له نظره د پوحگي موخو په كتار
كيگ نه راحگي يوازيگ ھغه وخت تر بريد النديگ ونيول شي كه چيريگ د ھغوي د خگركگندولو لپاره ھر أول ممكنه اقدامونو خگخه
كار اخيستل شوي وي.
د ديگ سربيره ،د شخؤيگ شگكيله خوا دحگاي پر حگاي شويو چاوديدونكو توكو د له منحگه وؤلو په خاطر د بريد د پالنولو لپاره د
تعبيه شويو چاوديدونكو توكو د يويگ خاصيگ دستيگ 4د له منحگه وؤلو په اؤه د عيني او مستقيميگ پيشبيني شوي پوحگي پرمختكگ
په تؤاو د ملكي موخو ،لكه كورونو او باغونو د زيان په ھكله د ارزيابة لپاره د ھر أول ممكنه اقدام خگخه كار واخلي .په پاي كيگ كه
چيريگ د تعبيه شويو چاوديدونكو توكو د له منحگه وؤلو پر سر پريكؤه مثبته وي ،د شخؤيگ شگكيله خوا بايد د جكگؤه ييزو ميتودونو او
وسيلو په پام كيگ نيولو سره د ملكي موخو د زيان كچيگ د زيا تي تگيتولو ،تصادفي زيان ..اود زيان د مخه د ھر أول مخكشگه تدابيرو
5
په نيولو سره ونيسي.
د يوناما د بشري حقونو خگانكگه او د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون وؤانديز كوي چيگ ايساف ديگ د دغو عملياتو پرمھال
د ملكي كسانو د جايدادونو د له منحگه وؤلو په ھكله په خپلو پريكؤو كيگ پراخه بيا كتنه وكؤي خگو د اؤونده حقوقي معيارونو سره
مطابقت وكؤي او ھغه بديليگ وسيليگ او ميتودونه رابرسيره كؤي چيگ په متگ به ييگ په راتلونكو عملياتو كيگ د ملكي كسانو په
جايدادونو او معيشت بانديگ كميگ اغيزيگ پريوزي.

