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  لنډيز

ځما لور او ځما دوه وريری د يو عالم څخه د قرآن کريم د زده . سهار و او زه په کور کی وم چی دا پيښه وشوه"
. کله چی هغو له کوره وتل، ما ليدل چی د هغوی په السونو کی قرآن کريم و. ی ویکړی لپاره مدرسی ته روان

 دوی لويی شی نو غواړی چی ډاکټرانی شی چی د هغوی خوشحاله ماشومان وو او تل به يی ما ته ويل چی کله
له چاودنی څخه وروسته زه خبر شوم چی ځما لور او دواړه وريری . خلکو او د خپل مور او پالر خدمت وکړی

نورو .  خو ځما د يوی وريری ټپونه ډير جدی وو او په حق ورسيدهمونږ هغوی روغتون ته يووړلی. ټپی شوی دی
 د هغی په هکله پوښتل او ما به ورته ويل چی هغه ښه ده او کور کی ده، خو حقيقت خو دا دوو ماشومانو به ځما نه

دا . ی سره نشته او دوی بيا نه سره لوبی کوالی شی او نه هم ښوونځی ته تالی شیيد هغو چی هغه نوره دی
، خو دی بيهوده جګړی ماشومان د جګړی د هيڅ پلو سره تړلی نه وو، دوی د خپلی راتلونکی په هکله اميدونه لرل

  " .له دوی څخه د دوی د راتلونکی اميدونه او ژوند واخيست

 مه يوی چاودنه کی د خپلی لور او وريرو ١۵ کال د مارچ په ٢٠١١د خوست واليت څخه يو قومی مشر چی د 
  1 .مرګ او ټپی کيدل بيانوی)  کاله عمرونه يی وو١٢ او ١٠چی (

 غمجن اغيزی پرييښی    زيات په ژوند وسله والی جګړی د ملکی وګړوکی مياشتو   کال لومړنۍ شپږ ٢٠١١د 
  کیلکه څنګه چی جګړه په سويل او سويل ختيځو پخوانيو سيمو.  تت انځور څرګندویيو اود ملکی وګړولپاره

 غځيدلی ده، ملکی وګړی د خونديتوب ال ټيټی کچی هم سخته شوی او په شمال او لويديځ کی نورو ولسواليو ته 
و د مرګونی نتيجو دردلودلو د حکومت ضد عناصرغير دولتی  وسلواله ډلو يا په عين حال کی،. سره مخ شوی دی

 په زياتيدونکی توګه د ناقانونه جنګی وسيلو او ليارو د دولت ضد عناصرو. سره خپل تکتيکونو ته تغير ورکړل
چی د قربانی سره د تماس په هغه  توګه ړیځانګپه ،  په کی تعبيه شوی چاوديدونکو توکی چیڅخه استفاده کوی

 چی کله ورباندی قدم کيښودل شی ،، بی له تفکيکه په هر چای ماينونو غوندی عمل کوین چوی او د ځمکپايله کی
 داو يا کومه نقليه واسطه پری وخيژی نو بيا انفجار کوی، د مهمو ملکی خلکو مخامخ په نښه کول او وژنی او 

 دا تکتيکونه د افغانانو د ژوند اساسی 2 .بريدونه شامليږی ځايونو باندی  خوندیتيری څخهله روغتونونو په ډول 
 چی د  نه سرغړونه ده ، اصول  او احتياطحق، او د نړيوالو بشردوستانه قوانينو د اهدافو د تفکيک، او نسبيت

په دی — ځواکونهد حکومت ضد عناصر، افغان امنيتی ځواکونه او نړيوال وسله وال—جګړی ټولی خواوی
  .  پاملرنه وکړی هساتلو ته بشپړ مکلفوی چی د جګړی پر وخت د ملکی وګړو مرګ ژوبله حد أقل کچه کی 

 ښکيلو خواو نه  په کلکه غوښتنه کوی ، چی د  يوځل بيا د په نيمايی کی يوناما  د افغانستان په جګړه کی ٢٠١١د 
  .  .دابير ونيسی او ټول الزم تملکی وګړو د ساتنی لپاره  ال ډير

