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 لنډه ک تنه  

 لنډیز 

ز والیت په دشت ارچې ولسوالۍ کې د ک هیلي کوپترو د کندافغان هوای  ی ځوا د بجې ۱۲:۳۰ې نږدې ځمه نېټه د ور  ۲کال د اپریل په  ۲۰۱۸د 
د زاده فضا کې چې په ا باندېدیني مراسمو  دستاربندۍ  د  درنې مشیندارې  ي  ېلغماني په کلي کې عملیات ترسره کړل، چې زیات شمیر راک ټونه او 

 ۲سره سم د مئ د میاشتې تر  يپه سلګونو خلک او هلکان راټول شوي وو. یوناما د خپل میتودولو و، وکارولې چېمدرسې تر څنګ تنظیم شوي و 
ټپيان (  ۵۱وژل شوي او  ۳۰ی  ې ماشومان وو )  ۸۱ټپیان ( تایید کړي، چې له دې جملې  ۷۱وژل شوي او  ۳۶)  1تنو تلفات  ۱۰۷مه نېټې پورې  

      2دي.

مطابق چې په دې هوای  ی برید کې په سیمه کې د طالبانو موجود لوړپوړي مشران په نښه شوي، په شمول د کویټه شورا، د طالبانو د د حکومت 
لکي تلفات حکومت په پېښه کې م  3سرې قطعه غړي چې د راپورونو په اساس هلته په دې موخه راټول شوي وو چې چې په کندز برید ترسره کړي.

پلټونکی  ز والي هم په والیتي کچه د پېښېد راپور په اساس د کند 4چې د پېښې په اړه پلټنه وکړي. و ید کړي او ولسمشر یو کمیسون ټاکلی و تائ
په پېښه  چې ، خو دولت یوناما خبر کړې اعالن شوې يراپور موندنې هم ندیو .  د دې راپور د نشر تر مهاله پورې له دې څخه د و کمیسون ټاکلی و 

 ۱۵۰وژل شوي او  ۵۹نه زیات تلفات موندلي )  ۲۰۰پلټونو د ملکي تلفات ثبت کړي. طالبانو په خپله ویب پاڼه ویلي چې د دوي داخلي ی  ې کې 
 5مراسمو کې ی  ې ګډون کړی وو. په او مشران سړي وو چې د دستار بندۍ  ءټپیان( دي، چې ډیری ی  ی ماشومان، علما

ې د هر یو وژل شوي یا ټپ ي شوي کس ملکي هویت ثابت کړای شي، او نه دا ماموریت هغه حیثت لري چې د برید په وخت دې یوناما نه توانیږي چ
یوناما د حکومت د ملکي درلود،  هم دولت یو نظامي مشروع هدفت کړي. اګر که یا قطعو فعالیتونه تثبد طالبانو شتون، د طالبانو د رهبرانو او ی

 اړه د غوڅ اقداماتو اخستو تر حده پوښتنې لري، چې دملکي تلفاتو د مخنیوي د پالیسي مطابق دي. تلفاتو د مخنیوي په 

زیات شمیر ماشومانو ته چې  فیرونه کړي، باندې د راک ټونه او درنې مشیندارو  د دې راپور عمده موندنې دا دي چې حکومت د ملکي خلکو په غونډه
له   6ړیوال بشردوستانه قانون الندې د احتیاط او تناسب اصولو ته درنښت په اړه پوښتنې راوالړوي.ی  ې تلفات اړولي، چې دا د حکومت لخوا د ن

دې سربیره د برید وخت او ځای چې د یو مذهبي مراسمو تر څنګ رامنځ ته کیږي، چې هلته په سلګونو ملکي خلکو ګډون کړی، د نړیوال بشر 
حکومت باید ټول الزم تدابیر ونیسي چې ملکي خلک او ملکي ي  ې  ون نه خوري، چې له مخې دوستانه قانون الندې د حکومت د مکلفیت سره سم

کړي. یوناما په هغه کچه راټيټه  اوښتو تصادفي زیان ملکي شتمنۍ ته شتمني د جګړې د اغیز نه خوندي پاتې شي یا کم نه کم د ملکي وګړو ژوند او  
ت د نړیوال بشر دوستانه قانون ایا د دولت اجر حیثیت کې نه لري  چې تثبیت کړي 

 
د  په شمولد احتیاط  او تناسب او  ، څخه سرغړونه ده ا

 د عناصر جدي اندیښنې راوالړوي او، دا ټول ملکي وګړو په وړاندې د بې توپيره بریدونو د مخنیوي په اړه  په صراحت سره د ممانعت اصول
 صالحیت لرونکي ادارو لخوا نور پلټنو ته اړتیا لري. 

دې په شفاف ډول بیا شپړ مستند سازي وکړي او د پېښې ټول حالتونه موریت د حکومت څخه د تحقیقاتو کولو غوښتنه کوي، په دې اړه دې بما
ځخه د ډاډ په موخه دې  ې حساب ورکړ په دې کې مسؤلو کسانو د قوماندې تر سلسله مراتبو پورې ک تنه وکړي چې د دې پېښې المل وګرځيد او 

واخلي. یوناما په  دې اړه د تدابیرو د پلي کیدو په اړه سپارښتنه کوي د نظامي عملیاتو د پالن او تطبیق په شرایطو کې حساب ورکړه بیړني ګامونه 
 پیاوړې او روښانه کړي چې له امله ی  ې په راتلونکي کې د غیر ضروري او نه منلو وړ تلفاتو مخنیوی وشي. 

 صالحیت / واک 

تر څو  ”ورکړل شوي صالحیت سره له مخې نشر شوی  د ( پریکړه لیک په اساس  یوناما ته۲۰۱۸)  ۲۴۰۵د امنیت شورا د دا راپور د ملګرو ملتونو 
د ملکي وګړو وضعیت وڅاري، د دوي د خونديتوب د باوري کېدو په موخه هڅې همغږې کړي، حساب ورکول تقویه کړي او د بنسټیزو ازادیو او 

                                                           
 زیات ګوته ښي  ي. ۲۰۰تلفات تایید کړي خو دې ماموریت د ګڼ شمیر منابعو څخه د قربانیانو لستونه ترالسه کړي چې له مخې ی  ې تلفات د  ۱۰۷دا چې یوناما  1 
 تودولوجي په هکله الندې برخه وګورئ. د می 2 
د هوای  ی برید په نتیجه کې د  ”:  وګورئ  .https://president.gov.af/fa/2018/04/03/14318 (Dari)کندز د دشت ارچي ولسوالۍ د پېښې په اړه د ریاست جمهوري د دفتر له خوا مطبوعاتي اعالمیه،  3 