د كندھار واليت د ژيؤة او پنجوايي په ولسواليو كيگ د جايدادونو د له منحگه وؤلو په ھكله د سپين إيرو وينا
فكر وكؤئ چيگ زه يو وؤوكي كور او باغ لرم ،او تاسو ھغه تگول له منحگه يوسي ،او بيا په راتلونكي وخت كيگ دلته سوله
تامين شي ،نو بيا دا سوله زما لپاره خگه كگتگه لري؟ )د ژيؤة ولسوالة يو سپين إيري 2010 ،اكتوبر(.
تر اوسه پوريگ د تگولو عملياتو پايليگ منفي ويگ ،حگكه چيگ ھغوي د خلكو كورونه ،باغونه ،او د ھغوي د اوبو لكگونيگ
سيستگمونه ويجاؤوي .خو د راتلونكو په حواله ،موإ نه پوھيإو چيگ دا به زموإ لپاره له حگان سره خگه ھيليگ راوؤي) .د
پنجوايي د ولسوالة يو سپين إيري 2010 ،اكتوبر(.
په دغو كليو كيگ چيگ عمليات روان دي ،دا د طالبانو كلي نه دي .طالبان له بل حگايه خگخه راحگي .دا كلي زموإ د ملكي
كسانو كلي دي .د عملياتو پر مھال كليو ته  ٪ 80زيان اوؤي ،طالبانو ته  ٪ 10زيان اوؤي ،كه چيريگ ايساف كوم دحگاي پر
حگاي شويگ چاوديدونكيگ وسيله او مزي وكگوري ،ھغوي تگول كور له منحگه وؤي .دا ملكي جايداد دي او شگايي 50000
حگاي شويي" .نيويارك تگايمز 16،نوومبر ، 2010،او ابوبكر صديقي ،محمد صديق ريشگتني" :د كندھار د يرغل په تعقيب د تگوتگو راتگولول" د
ازاديگ اروپا راأيو 4 ،2011 ،فبروري.
 -1تيمور شاه او روأ نورالند" :افغان ھيات او د امريكيگ متحده اياالت د جكگؤيگ پر مھال د ملكيت د تاوان په اؤه مناقشه لري" نيويارك تگايمز،
 ،2011جنوري 13
 -2د آي سي آر سي عنعنوي آي ايچ ايل خگيؤنه 8 ،قاعده
 -3د آي سي آر سي عنعنوي آي ايچ ايل خگيؤنه 16 ،قاعده
 -4د آي سي آر سي عنعنوي آي ايچ ايل خگيؤنه 8 ،او  14قاعديگ
 -5د آي سي آر سي عنعنوي آي ايچ ايل خگيؤنه 17 ،قاعده ،د جايداد د ويجاؤولو د مسأليگ په ھكله د آي سي آر سي عنعنوي آي ايچ ايل خگيؤنيگ-7 ،
 21-14 ،10قاعديگ ته ھم مراجعه وكؤئ.
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أالر ارزشگت ولري .خو د ديگ ھيخگ أول عالج او چاره موجوده نه ده .د ايساف په عملياتو كيگ ،ھغوي زموإ د ابو
لكگونيگ كانال ،د توتانو ونو او كگل خانو ته زيان رسولي .دا د ملكي وكگؤو لپاره يو لوي زيان دي .دا د طالبانو ملكيت نه دي.
طالبان له كوم بل حگايه خگخه دلته راحگي .د سردار محمد داود خان او ظاھر شاه له وختونو راھيسيگ ،زموإ سيمو ته د
عمومي سؤك خگخه الريگ غحگيدلي دي ،خو ھغوي دغه سؤكونه نه كاروي ،او په عوض كيگ ييگ ھغوي نوي سؤكونه
جوؤوي او زموإ په باغونو كيگ كگشت كوي .په اوس حال كيگ ايساف يوازيگ يو دشگمن لري او ھغه طالبان دي ،خو كه
چيريگ ايساف د حگايي خلكو غوشگتنو ته غوإ و نه نيسي نو بيا به ھغوي دوه دشگمنان ولري -طالبان او ملكي خلك) .د ژيؤة
ولسوالة مشر 2010 ،اكتوبر(.
د  2011د فبرورة په مياشت كيگ د پنجوايي او ژيؤة د ولسواليو د ھغو مشرانو سره چيگ د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون
او د يوناما د بشري حقونو د خگانكگيگ له خوا مركه شوي ،د ايساف له خوا د جايدادونو د تخريب پر سر د تاوان وركولو د مسألي پر
سر نا خوشگي شگكاره كؤي .د  2011د فبرورة د مياشتيگ په  24نيگتگه د ايساف د چارواكو ،د نشه يي توكو د وزارت چارواكو ،د
ژيؤة د ولسوال او نورو كسانو په كگأون،د ولسوالة اداريگ د راپور سره سم وويل چيگ تر اوسه ييگ د جايدادونو د زيان په ھكله د
خساريگ د جبران په تؤاو نإديگ  1128غوشگتنليكونه تر السه كؤي دي .نإديگ  728كسانو خساريگ تر السه كؤي او پاتيگ دوسييگ
1
د جريان په حال كيگ دي .ھغو كسانو چيگ دا أول خساريگ تر السه كؤي شكايت لري چيگ د ھغوي زيانونه نه پوره كوي.

 .4 .3لنأيز
د يادونيگ وؤ ده چيگ د مركزي ھلمند د عملياتو په پرتله د كندھار شگار شاوخوا چانگيزو عملياتو كيگ ملكي كسانو ته كم تلفات
اوشگتي دي .د ملكي كسانو لپاره د دغو عملياتو اوإد مھاله پايليگ به د حكومت پلوه حگواكونو له خوا پدغو سيمو كيگ د پايداره امنيت د
تگينكگولو په مساله او د جايدادونو د بيا رغونيگ د لومؤيتوب د تمويل په چارو پوريگ تؤاو لري .د دغو عملياتو اوإد مھاله پايليگ په
راتلونكي دوبي كيگ د شخؤيگ د شگكيلو خوا خگخه د ملكي كسانو د تلفاتو د مخنيوي او په كندھار كيگ د فوري او ناخگاپه د وؤاندي
ويل شوي پاخگون او په  2010كيگ په مارجه كيگ د پسرلي -دوبي د پيشگو د تكرار د مخنيوي په چارو پوريگ اؤه لري .د كندھار يو
كم كسانو د راتلونكي په ھكله زياته ليوالتيا خگركگنده كؤه .د  2010د اكتوبر په مياشت كيگ د پنجوايي له ولسوالة خگخه يوه سپين
إيري د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ او د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون ته په خبرو كيگ وويل چيگ موإ شپإ مايشتيگ
امنيت نه بلكه يو كلن امنيت غواؤو.