                                                            

 مه نيټه د ١۵ د مارچ د مياشتی په چی  تره سره د يوناما مرکه/ مه نيټه د جګړی  د زيانمن شويو د پالر١۵ کال د مارچ په ١٠١١ د -1
چی يوه د ښوونځی زده کوونکی په کی ووژل شوه او دوه نجونی ټپيانی خوست واليت په نادرشاه کوټ ولسوالی کی يوه چاودنه وشوه 

 . شوی
د ماينونو :  مه١٨ د سپتمبر مياشتی ١٩٩٧ د ضد پرسونل ماينونو د استعمال، ذخيره کولو، انتقال او له منځه وړلو په اړه کنوانسيون، د -2

 ذخيره  د قربانی سره د تماس په پايله کی چاوديدونکی ماينونوال او ماينونو استعمال، توليد، انتق ضدد منع د تړون پر اساس د پرسونل
هغه ماينونو په استعمال کی چی د فشار له امله انفجار کوی، د نظامی او ملکی اهدافو . افغانستان د دی تړون غړيتوب لری. کول منع دی

اده کوی، د منع شوو اسلحو او منع شوو جنګی ذرايعو د هره ډله چی له دی ډول ماينونو څخه استف. "تر منځ په کی تفکيک نه شی کيدای
 کی د پرسونل ضد ځمکنی ١٩٩٨ طالبانو په ".استعمال له کبله نړيوال بشر دوستانه قوانين او د افغانستان قوانين تر پښو الندی کوی

 ۶ کال د اکتوبر د ١٩٩٨لبانو د اسالمی امارت د ځمکنی ماينونو  په اړوند د طا. اعالن کړهماينونو په توليد ، تجارت او ذخيره کولو بنديز 
 . فوټ نوټ وګوری۴٧نيټی اعالميی تر څنګ د راپور 
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 کال د عين مودی ٢٠١٠د ملکی وګړو مړينی درج کړی چی د  ١۴۶٢ کال په لومړی نيمايی کی يوناما ٢٠١١د 
 کال کی د ملکی تلفاتو د ٢٠١١ چی په تمايالت اوهغه اساسی بدلونونه. 3سلنه زياتوالی څرګندوی ١۵پرتله  په 

 پيچلی ځان وژونکی  زياتکو زيات او پراخه استعمال،زياتيدو المل ګرځيدلی، د تعبيه شوو چاوديدونکو تو
 د ملکی وګړو د تلفاتو کی هوايی بريدونو پهبريدونه، د انفرادی وژنو پراخه کمپاين، د جبهه يی جګړو زياتيدل، او 

   4 . دی)له الریآپاچی هيليکوپترونو په ځانګړی توګه د (زياتيدل 

د (  منسوب شوی  سلنه  د دولت ضد عناصرو ته٨٠ملکی تلفاتو د   کال په لومړی نيمايی کی ٢٠١١په ټوله کی د 
 کال په ٢٠١٠د (يږی  منسوب سلنه دولت پلوه ځواکونو ته١۴ ،) سلنه لوړوالی څرګندوی٢٨ کال په پرتله ٢٠١٠
  . منسوب شوی تهنامعلوم  خواو دجګړی  او شپږ سلنه)سلنه ټيټوالی ښيی٩پرتله 

 د ټول ملکی  تکتيکو بريدونوژونکو  او ځان ی چاوديدونکی توکو ځای شوي د دولت ضد عناصرو لخوا ځايی پر
له امله د ملکی خلکو  د تعبيه شوو چاوديدونکو توکو . مرګ ژوبلی المل شوی دید ) سلنه۴٩( سم  نيمايی تلفاتو

ومړی نيمايی  کال په ل٢٠١١ سلنه لوړوالی په ګوته کوی ،چی  دا د ١٧ کال د عين  مودی په پرتله ٢٠١٠مړينه د 
 ملکی خلکو د مړينی ۴۴۴ځايی پر ځايی شوی چاوديدونکی توکی د .  ډير وژونکی المل ديوتر ټول يواځينی کی 

