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په لومړي مخ تصویر :د یوه دوه کلن ماشوم عکس چې د  2014کال د مارچ په  20نیټه د سرینا پر هوټل باندې په یو برید
کې ټپ ې شو .څلور برید کوونکې پر ملکي خلکو باندې چې د دی هوټل په رستورانټ کی د ماښام ډوډی خوړلو په حال کې وو
ډزی پیل کړل ،چې په نتیجه کې  10تنه ملکي خلک ( ۳ښځې ۵ ،نارینه او  2ماشومان) ووژل شول او  ۵تنه نور ملکیان (4
نارینه او  1ماشوم) ټپیان شول .طالبانو د دی برید مسؤولیت په غاړه واخیستل .دغه عکس د  2014کال د مارچ په 2۲
نیټه د ایمرجنسی په روغتون کی اخیستل شوی دی( .زهره بیسمرا ،رویترز)

”ملکي خلک په دوامداره توګه د خشونت بار په خپلو اوږو وړی .ډیرو هڅو ته اړتیا ده څو ملکي خلک د شخړې له زیان
څخه وساتل شي او د هغو کسانو د حساب ورکونې څخه ډاډ حاصل شي چې په قصدي ډول او بې له توپیره ملکي خلک
وژني“.
یان کوبیش ،په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی ،د  2014کال جوالی