 .http://www.gmic.gov.af/dari/press-releases/3253-2018-04-03-14-15-46 (Dari)طالبانو سره قطعه هدف وګرځیده، 
 

 بره ذکر شوې ماخذ ته مراجعه وکړئ   4 
 5 http://shahamat1.com/?p=113406(English). english.com/?p=27503-arahhttp://alem(Pashto),    
( )ب( د جنیوا کنوانسیون لومړی الحاقي پروتوکول چې داخلي وسله واله جګړو کې ۵)۵۱د سره صلیب نړیواله کمېټي لیکلي چې غیر متناسب بریدونه د بې توپیره بریدونو ځانګړی ډول ګڼل کیږي. ماده  6 

انمنوي، یا د دې ړوند مثال وړاندې کوي کوم چې بې توپيره برید تشکیلوي: هغه برید کې چې د ملکي وګړو د مرګ او ژوبلې تصادفي احتمال وي، ملکي شتمني زیپه رسمي ډول د پلي کیدو وړ ندی، الندې ا
 ترکیب شي او په مستقیم ډول د اټکل شوي نظامي ګ ټو په تناسب زیات وي. 

http://shahamat1.com/?p=113406
http://alemarah-english.com/?p=27503
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نستان په اساسي قانون او نړیوالو تړونونو کې، چې افغانستان ي  ې غړيتوب لري تسجیل شوي دي، په بشپړ بشري حقونو د احکامو، چې د افغا
 “ ډول پلي کیدو کې مرسته وکړي.

او د اغیزو راکمول دي لکه: په خپلواکه او ناپيلې ډول د داسي پیښو څارنه چې هدف ی  ي په ملکې وګړو د جګړې  یوناما یو لړ فعالیتونه تر سره کوي
چې د ملکي  خلکو د مرګ ژوبلې المل ګرځي؛ په وسله والو جګړو کې د زیانمن شویو ملکي وګړو د ساتنې د د حقیقت موندنې اړوند پېښو په شمول 

 ؛ او د داسي نوښتونو پیل چې د نړیوال بشري  حقونو او دايدوکاسي  مالتړ د  ملکیانو پهد وسله واله جګړې د ښکېلې ډلو سره  تقوی  ې په موخه
او په جګړه کې د ټولو  چې د ملکي تلفاتو د پېښو سره  تړاو لري  اجراتو مروجه بشر پالنې د نړیوال قانون او د افغانستان د اساسي قانون او نورو

ترسره  نېټې د هوای  ی برید په اړه خپلې حقیقت موندنې ۲یوناما د کندز په درشت ارچې ولسوالۍ کې د اپریل د ښکیلو غاړو له لوري رعایت شي. 
 موندنې او  وړاندیز شوې سپارښتنې رانغاړي. دا راپور له ځان سره   کړې. د یوناما د صالحیت په مطابقت کې

 متودولوژي 

نېټې د هوای  ی برید په تړاو  ۲نېټې  پورې په کندز کې د دشت ارچې ولسوالۍ د لغماني قریه کې د اپریل د  ۳۰ – ۲کال د اپریل  ۲۰۱۸یوناما د 
اړه د لومړي  د پېښې په  د لغماني کلي د اوسیدونکو له خولې د دشت ارچې ولسوالۍ ې تر سره کړې. د پېښې په اړه د موندنو بنسټ :حقیقت موندن

ښوونکي او د  مصاحبې چې په دې کې قربانیان، د هغوې خپلوان، عیني شاهدان، د مدرسې او سیمه کې د ښوونځیو ردیف په حیث منابعو سره
بستریز روغتون د عملې مشاهدات او د  ۴۰۰ندز د سیمه ییز روغتون او په کابل کې د سردار محمد داودخان د دفاع وزارت ټولنې مشران، د ک

 امنیتي ځواکونو او  په والیتي او ملي کچه د دولت د استازو سره په دې اړه خبرې شامل دي. 

د رئیس ، د ملي اردو د والیتي رهبرۍ او د دښت ارچي ولسوالۍ د امنی  ي د حکومت د کلیدي شریکباڼو سره د والي په شمول د ملي امنیت یوناما 
د قومندان سره څو ځل لیدل کړي. یوناما د والیت د عامې روغتیا د رئیس سره لیدل کړي او د دغه والیت د پوهنې ریاست د مسؤلینو سره ی  ې د 

 ت سره هم په دې اړه جلسه درلودلې. مرکې کړې. یوناما  په کابل کې د قاطع مالتړ د ماموریتلیفون د الرې 

څخه زیات د خلکو سره مخامخ او هم ټلیفونې مرکې کړي، په کندز ښار کې ی  ې د قومي مشرانو سره درې لوي  ۹۰په ټولیز ډول د یوناما پرسونل د 
څخه زیات  ۵۰په مهال ی  ې د تنو زیات د سیمې نه قومي مشرانو په کې ګډون کړی وو، او د لغماني کلي د لیدو  ۱۵غونډې درلودې چې د 

 اوسیدونکو سره خبرې کړي. 

نېټه په  ۲۳د مرکو او غونډو سربیره چې په کندز ښار او کابل کې ترسره شوي، یوناما د بشري حقونو خپلواک کمیسون سره په همغږۍ  د اپریل په 
قت موندنې په هکله یاد ماموریت یا سفر ډیر زیات د حقیدشت ارچي ولسوالۍ کې د لغماني کلي کې د پېښې د ځای څخه لیدنه کړې. يوناما 

وو، په ارزښتناک بولي ، چې دې سفر د هیئت سره د هغه افرادو د مرکو موقع برابر کړه کوم چې کندز ته د مخامخ مرکو  د پاره د راتللو جوګه نه 
الی نه شوه. دې هېئت ته موقع ورکړه چې د پېښې اغیز ځانګړي ډول ښځې او ماشومان او هغه څوک چې یوناما ورسره د تلیفون د الرې اړیکه نیو

  ځاي په سترګو وګوري او نقشه ی  ې ترسیم کړي.    يمن شو

کچه او مرکزي دفتر سره خپلې هڅې همغږې  په رسیدو او د حقیقت موندنې په اړه د  والیتخلکو ته د د بشري حقونو خپلواک کمیسون سره یوناما 
ه د شریک هيئت سربیره یوناما او بشري حقونو خپلواک کمیسون د مدني ټولنو ، د ټولنې او قومي مشرانو او دشت ارچي ولسوالۍ ت 7کړي دي.