 .4د ھيواد په جنوب كيگ د طالبانولخوا د اعدام او وژنو كمپاين
د پوحگي شگكيلتياو او د وسله واله نشگتواو دحگاي پر حگاي شويو چاوديدونكو توكو سربيره ،د حكومت پلوه حگواكونو د زياتو عملياتو
په حگواب كي طالبانو په ھلمند او كندھار واليتونو كيگ د وژنيگ اعداموني ستراتيژة خپله كؤه .كله چيگ د افغانستان اسالمي امارت د
 2010د مة په مياشت كيگ د الفتح عمليات اعالن كؤل ،په ھغه كيگ راغلي :د الفتح عمليات به يرغلكگر امريكايان ،د ناتگو پوحگي
پرسونل ،بھرني مشاورين ،ھغه جاسوسان كوم چيگ د خارجي ديپلوماتانو په بنگه كيگ حگان شگكاره كوي ،د كرزي د اداريگ
السپوخگي غؤي ،د پارلمان او كابينيگ غؤي ،تش په نوم د دفاع وزارت پرسونل ،استخباراتو غؤي ،عدلييگ وزارت ،بھرنيو چارو
وزارت غؤي،د داخلي او بھرنيو امنيتي خصوصي شركتونو قرارداديان ،د پوحگي لوجستيكي او پوحگي بيارغونيگ د شركتونو پرسونل
او د بھرنيو يرغل كگرو تگول مالتؤي خگوك چيگ د بھرني تسلط لپاره كار كوي ،تر ھدف النديگ نيول كيإي.
په بيان كيگ تگولو پوحگي استخباراتو ،قضايي او اداري چارواكو او په خاصه توكگه د ترانسپورت او بيارغونيگ د شركتونو
كاركوونكو او مالكينو ته خگوك چيگ د خارجيانو لوجيستيكي مالونه انتقالوي او يا د ھغوي لپاره د ھغوي تعميراتي كارونه سرته رسوي،
د مركگ كگواشگ شوي دي  .د طالبانو الفاظ د كومو په وسيله چيگ ملكي كسان او جنكگيالي په ورته أول تر ھدف النديگ نيول شوي
په عمل كيگ پياده شوي.په  2010كيگ په كندھار كيگ د وژنو په قربانيانو كيگ حكومتي چارواكي ،د ولسوالي د شورا غؤي ،د
پرمختيايي پروكگرامونو كگأون كوونكي ،ايساف ته د تداركاتو د رسولو د الريگ د موتگرونو چلونكي ،رخصت شوي پوليس ،شكمن
اطالع وركوونكي او داسيگ نور كسان شامل دي.
د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ او د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون موندليگ چيگ د  2009په پرتله په  2010كيگ د
ھيواد په جنوبي سيمو كيگ د حكومت ضد عناصرو په وژنو او عدامونو كيگ دريگ برابره زيات كسان وژل شوي دي ) ٪ 204لوؤوالي
خگركگندوي( 2.د تگولو بنگو نورو پيشگو په پرتله د حكومت ضد عناصرو له خوا د ملكي كسانو په وژنه كيگ  ٪ 9زياتوالي راغلي .د
حكومت ضد عناصرو له خوا د ملكي كسانو د وژلو په برخه كيگ تگوليز  ٪ 29زياتوالي د سياسي وژنو پيشگوكي چتگك زياتوالي سره
تؤلي دي .كه خگه ھم چيگ د مة تر مياشتيگ پوريگ طالبانو خپله ستراتيژي نه وه اعالن كؤيگ ،خو دا تكگالره په ھلمند كيگ د
 -1د  2011د فبرورة په مياشت كيگ د ژيؤة له ولسوالة خگخه د ولسوالي د شورا د غؤو سره مركه.
 -2د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ د حكومت ضد عناصرو د وژنو خگخه نوري عادي وژنيگ
تفكيك كؤي او پرھمديگ بنستگ يو شمير زياتيگ ھدفي وژنيگ دغه كتگكگورة كي نه دي شميرلي  ،د پوليسو د تحقيقاتو او قضايي پروسيگ د
محدوديتونو په پام كيگ نيول او ھمدارنكگه د طالبانو د ادعاوو غير باوريتوب او د مسئوليت خگخه انكار ،ممكن دي چيگ دغه شميرنيگ د  2009او
 2010لپاره د حقيقي ارقامو خگخه زياتي او يا خو كمي وي .د ارقامو د زياتوالي أراماتيك مسير د تيروتنيگ وؤ نه دي .د يادونيگ وؤ ده چيگ دواؤو
سازمانونو دغيگ پيشگيگ بيليگ ثبت كؤي دي .په نشگه شوي وژني او ھغو انفرادي كسانو ارقام چيگ د حگاي پرحگاي شويو چاوديدونكو توكو او
حگان وژونكوبريدونو كي وژل شوي ندي شامل
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حكومت پلوه حگواكونو له خوا د سترو چانگيزو عملياتو وروسته او په كندھار كيگ د ھغوي د چانگيزو عملياتو د پيل سره له وؤانديگ د
احساس وؤ وه.
ھغه ملكي وكگؤي چيگ په جنوبي سيميگ كيگ د دولت ضد عناصرو په وژنو او اعدامونو كيگ د  2010 -2009په ترخگ كيگ وژل
شوي