صالحیت/واک
د  2014کال دغه شپږ میاشتنۍ راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندويه پالوي (يوناما) د بشري حقونو د
څانګې له خوا په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه چمتوشوې دي چې د  2014کال د جنورۍ د لومړۍ نیټی
څخه د جون تر ديرشمې نيټې پورې موده رانغاړي.
دغه راپور د يوناما د هغه صالحيت له مخې چمتو شوی دى چې د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا له خوا د )2014(/ 214۵
پريکړه ليک په اساس ورته ورکړې شوې څو د ملکي وګړو وضعيت وڅاري  ،د دوي د ساتنې په موخه هڅې همغږې کړي،
حساب ورکوونه تقويه کړي او د اساسي ازاديو او بشري حقونو ،چې د افغانستان اساسي قانون او د نړيوالو تړونونو ،چې
افغانستان ي ې غړيتوب لري،برخه ده ،په بشپړ ډول پلي کيدو کې مرسته وکړي  ،په ځانګړي ډول د ښځو د ټولو بشري
حقونو څخه د برخمن کيدلو په اړه هڅې وکړي.
د امنىت د شورا  )2014(/ 214۵پريکړه ليک،په افغانستان کې د وسله والو شخړو په ترڅ کې د ملکي وګړو د وضعىت او
په ځانګړې توګه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړوند روانې څارنې او راپورورکونې ته اهميت ورکوي .
يوناما يو لړ فعاليتونه تر سره کوي چې هدف ي ې په ملکي وګړو د جګړې د اغيزو راکمول دي لکه :په خپلواکه او بې پلوه ډول
د داسې پېښو څارنه چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې المل ګرځي ،د وسله والو نښتو څخه د اغيزمن شويو ملکي وګړو د
ساتنې په اړه ،د مالتړکونکو فعاليتونو او نورو نوښتونو ترسره کول چې په نښتو کې ښکېلي خواوې د بشرپالنې او بشري
حقونو د نړيوالو قوانينو او د افغانستان د اساسي قانون د احکامو رعايت کولو ته رابولي.
دا راپور د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر ( او سی ایچ ار) له خوا بیا ک تل شوی او د د دی دفتر په
تخنیکی مرستو چمتو شوی.
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اصطالح ګانې
هواي ي بريد :له الوتکې څخه ويشتونکي مهمات چې په هغو کې نږدې هواي ي مالتړ (د الوتکې لخوا بريد) او نږدې جنګي بريد
چې د چورلکې په مرسته ترسره کيږي ،راځي .همدارنګه په هواي ې بريدونو کې هغه هواي ې بريدونه هم شامل دي چې بې
پيلوټه جنګي الوتکې يا ډرون ي ې تر سره کوي.
 :ABPافغان سرحدي پوليس
 :ALPافغان سيمه ايز پوليس
 :ANAافغان ملي اردو
 :ANPافغان ملي پوليس
 :ANSFافغان ملي امنيتي ځواکونه ،يوه ټوليزه اصطالح ده  ،چې افغان سرحدي پوليس ،ملي اردو ،ملي پوليس او د ملي
امنيت اداره په کې شامليږي.
دولت ضد عناصر  :په دې ډله کې ټول هغه اشخاص او ډلې راځي چې اوس مهال د افغانستان د دولت او نړيوالو نظامي
ځواکونو پر ضد په وسله واله جګړه کې ښکيل دي .هغه وګړي چې د طالبانو په نامه پيژندل شوي او هغه اشخاص اوبيال
بيل ډلی چې په جګړه فعاله برخه اخلي ،او تر مختلفو نومونو الندې لکه د حقاني شبکه ،حزب اسالمي د ازبکستان اسالمي
حرکت ،د اسالمي جهاد اتحاد ،لشکر طيبه او جيش محمد او نورې مليشې او وسله والې ډلې چې سياسي  ،ايدولوژيکي او
اقتصادي اهداف تعقيبوي يا نوري جرايم پيشه ډلې چې په جګړه کې د يوې ښکېلې خوا په استازيوب ګډون کوي ،په
دغوعناصرو کې راځي.
وسلوالې ډلې  :نا دولتي وسلوالې ډلي چې شخړو کې ښکېلې وي او په څرګند ډول د دو لت څخه بېلې وي چې د جوړښت پر
اساس د مليشو څخه واخله تر ياغي جناي ي مجرمو ډلو پوري رسيږي .نادولتي وسلوالي ډلي دا وړتيا لري چې د وسلې او
ځواک په کارولو سره سياسي ،ايډيالوژيکي يا اقتصادي اهداف تر السه کړي؛ خو د دولت د رسمي نظامي چوکاټ ،دولتي
ايتالف يا د دولت د خپلمنځيو ارګانونو برخه نه وي او د فعاليت سيمه ي ي د دولت د ولکې د باندي وي .وسلواله ډلې
کيداي شي د دولت د رسمي ولکي او کنترول د سيمې نه د باندې وي خو کيداي شي چې د کوربه يا نورو هيوادونو مستقيم
يا غير مستقيم مالتړ ولري. .دغه تعريف عبارت له الندې ډلو څخه دي خو يوازي تر دوي محدودې نه د ى :مخالف ياغي
ډلې ،سيمه يزي ملېشي (چی پکی توکميزی ،قومی يا په بل اساس) ،ياغيان ،ترهګر ،ګوريال او نور مدني دفاعي ځواکونه او
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نيمه نظامي ډلې (چې په څرګند ډول د دولت په ولکه کې نه وي).
د يوناما په دى راپور کې بيان شوي دولت ضد عناصرو غېر دولتي وسلوالې ډلي بولي ليکن د دولت سره د مخالفت په
اساس ي ې توپير کاندي.
 )Abandoned Explosive Ordnance( :AXOپريښودل شوي چاوديدونکي توکي ،هغه چاودیدونکي توکي ته
ویل کیږی چی د وسله والو جګړو په جریان کی کارول شوی نه وی او د یوی ښکیلې ډلې له خوا په ساحه کی پریښورل شوی
وی يه داسی حال کی چی دغه توکي د دی ډلې له کنټرول څخه بهر وی .دغه پریښودل شوی چاودیدونکې توکي کیدای شی
فعال فیوز ولری او چاودلو لپاره اماده وی( .د مشخصو او متعارفو وسلو په اړه کنوانسیون۵ ،مه پروتوکول).
د ملکي خلکو تلفات/مرګ ژوبله :وژل شوی او ټپ ی شوی ملکي خلک ،په الندینی دوو ډولو ویشل کیدای شی:
 مستقيم تلفات :دا هغه تلفات دي چې په مستقيم ډول د وسله والې جګړې له امله راپيدا کيږي .د هغه تلفاتو په
شمول چې د افغان او نړیواله پوځی ځواکونو د نظامي عملياتو لکه هواي ي بريدونه ،د افغان او نړيوال ځواکونو د
ځان ژغورنې په موخه ،د نيولو او تالشۍ  ،د ياغيانو يا ترهګرۍ پر ضد عملیاتو تر سره کيدو په ترڅ کې رامنځ ته
 1د ملګرو ملتونو د وسله والو ډلو سره د بشري مرستو اړوند خبرې اترې  .د ګيرارد مک او مينويل بيسلر د فعالينو لپاره الرښود ،د ملګرو ملتونو لپاره د بشري چارو د
همغږۍ دفتر ،نيويارک ،جنوي  .200۲د وسله والو ډلو اوصاف  2.۳برخه وګورئ.
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کيږي .همدارنګه په دې کې هغه تلفات هم شامليږي چې د نا دولتي وسلوالو ډلو دفعاليتونو له امله لکه په هدفي
وژنې ،تعبيه شوي چاوديدونکي توکي او يا له حکومت پلوه ځواکونو سره د مستقيمي ښکلتيا په پايله کې رامنځته
کيږي.
 غيرمستقيم /نور تلفات :هغه تلفات چې په غير مستقيم ډول له وسله والې جګړې څخه راپيدا کيږي لکه د جنګې پاتې
شويو چاوديدونکي توکو  ،په محبسونو کې مړينه ،د کافي طبي شرايطو د نشتوالي له امله مړينې چې د نظامي عملياتو
په ترڅ کې پيښږي او په داسې ځايونو کې چې طبي پاملرنې ته د الس رسي مخنيوي شوي وي او يا موجود نه وي .په
دې تلفاتو کې هغه مړينه هم شامل ده چې د مرګانيو پيښو مسؤل لورې پکې په پوره اطمينان سره نه شي په ګوته
کيداي لکه هغه مرګ ژوبله چې د ډزو د تبادلې په پايله کې رامنځ ته کيږي.
ماشومان :د ماشوم د حقونو د کنوانسيون له مخې ماشوم داسي يوه شخص په حيث تعريف شوى چې عمر ي ې له  1۱کلونو
څخه کم وي ( 1۲کلن ماشوم دى) .د دي تر څنګ د روم د نړيوالي جزاي ي محکمي اساسنامي له مخي چې د افغانستان دولت
هم په  200۳کې تصويب کړي ،د  1۵کلونو څخه کم عمر ماشومان په دولتي عسکري ليکو کې او يا غير دولتي ډلو کې شاملول
ا و ګمارل ،چې په فعال ډول په جنګ کې برخه واخلي جنګي جرم ګڼل کيږي د  ۱مادي (( )2ب)( ) xxviاو  ۱مادي (( )2ت)
( )viiوګورئ.
ملکي/تر محافظت الندی چنګیالی :د بشرپالنې د نړيوال قانون له مخې "ملکي وګړي " هغه افراد دي چې هغه د نظامي/نيمه
نظامي ځواکونو غړي نه وي يا په جنګ کې د يوې خوا په منظمو وسله والو ډلو کې غړيتوب ونه لري او هم د یوی پراخی
یاغیتوب کې برخه ونه اوسی .2ملکي وګړي په صورت کی د بريدونو په وړاندې د خونديتوب تضمين له السه ورکوي کله چی
دوي په نښتو کې کې نيغ په نيغه برخه واخلي .د ملکي وګړو په څېر د جګړی څخه لویدلی کس (ژوبل شوي ،ناروغ ،د ويجاړي
شوي کښتۍ عمله ،توقيف شوي يا اوهم تسليم شوي) يا هغه څوک چې د وسله والو ځواکونو په طبي يا مذهبي پرسونل پورې
اړه ولري ،دوی هم دبريد څخه د خونديتوب حق لري.
 COMISAFکام ايساف :افغانستان کې د نړيوال امنيتي مرستندويه ځواکونو قوماندان.
د  EOFپيښې ( د عکس العمل ښودلو پيښېې) :چې د ځواک د ساتني پيښي ورته هم واي ي .په دې کې داسې حاالت شامل
دي چې کله ملکي وګړي نظامي قطارونو ته د نږدې کيدو يا له هغو څخه د مخکې کيدو په وخت کې د نظامي پرسونل
اخطارونو ته پاملرنه و نه کړي او يا د تالشۍ په پوستو کې الرښوونو ته توجه و نه کړي او تر بريد الندي راشي.
ایساف ي ې بیا داسی تعریفوي :دا یو دفاعي حالت دی چې له وړاندی تهدید په ګوته کیږي او تهدید سره سم دفاعي عکس
3
العمل د ځواکونو د خوندی ساتنی لپاره اخستل کیږي.
 :ERWله جګړي څخه چاوديدونکي پاتې شوني چې ناچاودي توکي ،او پرېښودل شوي چاودېدونکي توکي هم یادیږی.
ځمکنی جګړی/نښتې :په ځمکنیو جګړو کې دغه ښتې شامل دی :د جګړی د ښکیلو خواوو تر منځ ځمکنی متحرک عملیات،
د لیری واټن څخه برید ،د ډزو تبادله او وسله واله نښتې .په ځمکنیو نښتو کی د بریدونو او عملیاتو په وخت کی د سپکو او
درندو وسلو او یا د هاوانونو راک ټونو کارول هم شامل دی.
 :IDPداخلي بې ځايه شوي وګړي
( IEDځای پر ځای شوي چاوديدونکي توکي) :يو بم چې د دوديزې نظامي طريقې په خالف په نورو طريقو جوړېږي او کارول
کېږي .نوموړي چاودېدونکي توکي کيداي شي د ځانمرګي بم په شکل استعمال شي لکه په ځان پورې تړلې ځاي پر ځاي
شوي چاويدونکي توکي ) ،(PB-IEDله لېرې څخه کنترول شوي ځاي پرځاي شوي چاودېدونکي توکي ) ،(RC-IEDsپه
موټر کې ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکي توکي ) ،(VB-IEDsپه موټر کې ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکي توکي او انتحاري
 2د ژنیو دریمی کنوانسون  )۲( )1( 4مادی ته راجع کیږی :د یو نه اشغال شوی قلمرو ساکنان چی په خپل سر د دښمن د ځپلو لپاره وسله پورته کوی بی له چی د دی
وخت پیدا کړی چی د یوې منظمې وسله والې ډلې سره یو ځای شی ،په هغه شرط چی د وسلی د ګرځولو په وخت کی د جګړی قانون او دود دستور رعایت کړی.
 3د 2014کال د جنوری په  ۳1مه د ایساف په مرکز کې د یوناما مصاحبه .
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شخص ( ،)SV-IEDد کنټرول شوي تار له الری ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي ( ،)CW-IEDsد قرباني د تماس
سره فعالیدونکی ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي ) (VO-IEDsاو د فشار په ذريعه فعالیدونکي ځاي پر ځاي شوي
چاودېدونکي توکي ). (PP-IEDs
د قرباني د تماس سره فعالیدونکی ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي ) :(VO-IEDsدغه چاودیدونکی توکی په هغه
وخت کی فعاله کیږی کله چې یوه شخص او یا موټر د ده بتاقی سویچ ته فشار ورکړی ،دغه سوچ ممکن فشاری وی یا د
فشار د خوشی کیدو سیستم وی او یا هم د یو تاری تلی په څیر یا کوم بل سیسټم په توګه و چې په هر صورت کی د چاودنی
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سبب ګرځی.
د دستور په ذریعه فعالیدنوکی ځاي پرځاي شوي چاودېدونکي توکي ) :(CO-IEDsهغه رادیوی ی یاد لېرې څخه کنترول
شوي ځاي پرځاي شوي چاودېدونکي توکي (ریموټ کنټرول بمونه) ( (RC-IEDsدی چې د یوه لیری واټن څخه کار کوی
چې استفاده کوونکی کوالی شی د مخی نه ځای پر ځای شوی دغه توکی ته په یو مناسب وخت کی چاودنه ورکړی او د یو
متحرک هدف په نږدی کیدو سره تر برید الندی راولی 5.په دغه ډله کی الندینی چاودیدونکی توکی شامل دی :د استفاده
کوونکی په ذریعه فعالیدنونکی چاودیدونکی توکی ،لکه د سړک غاړی بمونه او د یا اشیاو یا حیواناتو باندی ځای پر ځای
شوی چاودیدونکی توکی لکه موټر ،بایسکل ،موټر سایکل او خر.
مقناطیسی ځاي پرځاي شوي چاودېدونکي توکي ) :(CO-IEDsد پورتنی ډلی (ریموټ ک تټرول بمونو) یوه فرعی شاخه ده
چي د مقناطیس سره یو نښولو کیږی .په افغانستان کی د دغو توکو د استفادی د څرنکوالی پر اساس ،لکه تر هدف الندی
شخص په موټر کی ځاي پرځاي کول ،یوناما دغه توکی په بیالبیل شکل سره ثبت کوی.
نوری چاودېدونکي توکي :په دی ک تګوری کې د تاری بمونه او ساعتی بمونه (د  200۲څخه راهیسی ،یوناما د دی
چاودیدونکو توکو له امله ډیر کم شمیر پیښی ثبت کړی دی) ،او هغه چاودیدونکی توکی شامل دی چی د پتاقی سویچ ی ی نه
مالومیږی.
ځان مرګی ځاي پرځاي شوي چاودیدونکي توکي (ځان مرګی/انتحاری بریدونه) :د ځاي پرځاي شوي چاودیدونکو توکو په
هکله د مالوماتو برسیره ،یوناما د ځان مرګو او پیچلو عملیاتو له امله د ملکي خلکو د مرګ ژوبلی پیښې ثبت کړی دی.د دغو
پیښو په ارقامو کې د یو ځان مرګی برید کوونکی یا ډریور له خوا د چاودیدونکو توکو نه ډک موټر چاودل او یا د و یو انتحاری
په واسطه د واسکټ یا کمر بند چاودل شامل دی.
د ځاي پر ځاي شويو چاوديدنکو توکو ستحصال :د ځاي پر ځاي شويو چاودېدونکو توکو استحصال د هغو مالوماتو او موادو
د تشخيص ،راټولول ،پروسس او مالوماتو خپرولو پروسه ده چې د ځاي پر ځاي شويو چاويدنکو توکو د پيښې له ځاي څخه
راټول شوي دي تر څو د عمل وړ استخباراتي معلومات تر السه شي ،د ځاي پرځاي شويو چاودېدونکو توکو ضد پروسيجرونه
او ميتودونه غښتلي او د اورپکو منابع کمزوري او د دوي د عدلي تعقيب مالتړ وشي .په دي کې د ځاي پر ځاي شويو
چاودېدونکو توکو ساتنه ،د مختلفو برخو تشخيصونه د تخنيکي ،عدلي طب او بايومتريک ازمويني او تحليل راځي چې د
واک لرونکي کارپوهانو له لوري تر سره کېږي .د چاوديدونکو توکو استحصال د اغيزمن او دوامداره چاوديدونکو پر ضد د
اقداماتو يوه اساسي برخه ده .
پېښي :هغه پيښې دي چې په وسله والو جګړو کې ملکي وګړو ته تلفات اړوي .د يوناما په راپورونو کې هغه تلفات نه دي
شامل چې د جناي ي پېښو په پايله کې پېښېږي.
 :IHLد بشر پالنې نړيوال قانون
نړيوال نظامي ځواکونه :په دې ځواکونو کې ټول بهرني عسکر شامليږي چې د ايساف او په افغانستان کې د امريکا د
ځواکونو (د ازادۍ د پايښت د عملياتو په شمول) يوه برخه وي او د ايساف د قوماندان  COMISAFتر امر الندې کار کوي.
دغه اصطالح همدا راز پر ځانګړی عملیاتی ځواکونو او نور بهرنی استخباراتی او امنیتی ځواکونو باندې هم د تطبيق وړ ده.
 4پوتنی مرجع.
 5د سپکو وسلو سروی ،ځای پر ځای شوی چاودیدونکی توکی ،لسم فصل ،چاودیدونکی تلی 221-220 ،پاراګرافونه.
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ټپونه :د جسماني سختو ژوبلو يا ټپ ي کيدنو مختلف ډولونه په کې شامليږي .د يوناما د بشری حقونو په ډيتابيس کې د
جسماني ژوبلې درجه نه ده شامله .ارواي ي يا روحي صدمه يا دماغي جړک پيښې په ژوبلو کې شاملې نه دي.
ایساف (په افغانستان کې مرستندويه امنيتي سوله ساتي ځواکونه) :ايساف د ملګرو ملتونو د منشور د  VIIفصل له مخې د
سولې د پلي کولو ماموريت يا دنده لري .ايساف د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا په امر او صالحيت ځاي په ځاي کېږي .د
 200۳کال په اګست کې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو په غوښتنه د ناټو سازمان د ايساف مشرتابه په غاړه
واخيست .د ايساف قواوې اوس مهال د  1۵جنورۍ  2014پوري  ۵۲،004تنه سرتيري لري ،چې له  4۲هيوادونو څخه
راغلي او د مرکزي دفتر کابل سربيره په شپږو سيمه ييزو برخو کې تنظيم شوي دي  .د  200۱د نوومبر څخه د ايساف قوماندان
په افغانستان کې د امريکاي ي ځواکونو قوماندان هم دي ،که څه هم د مراتبو سلسله بېله پاتې شوې .د امنيت د شورا ( 2120
 ) 201۳شميره پريکړه ليک د ايساف په اړه مخکيني پريکړه ليکونه تايدوي او د  2014د دسمبر تر  ۳1نېټې پورې د نورو 14
مياشتو لپاره د ايساف ماموريت غزوي.
 :MOIد کورنيو چارو وزارت
ناټو ( :)NATOد شمالي اتالنتيک د تړون سازمان .د ناټو د سازمان غړي هيوادونه د ايساف اساسي مرستندويه هيوادونه
دي .ايساف وګورئ.
 :NDSد ملي امنيت رياست یا د افغانستان دولتي استخباراتی اداره
 :NGOنادولتي سازمان/اداره
دولت پلوه ځواکونه :افغان دولتي ځواکونه او ټول هغه ځواکونه او ډلي دي چې په نظامي او نيمه نظامي عملياتو يا د
بغاوت ضد عملياتو کې برخه اخلي او په مستقيمه يا غير مستقيمه توګه د افغانستان د دولت د قوماندی او ادارې الندې دي.
په دې ځواکونو کې افغان ملي اردو ،افغان ملي پوليس ،افغان سرحدي پوليس ،د ملي امنيت په شمول نور سيمه ييز
امنيتي ځواکونه هم شامل دي .دغه اصطالح نړيوال نظامي ځواکونه او نور خارجي استخبارات او امنيتي ځواکونه هم
رانغاړي.
افغان ملي امنیتي ځواکونه عبارت دی له  :ملي اردو  ،چې د دفاع وزارت ته راپور ورکوي اوپه رسمي ډول د افغانستان په
وسلواله ځواکونو شامل شوي دي؛ افغان سیمه ییز پولیس د فعالیت له مخي په ريښتینې بڼه د وسلواله ځواکونو برخه
تشکیلوي او په قانوني ډول د ملکي خلکو په څیر خوندیتوب نه لري ؛ او افغان ملي پولیس  ،افغان یونیفارم لرونکی پولیس
او افغان سرحدی پولیس د قانون پلي کونکي ادارې دي چې په رسمي ډول د وسلواله ځواکونه برخه نه ده او کورنیو چارو
وزارت ته مسؤول دي.
د قانون پلي کونکي ادارو غړی هغه مهال خوندیتوب د السه ورکوي چې د وسلواله ځواکونو دنده اجرا کړي او په جګړه کې
نیغ په نیغه برخه واخلي .دوي د خپل ځان د دفاع پر وخت د ځواک کارولو له امله د ملکي په څیر خوندیتوب له السه نه
ورکوي.
د دولت پلوه ځواکونو ډله بندی ممکن په هغو ډلو کی شامل شی چی په وسله والو جګړو کی شکیل دی .کله چی دغه ډلی
د په موثر ډول د یوی ښکیلی خوا د وسله والی ډلی یوه برخه جوړوی ،د مثال په توګه کله چی امنیتی عملیات یا د یاغیتوب
پرضد عملیات چی د یوه دولتی چاوراکی لکه د دامنی ی قوماندان ،د ملی امنیت افسر او یا ولسوال د غیررسمی امر الندی
ترسره شی.
همدارنګه په دغه اصطالح کی نړیوال ځواکونه او نور بهرنی استخباراتی او امنیتی ځواکونه هم شامل دی.
 :SOPمعياري عملياتي کړنالره
په نښه شوي یا هدفمند وژني :هغه وژني دي چې په ارادي  ،د مخه سنجول شوي او قصدي ډول د دولت او يا د دولت
کارکونکو چې د قانون په چوکاټ کې دنده لري ،او يا په وسلواله شخړه کې د منظمو وسلوالو ډلو لخوا د يو په نښه شوي
شخص پر ضد وژونکي ځواک وکاروي ،او هغه شخص د مرتکبينو د فزيکي ساتني او نظارت الندي نه وي .سربيره پردي چې
iv