د پېښې د ځای په شمول د قربانیانو د ټپونو تصویرونه اخستي او د پېښې دولتي چارواکو ، قرباني او عیني شاهدانو سره ګډه ناستې درلودې. یوناما 
سه کړی چې په تحلیل کې مرسته وکړي. یوناما د رسنیو او نور راپورونه په  همدې بنسټ کارولي چې پوښتنې تنظیم کړي په اړه ی  ې صوتي ریکارډ ترال

 ورباندې هیڅ تکیه او باور ندی کړی. ی  ې لیکن د معلوماتو د منبع په حیث 

ید کړې چې د درې خپلواکه ئولي او هغه وخت ی  ې تلفات تاسره اړیکه نی ویوناما د هر یو قرباني کس د پيژندلو د تایئد  په موخه د ګڼ شمیر منابع
 . ي نديشو  دیئمعلومات ګڼل کیږي خو تاباوري  يوي. په هغه صورت کې  دوه قوي منابعو معلومات تایئد کړی و يمنابعو لخوا تایئد شو

او د میتودلوژي  -نارینه وو  کوم چې ټول –کړي تصدیق یثیت د میتودولوژي مطابق د یوناما د پاره دا ممکن نه وه چې د هر قرباني کس ملکي ح
یوناما یادونه کوي چې په دې راپور کې وړاندې شوي ارقامو کې هغه کسان ندي چې د هغوي د ملکي   8منابعو ته اړتیا لري.مطابق درې خپلواکه 

ه چې دا تایېد کړي چې ایا دوي ته تلفات اوښتي دي. ډیری داسې کسانو د پاره یوناما ونه توانید ور اخوا حیثیت په اړه پوښتنې وې. د ملکي حیثیت

                                                           
او یوناما ډاډه ي حقونو خپلواک کمیسون سره یو څه کم توپیر ولري. چې د دې الملی یواځې د اړوند د فترونو د تصدیق او تائید کولو متفاوت معیارونه دي یوناما اعتراف کوي چې د تلفاتو ارقام شاید د بشر  7 

 ده چې په لویه کې دا ارقام سره ورته دي.   
 of-https://unama.unmissions.org/protection-ه د یوناما د شپږ میاشتنی اوکلنی راپور په دې ادرس وګورئ:د زیات معلومات د پاره په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړ  8 

civilians-reports.    

https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
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باندې تمرکز اندازې  ته د اوښتي زیان  ملکي افرادو ه ځای داد دې پ 9ید شوي ارقام نه وړاندې کوي.فاتو وروستنۍ تائهمدا رنګه دا راپور د ملکي تل
و باوجود چې مطلق کره توب رعایت شي، یوناما د دې ادعا نه کوي او په ځانګړي ډول زیاتو ماشومانو ته اوښتي تلفات په نښه کوي. د ټولو هڅ

 کوي چې په راپور کې یاد شمېرې بشپړې دي. 

یوناما د هغه ظرفیت ادعا نه کوي چې د حقوقي نظره معلوم کړي چې ایا د بشر دوستانه قانون څخه سر غړونې صورت موندلی، په شمول  د 
عدلي سستم بدیل اوسي. د ملکي وګړو د خونديتوب په اړه چې د   زای  يا په دې هڅه کې ده چې د جیونامجنګي جرایمو ،  رامنځ ته شوي، او نه 

شوي میتودولوژي کارول کیږي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب  منل نړیوال  بشري حقونو د حقیقت موندنې  خوا څارنه کیږي په دې کې د یوناما ل
 په اړه معتبر او باوري معلومات وړاندې کړي. 

، چې دا دولت لخوا پلټنو سره مرسته کوي چې د نړیوال بشردوستانه قانون الندې او د پور موندنې عامو خلکو ته اعالنويوناما د دې ځانګړي رای
 ونقربانیانو په وړادې خپل مکلفیت تر سره کړي. دولت د مسؤل لوري په حیثت مکلفیت لري چې ملکي وګړي د زیانمنیدو وژغوري او د نړیوال قان

 او د افغانستان د قانون نه د سرغړونکو سره د محاسبې کولو ځان ډاډه کړي. 

 تلفات 

ټپیان(  ۷۱وژل شوي او  ۳۶تلفات )  ۱۰۷چې د تائید شوي تلفاتو د پاره درې خپلواکه منابع اړینې دي، یوناما میتودلوژي مطابق  جدي  د یوناما د
 ۳۸تلفات )  ۱۲۲اګر چې یوناما معتبر معلومات تر السه کړ چې کم نه کم   10تائید کړي دي.ټپیان (  ۵۱مړه او  ۳۰اطفال )  ۸۱چې له دې جملې 

ټپیان( وو. یوناما مني چې په راپور کې وړاندې شوې  ۵۷وژل شوي او  ۳۰ماشومان )  ۸۷کړي، چې له دې جملې  ثبتټپیان(  ۸۴وژل شوي او 
 . بشپړ نه وي الس ته راوړلو د ګواښونو له امله شاید  او د معلوماتویارونو د کره توب د میتودولوژي او د کره والي د جدي مع ارقام 

عیني شاهدانو او طبي پروسونل سره د مرکو په اساس د ډیر ټپیانو ټپونه د راک تي برید د پرچو له امله اوښتي او هغه کسان چې یوناما له  قربانیانو،د 
 لګیدلي. وژل شوي د مشیندارو په مرمیو او د راکټ په پرچو 

 دا چې دا دیني/مذهبي مراسم یواځې د سړو او هلکانو د پاره وو نو له همدې امله د تلفاتو په منځ کې انجونې او ښځې شتون نه لري.  

 پر لغماني کلي د برید په تړاو موندنې

 ۳۵۰افغان هواي  ي ځواک ایم ډی  بجو د کندز په دشت ارچې ولسوالي کې د ۱۲:۳۰، له غرمې وروسته په نږدې ۲کال د اپریل په  ۲۰۱۸د 
په نږدې سیمه کې  12عمریه مدرسېالهاشمیه الکلي د راکیټونو او درنو وسلو ډزې وکړي او کم تر کمه دریو راکیټونو د دارالعلوم  11چورلکو په لغماني

ن د حفظ 
 
هبي ذد بشپړیدو په مناسبت  د یو لړ ماصابت وکړ چیرې چې د نارینه وو او هلکانو یو ستره ډله د نهو مدرسو د زده کونکو څخه د قرا

په هدف را غونډه شوې و. هغو انفرادي کسانو چې په دې مراسمو کې ګډون کړی اټکل کوي چې د یو شمیر   مراسمو د لمانځلو لپاره د دستار بندي
 کسان موجود و. ۱۵۰۰ -۵۰۰زیاتو ماشومانو په ګډون، 

ه کړې په دوامداره توګه ویلي چې چورلکې را نږدې شوې او په ګڼه ګوڼه ي  ې راکیټونه وتوغول او په هغه قربانیان او شاهدان د چا سره چې یوناما مرک
هغه  هغو ماشومانو ي  ې ډزي وکړي چې د مراسمو ساحې ته لنډ ناست وو. یوناما د قربانیانو او شاهدانو څخه ګڼ شمیر راپورونه ترالسه کړي چې له