د وژنو لمن په دوامداره توكگه وغحگيدله .په  2009كال كيگ د يوناما د بشري حقونو خگانكگيگ او د افغانستان د بشري حقونو
خپلواك كميسيون په  17ولسواليو كيگ د وژنو پيشگي ثبت كؤي دي خو په  2010كيگ دواؤو ادارو نإديگ د وژنو پيشگيگ په 30
ولسواليو كي ثبت كؤيگ دي 1.د كندھار ولسوالي )چيگ د كندھار شگار ھم په كيگ راحگي( د نورو حگايونو په پرتله د زياتو وژنو
شاھد وه ،چي ھرچيريگ نا امني زياته شوه :په  2010كيگ په ترتيب سره  9 ، 8 ، 7، 6، 5، 4 ، 3 ،2 ، 1او  10عالقه
داريو/ناحيو كيگ زياتيگ وژنيگ ترسره شوي ،چي په ھيخگ يوه عالقه دارة كيگ ھم كميگ نه ويگ.
د وژنو سره تؤلي د بشري حقونو د سرغؤونو او رواني او تگولنيزو اغيزو تاثيرات د انساني تلفاتو د شميرلو خگخه اخوا ال زياتيگ
ويجاؤونكيگ اغيزي لري .د يوه شخص له خوا د ولسواليو شورا ته د تكگ پريكؤه ،د يوه حگانكگؤي نوماند لپاره كمپاين ،د يوه
پرمختيايي سازمان سره د كار پيل او يا په سيمه كيگ د طالبانو د يوه نوي قوماندان په ھكله په ازاده توكگه خبريگ كول شگايي د ھغوي
لپاره د ژوند او مركگ پايليگ راوؤي.
د سياسي وژنو موخه د انفرادي كسانو د ھغوي د اساسي بشري حقونو لكه )ژوند او امنيت( او د بيان د آزادة ،سياسي برخيگ اخيستنيگ،
اتحا ديو ،كار او زده كؤي خگخه د برخمن كيدو په الر كيگ مخنيوي دي .د انفرادي كسانو د حقونو دغه أول مخنيوي سياسي ،اقتصادي
او تگولنيزيگ پايليگ لري او ھم د حكومت كولو او پراختيايي چارو مخه نيسي .نؤيوال پوحگي حگواكونه او افغان ملي امنيتي
حگواكونه په ديگ نه دي توانيدلي چيگ د سياسي موخو له امله د ملكي كسانو د وژنيگ خگخه مخنيوي وكؤي .

 -1په دواؤو كلونو كيگ ،د أنأ ولسوالة د كندھار د ولسوالي او مارجي ولسوالي د نادعلي ولسوالة د يويگ برخيگ په حيث شميرل كيدي،خو د  2010په
جريان كيگ دغه دواؤه ولسوالة په رسمي توكگه د جال جال ولسواليو په نوم ونومول شوي.
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ضميميگ
د ملكي تلفاتو په اؤه اضافي كگرافونه
د  2009 ،2008 ،2007او  2010كلونو په مياشتو كيگ د ملكي وكگؤو ثبت شوي وژنيگ

په  2010كيگ د مياشتي په اساس د جكگؤي د شگكيلو خواو په الس د ملكي وكگؤو ثبت شوي مركگ ژوبله

44

په وسله واله جكگؤه كی د ملكي وكگؤو د ساتنيگ په اؤه راپور2010 ،

په جكگ ؤه كيگ د شگكيلو ألو له خوا په  2010كيگ د ماشومانو د مؤينيگ او ژوبليگ ثبت شويگ شميريگ

په جكگؤه كيگ د شگكيلو ألو له خوا په  2010كيگ د شگحگو د مؤينيگ او ژوبليگ ثبت شويگ شميريگ
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