په ډيرو وختونو کې په نښه شوي وژنه د ژوند د حق څخه سرغړونه ده خو په استثناي ي ډول په وسلواله شخړه کي ځيني
وخت کيداي شي مشروعيت ولري په دی شرط چی د بشرپالنی د قانون او د بشری حقونو د قانون اړوندو مقرراتو ته درناوی
6
وشي.
 :UNDSSد ملګرو مليتونو د مصؤونيت او امنيت څانګه
 :UNAMAپه افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندويه پالوی
 :UNHCRد کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ
 :USSOFد متحده اياالتو د ځانګړو عملياتو ځواکونه
 :UXOنا چاودي توکي
جنګي جراىم :د نړیوال بشردوستانه قانون د میثاقونواو عرفی قانون څخه جدی سرغړونو ته جنګي جرایم وویل کیږي .جنګي د
جرمونو د نړىوالې محکمې منشور جنګي جرايم داسى تعريفوي ،د نورو تر څنګه ،په نړيواله شخړه کې د تطبىق او پلى کیدونکو
قوانينو او دودونو څخه جدى سرغړونه “ او ” د هغه قوانينو او دودونو جدي سر غړونه چې د غير نړیوالې وسلوالې شخړى پر
مهال د پلى کیدو وړوى“.جنګي جرمونه 7عبارت دى د جنیوا کنوینسیون ددریم مشترک بند څخه جدى سرغړونه  ،د شخص او
د هغه د ژوند حق څخه سرغړونه ،او په ځانګړى ډول د وژلو ټول ډولونه ،د معیوبولو ،بى رحمانه سلوک او شکنجه ،د
شخص په وقار حرمت تجاوز،په ځانګړى ډول تحقیر او ټیټ ګڼلو سلوک ،یرغمل کول او د قانوني محکمى پرته چې ټول عدلي
تضمینونه له ځان سره ولرى او په عمومي ډول هغه تضمین چې جزالینفک او منل شوي وي د داسی محکمې د مخکینۍ
پریکړې پرته د سزاګانو صدور او یا د اعدامونو سزاګانو پلى کول د دی جرمونو زمره کې راځي .

 6د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلي ،د بشري حقونو شورا څوارلسمي ناستې د اجنډا دريم ټکي ،او د محکمي څخه بهر په خپل سر اعدامونو لپاره د ځانګړي راپورټر
رپورټ ،او د فليپ السټون مکمل رپورټ د "د هدفي وژنو څيړنه" تر عنوان الندي وګورئ A/HRC/14/24/Add.6 .د  2010کال د مۍ مياشت وګورئ.
 7د جرمونو د نړیوالې محکمي منشور ۱ ،بند( حواله په دویم جلد II .فصل ) ۳# ،44 .نړیوال عرفي قانون چې په نړیواله او غیر نړیواله وسلواله شخړه کې د پلى کیدو
وړ دى د هغى له مخي د نړیوال بشر دوستانه قانون څخه جدي سرغړونو جنګي جرایم بلل کیږي .د هیوادونو اجراات د نړیوال عرفى قانون نورمونه تشکیلوي 1۵۲ .مه
قاعده د جنګي جرایمو تعريف .اى سى ار سى  ،نړیوال عرفى بشردوستانه قانون 1 ،جلد ،جین مارى هینکرتز او لویز ډوزوالډ -بیک(CU P/ICRC, Cambridge ،
} .2005) {ICRC Studyدغه مرجع وګورئ ، Additional Protocol II, article 13(2) :دغه مرجع هم وګورئ :د نړیوال جرمونو محکمي د روم منشور،
 Article 8 (2) (c) (i) of the Elements of Crime, Rome Statute of the International Criminal Court.جنګي جرمونه عبارت دى د غیر نړیواله وسلواله
شخړى کې پلى کیدونکو د جنګي قوانینو او عرفونو سرغړونې ته ویل کیږي چې لومړى مبنى ي ې د جنیوا د  1۲4۲څلور کنوانسیونونو دریم عمومي بند،او ورسره د 1۲۲۲
ضم دويم پروتوکول ،د  1۲۲۲الحاقي پروتوکول د  1۲۵4هاګ کنوانسىون چې په وسلواله جګړه کې د کلتوري میراث خوندى ساتنى په اړه دى ،د  1۲۱۲د ماشوم د
حقونوکنوانسیون ،د  1۲۲4د ملګرو ملتونو او نښلول شوى پرسونل دمصؤنیت کنوانسیون ،د نړیواله محکمي د روانډا او پخواني یوګوسالویا لپاره منشور ،او د سریلىون
لپاره د ځانګړې محکمې منشور) .د جرمونو د نړىوالې محکمي د روم منشور الندى جنګي جراىم وګورئ او دهغى منابع د نړىواله بشردوستانه قانون موازنه  ،اىى سى ار سى
د نړىوال بشر دوستانه قانون لپاره مشاورتى خدمتونه.
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حقوقي چوکاټ
د دې راپور لپاره حقوقي چوکاټ کې د بشری حقونو نړیوال قانون ،د بشر پالنی نړیوال قانون ،نړیوال جزای ي قانون ،ملي
قوانین او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونه د منابع په ډول کارول شوي  8.په دی ټولو منابعو
کې د افغانستان په وسلواله جګړه کې د ملکي خلکو د خوندي ساتني اړونډ ټول مکلفیتونه شامل دی .دغه مکلفتیونه په دې
راتلونکې برخه کې په وضاحت سره بیان شوي.

په نښته کې د ښکېلو خواوو قانوني مسؤوليتونه
يوناما په دې باور ده چې په افغانستان کې وسله واله جګړه يوه غيرې نړيواله وسله واله جګړه ده چې د افغانستان د
دولت ،او د هغه د وسله وال فوځ چې د نړيوالو نظامي ځواکونو مالتړ ورسره دي (په دې راپور کې او په افغانستان کې
"دولت پلوه" ځواکونه بلل شوي دي) او د غير دولتي وسله والو ډلو (په دې راپور او په افغانستان کې "د دولت ضد عناصر
بلل شوي " ترمنځ روانه ده).
د جګړی ټولی ښکیلی خواوی – افغان وسله وال ځواکونه ،نړیوال پوځی ځواکونه او غیردولتي وسله والې ډلې – د نړیوال
قانون له مخی په واضح ډول دا مکلفیت لری چې د ملکي خلکو ساتنه وکړی.
د دولت پلوه ځواکونو او د دولت ضد عناصرو د تعریف لپاره د دی راپور د اصطالح ګانی برخې ته مراجعه وګړئ.

()i

د بشرپالنې د نړيوال قانون له مخې مکلفيتونه

افغانستان د ژنيو د  1۲4۲کال د څلورګونو تړونونو او د  91۲۲۲کال د ژنيو د مل دويم پروتوکول غړی هيواد دی ،دغه
تړونونه او دوهم پروتوکول په غير نړيواله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه کوي .دغه پروتوکول د ملکي وګړو په وړاندې او د هغو
اجناسو په ضد بريدونه منع کوي چې د ملکي وګړو د بقاء لپاره ضروري ګڼل کيږي.
د  1۲4۲کال د ژنيو د څلور ګونو تړونونو ګډه دريمه ماده حد اقل معيارونه ټاکي چې دولتي او غير دولتي وسله والې ډلې ي ې
بايد په داخلي وسله واله نښته کې مراعات کړي .درىم عمومي بند د ملکي خلکو وژل،10تاوترىخوالي  ،د محکمي پرته اعدام،
شکنجه ،معیوبول او د تاوتریخوالى داسى نورې کړنې صراحتا منع کړي دى 11.دغه کړنې هر وخت  ،هر ځاى هر څنګه چې
وي منع دي.
· د  1۲4۲کال د ژنيو د څلورګونو تړونونو او د مل پروتوکولونو څو اصول د نړيوال دوديز قانون 12برخه ګرځيدلې ده
او تر ټولو زيات اړونده اصول چې افغان نظامي ځواکونه  ،نړيوال نظامي ځواکونه او غير دولتي وسله والې ډلې ي ې د
داخلي وسله والې نښتې د ښکيلو خواوو په څير بايد مراعات کړي ،دا دي:

 8د ملګرو ملتونو د امنیت شورا  )2014 ( 214۵پریکړه لیک د ټولو ښکېلو لورو مسؤلیتونه او مکلیفیتونه په ګوته کوي چې د نړیوال قانون ” په شمول د نړیوال
بشردوستانه قانون ،د بشری حقونو قانون سره په تطابق کې وی او ټول هغه مناسب اقدامات دی تر سره شي چې د ملکي خلکو خوندی ساتنه ډاډمنه کړای شي “.
 9دويم الحاقي پروتوکول  1۲۲۲د افغانستان له خوا د  200۲کال د نومبر په  10تصويب شو ،دغه پروتوکول د  200۲کال د دسمبر په  24نافد شو.
 10د وژلو په اړه د جنګي جرايمو چې د روم منشور کې د جرمونو نړىوالې محکمي تعرىف کړى ىوناما د ملکي خلکو د قصدى وژنې اصطالح کاروى چې عبارت له هدفي وژنو
 ،چې هغه عمل بىانوى چې جنګي جرم ګڼل کىداى شي او دهغه وژنې د عمل څخه توپير وکړاى شي چې د ىو کس په الس تر سره شى چې د وسلواله جګړى د قرىني د
باندي وي .ورته اصطالح ګانې لکه هدفي وژنې  ،د محکمي پرته وژنې  ،اختطاف او وژنې ،قصدى وژنې ځىنې وختونه کارول کىږي چې هغه په جنګ کې د ښکېلو خواو له
لورى د ملکي خلکو هغه قصدى وژنې بىان کړي چې د افغانستان په داخلي وسلواله شخړي په قرىنه کې راپېښېږى .
وړ
شخړى
اوصاف ونه
 11د  1۲4۲د اګست  12د جنىوا کنوانسىون درىم مشترک بند  ،د داخلي وسلواله شخړى پرمهال د پلى کىدو دى .هغه مهال چې شخړه نړىواله
لري او د غړي هىواد په سىمه کې رامنځ ته شي  ،نود جګړى د ښکېلې خواو هر لورې دى کم تر کم الندى مادو احترام باندى مکلف دى )1( :هغه کس چې په جګړه کې
فعاله برخه نه اخلي په شمول د هغه وسلواله ځواکونو چې خپله وسله کىږدي او ىا نور د ناروغي ،ټپونو ،توقىف ،ىا نورو الملونو له کبله نه جنګىږي خو په ټولو حاالتو
کې ورسره د تبعىض پرته چې د نسل ،رنګ ،مذهب ،عقىدى ،جنس ،زىږىدنې او جاىداد او ىا بل کوم معىار وي انساني چلند کىږي .په دى اړه دالندى کړنې هر وخت
 ،هر ځاى هرنګ چې وى د پورتنې ذکر شوى وګړو پر ضد منع دى  )a( .د شخص او د هغه د ژوند حق څخه سرغړونه او په ځانګړى ډول د وژلو ټول ډولونه ،د شلشوټ
کولو ،بى رحمانه سلوک او شکنجه ( )bد شخص په وقار حرمت تجاوزپه ځانګړى ډول تحقىر او ټىټ ګڼلو سلوک ( )cىرغمل کول ( )dد سزاګانو صدور او ىا د اعدامونو
سزاګانو پلى کول د ىو قانوني محکمى د مخکىنۍ پرىکړي پرته چې ټول عدلي تضمىنونه له ځان سره ولرى او په عمومي ډول هغه تضمىن جزالىنفک او منل شوي وي.
12دغه مرجع ته مراجعه وکړئ :د سره صليب نړيواله کميټه (اي سي ار سي) ،د نړيوالي بشرپالني عرفي حقونه ،ليکوال :جان ماري هينکارتز تو لويس دوسوالد بک ( CU
 )P/ICRC, Cambridge 2005د اي سي ار سي څيړني.مطالعه کميته.