، چورلکو په کلي د راکیټونو ویشتلو ته دوام ې کړې بت وکړ او خلکو د نږدې کورونو او سړک په لور منډوروسته چې لومړۍ راکټ په ګڼې ګوڼې اصا
ورکړ او د راپور سره سم ي  ې په هغو خلکو د ماشیندارو ډزې وکړي چا چې له سیمې څخه د تښتې هڅه کوله. یوناما هغه راپورونه نه شي 

 وګړي په نښه کړي وي.  تصدیقوالی، چې چورلکو  دي په عمدي توګه ملکي

کالیبر ماشیندارو سمبالې وي او د چورلکو د هواي  ې برید پر مهال ي  ې د دریو راکیټونو  ۵۰د حکومت سرچینو جوته کړې چې چورلکې په راکیټونو او 
چې یو ي  ې په  ه کلي اصابت وکړفایره راکیټونه د لغماني پ ۱۲د مرکه شویو قربانیانو او شاهدانو په حواله، کم تر کمه  13توغول تصدیق کړي دي. 

                                                           
 کال په جوالی کې به نشر شي.   ۲۰۱۸د خوندیتوب په شپږ میاشتني راپور کې شامل کړي چې د یوناما د دې پېښې په اړه وروستني شمیرې ممکن د ملکي وګړو  9 
 نو سره چې دپېښې وروسته ورځو کې ورسره د کندز پهسیمې ته د یوناما د سفر په مهال په لغماني کلي کې د ځينې هلکانو سره مرکه وشوه چې سطحې او وړوکي ټپونه ی  ې وښودل خو ټول هغه ماشوما10 

 روغتون کې مرکه شوې د پرچو له امله ی  ې ژور ټپونه وښودل.   
رید د دفتاڼیو په کلي کې ترسره شوی، د لغماني او دفتاڼي کلي په جغرافیاي  ي لحاظ د یو بل سره نږدي پراته دي. په داسي حال کې چې د رسنیو یو شمیر راپورونه داسې انګیري چې ب 11 

 انیو په کلي کې ترسره شوي  سیمې اوسیدونکي واي  ي چې برید د لغم
 دا د سیمې د اوسیدونکو له خوا د کوجر اخوندزاده دمدرسې په نوم مشهوره وه. 12 
 ، په کابل کې د دفاع وزارت سره د یوناما غونډه۳۰کال د اپریل په  ۲۰۱۸د  13 
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هوا څخه د نږدې ښوونځې چې  د برید پر مهال تړل شوی و، ولګید. یوناما د پیښې په تړاو یو غږیز ریکارډ ترالسه کړی او د راکیټونو د ویشتلو او د 
 درنو ماشیندارو د مرمیو د فیر کولو او همدارنګه د ځمکې څخه د سپکو وسلو د ډزو اوازونه اوریدلي.

او د  و و  يپوسټرونه چاپ شو ۴۰۰رنګه ټولټال ات شوي و، په دې تړاو همداغسمو لپاره  په سیمه کې پراخ تبلیوناما دا تصدیقوي چې د مذهبي مرای
 نکي، را بلل شويو نکو فراغت او د خاصو میلمنو خبر ورکړی و. په ګډونوالو کې د مدرسو فارغین او برحاله زده کو و هیواد په کچه ي  ې د زده کو 

و. د میلمانه، د ګاونډیو سیمو، جوماتونو  او د هیواد د نورو برخو څخه دیني عالمان او هغه نارینه او هلکان چې د سیمې څخه راغلي و، شامل 
عنعنوي دود سره سم، په پام کې و چې د غرمې ډوډي له مراسمو څخه وروسته ورکړل شي او ښاي  ې په همدي خاطر ي  ې هم ځینې ګډونوال په 

 ول ماشومان ځان ته راجلب کړي وو.  ډخاص 

ې. هغو کسانو چې د یوناما له خوا ورسره مرکه شوې ویلي چې د فراغت مراسمو اساسا مذهبي ماهیت درلود، په تیره بیا د مذهبي مشرانو ویناوو 
لګولی و او چا چې د بوټونو لپاره کڅوړې  شاهدانو همدارنګه د پیښې/مراسمو تنظیمونکي داسې انځور کړل چې ګویا په خپلو مټو ي  ې شنه یا ژیړ بانډ

ډون ورکولي، اوبه او خواراک ي  ې ویشه او خلکو ته ي  ې الرښوونه کوله چې چیرې کښیني. شاهدانو یوناما ته ویلي چې د طالبانو بې وسلې غړي د ګ
شمیر اوسیدونکو ویلي چې د طالبانو یو شمیر  کونکو په منځ کې موجود وو او دا کار په سیمه کې د راغونډیلو لپاره غیر عادي نه و. د سیمې یو

ي جنګیالي د امنیت د برابرولو لپاره په سیمه کې موجود وو. په داسې حال کې چې یو شمیر ګډونوالو راپور ورکړی چې یو شمیر ویناوالو سیاس
 خه او یا پوځې فعالیت درلود.  پیغامونه وړاندې کړل او هیڅ مرکه شویو سرچینو یوناما ته نه دي ویلي چې مراسمو کومه پوځې مو

یاده  مراسم په  یوه پرانیستې میدان کې )چې ساحه ي  ې نږدې د فوټبال د میدان په اندازه وه(  چې مدرسې ته نږدې و، او د خبرو لپاره ستیج  په
لږ لرې ناست وو. طالبانو د  ساحه کې مدرسې ته څیرمه جوړ شوی و، ترسره شو. ماشومان د لویانو څخه جال سیمې ته نږدې  له مدرسې څخه

په  مراسمو لپاره په نږدي سړک د تالشي موقتي پوستې جوړي کړي وي او موټرو ته ي  ې د نږدې راتګ اجازه نه ورکوله او موټرونه ته ي  ې د هلکانو
 مترو په واټن کې و، د پارک کولو الرښونه کوله.    ۴۰۰-۳۰۰نږدې ښوونځې کې چې نږدې 

ساحو اندازه او موقعیت ریکارډ کړ چیرې چې د شاهدانو په وینا راکیټونه  ۱۲ي کلي څخه د یوې لیدنې پر مهال، یوناما د د لغمان ۲۳د اپریل په 
نو لګیدلي، یو راکیټ په سیمه کې په هغه میدان چیرې چې ماشومان وو لګیدلی، دوه د مدرسې میدان ته نږدې په ودانیو لګیدلي او څو د ماشوما