vi

تشخيص او تمیز :ملکي وګړي په عمومي ډول او ملکي انفرادي اشخاص بايد تر بريد الندې رانه شي[" .ښکيلې
·
13
خواوې] بايد په هر وخت کې د ملکي خلکو او جنګياليو او د ملکي او نظامي هدفونو ترمنځ توپير وکړي.
تناسب" :هغه بريد منع دي چې کيداى شى په تصادفي ډول د ملکي وګړو د وژنې ،ژوبلې ،د دې دواړو سبب
·
14
وګرځي او ښاي ي د هغو مشخصو او مستقيمو نظامي برياوو په پرتله ډيرې زياتې وي چې له بريد څخه ي ې تمه کيږي".
په بريد کې احتياط" :ملکي وګړي بايد په عمومي ډول د نښتې له خطرونو څخه په امن کې وساتل شي 15 ".په
·
نظامي عملياتو کې په پرلپسې ډول بايد دې ته پاملرنه وشي چې ملکي خلک تلف نه شي او ملکي شيانوته زيان ونه
رسيږي .او په پوره ډول ممکن احتياط وشي چې " د ملکي وګړو د تصادفي تلف کيدلو ،ملکي شيانو ته د زيان رسيدلو او د
16
ملکي وګړو د ژوبل کيدلو څخه مخنيوي وشي".
ټول هيوادونه چې اوس مهال په افغانستان کې له نړيوالو نظامي ځواکونو سره مرسته کوي ،لکه په افغانستان کې
·
نړيوال سوله ساتي ځواکونه (ايساف) د امريکا ځانګړې قواوې ،د ازادۍ د پايښت د عملياتو غړي ځواکونه يا هغه
ځانګړي ځواکونه چې د قوماندې د دغو جوړښتونو له حدودو څخه بهر فعاليت کوي د ژنيو د  1۲4۲کال د څلورګونو
تړونونو غړي هيوادونه دي .که څه هم ټول هغه هيوادونه چې افغانستان ته ي ې نظامي ځواکونه استولي دي د  1۲۲۲کال
مل لومړي اودوهم پروتوکولونو غړي ندى ،خو د دې سره سره د هغو اصولو په مراعت کولو مکلف دي چې د نړيوال
دوديزه قانون برخه ده.

()ii

د بشري حقونو د نړيوال قانون له مخي مکلفيتونه

د بشري حقونو نړيوال قانون هم د وسله والې نښتې او هم د سولې په وخت کې د تطبيق وړ ګڼل کيږي .د بشري حقونو
نړيوال قانون د بشر پالنې د نړيوال قانون سره متممي او يو د بل پياوړي کوونکي په توګه د تطبيق وړ دي.
افغانستان د بشري حقونو یو شمیر نړيوال تړونونه السليک کړي دي 17چې په هغو کې د مدني او سياسي حقونو نړيوال تړون
(ای سي سي پ ي ار) شامل دي او د افغانستان دولت په دې مکلف کوي چې په خپل قلمرو يا د دولت د حاکميت په سيمه
کې د ټولو اوسيدونکو د بنسټيزو بشري حقونو ساتنه وکړي
سره له دي چې په افغانستان کې نا دولتي ډلې ،د وسله والو ډلو په ګډون ،نه شي کوالی په رسمي ډول د بشري حقونو دنړيوالو
ْ
تړونونو غړي شي؛ خو کوم ځاي چې نادولتي ډلې ،لکه طالبان عمال سيمه په ولکه کې لري ،نو طالبان په دي اړه ډير مکلف ګڼل
18
کيږي ،چې د نړيوال بشري حقونو مکلفيتونه مراعات کړي.
د بشری حقونو د نړیوال قانون له مخی چې د جګړی پر وخت د پلی کیدو وړ دي  ،دولتونه دنده او مکلفیت لري چې د خپل
ځواکونو لخوا 19په ځانګړی ډول د هغه ځواکونو چې قانون پلي کونکي وي د وژونکې یا مهلکې قوې د کارولو په اړه پلټنه وکړي.
دولت دغه مکلیفیت د بالقوه مسؤلیت یانې ځواب ویلو مسؤلیت سره یو ځای چې په پلی کولو کې پاتې راغلي  ،د ژو ند حق
21
څخه سر چینه اخلي 20.د حکومت لخوا پلټنه باید سم السي ،هر اړخیزه  ،بی پري او او خپلواکه وي چې د اغیزمن پلټلو
 13دويم الحاقي پروتوکول )2(1۳ .ماده.
 14دغه مرجع ته مراجعه وکړئ :د سره صليب نړيواله کميټه (اي سي ار سي) ،د نړيوالي بشرپالني عرفي حقونه ،ليکوال :جان ماري هينکارتز تو لويس دوسوالد بک
( )CU P/ICRC, Cambridge 2005د اي سي ار سي څيړني.مطالعه کميته.
 15دويم الحاقي پروتوکول )1( 1۳ .ماده.
 16د نړیوال سره صلیب د نړیوال بشر دوستانه عرفی قانون په اړه د مطالعی د  1۵څخه تر  21پوری قواعد .
 17افغانستان د بشري حقونو د بين المللي الندنيو تړونونو او معاهدو يو غړي هيواد دي :د مدني او سياسي حقونو نړيوال تړون په  24اپريل 1۲۱۳؛ د اقتصادي اجتماعي او
کلتوري حقونو تړون  24اپريل 1۲۱۳؛ د نژادي تبعيض د ټولو شکلونو د له منځه وړلو بين امللي تړون ۵ ،اګست 1۲۱۳؛ د ښځو په وړاندې د تبعيض د ټولو شکلونو د له
منځه وړلو تړون ۵ ،مارچ 1۲۱۳؛ د شکنجې او نورو توهينوونکو او غير انساني جزا او چلند د منع کولو تړون 2۲ ،جون 1۲۱۲؛ د ماشوم د حقونو تړون 2۲ ،اپريل1۲۲4 ،؛
او دماشومانو د حقونو  ،دماشومانو د پلورلو ،د ماشومانو د فحاشۍ او د پورنوګرافۍ د منع د کنوانسيونو اختياري پروتوکول 1۲ ،اک توبر کال 2002؛ او په وسله واله جګړه
ګې د ماشوم ګډون په باب د تړون اختياري پروتوکول چې د  200۳کال د سپتمبر په  24تصويب شوي دي .منبع :
http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html
 18د ملګرو ملتونو عمومي سر منشي ،په سريالنکا کې د حساب ورکونې په اړه د عمومي منشي د کارپوهانو د پالوي راپور  ۳1 ،2011مارچ پاراګراف  .1۱۱دغه راز
وګورئ د ليبيا په عربي جمهوريت کې د بشرپالنې د بين المللي قانون د نقض په اړه د څيړنو د بين المللي کميسيون د تحقيقاتو راپور  1 A/HRC/17/44جون .2011
 19د ملګرو ملتونو د الندینی اصولو نهم ،لسم او اوه لسم شمیری پاراګرافونو ته مراجعه وکړئ:
 20د ملګرو ملتونو د بشری حقونو د کمیټی الندینی عمومی ک تنو ته مراجعه کړئ:
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 حکومت مکلفیت لري چې د تطبیق وړ قوانینو په رڼا22 . غوښتنو ته ځواب وویلی شي او په ازاد ډول عام خلک تنقید وکړای شي
 دا شونې ده چې عسکر د جګړی. وڅیړي،کې ټولې پېښی په شمول د هغه پېښو چې د وسلوالې جګړې له امله رامنځ ته شوې وي
23
.پر وخت د قانون پلی کیدو فعالیتونه هم تر سره کړي

) د نړيوال جناي ې قانون په وړاندې مکلفيتونهiii(
 له دې امله. کال کې د روم نړيوالې جناي ي محکمې اساسنامه تصويب او له هغې سره يو ځاي شو200۳ افغانستان په
 د بشريت ضد جرمونه او،افغانستان لومړني مسووليت لري چې د نړيوالو جرمونو په اړه تحقيق وکړي؛ لکه جنګي جرمونه
 که افغانستان ونشى کوالي او يا و نه. او د خپلو محاکمو په صالحيت کې هغه تر عدلي تعقيب الندي ونيسي،نسل وژنه
. نړيواله جناي ي محکمه کوالي شي په افغانستان کې خپل صالحيتونه عملي کړي،غواړي چې دغه کار وکړي
هغه دولتونه چې نظامي ځواکونه ي ې په افغانستان کې د نړيوالو نظامي ځواکونو په ليکه کې شامل دي او د افغانستان د
 مسووليت لري چې هغه نړيوال جرمونه تحقيق او تعقيب کړي چې د دوي اتباع په افغانستان کې، شخړې يو لورى دى
24
.ددغو جرمونو په ارتکاب تورن وي
) (اي) (ای) مادې څخه سرغړونه تر2( ۱ په ځانګړي توګه دولتونه مکلف دي چې د نړيوالې جناي ي محکمې د اساسنامې
 دغه ماده واي ې "په قصدي ډول په عام ولس يا انفرادي اشخاصو باندې چې په مستقيم ډول په.عدلي تعقيب الندي ونيسي
.شخړو کې ښکيل نه وي مخامخ بريد کول" په داخلي وسله والو شخړو کې جنګي جرم ګڼل کيږي
 پریکړه لیک کی دا په ډاګه کړی چې د ټولو دولتونو لپاره1۳2۵  د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل،برسیره پر دی
ضروری ده چې د ښځو او نجونو په هکله د بشرپالنی د نړیوال قانون او بشری ي حقونو نړیوال قانون اړوند نورمونه په بشپړ
UNHRC, General Comment No. 31 (2004), § 15; UNHRC, General Comment No. 6 (1982), § 4; ECtHR, McCann case, § 169;
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 دوي بيا هم مکلفيت لري چې د بشري حقونو او دبشر پالنې نړيوال قانون څخه، پرته له دې نظر نيولو کې چې دولتونه د نړيوالي جناي ې محکمي غړي دي او که ندي24
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خشونت پروړاندی د هغوی ساتنه وکړی.

()iii

د ملي قوانينو په وړاندې مکلفيتونه

د جګړې په اړه  ،یوناما د ملکي خلکو لپاره هغه تعریف کاروی چې د نړیوال قانون سره مطابقت لری .د جګړی نوری ښکیلی
26
خواوی د ملکیانو لپاره خپل ځان لپاره بیل تعریفونه لری څرنګه چې الندی په دی راپور کې راځی.
د دولت ضد عناصر د افغانستان د جناي ي قوانينو له مخې د عدلي تعقيب وړ دي.د نړيوالو پوځي ځواکونو غړي د دوي د
خپلو دولتونو د ملي قوانينو د نقض له امله پر حساب ورکولو مسؤول دي.
يوناما د ملکي وګړو لپاره هغه تعريف کاروي چې د بشرپالنې د نړيوال قانون په معيارونو برابر دي .د بشرپالنې د نړيوال
قانون له مخې "ملکي" هغه څوک دي چې د جنګیالیو (نظاميیا شبه نظامي ځواکونو) او يا هم د منظمو وسله والو ډلو غړي
نه وي چې په شخړه کې د يو لوري او یا هم د یو عمومی قیام 27یوه برخه وي  .يو ملکي وګړى هغه وخت او دهغې مودې په
ترڅ کې د خپل ملکي توب موقف له السه ورکوي چې په وسلواله شخړه کې په مستقيم ډول برخه واخلي.
همداراز د ملکي خلکو په شان الندینی کسان باید له هر ډول برید او تعرض څخه وساتل شی :هغه څوک چې د جګړی له
لیکو څخه لیری کیږی (لکه ټپیان ،ناروغان ،د ویجاړه شوي کښتۍ عمله او توقیف شوی او تسلیم شوی کسان) او یا هم
هغه کسان چی د وسله والو ځواکونو مذهبی او یا صحی کارکوونکی دی.
د بشرپالنې نړيوال قانون په شخړه کې له ښکيلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې د نظامي عملياتو په ترڅ کې تل د نظامی/شبه
نظامی ځواکونو د غړو ،د منظمو او سازمان یافته وسله والو ډلو د غرو او ملکي خلکو ترمنځ توپىر وکړي .هغه کسان چې په
جګړه کی ښکیل نه دی او یا له دې وروسته په جګړه کې برخه نه اخلي خوندي دي او بايد تر هدف او برید الندی رانه شي.
د افغانستان په وسلواله شخړه کې دغه راپور د خلکو د بيال بيلو ک تګوريو په وړاندې بريدونه مستندوي چې په جګړو کې په
مستقيم ډول برخه نه اخلي لکه ملکی کارکوونکی ،ښوونکي ،د روغتياي ي مرکزونو کارکونکي ،د ټاکنو کارکوونکی او هغه
کسان چی په عامه خدمتونو کي بوخت دی ،سياسي شخصیتونه ،اداری کارکوونکي ،د نا دولتي موسسو کارکوونکې او د
ملکي پوليسو پرسونل چې په مستقیم ډول په جګړو او د یاغیتوب سره د مبارزی په عملیاتو کې برخه نه اخلي.
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ميتودولوژي
يوناما د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه تر هغه ځايه چې ممکن وي د مرګ ژوبلي په سيمه کې څيړې؛له مختلفوسرچېنو
سره سال مشوره کوي او د معلوماتو بيال بيل ډولونه راغونډوي چې د اعتبار او رښتينتوب له مخې ارزول شوي وي .يوناما د
هرې پيښې په څيړنه او تحليل کې زياته هڅه کوي چې د امکان تر حده پورې له مختلفو منابعو څخه راټول شوي معلومات او
نظريات کره او کنټرول کړي .په دې لړ کې د عيني شاهدانو او په مستقيم ډول د زيانمنو شويو وګړو بيانونه ،نظامي برخه
والو (د افغانستان د حکومت او نړيوال نظامي ځواکونو په ګډون) ځای ي کلي/د ولسوالۍ او واليت چارواکو ،مذهبي او د
ټولنې د مشرانو او هغه معلومات شامل دي چې په مستقيم ډول د ساحې له ک تنې څخه او د پيښې له ځای څخه الس ته
راغلي اجناس/مدارک او شواهد او د هغوي فزيکي ازمايښت ،له روغتونونو او روغتياي ي اسانتياوو څخه ک تنه ،ويډيوګانې او
تصويرونه ،د ملګرو ملتونو د امنيت او مصوونيت د څانګې او د دې سازمان د نورو ادارو راپورونه ،د دويم الس سرچېنو
بيانونه ،د خبري رسنیو راپورونه او له نا دولتي موسسو او دريم ګړي له خوا راټول شوي معلومات په کې شامليږي.
ترهغه ځايه چې ممکن وي ،تحقيقات د قربانيانو يا د حادثې د عيني شاهدانو په مستقيم شهادت او د پيښې د ځاي په پلټنو والړ
وي .په ځينو وختونو کې ،د پىښې ځاى ته د امنيتي ستونزو له امله الس رسي محدود وي ،او دغه ډول تحقيقات ممکن نه وي ،په
داسې وختونو کې يوناما يو لړ تخنيکونه کاروي چې دامکان تر بريده د پراخه معتبرو شبکو څخه معلومات تر السه کړي اوداعتبار
اوباور له مخې ي ې کره کړي.
کله چې يوناما د يوې پيښې په اړه د معلوماتو د کره والي څخه ډاډمنه نه وي د هغې پېښي په اړه راپور نه ورکوي .په ځينو
قضيو کې تحقيقات ښاي ي مخکې له هغه چې نتيجې ته ورسيږي څواونۍ وخت ونيسي .دا پدي معنی ده چې د ملکي تلفاتو
په اړه نتيجې ښاي ي چې بيا نوې شي ځکه چې نوي معلومات را رسيږي او په تحليل کې ورڅخه کار اخستل کيږي  .په کوم
ځاي کې چې معلومات ښه څرګند نه وی تر څو چې معتبراو قناعت بخښونکي شواهد الس ته نه وي راغلي نو نتيجه ګيري نه
کيږي او له دې څخه پرته قضيه تړل کيږي او احصايوي راپور کې د هغې خبر نه شاميليږي.
د ځينو پېښو په راپور کې د قربانيانو ملکي هويت (موقف) په بشپړ ډول نه شي ثابتيدالی او يا النجه من ټکي وي ،په داسې قضيو
کې يوناما د بشرپالنې د نړيوال قانون معيارونه په پام کې نيسي او داسې نه ګڼي چې د جنګ لپاره د عمر په لحاظ برابر نارينه جنګي
يا ملکي کس دي .بلکه دا ډول ادعاګانې په پيښې پورې د اړوندو حقايقو پر بنياد ارزول کيږي .که چېرې د يوه يا څو قربانيانو هويت
څرګند نه وي ،د وژني دغه ډول پيښې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلي په عمومي شمير کې نه شامليږي.
په وسله والو شخړوکې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه د راپور ورکولو او تحليل لپاره يوناما په  200۲کال کې يو بريښناي ي
ډيټابيس پرانيست .ډيتابيس داسې طرح شوي دي چې د معلوماتو سيستماتيکه ،يوشان او اغيزمنه ټولونه او تحليل اسانه
کوي؛ چې د جنس ،عمر ،مرتکب ،تاک تيک ،او نورو اړخونو په لحاظ د معلوماتو ويشل او تحليل هم په کې شامل دي.
يوناما تر ممکنه بريده هڅه کوي چې د ملکي مرګ ژوبلي پيښې کره او مسؤول لوري په مشخصه توګه په ګوته کړي .د عملياتو
په ډګر کې د ستونزو له امله لکه د ځينو نظامي عملياتو ګډ ماهيت ،او د لومړنيو سرچېنو ناتواني چې په ډيرو قضيو کې نه
شي کوالي د بيال بيلو نظامي برخه والو /دولت ضد وسلوالو په منځ کې توپير وکړي ،او کله چې هيڅ يوه خوا د يوې پيښې
مسووليت نه وي منلي ،يوناما د يوې خاصې پيښې مسووليت يا خو دولت پلوه او يا دولت ضد عناصرو ته منسوبوي .يوناما
ادعا نکوي چې په دغه راپور کې شميرې بشپړې دي؛ د کار په چاپيريال کې د محدويت په نظر کې نيولو سره کيداي شي
يوناما د ملکي خلکو د مرګ ژوبلي پوره راپور نه وي ورکړې.

i

لنډیز
د ټاکنو څخه یوه ورځ وړاندې زه د خپلی سیمې په جومات کی د خپل وزی او نورو کلیوالو سره د لمونځ کولو په حال
کی وم چې ډزو غږ راپورته شو .ډغه جکړه د طالبانو او دولتي ځواکونو تر منځ و .دواړه خواوی د درندو وسلو
(هاوانونو او راک ټونو) څخه کار اخیستل .ناڅاپه یو هاوان زمونږ په جومات کې ولګید چې په نتیجه دوه نارینه او یوه
هلک زما په مخ کې ووژل شول چې یو ی ی زما زوی و .صرف زما الس ټپ ي شوی الکن زما زوی وژل شوی و .څلور تنه
28
نور کسان چې زمونږ د کلي څخه نه وو او دی جومات ته د لمانځه لپاره راغلی وو هم ټپیان شول.
 -د  2014کال د اپریل په  4نیټه کې د ننګرهار والیت د پچیر او اګام ولسوالي پر یو جومات باند د هاوان برید یوهقرباني .په دی برید کې  ۳ملکي خلک ،د یوه  1۵کلن ماشوم په شمول ،ووژل شول او  ۵تنه نور ملکیان ټپیان
شول.
د  2014کال په لومړی شپږو میاشتو کی د افغانستان وسله واله جګړه د ملکي خلکو لپاره یوه خطرناکه نوی بڼه درلود .د
 200۲کال راهیسی کله چې یوناما د لومړی ځل لپاره په منظم ډول په افغانستان کې د ملکي خلکو د تلفاتو مستند کیدل
پیل کړ ،دا وموندل شو چې د نورو تک تیکونو په پرتله زیاتره ملکي خلک د دولت ضد عناصرو او افغان ملي امنیتي ځواکونو
تر منځ په ځمکنۍ نښتو او مستقیمو ډزو په جریان کی وژل یا ټپ ي شوی دی .په تیرو کلونو کې ځاي پرځاي شوي
چاودېدونکي توکي زیاتره ملکي افغانان د افغانستان په چګړې کې وژلی او ټپ ي کړی دي.
د  2014کال د جنوری له  1نیټی څخه د جون تر  ۳0پوری 29یوناما د ملکي خلکو د تلفاتو  4۱۵۳پیښې (د وژل کیدو
 1۵۲4پیښې او د ټپ ي کیدو  ۳2۱۲پیښي) مستند کړی دي چې د د  201۳کال لومړنی شپږ میاشتو په پرتله د ملکی خلکو د
30
تلفاتو په ټولو پیښو کې  24سلنه (د وژل کیدو  1۲سلنه زیاتوالی او د ټپ ي کیدو  2۱سلنه) زیاتوالی ښی ی.
یوناما د ملکي خلکو  ۲4سلنه مرګ ژوبله د دولت ضد عناصرو 31ته ۲ ،سلنه دولت پلوه ځواکونو 32ته ( ۱سلنه افغان
امنیتي ځواکونو ته 1 ،سلنه نړیوال پوځی ځواکونو) ته منسوبوی او  12سلنه د دولت ضد عناصرو او افغان ملي امنیتي
ځواکونو تر منځ د ځمکنی نښتو 33له امله ملکي خلکو ته مرګ ژوبله چې هیڅ یو ډلې 34ته نه منسوب کیږی .همدارنګه
یوناما د ملکي تلفاتو  4سلنه د جګړي څخه چاوديدونکي پاتې شوني 35ته او پاتی  1سلنه د پاکستان څخه د افغانستان په
سرحداتو کی ډزو ته منسوبوی.
 28پر یو جومات باندی د یو هاوان برید له قرباني سره د یوناما مرکه ،د  2014کال د اپریل  ،۲جالل اباد ،د یوناما د څیړنې له مخې دغه ملکي تلفات
هغه وخت رامنځ ته شو کله چې افغان ملي امنیتي ځواکونه د دولت ضد عناصرو د برید په غبرګون کې له هاوان څخه کار واخیست.
 29په وسله واله جګړه کې د ملکي تلفاتو د ساتنې په اړه دغه شپږمیاشتنی راپور د  2014او  201۳کلونو تر منځ د لومړنی شپږو میاشتو معلومات یو له بل
سره مقایسه کوی .د هر کال د لومړنی شپږو میاشتو مقایسه د دی لپاره کارول شوی څو د په هر کال کې د جګړی د موسم چې د هر کال د اپریل/می څخه
تر اګست/سپتمبر پوری دوام لری په دقت تحلیل او مقایسه شي.
 30د  201۳کال د جنوری له  1نیټی ځخه د جون تر  ۳0پوری یوناما د ملکي خلکو د وژل کیدو  1۳42پیښې او د ټپ ي کیدو  2۵۲۲پیښي ( ۳۲1۲ټول
ملکی تلفات) مستند کړی دی.
 31یوناما د دولت ضد عناصر داسی تعریفوی :هغه اشخاص او ډلې راځي چې اوس مهال د افغانستان د دولت او نړيوالو نظامي ځواکونو پر ضد په وسله
واله جګړه کې ښکيل دي .هغه وګړي چې د طالبانو په نامه پيژندل شوي او هغه اشخاص اوبيال بيل ډلی چې په جګړه فعاله برخه اخلي ،او تر مختلفو
نومونو الندې لکه د حقاني شبکه ،حزب اسال مي د ازبکستان اسالمي حرکت ،د اسالمي جهاد اتحاد ،لشکر طيبه او جيش محمد او نورې مليشې او وسله
والې ډلې چې سياسي  ،ايدولوژيکي او اقتصادي اهداف تعقيبوي يا نوري جرايم پيشه ډلې چې په جګړه کې د يوې ښکېلې خوا په استازيوب ګډون کوي ،په
دغوعناصرو کې راځي.
 32په دولت پلوه ځواکونه کی دغه ډلی شامل دی :افغان دولتي ځواکونه او ټول هغه ځواکونه او ډلي دي چې په نظامي او نيمه نظامي عملياتو يا د
بغاوت ضد عملياتو کې برخه اخلي او په مستقيمه يا غير مستقيمه توګه د افغانستان د دولت د قوماندی او ادارې الندې دي .په دې ځواکونو کې افغان ملي
اردو ،افغان ملي پوليس ،افغان سرحدي پوليس ،د ملي امنيت په شمول نور سيمه ييز امنيتي ځواکونه هم شامل دي .دغه اصطالح نړيوال نظامي
ځواکونه او نور خارجي استخبارات او امنيتي ځواکونه هم رانغاړي.
 33په ځمکنیو جګړو کې دغه نښتې شامل دی :د جګړی د ښکیلو خواوو تر منځ ځمکنی متحرک عملیات ،د لیری واټن څخه برید ،د ډزو تبادله او وسله
واله نښتې .په ځمکنیو نښتو کی د بریدونو او عملیاتو په وخت کی د سپکو او درندو وسلو او یا د هاوانونو راک ټونو کارول هم شامل دی.
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 35له جګړي څخه چاوديدونکي پاتې شوني چې ناچاودي توکي،او پرېښودل شوي چاودېدونکي توکي هم یادیږی.
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د  200۲کال د لومړنی شپږو میاشتو په مقایسې سره چې یوناما د ملکي خلکو د تلفاتو پر نظارت باندی پیل کړ ،د  2014په
کال کې د دولت ضد عناصرو له خوا د ملکي خلکو تلفات دوه برابره شوی دی (له  ۵۲۲څخه  120۱ته راپورته شوی) په
داسی حال کی چې د دولت پلوه ځواکونو له خوا د ملکي تلفاتو پیښې تیمای ی پوری رسیدلی (له  ۳02څخه  1۵۱ته راټیټ
شوی) .د دی کموالی دلیل دا دی چې د نړیوال پوځي ځواکونو له خوا هوای ي بریدونه کم شوی دی.