هغه سیمه  چیرې چې د لمریزې بریښنا په تخته یوه ګولی لګیدلي وه، چې د یوه کور د بام د پاسه چې د هلکانو د ښوونځې او په ښوونځې. یوناما 
له  مدرسې تر منځ و، مشاهده کړي. شاهدانو او د کلي اوسیدونکو همدارنګه ادعا کړې چې ځیني قربانیان د یوه کور په دننه کې د مرمي د لګیدو

ټپ ې شوي او نور د راکیټونو د پارچو په ذریعه وژل شوي یا ټپ ې شوي. هغه قربانیان چې په روغتون کې تر برید وروسته په مستقیم  امله وژل شوي یا
سه ډول مرکه شوي ټول د راکیټونو د پارچو په ذریعه ټپیان شوي وو چې تصدیق ي  ې د طبي کارپوهانو په ذریعه شوی. یوناما مشاهده کړې هغه مدر 

ل، سړک او ناایوه کد غنمو کروندو، د هلکانو د یوه ښوونځې، یوه جومات،  ،د استوګنې د کورونو وړو هټیو،د ښه را منځ ته شوه چیرې چې پی
 ونو په شاوخوا کې وه. 

 حقوقي چوکاټ

امي ځواکونو له خوا حمایه شوي د نړیوالو نظ) د یوناما په اند په افغانستان کې وسله واله شخړه د افغانستان د دولت د مالتړو وسله والو ځواکونو
او غیر دولتي وسله والو مخالفو ډلو تر منځ یوه غیر نړیواله پوځې شخړه ده. په یوه غیر نړیواله وسله واله شخړه کې، د   ي ځواکونه(امنیت يافغان مل

د دویم  ۱۹۷۷وی وکړي. د دې سربیره، د ژنیو د کنوانسیونونو دریمه عمومي ماده کم تر کمه معیارونه تاسیسوي چې د شخړې خواوې ورته درنا
پروتوکول الحاقي مقررې او همدارنګه د دودیز نړیوال قانون مقررې، کومې چې افغانستان السلیک کړي، د تطبیق وړ دي. تر نړیوال قانون 

کله پوځې عملیات پالنوي، الندې، د شخړې ښکیلې خواووې د توپیر د اصولو په درناوي، احتیاط، د دښمنیو د ترسره کولو په تناسب چې  
 مکلفې دي. 

ن کې منع د ملکي کسانو یا ملکي شیانو په وړاندې مستقیم بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون الندې ، په تیره بیا د توپیر د اصولو سره په سمو
یر وکړي. بریدونه یوازې د جنګیالیو او پوځې دي، یاد قانون بیانوي چې د شخړې ښکیلي خواوې باید هر وخت د ملکیانو او جنګیالیو تر منځ توپ

په وسله واله شخړه کې ماشومان د   14موخو په وړاندې ترسره کیدای شي او په هیڅ صورت د پوځې او پوځې موخو په وړاندې نه شي ترسره کیداي.

                                                           
 قاعده.  ۷او  ۱میټې دودیز نړیوال بشر دوستانه قانون څیړنه، ماده، د سره صلیب نړیواله ک ۱۳کال الحاقي دوهم پرتوکول  ۱۹۷۷د ژنیوا د کنوانسیون د  14 
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تر هغو چې پوځې موخې نه وي ، هم  هغه ودانۍ چې ښوونې یا دیني زده کړو ته اختصاص شوي وي، 15خاص درناوي او ساتنې څخه برخمن دي.
 16د خاصي ساتني څخه برخمني دي. 

د برید د پیل څخه وړاندې، د شخړې ښکیله خوا مکلفه ده تر څو ټول ممکنه تدبیرونه اتخاذ کړي او تصدیق کړي چې هغه موخې پوځې موخې نه 
او ملکي شتمنیو ته د زیان اوښتو څخه مخنیوی وکړي. د شخړې  دي او د جګړې داسي اسباب او میتودونه خپل کړي څو د کم تر کمه ملکي تلفاتو

اړخ باید معلومه کړي چې ښاي  ې تمه کیږي برید غیر متناسب وي، ، کله چې روښانه شي چې موخه پوځې هدف نه دی یا تمه کیږي چې برید غیر 
شمیر پوځې موخو تر منځ د انتخاب په پام کی  ې نیولو سره ، د متناسب دي، برید لغوه یا معطل کړي. د یوه ورته پرمختګ د ترالسه کولو لپاره د یو 

ړه شخړې ښکیل اړخ باید هغه موخه چې تمه کیږي ملکي ژوند او ملکي شیانو ته کم زیان اړوي انتخاب کړي. د شخړې ښکیله خوا باید د برید په ا
  17چې ممکن د ملکي کسانو ژوند متاثره کړي، له وړاندې موثره اخطار ورکړي.

ګ هغه بریدونه کوم چې ښاي  ې تمه کیږي د ملکي کسانو د ژوند او ټپ ې کیدنې د تصادفي زیان المل شي او د پیش بیني وړ ریښتني او پوځې پرمخت
د دې عالوه،   18په حواله  له اندازې څخه زیات وي د نړیوال نبشر دوستانه قانون الندې منع دی او ممکن په جنګې جرمونو کې وشمیرل شي.

ریدونه چې د جګړې یو میتود او وسیله کاروی او هغه د یوې خاصې پوځې موخې په وړاندي رهبري نه شي، دا ډول بریدونه بې توپیره هغه ب
 19بریدونه دي او د نړیوال بشر دوستانه قانون الندي منع دي او ممکن په جنګې جرمونو کې وشمیرل شي.

 شننه

کوټې د شورا د غړو او دغه راز د طالبانو د "سرې قطعې" د هغو غړو په ګډون، چې دغه کلي ته د  د دولت د معلوماتو له مخې، دغه هوای  ي برید د
د دولت د  20نظامي پالن جوړولو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره تللي وو، په سیمه کې موجود زیات شمیر لوړ پوړي طالب مشران په نښه کړي.