په جګړه کې دښکېلو خواوو د لوري د ملکي وګړو تلفات
جنوري ۲۰۰۹نه تر جون  ۲۰1۴پورې
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په  2014کال کې د ملکي خلکو د وژل کیدو او ټپ ي کیدو دغه زیاتوالي د دولت ضد عناصرو او افغان ملی امنیتي ځواکونو تر
منځ د ځمکنی نښتو د تشدید له امله ،په خاص ډول د ملکي خلکو د زیاتو نفوس لرونکو په سیمو کې ،راپیښ شوی دی .د
 2014کال په لومړنی شپږو میاشتو کی د افغان ملکیانو زیات شمیر د ځمکنی جګړو په جریان کې وژل شوي او ټپیان شوي
دي .د مثال په ډول ،د هاوانونو ،راک ټونو او السی بمونو له امله د ملکی خلکو د وژنی رقم د  201۳کال د لومړنی شپږو
میاشتو په پرتله دوه چنده شوي دي.
یوناما د ځمکنی نښتو له امله د ملکي خلکو د تلفاتو  1۲01پیښې (د وژنی  4۲4پیښې او د ټپ ي کیدنې  142۲پیښې) مستند
کړی دی چې د  201۳کال په پرتله  ۱۲سلنه زیات دی 36.د  2014کال د لومړنی شپږو میاشتو په موده کی ځمکنی نښتي
د ملکی خلکو د تلفاتو له مهمو الملونو څخه بلل کیږی چې له امله ی ی ملکی خلکو ته  ۳۲سلنه مرګ ژوبله اووښتی دی.
د دغو  1۲01پیښو له جملې څخه چې د ځمکنی نښتو له امله راپیښ شوی دی ،یوناما  ۵2سلنه ی ی (د  ۲۱۱ملکي تلفاتو د
پیښو له جملې څخه د وژل کیدو  2۲0او د ټپ ي کیدو  ۲1۱پیښې) د دولت ضد عناصرو ته او  14سلنه ی ی (د  2۲4ملکي
تلفاتو د پیښو له جملې څخه د وژل کیدو  ۲4او د ټپ ي کیدو  200پیښې) دولت پلوه ځواکونو ته نسبت ورکړی 37.یوناما و
نه شوای کوالی چې د ځمکنی جګړو له امله د ملکي تلفاتو  ۳2سلنه نوری پیښې (د  ۵۲۲پیښو له جملې څخه د وژل کیدو
 12۲او د ټپ ي کیدو  4۲2پیښې)  38هیڅ یوې ډلې ته نسبت ورکړی .د ځمکنی جګړو له امله د ملکي تلفاتو پاتی سلنه ی ی د
پولې د بل اړخ څخه ډزو ته منسوب کیږی.
 36د  201۳کال د جنوری له  1نیټی څخه د جون تر  ۳0پوری یوناما د ځمکنی نښتو له امله د ملکي خلکو د تلفاتو  1004پیښې (د وژل کیدو  21۲پیښې
او د ټپ ي کیدو  ۲۱۵پیښي) ثبت کړی دی.
 37د ملکي تلفاتو د  2۲4پیښو له جملی څخه چې د دولت پلوه ځواکونو عملیاتو ته منسوب شوی دی ،یوناما د دغو پیښو  ۲۲سلنه ی ی د افغان امنیتي
ځواکونو ته منسوب کړی چې په هغوی کی د نړیوالو ځواکونو سره ځینی ګډ عملیات هم شامل دی ،او  1سلنه نور ی ی د نړیوالو پوځي ځواکونو له خوا
ځمکنیو جګړو ته منسوبیږی.
 38د جګړی د ښکیلو خواوو ترمنځ د سختو او اوږدو نښتو په جریان کې د پیښو منسوبول پر یو چا باندی ناممکن و ،په خاص ډول د ملکي خلکو د مرګ
ژوبلی هغه پیښې چې د ډزو د تبادلې له امله رامنځ ته شوی وو .یوناما دغه پیښې (د ملکي خلکو  12۲مړینې او  4۲2ټپ ي کیدنی) دولت پلوه ځواکونو او د
دولت ضد عناصرو ته منسوب کړی دی.
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د ملکي خلکو په نفوس لرونکو سیمو کې د ځمکنی نښتو د تشدید له امله ښځو او ماشومانو ته هم بی سارې زیانونه اووښتی
دی .د ځمکنی نښتو له امله د ماشومانو تلفات دوه برابره شوی چی په نتیجه کې  ۵20ماشومانو ته مرګ ژوبله اووښتی دی
( 112ماشومان وژل شوی او  40۱تنه نور ی ی ټپیان شوی دی) ،دغه رقم د  201۳کال په پرتله  110سلنه زیاتوالی
ښی ی 39.همداراز د ځمکنی نښتو له امله  2۵۲ملکي ښځو ته مرګ ژوبله راپیښ شوی دی ( ۲4ښځې وژلې شوی او  1۲2نور
ی ی ټپیانې شوی دی) چی دغه رقم د  201۳کال په پرتله  ۲1سلنه زیاتوالی ښی ی.
په ځمکنی نښتو کی د ملکي تلفاتو نیمای ي برخه ی ی د غیر مستقیمو ډزو (اک ثرا په کورونو ،کروندو او د لوبی په میدانونو کی د
هاوانونو او السی بمونو د لګیدو) له امله چې عموما ښځې او ماشومان پکښی وو راپیښ شوی او دملکي تلفاتو پاتی برخه ی ی د
ځمکنی نښتو په جریان کی د ډزو د تبادلی په وخت کی د ملکي خلکو د راګیر کیدو له امله رامنځ ته شوی دی.
په  2014کال کی په عمومی ډول د جګړی اړوند خشونت پر ښځو او ماشومانو باندی په خاص ډول ناوړه اغیزه درلود .یوناما
د ماشومانو د ملکی تلفاتو ټولټال  10۲1پیښې (د ماشومانو د وژل کیدو  2۲۵پیښې او د تپ ي کیدو  ۲۲۲پیښې) ثبت کړی
دی چی دغه رقم د  201۳کال د لومړنۍ شپږو میاشتو په پرتله  ۳4سلنه زیاتوالی ښی ی 40.همداراز  14۱ښځې وژلې شوی
او  2۲2ښځې ټپیانې شوی دی (د ښځو د ملکي تلفاتو ټولټال  440پیښې) چې دغه رقم د  201۳کال په پرتله  24سلنه
41
زیاتوالی ښی ی.
د دولت ضد عناصرو له خوا د ځاي پرځاي شوي چاودېدونکو توکو د کارولو له امله هم ،چې د ملکی تلفاتو دویم ستر المل
ګڼل کیږی ،ملکی خلکو ته بی ساری مرګ ژوبله اړولی دی .42د  2014کال د جنوری د  1نیټی څخه د جون تر  ۳0پوری
یوناما د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې  14۲۳پیښې (د ملکي خلکو د وژنی  4۲۳پیښې او د ټپ ي کیدو  1000پیښې) ثبت کړی
دی چې دغه رقم د  201۳کال د همدې مودې په پرتله  ۲سلنه زیاتوالی او د  200۲کال راهیسی د ځاي پرځاي شوي
چاودېدونکو توکو له امله د ملکې خلکو ډیر زیات تلفات ښی ی .ځاي پرځاي شوي چاودېدونکي توکي بی له توپیره د خلکو د
ګڼه ګوڼی او تګ راتګ په سیمو کی په دوامداره توګه او د فشار په ذريعه فعالیدونکي ځاي پر ځاي شوي چاودېدونکي توکي
هم په غیرقانوني ډول کارول کیږی چې دواړه د بشرپالنی د نړیوال قانون د تفکیک او تناسب د منل شویو اصولو څخه
سرغړونه ده.
یوناما د دولت ضد عناصرو له خوا په عامو سیمو کې د لېرې څخه کنترول شوي ځاي پرځاي شوي چاودېدونکي توکي 43د
کارولو له امله  20۵پیښې ثبت کړی دی چې له امله ی ی ملکي خلکو ته تلفات اووښتی دی .د جنوری د  1نیټی څخه د جون
تر  ۳0پوری یوناما لېرې څخه کنترول شوي ځاي پرځاي شوي چاودېدونکي توکي د کارولو له امله د ملکي تلفاتو  ۲۳۲پیښې
(د ملکي خلکو د مړینې  1۵0پیښې او د ټپ ي کیدو  4۱۲پیښې) ثبت کړی دی چې د  201۳کال د همدی مودې په پرتله 1۳
سلنه زیاتوالی ښی ی 44.د ځاي پرځاي شوي چاودېدونکو توکو د پیښو له جملی څخه د لېرې څخه کنترول شوي ځاي پرځاي
شوي چاودېدونکي توکي پیښې  44سلنه او د  2014په لومړنی شپږو میاشتو کې د ټولو ملکي تلفاتو له جملی څخه  1۳سلنه