د دولت له خوا تر برید څو ورځې وروسته په خپرو شویو بیانیو  21لپاره د برید د چمتوالي تابیا نیوله. معلوماتو له مخې، طالبانو د کندز ښار د نیولو
افغان او بهرني لوړ پوړي طالب قوماندانان په  ۱۸کې په ډاګه شوې، چې د پېښې زیاتره مرګ ژوبله طالبانو ته اوښتې او د لومړنیو راپورونو له مخې، 

افغان دولت بیا وروسته یوناما ته خبر ورکړ، چې په نوموړې پېښه کې د "سرې قطعې" او د کوټې د  22نور ټپ ي شوي. ۱۲دغه برید کې وژل شوي او 
  23نور ژوبل شوي. ۳۱طالب مشران وژل شوي او  ۲۵شورا د غړو په ګډون 

داخلي موندنې ترالسه کړي، خو د  دولت منلې، چې ملکي تلفات رامنځ ته شوي او د پېښې د څیړنې لپاره ی  ې یو کمیسیون جوړ کړ، کوم چې
 24د مئ تر دریېمه نېټې پورې، دغه موندنې له خلکو سره نه دي شریکې شوي. ۲۰۱۸

ه ډاګه یوناما په داسې یوه موقف کې نه ده، څو معلومه کړي، چې ایا په دغو مراسمو کې لوړ پوړو طالب مشرانو شتون درلود او که نه، خو شواهد پ
په سیمه کې طالبان موجود وو، او نه هم یوناما په داسې موقف کې ده، څو دا وارزوي، چې هغوي په نظامي پالن  کوي، چې د پېښې پرمهال

ن که چیرې دولت مشروع نظامي هدف هم درلود، د یوناما موندنې د برید د پالن کولو او ترسره کولو د پ
 
روسې جوړونه اخته وو. له دې سره سره، ا

وي. د دغه برید له امله د ماشومانو د تلفاتو لوړ شمیر، کوم چې په یوه ملکي سیمه کې د دیني مراسمو پرمهال او د غیر په اړه جدي اندېښنې راوالړ 
 دقیقو وسلو د کارونې له الرې ترسره شو، د احتیاطي تدابیرو او تناسب اصولو ته د دولت له خوا د درناوي په اړه پوښتنې راوالړوي. 

                                                           
ماده، د سره صلیب نړیواله کمیټې دودیز نړیوال بشر  ۳۸کال میثاق،  ۱۹۸۹(  ماده، د ماشومانو د حقونو په اړه د ۲) ۱۳کال اضافي دوهم پرتوکول  ۱۹۷۷د ژنیوا د کنوانسیون د  15 

 قاعده. ۱۳۵دوستانه قانون څیړنه، 
 قاعدې. ۱۵۶او  ۱۴سره صلیب نړیواله کمیټې دودیز نړیوال بشر دوستانه قانون څیړنه،  د 16 

 
 ( ماده.۱) ۱۳قاعدې او  ۲۱د ژنیوا د کنوانسیونود دوهم اضافي پروتوکول  ۱۹۷۷او د  ۱۵د سره صلیب نړیواله کمیټې دودیز نړیوال بشر دوستانه قانون څیړنه،  17 
 قاعدې. ۱۵۶او  ۱۴دیز نړیوال بشر دوستانه قانون څیړنه، د سره صلیب نړیواله کمیټې دو 18 
 قاعدې. ۱۵۶او  ۱۲، ۱۱د سره صلیب نړیواله کمیټې دودیز نړیوال بشر دوستانه قانون څیړنه،  19 
راز: د کندز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د پېښې په اړه د  په کابل کې د دفاع وزارت له افسرانو سره د یوناما ناستې. دغه ۳۰د اپریل پر  ۲۰۱۸په کندز کې او د  ۸د اپریل پر  ۲۰۱۸د  20 

)دری(. د طالبانو سره قطعه په یوه هوای  ي برید کې په نښه شوې،   https://president.gov.af/fa/2018/04/03/14318( ۳د اپریل  ۲۰۱۸ولسمشر د دفتر مطبوعاتي خبرپاڼه )
http://www.gmic.gov.af/dari/press-releases/3253-2018-04-03-14-15-46  .دري(، وګورئ( 

 مخکینی ماخذ 21 
په یوې بیانې کې په ډاګه کړې. د طالبانو سره قطعه په یوه هوای  ي برید کې په نښه شوې،  ۳د اپریل پر  ۲۰۱۸د حکومت د اطالعاتو او رسنیو مرکز دغه شمیرې د  22 

http://www.gmic.gov.af/dari/press-releases/3253-2018-04-03-14-15-46  دري(، وګورئ؛ همدارنګه د کندز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د پېښې په اړه د ولسمشر د دفتر(
 )دری( وګورئ.   https://president.gov.af/fa/2018/04/03/14318( ۳د اپریل  ۲۰۱۸مطبوعاتي خبرپاڼه )

 شمیره لمنلیک وګورئ.  ۲۰ 23 
 کونه او د خسارې جبران" برخه وګورئ. د ال زیاتو معلوماتو لپاره د "څیړنه، حساب ور  24 



 د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت ) یوناما(
 د بشري حقونو د حقیفت موندنې راپور 

7 

 

کوي، چې د برید پرمهال ترسره کیدونکي مراسم د ماهیت له پلوه دیني او زیاتره راغونډ شوي خلک ملکي وګړي وو، چې د یوناما موندنې په ډاګه 
ډیری ی  ې تر لس کلنۍ کم عمر ماشومان وو. یوناما مالحظه کړې چې برید د مذهبي مراسمو پر یوې داسې سیمه ترسره شوی، چې په پراخه کچه 

وې، او کله چې د مراسمو ګډونوالو ته غرمنۍ ورکول کیده او کلیوال د غونډې ک تو یا په خوړو کې د ګډون لپاره ورته تبلیغات شوي او پیژندل ش
 راغلي وو. 

 -سربیره پر دې، تر برید مخکې له کومې ښکاره خبرتیا پرته، پر دغه ډول مراسمو چې په پراخه کچه ملکي وګړي په کې ګډون کوي، له ایم ډي
د راکیټونو توغول او درنو ماشیندارو کارول، د ځانګړې اندېښنې وړ دي. دغه وسلې د مشخصې هدف نیونې وړتیا نه لري  ډوله چورلکو څخه ۵۳۰

مترو ته رسیږي. د کارول شویو وسلو غیر دقیق ماهیت د برید کوونکي لوري لپاره دا ستونزمنه کوي،  ۴۰۰او د راک ټونو د اصابت ساحه ی  ې کابو 
او د ملکیانو یا ملکي شیانو ترمنځ توپیر وکړي، کوم چې د بشرپالنې د نړیوال قانون له خوا د برید د اغیزو د محدودولو  چې د برید د نظامي هدف

غیرو  لپاره الزمي او اړین ګڼل کیږي. د دغه ډول شرایطو په پام کې نیولو سره، یوناما موندلې، چې دا په معقول ډول د وړاندوینې وړ ده، چې د
کارونې سره د مذهبي مراسمو د لمانځلو پرمهال پر یوې داسې سیمې برید به له مرګونو بې توپیره اغیزو سره، زیات شمیر ملکي تلفات  دقیقو وسلو په

 رامنځ ته کړي وي. 

او د یوناما د حقیقت موندنې پرمهال، د دشت ارچي ولسوالۍ اوسیدونکو یوناما ته په ډاګه کړه، چې داسې احساس کوي، چې دوي د دولت 
اکي د طالبانو ترمنځ په جګړه کې راګیر پاته دي او دواړه خواوې ی  ې په نښه کوي. د سیمې خلکو دغه راز هغه نظریه په ډاګه کړه، چې دولتي چارو 

هغو سیمو ملکي وګړو ته د شک په سترګه ګوري، کومې چې د دشت ارچي په څیر د طالبانو تر ولکې الندې دي. دوي همدارنګه دغه اندېښنه 
 رګنده کړه، چې ښای  ي له همدې امله له دوي سره توپیریز چلند کیږي. څ

د دولت له خوا خپرې شوې اعالمی  ې په دې اړه جدي شکونه راوالړوي، چې ایا دولت خپل نظامي هدفونه له نړیوال قانون سره سم معرفي کوي. 
خوندي دي. یوناما دولت ته ور په یادوي، چې د طالبانو تر کنترول د بشرپالنې تر نړیوال قانون الندې، ملکي شیان او ملکي وګړي له برید څخه 

الندې سیمو کې اوسیدونکي ملکي وګړي ملکیان ګڼل کیږي او له برید څخه خوندي دي، ترڅو چې ی  ې په جګړو کې په فعال ډول برخه نه وي 
ل الندې سیمو کې اوسیږي، ښای  ي کوم بل بدیل انتخاب و نه یوناما د دې یادونه کوي، چې زیاتره هغه ملکیان چې د طالبانو تر کنترو  25اخیستې.

ل لري، او په یوه سیمه کې میشتیدنه له کومې مشخصې ډلې سره د تړاو په مانا نه ده. د فرد پر کرک ټر د شک په صورت کې، شخص باید ملکي وګڼ
 26یو مشروع هدف ګڼي، کوالی شي یو برید توجیه کړي.شي او برید پرې نه کیږي. یوازې تر یوې محتطانه ارزونې وروسته، چې پایله ی  ې شخص 

هوای  ي عملیاتو د پالنولو او ترسره کولو کړنې له نړیوال قانون  ۲یوناما په داسې یوه موقف کې نه ده، څو معلومه کړي چې ایا د دولت د اپریل د 
د ساتنې لپاره د ترسره شویو احتیاطي اقداماتو په اړه جدي  څخه سرغړونه ګڼل کیږي. له دې سره سره، د یوناما موندنې له زیان څخه د ملکي وګړو 
 اندېښنې راوالړوي او د صالحیت لرونکو چارواکو له خوا د ال زیاتو څيړنو غوښتنه کوي. 

 

 څېړنه، حساب ورکونه او د خسارې جبران

او اوقافو د وزارت له استازو څخه یو کمیسیون تشکیل ، دولت د ولسمشر د دفتر، افغان ملي اردو، د لوي څارنوالۍ د دفتر او د حج ۴د اپریل پر 
و د کړ، چې د پېښې د څیړلو لپاره ی  ې د کندز ښار ته سفر وکړ. دغه کمیسیون د والي، د ملي اردو د والیتي قوماندان، د ملي امنیت د ریاست ا

نې ترسره کړې. ولسي جرګې یو پالوی وټاکه، څو د دغه دشت ارچي ولسوالۍ د ځای  ي استازو په ګډون له یو شمیر والیتي همکارانو سره لیدنې ک ت
 کمیسیون پایلې وڅاري. 

ورا څخه د راپورونو له مخې، تر پېښې وروسته د کندز والي زر تر زره له افغان ملي اردو، افغان ملي پولیسو، د ملي امنیت له ریاست او والیتي ش
لوماتو له مخې، نوموړې والیتې کمېټې د کابل له پالوي سره ګډ کار وکړ، څو پېښه وڅیړي تشکیل د څیړنې یوه والیتي کمېټه جوړه کړه. د والي د مع
 او یو راپور ی  ې چمتو کړ، کوم چې کابل ته سپارل شوی. 

چې دغه د دولت د معلوماتو له مخې، قربانیانو ته د خسارې جبران ورکړل شوی او یوناما له یو شمیر قربانیانو څخه داسې راپورونه ترالسه کړل، 
د مئ تر دریېمې نېټې پورې، د دولتي کمیسیون موندنې په عام ډول نه دي خپرې شوي، که څه هم له یو ناما سره په  ۲۰۱۸کار ی  ې تاییداوه. د 

 ناستو کې ځېنې مشخص معلومات شریک کړای شوي. 

                                                           
ر سي د بشرپالنې د نړیوال عرفي قانون څیړنه، ۳) ۱۳دویم الحاقي پروتوکول  ۱۹۷۷د ژنیو د کنوانسیونونو د  25  ی سي ا  ر سي د بشرپالنې تر نړیوال  ۶( ماده؛ د ا  ی سي ا  قاعده، او د ا 

 پراګرونه.  ۳۴ -۳۲او  ۱۱فسیري الرښود قانون الندې په جګړو کې د مستقیم ګډون د نظری  ې په اړه د ت
ر سي د بشرپالنې د نړیوال عرفي قانون څیړنه،  26  ی سي ا   قاعده ۶د ا 
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 د ټولنې غبرګونونه

اوسیدونکي د کندز ښار ته والړل، څو د دغې  ۳۰۰نېټه، د دشته ارچي نږدې  تر پېښې وروسته یو شمیر الریونونه ترسره شول. د اپریل پر څلورمه
د  پېښې په وړاندې الریون وکړي. د راپورونو له مخې، یو شمیر الریون کوونکي له افغان ملي پولیسو سره په شخړو کې زیانمن  شوي، که څه هم

ندز ښار سپین زر هوټل ته څېرمه، د دستار بندۍ په نورو مراسمو کې، د ګاونډي د ک ۱۳راپور تر لکلیو پورې تلفات نه دي تایید شوي. د اپریل پر 
، دیني ۱۸پر  والیتونو او د معلوماتو له مخې له ایران څخه د دیني عالمانو او مالیانو په ګډون، یو شمیر ویناوالو دغه هوای  ي برید وغانده. د اپریل

پر مدرسو او جوماتونو ی  ې بریدونه غندل، په ځانګړي ډول ی  ې په دشت ارچي کې د برید عالمان په هرات والیت کې سره راغونډ شوي وو، چې 
ونکو یادونه کوله. د راپورونو له مخې د هرات د علماؤو شورا په ډاګه کړه، که چیرې دولت ددغې پېښې مسوولیت نه مني، د شورا غړي به په راتل

 27ټاکنو کې خلک د ګډون لپاره و نه هڅوي.