 39د  201۳کال د جنوری له  1نیټی څخه د جون تر  ۳0پوری یوناما د ځمکنی جګړو له امله د ماشومانو د مړینی  ۲0پیښې او د ټپ ي کیدنې  1۱۱پیښې
(د ملکي ماشومانو د تلفاتو  24۱پیښې) ثبت کړی دی.
 40د  201۳کال د جنوری له  1نیټی څخه د جون تر  ۳0پوری یوناما د ماشومانو د مړینی  24۳پیښې او د ټپ ي کیدنې  ۵۵۵پیښې (د ملکي ماشومانو د
تلفاتو  ۲۲۱پیښې) ثبت کړی دی.
 41د  201۳کال د جنوری له  1نیټی څخه د جون تر  ۳0پوری یوناما دښځو د مړینی  10۲پیښې او د ټپ ي کیدنې  24۱پیښې (د ملکي ښځو د تلفاتو ۳۵4
پیښې) ثبت کړی دی.
 42یوناما د هغو پیښو د مسؤولیت تر منځ فرق قایل شوی چې د ځاي پر ځاي شوی چاودیدونکی توکو د کارولو له امله د جګړی د ښکیلو خواوو او یا نورو
جنایت کارو ډلو له خوا ملکي خلکو ته تلفات رامنځ ته شوی .یوناما په خپل راپور کی یوازی د ځاي پر ځاي شوی چاودیدونکی توکی هغه پیښې شامل کړی
چې د جګړی د ښکیلو خواوو له خوا ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اووښتی دی.
 43راډیوی ی یا د لېرې څخه کنترول شوي ځاي پرځاي شوي چاودېدونکي توکي د یوه لیری واټن څخه کار کوی چې استفاده کوونکی کوالی شی د مخی نه
ځای پر ځای شوی دغه توکی ته په یو مناسب وخت کی چاودنه ورکړی او د یو متحرک هدف په نږدی کیدو سره تر برید الندی راولی.
 44د  201۳کال د جنوری له  1نیټی څخه د جون تر  ۳0پوری یوناما د لېرې څخه کنترول شوي ځاي پرځاي شوي چاودېدونکي توکي له امله د ملکي
خلکو د مړینی  1۳۲پیښې او د ټپ ي کیدنې  42۲پیښې (ټولټال  ۵۲4پیښې) ثبت کړی دی.
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جوړوی .د افغان ملي امنیتي ځواکونو (اک ثرا د افغان ملي پولیسو) پر واندی د لېرې څخه کنترول شوي ځاي پرځاي شوي
چاودېدونکي توکي د کارولو له امله ملکي خلکو ته زیات تلفات رامنځ ته کړی دی.
د  2014کال د جنوری د  1نیټی څخه د جون تر  ۳0پوری یوناما د فشار په ذريعه فعالیدونکي ځاي پر ځاي شوي
چاودېدونکو توکو 45د غیرقانونی کارولو له امله د ملکي خلکو د تلفاتو  ۳0۱پیښې (د وژل کیدو  1۲1پیښې او د ټپ ي کیدو
 14۲پیښې ثبت کړی دی چې د  201۳کال د همدی مودې په پرتله  ۳۳سلنه زیاتوالی ښی ی او دغه رقم د دغو چاودیونکو
توکو د کارولو په کموالې کې یو شاتګ دی چی په  ۳01۳کی لیدل شوی دی 46.د ځاي پرځاي شوي چاودېدونکو توکو د
پیښو له جملی څخه د فشار په ذريعه فعالیدونکي ځاي پر ځاي شوي چاودېدونکي توکي پیښې  21سلنه او د د ټولو
تک تیکونو له امله د ملکي تلفاتو له جملی څخه  ۲سلنه جوړوی.
د  2014کال په لومړنۍ شپږو میاشتو کی د ځان مرګو او ډله ییزو بریدونو له امله د ملکي خلکو د مرګ ژوبلی  ۵۱۳پیښې
رامنځ ته شوی چې له امله ی ی  1۵۲تنه ملکي خلک وژل شوی او  42۲تنه ټپیان شوی دی ،دغه رقم د  201۳کال د
همدې مودې په پرتله د دی ډول بریدونو له امله  ۲سلنه زیات شوی دی .د  2014کال په لومړنۍ شپږو میاشتو کی د
ځمکنی نښتو او ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکو توکو د تلفاتو څخه وروسته ځان مرګی او ډله ییز بریدونه د ملکي خلکو د
تلفاتو دریم ستر المل وو.
د ځمکنی نښتو او ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکو توکو دواړه تک تیکونه ،چی پکښی ځان مرګی او ډله ییزی بریدونه هم
شامل دی ،د  2014کال په لومړنی شپږو میاشتو کې د ملکي خلکو د تلفاتو  ۱1سلنه جوړوی.
په نښه شوي یا هدفمندې وژني د ټول ملکي تلفاتو سلنه جوړوی .د  2014کال د جنوری د  1نیټی څخه د جون تر ۳0
پوری یوناما د هدفمندې وژنی او د وژنی د قصد (سوء قصد) له امله د ملکي خلکو د  42۱پیښې (د ملکي خلکو د وژل کیدو
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 2۲۳پیښې او د ټپ ي کیدو  1۲۵پیښې) ثبت کړی دی چې د  201۳کال د همدی مودې په پرتله  10سلنه زیاتوالی ښی ی.
په دغو پیښو کی د قومي مشرانو ،د دولتي ملکي چارواکو ،مالیانو او د قضا ملکي چارواکو وژنی شامل دی.
د ملکي خلکو د تلفاتو پاتې  10سلنه د هوای ی عملیاتو ،48د جګړي څخه چاوديدونکي پاتې شونو  ،د عکس العمل ښودلو
پيښېو  ،اختطاف ،49د تالشی عملیات او د جګړی پورې اړوند نورو پیښو له امله رامنځ ته شوی دی.

 45د فشار په ذريعه فعالیدونکي ځاي پر ځاي شوي چاودېدونکي توکي په اصل کی د قربانی په ذریعه داسی فعالیدونکی بمونه دی چې پر هغه باندی د
یوه قربانی او یا موټر په ختلو سره چاودی .د دغو توکو کارول ځکه غیرقانونی دی چی د دشمن او یا بی ګناه خلکو تفکیک نه شی کوالی.
 46د  201۳کال د جنوری له  1نیټی څخه د جون تر  ۳0پوری یوناما د قرباني د تماس سره فعالیدونکی ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکي توکي له امله د
ملکي خلکو د مړینی  ۱۲پیښې او د ټپ ي کیدنې  14۲پیښې (د مرګ ژوبلی ټولټال 2۳2پیښې) ثبت کړی دی.
 47د  201۳کال د جنوری له  1نیټی څخه د جون تر  ۳0پوری یوناما د هدفمندو وژنو له امله د ملکي خلکو د مړینی  ۳۳۲پیښې او د ټپ ي کیدنې 1۳۲
پیښې (د مرګ ژوبلی ټولټال 4۲4پیښې) ثبت کړی دی.
 48د  2014کال په لومړنی شپږو میاشتو کی د ملکی خلکو د ټولو تلفاتو له جملی څخه  1سلنه ی ی هوای ی عملیاتو ته منسوب شوی دی.
 49د  2014کال په لومړنی شپږو میاشتو کی یوناما د اختطاف له امله د ملکي خلکو د تلفاتو  2۵پیښې (د مړینی  1۲پیښې او د ټپ ي کیدنې  ۱پیښې ثبت
کړی دی .د وژنی دغه پیښې د ملکي خلکو د قتل او په اسارت کې د شکنجی له امله راپیښ شوی دی.
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د تکتیک او د پیښې د نوعیت پر اساس د ملکی خلکو د مرګ ژوبلی
شمیر
د  ۲۰1۴کال د جنوری څخه تر جون پوری
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د  2014کال په لومړنۍ شپږو میاشتو کی طالبانو د  14۲پیښو مسؤولیت په غاړه واخیستل چی په نتیجه کې  ۵۵۳تنه
ملکي خلکو ته تلفات واوښت ( 2۳4تنه ووژل شول او  ۳1۲تنه نور ټپیان شول) .د تیرو کلونو په شان یوناما مشاهده کړ
چی د طالبانو د اعالمیو او تدابیرو (د ملکي خلکو د ساتنې په اړه د دوی د هڅو او د ملکي خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د
دوی د کمیسیون 50په شمول) سره سره طالبانو د ملکي خلکو وژلو او ټپ ي کولو ته ادامه ورکړی چې په نتیجه کی د ملکي
خلکو پر وړاندی د بریدونو او د بی توپیره تک تیکونو (په ځانګړی ډول ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکو توکو) د کارولو له امله
په سل هاوو ملکي افغانانو ته تلفات اووښتی.
د  14۲بریدونو له جملې څخه ،چې مسؤولیت ی ی طالبان په غاړه اخیستی او یوناما پکښی ملکي تلفات ثبت کړی دی۲۵ ،
پیښې ی ی د پوځي هدفونو پر وړاندی ترسره شوی دی په داسی حال کې چې  ۲۲نور ی ی په قصدي ډول د ملکي هدفونو پر
وړاندی کارول شوی دی ،لکه :د قومي مشرانو ،دولتی او قضای ی ملکي کارکوونکو او په رستورانټونو کی د ملکي خلکو
پروړاندی بریدونه .د مثال په توګه ،د جنوری په  1۲نیټه یوه ځان مرګه برید کوونکی او دوه وسله وال په کابل ښار کی د
لبنانیو په یو رستورانټ کی برید ترسره کړ چې برید کوونکی په قصدی ډول پر هر هغه چا باندی چې په رستورانټ کې وو ډز
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وکړ چې په نتیجه کې  21ملکي خلک ووژل شول.
د  2014کال د اپریل په  ۵کې د جمهوري ریاست او والیتي شوراګانو د ټاکنې او همداراز د جون په  14کی د جمهوري
ریاست د ټاکنې د دویم پړاو اړوند خشونت هم د ملکي خلکو پر ساتنی باندی بدی پایلې درلود .د جنوری د  1نیټی څخه د
جون د  ۳0نیټې په موده کې یوناما د ملکي خلکو د تلفاتو  ۲۲4پیښې (د وژل کیدو  1۲۳پیښې او د ټپ ي کیدو  ۵01پیښې)
ثبت کړی چې په مستقیم ډول د د ټاکنو د پر وسې پروړاندی ترسره شوی دی .د ملکي خلکو د دغه تلفاتو ډیری پیښې د

 50د  201۳کال په جون کی طالبانو د د خپل پوځي کمیسیون په چوکاټ کی د ملکي تلفاتو د یوه کمیسیون/څانګی د تشکیلیدو اعالن وکړ څو د دی له
الری د ملکی تلفاتو عاملین وپیژندل شی ،د امکان په صورت مجازات شی و د تکرار څخه ی ی مخنیوی وشی .....
 51دویمه ضمیمه وګورئ (دغه ضمیمه د بشپړ راپور په پای کی وروسته خپریږی) :هغه بریدونه چې مسؤولیت ی ی طالبانو په غاړه اخیستي دی :د پیښو
شمیر د هدف د نوعیت په اساس .لومړی فصل ،د دولت ضد عناصرو او د ملکي خلکو ساتنه او همدارنکه د مسؤولیت د ادعا په اړه د طالبانو د اعالمی ی
برخی هم وکورئ (دغه برخه هم د بشپړ راپور په پای کی وروسته خپریږی).
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دولت ضد عناصرو د ځمکنی نښتو او د ځاي پر ځاي شوي چاوديدونکو توکو د کارولو له امله رامنځ ته شوی چې د ټاکنیو د
خپلواک کمیسیون کاروانونه ،د رای اچونې مرکزونه یا د ټاکنې نوماندان تر برید الندی راغلی دی.
یوناما دوه بیلی پیښې هم په هرات کې مستند کړی چې د دولت ضد عناصرو ادعا شوی غړې د رایه ورکوونکو ګوتی پرې کړی
وو .له دغو دوو پیښو څخه په یوه پیښه کی د دولت ضد عناصرو ادعا شوی غړی د  11ملکي خلکو د شهادت ګوتې د دی
لکبله پرې کړی وو چی رایه ورکړی وو .طالبانو په خپل ویب پاڼه کی د یوې اعالمی ې په خپرولو سره د دغه پیښې مسؤولیت رد
کړ.
یوناما د دولت پلوه وسله والو ډلو له خوا د ملکي خلکو په وړاندی د بریدونو او ناوړه چلند په پیښو کې زیاتوالې مشاهده
وکړ ،که څه هم دغه زیاتوالی د ملکي تلفاتو د ټولو پیښو  1سلنه جوړوی .د  2014کال د جنوری څخه تر جون پوری یوناما
د ناوړه چلند ،عملیاتو او د دولت پلوه وسله والو ډلو تر منځ د جګړو په  1۳بیالبیلو پیښو کې  ۳0ملکي تلفات (12وژنې او
 1۱ټپ ي کیدنې)  52ثبت کړی دی .همدارنګه یوناما د دولت پلوه وسله والې ډلې له خوا د بشري حقونو د تخطییو لپاره د
حساب ورکونی د په نه شتون هم متوجه شوی چې محلي او والیتي چارواکي د مجرمینو د پلټنی ،تعقیبونی او مجازاتو څخه
پاتی راغلی.