 

                                                           
 ۱۹او  ۱۸کال د اپریل  ۲۰۱۸د کابل نیوز، د خبرونو ماښامنۍ خپرونه،  27 
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 سپارښتنې:

 د افغانستان دولت ته:

باید یقیني کړای شي چې د پېښې څېړنه ډېر ژر او په بې پرې او شفافه توګه تره سره شي. په پېښه کې د ښکېلو کسانو په وړاندې  :د حساب ورکړه 
کې دې له ټولو شتو تحقیقاتي قانوني چلند، د څېړنو موندنې او د هغوی په هکله الزم اقدامات له عامو خلګو سره شریک او خپاره شي. په څېړنه 

وسایلو او امکاناتو کار واخیستل شی. دا دې یقیني کړای شي چې د بشپړې څېړنې په موخه ټول موجوده شواهد او مدارک موجود او په پام کې 
 نیول شوي دي. 

پیان شوي او یا ی  ې کورنۍ غړي ی  ې له السه د پېښې ټولو متضرریونو ته دې مناسبه خساره ورکړ شي. په تېره بیا هغه کسان چې ټ د خسارې جبران:
 ورکړي باید د افغانستان د قوانیونو مطابق خساره ورکړ شي.

له نړۍ والو بشردواستانه قوانیونو سره د سمون په موخه دې د افغانستان د نظامي عملیاتو تګالره په هر اړخیزه،  د ورته نور پېښو مخنیوی:
ل د نظامي موخو د تعریف، د احتیاطی تدابیرو موثریت او داسې تګالرو په رڼا کې  چې په دوامداره توګه له شفافه، او ریښتوني ډول په ځانګړي ډو

 نړې والو بشر دوستانه قوانیونو سره مطابقت په پام کې ونیول شي و څېړل شي. 

د طالبانو تر کنترول الندې سیمو د اوسېدونکیو په د دولت او خلګو تر منځ د اعتماد او باور د پیاوړي کولو په موخه دې  د باور را منځ ته کول:
 وړاندې د واقعي او ظاهري تبعیض مخه ونیول شي که څه هم ښاي  ي دا کار د دولتي پالنونو او نظامي عملیتاتو لپاره خنډ وګرزي.

 بهرنيو ځواکونو ته:

 په ترسره کولو کې مرسته وکړئ. تخنیکي مالتړ: د افغانستان له دولت سره د روزنې، مشوره ورکونې او غوره کارونو 

  د دولت مخالفو ځواکونو )طالبانو( ته:

: د نړۍ والو بشردوستانه قوانینو په رڼا کې هڅه وکړئ چې ملکي ټولنې او افراد له هغه تهدیدونو څخه چې د جګړې زېږنده کو خوندیتوبد ملکي خل
 فراد، وسایط او وسایل لیري کړئ. دي خوندي وساتئ. له مسکوني او ملکي سیمو څخه خپل ټول نظامي ا
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 لومړۍ ضمیمه: د رسنیو بیانی  ې او د ټولنې غبرګونونه

 د دولت عامه بیانی  ې

الیت د ولسمشر د فتر د اپریل د میاشتې مطبوعاتي بیانی  ې ښکاره کوي چې د هواي  ې برید موخه د طالبانو د "پالن خنثي کول" و چا چې " د کندز و
په هغه ورځ  28هیواد د باندې څخه خلک را بللي و څو مرګوني پالنونه طرح کړي تر څو زموږ خلک په وینو ولمبوي".د دشت ارچې ولسوالۍ ته د 

د رسنیو ته په وینا کې د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش وویل چې هواي  ي برید د طالبانو د شمال شرقي شورا غړي څوک چې دلته 
  29لپاره سره راغونډ شوي وو تر څو د کندز خلکو ته زیان ورسوي،په نښه کړي.پراخو عملیاتو د ترسره کولو 

 د طالبانو عامه بیانی  ې

لت د تر پیښې یوه ورځ وروسته، یو شمیر ویډیو ګانو د برید نه وړاندې په مدرسه کې د هغو شیبو د منظر ننداره او همدارنګه د برید وروسته حا
ي  ي برید د یوه شخص له خوا چې د طالبانو د یوه قومندان په حیث معرفي کوي "د قیامت د ورځې" سره جهاد غږ په ویبپاڼه نشر کړ. دغه هوا

د پاکستان د جمعیت علما اسالمي ډلې مشر موالنا سمع الحق چې د طالبانو د معنوي پالر په سترګه ورته ک تل کیږي په   30ارتباط ورکړل شوی.
 ي علماوو، د مدرسې په زده کونکو او ملکیانو برید د بربریت او ترهګري ډک عمل دی.  رسنیو کې د اپریل په پنځمه وویل چې په دین

 ، طالبانو د جهاد غږ په نامه پر خپله انټرنیټ پاڼه اعالن وکړ، چې د برید د څیړلو او د قربانیانو د ادرسونو د معلومولو لپاره پالوی۹د اپریل پر 
او مسن نارینه شامل وو.  31ټپ ي( تلفات اوښتي، چې زیاتره ی  ې ماشومان، عالمان، حافظان ۱۵۰مړه،  ۵۹) ۲۰۰ټاکل شوی، په کوم کې چې له 

ې طالبانو د برید مسوولیت "امریکای  ي اشغالګرو او د هغوي ګوډاګیانو" ته منسوب کړی، او په ډاګه کړې ی  ې ده، چې دوي پر یوې مدرسې او ستر 
 غونډې بمبار کړی. 

د ذبیح هللا مجاهد په یوه مطبوعاتي مرکه کې د دې غوښتنه وکړه، چې "یوه خپلواکه ډله دې منصفانه او بشپړه څیړنه د طالبانو ویان ۱۰د اپریل پر 
  32ترسره کړي، څو په ډاګه شي چې برید چا او ولې ترسره کړی"، او په ډاګه ی  ې کړه چې طالبان به د دغې ډلې خوندیتوب تضمین کړي.

نېټې په اعالمیه کې، چې له الرې ی  ې خپل پسرلني عملیات اعالنول، په څرګند ډول شامله او په ډاګه  ۲۵ل د د دشت ارچي پېښه د طالبانو د اپری
 شوې. 

 

 

 

 

                                                           
   https://president.gov.af/fa/2018/04/03/14318( ۳پریل د ا ۲۰۱۸د کندز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د پېښې په اړه د ولسمشر د دفتر مطبوعاتي خبرپاڼه ) 28 
په یوې بیانې کې په ډاګه کړې. د طالبانو سره قطعه په یوه هوای  ي برید کې په نښه شوې،  ۳د اپریل پر  ۲۰۱۸د حکومت د اطالعاتو او رسنیو مرکز دغه شمیرې د  29 
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