د ملکي وګړو مرګ ژوبله
د ۲۰۰۹جنورۍ څخه تر جون  ۲۰1۴پورې
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مالحظې
یوناما مشاهده کړی ده چې د  2014کال په لومړنۍ شپږو میاشتو کی د ډزو د تبادلې او ځمکنی نښتو په جریان کی د ملکي
خلکو په مرګ ژوبله کی زیاتوالی په عمومی ډول د جګړی متغیر عواملو ته منسوب کیږی .په  2014کال کې د دولت ضد
عناصرو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په ځمکنی نښتو کی چې اک ثرا د ملکي خلکو په نفوس لرونکو سیمو کې پیښ شوی
و ،د ښځو او ماشومانو تلفات په لوړه کچه زیات شوی دی.
د  201۳کال په وروستی شپږو میاشتو کی د  ۱۲څخه زیات د ایساف د اډو د تړل کیدل هم د ملکي خلکو پرساتنی باندی
اغیزه درلود 53.د  2014کال په لومړنی شپږو میاشتو کې په ځینو سیمو کی یوناما د ملکي تلفاتو په زیاتوالی کی یو مستقیم
ارتباط مشاهده کړ ،په ځانګړی ډول د ځمکنی نښتو په پیښو کې .په تیرو کلونو کی د ایساف د قوی او په ښو وسلو مجهزو
 52د  201۳کال د جنوری له  1نیټی څخه د جون تر  ۳0پوری یوناما د ملکي خلکو د مړینی  ۲پیښې او د ټپ ي کیدنې  2پیښې (د مرګ ژوبلی ټولټال ۲
پیښې) ثبت کړی دی چې دولت پلوه وسله والو ډلو ته منسوب کیږی.
 53د ایساف د ماموریت د پیل څخه راپدیخوا ،ایساف له  ۲۵0څخه زیات اډی تړلی او یا انتقال کړی دی .د متحده ایالتونو د پوځي انجنیري د څانګی د
مشر سره د یوناما مرکه ،د  2014کال د جوالی  ،۲د ایساف مرکزی دفتر ،کابل ،او په یوه مطبوعاتی کنفرانس کی د جنرال جوزف دن فورد ،د ایساف
قوماندان بیانیه ،د  2014کال د جنوری  ،۲کابل.
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عملیاتی اډو او پوستو شتون اک ثرا له دی څخه مخنیوی کول چی د دولت ضد عناصر په نفوس لرونکی سیمو کی تګ راتګ
وکړی .د دولت ضد عناصرو د زیاتو شمیرو په غبرګون سره افغان ځواکونه د خپل قلمرو د ساتنی لپاره عملیات سرته رسوی
د تالشی پوستی جوړوی ،ګزمی کوی او همداراز د بریدونو په مقابل کی د له ځان څخه دفاع کوی .دغه راز غبرګونونه د
خلکو په نفوس لرونکو سیمو کی د جګړی د تشدید او زیاتوالی المل ګرځی چی په نتیجه کی اک ثرا ملکي خلکو ته تلفات اړول
کیږی.
یوناما مشاهده کړی ده چې د نړیوالو پوځی اډو تړل کیدل او ورپسې د افغان امنیتي ځواکونو څخه زیات انتظار ،د سیاسي
بی ثباتې فضا سره یو ځای (د ټاکنو د نتایجو ځنډیدل او متحده ایاالتو او افغان حکومت ترمنځ د دوه اړخیزي امنیتي تړون نه
السلیک کیدل) په ځینو سیمو کې د دولت ضد عناصرو لپاره زمینه مساعده کړی چې د مهمو الرو او سیمو د کنټرول په موخه
افغان ځواکونه تر ګواښ الندی ونیسی .په ځینو سیمو کې چې د افغان امنیتې ځواکونو د کنټرول څخه بهر دی د دولت ضد
عناصرو ته الره هواره کړی چې غټو ډله ییزو بریدونو ترسره کړی چې د زیاتو ملکي تلفاتو المل ګرځیدلی .په نورو سیمو کې
افغان ځواکونه په دی توانیدلی چې د ایساف اډو د تړل کیدو وروسته دغه سیمی تر کنټرول الندی راولی او د ملکې خلکو
تلفات راټیټ کړی دی.
د شخړی دواړه خواوی تر زیاته حده پوری د لیری واټن په تک تیک تکیه کړی ،لکه د هاوان او راک تو توغول،چې د خپل
ځان د ژغورنی او د مقابل لورې د دفع کولو لپاره کاوري او په نتیجه کې ملکي خلکو ته تلفات پیښ کیږی.
همداراز یوناما په ګوته کړی چې افغان امنیتي ځواکونه د ملکي خلکو د ساتنی په موخه د ټاکنو د پروسی څخه وړاندی د پاک
کولو پراخ عملیات ترسره کړی څو د اپریل د ۵می نیټې د ټاکنی او همدارنګه د جون د  14می نیټې د ټاکنی د دویم پړاو په
بهیر کې د دولت ضد عناصرو د بریدونو څخه مخنیوي وکړی.
یوناما د جګړې پر ښکیلو خواوو ،په خاص ډول د دولت ضد پر عناصرو باندی غږ کوې چې د جګړی په جریان کې د ملکي
خلکو د تلفاتو د مخنیوی لپاره ډیر جدي اقدامات تر الس الندی ونیسي .د دی په نظر کې نیولو سره چې په پرنفوسو سیمو
کې د یاغیانو او افغان ملي امنیتي ځواکونو ترمنځ ځمکنی نښتې ملکي خلک دلوړی کچی مرګ ژوبلې له خطر سره مخ کوی،
د ملکي خلکو د ساتلو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده څو ملکي خلک وساتل شی .د دولت ضد عناصرو له خوا د ځاي پر ځاي
شوي چاوديدونکو توکو بی توپیره اوغیر قانونی کارونه چې د  2014کال په لومړنۍ شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د
ملکي خلکو د مرګ ژوبلی ګرځیدلی باید په ټپه ودرول شی څو د ملکي خلکو د تلفاتو څخه مخنیوي وشی.
یوناما یوځل بیا د جګړی پر ټولو ښکیلو خواوو اصرار کوی چې د ملکي خلکو د ساتنی لپاره الزم اقدامات تر الس الندی
ونیسي او د بشرپالنې نړیوال قانون پر وړاندی خپل مکلفیتونه ادا کړی.

سپارښتنې
د دولت ضد عناصرو ته
 د استوګنی په سیمو کې د هاوانونو ،راک ټونو او السی بمونو ویشتل ودروي.
 د ځاي پر ځاي شوي چاودیدونکو توکو بی تفکیکه او بی تناسبه کارول او همدارنګه د فشار په ذريعه د فعالیدونکي ځاي
پر ځاي شوي چاودېدونکي توکي غیرقانون استعمال بند کړی ،په خاصه توګه د خلکو د تګ راتګ په سیمو کی.
 د ملکي ودانیو پر وړاندی او له دغو وداینو څخه برید ودرول شی ،د رستورانټونو ،ملکي کورونو ،عامو الرو ،قونسل ګریو،
حکومتي ملکي دفترونو (لکه محکمې) په شمول.
 د ملکي خلکو داسی تعریف وکاروی چې د بشرپالنی د نړیوال قانون سره مطابقت ولری او د دی قانون د اوصولو سره سم
تفکيک تناسب او احتياطي تدابير په پام کې ونيسې.
 هغه طرزالعملونه ،هدايات او الرښوونې دې په عمل کې پلي کړي چې د ملکي خلکو د تلفاتو څخه مخنيوې کوي او
هغه غړی تر محاسبی او پوښتنی الندی واولی چې ملکي خلک تر هدف الندی نیسي ،وژني او یا هم ټپ ي کوی ي.
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د استوګنی په سیمو کې د هاوانونو ،راک ټونو او السی بمونو ویشتل ودروي.
د تک تیکی الرښوونو ،د جګړی د قواعدو او نورو کړنالرو د بیا ک تنې او تقویه کولو له الری د ځمکنی نښتو په جریان کی
د ملکي خلکو د تلفاتو د کمولو لپاره مشخص اقدامات ترالس الندی ونیسی او د ملکي خلکو د ساتنې ،د تلفاتو راکمول
او حساب ورکونی په منظور د افغان امنیتي ځواکونو د مناسب روزنی او د الزمو منابعو د برابرولو څخه ځان ډاډه کړی.
د ځاي پر ځاي شويو چاودیدونکو توکو سره د مبارزې ستراتىژى د پوره تطبیق لپاره د الزمو منابعو اختصاص ورکول ته
ادامه ورکړي .دی ته لومړیتوب ورکړ شی چي د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ظرفیتونه الهم زیات شي څو له دی
الری وکوالی شی د دغو چاودیدونکو توکو سره د مبارزې عملیات او ددغو توکو د خنثی کولو او پاک کولو عملیات په
اغیزمنه توګه رهبری ،کنټرول او اجرا کړي.
د افغان ملي امنیتي ځواکونو او دولت پلوه ملیشو او د دوی د پلویانو له خوا د بشر پالنی د نړیوال قانون او بشري
حقونو قانون څخه د سرغړونو او د بشري خقونو څخه د تخطیو ټولې ادعاګانې وڅیرل شی او او عاملین ی ی د
افغانستان او نړیوال قوانینو په رعایت سره تر عدلی تعقیب الندی راشی او مجازات شی.
دغیر مسؤولو وسله والو ډلو بې وسلې کول او له منځه وړلو ته دوام ورکړی.

نړیوال پوځي ځواکونو ته
 د کافی منابعو ،الزمو روزنو او تجهیزاتو د برابرولو له الری د افغان ملي امنیتي ځواکونو مالتړ ته دوام ورکړ شی څو دوی
وکوالی شی په  201۲-2014کې د دغو چاودیدونکو توکو سره د مبارزې عملیات او ددغو توکو د خنثی کولو او پاک
کولو عملیات په اغیزمنه توګه رهبری ،کنټرول او اجرا کړي.
 دغو هڅو ته دوام ورکړ شي چې د ټولو نړیوالو پوځی اډو او نور هغه تړل شوې سیمې چې د ایساف د عملیات د پیل
څخه راپدیخوا پکښې ډزی شوی دی نقشی برابر شی ،د غه سیمې په نښه شي او ناچاودیدونکې توکې پاک شي.
 د افغان حکومت په همغږی سره د هغو عملیاتو بیا ک تنه او څیړنه وشي چي د نړیوال امنیتي او استخباراتي ځواکونو
په ګډون سره ملکي تلفات پیښ شوی دی او داسی مناسب اقدامات تر الس الندی ونیسي څو حساب ورکونه ،د
عملیاتی فعالیتونو ښه والی او جبران خساره پکی تضمین شی.
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