 ٣٨ سلنه او دولت ضد عناصرو ته د منسوب تلفاتو ٣٠المل شوی چی دا په افغانستان کی د ملکی وګړو د مړينی 
  .سلنه تشکيلوی

ينونه دی قت کی ځمکنی ما په حقي چوی د قربانی د تماس  سره چی  ی توکی ټول هغه چاوديدونک د يوناما له نظره
 دی  هم اووکړی  عملينونوپه څير ځمکنی ما او جوړښت داسی دی چی د ضد پرسونلشکل،ځکه چی د هغی  

د دولت ضد عناصرو لخوا  د فشار سره چاوديدونکی توکی داسی عيار کيږی ، چی  . وسيلو ته  ورته خاصيت لری
د .  انفجار وکړی کيلو ګرام وزن ولری ،١٠٠  نه تر ١٠ چی د  يا نقليه واسطه وخيژی که او سرهم کيښودولود قد

 ، موادو څخه جوړ وی چی د يو معياریچاوديدونکی هکيلو ګرام٢٠ يی فشار له امله چاوديدونکی وسيلو څخه ډير
د فشار .  سره انفجار کوی په تماسدلو درلوخو بيا هم د ضد پرسونل وزن ،   دوه  برابره مواد دی ماين ضدټانک

  ضد د يو دروند پرسونلد ټانک د ويجاړولو وړتيا لری خو  چی  توکو د شکل او جوړښت له املهسره چاوديدونکو
او يا نقليه  تيريږی  دی چاوديدونکو توکو خپله پههغه ملکی وګړی چی .  ځمکنی ماين په موخه کارول کيږی

 د دولت  . ليدل کيږی  يی نه د دفاع توان نه لری او د ژوندی پاتی کيدلو ډير کم امکانواسطه چلوی د  خپل ځان
 دوه په دريمه برخه داسی شکل او  نږدییضد عناصرو لخوا په افغانستان کی کاريدونکی چاوديدونکی توک

  .  5جوړښت لری چی  د فشار په پايله کی انفجار کوی

                                                            

 ملکی تلفاتو له جملی ٣،۶٠۶ ټپی کيدنی پيښی  ثبت کړی  چی  د ټول ټال   د٢،١۴۴ کال په لومړی شپږو مياشتو کی  ٢٠١١  يوناما د -3
 سلنه لوړوالی په نښه ١٠ کال د لومړی شپږو مياشتو په پرتله  ٢٠١٠ا شميره د ، چی د )  ټپيان دی٢،١۴۴ د مړينی او ١،۴۶٢( څخه 
   .کوی

يخوا چی  د لومړی    ر ا پد٢٠٠٣د برخی له خوا درج شوو معلوماتو پر اساس  د ) UNDSS( د ملګرو ملتونو د مصونيت او امنيت -4
نا امنی  پيښی تر ټولو زياتی  پيښو په ثبت  سره  ١١،٨٢۶ کی   کال لومړی نيمايی٢٠١١نا امنی پيښی ثبت شوی ، د ډيری د ځل لپاره 

 پيښی رامنځ ته شوی ۵،٠٩۵ کال په عين موده کی ٢٠٠٩پيښی او  او د   ٨٢۴٢ کال  په  همدی موده کی ٢٠١٠ چی د د ،راپور  شوی 
خو بيا هم د پيښو مياشتينی . خی کيږی سلنه تشکيلوی، چی نږدی له دريو څخه دوه بر۶۴سويلی او سويل ختيزی سيمی د دی پيښو . دی 

جبهه يی جګړی او د چاودنو تر سره کول د .  سلنه زياتوالی په لرلو سره تر ټولو لوړ ځای نيسی٣۵زياتوالی له مخی د  لوديځه سيمه د 
  . ثبت کړی دی کال په جون کی د بل هر وخت په پرتله د نا امنی تر ټولوډيری  پيښی٢٠١١د ) UNDSS (. سلنه تشکيلوی٧١پيښو 

 
 مياشتو کی د ايساف او ١٢په تيرو . وکړهمرکه   مه نيټه د ايساف د ماينونو ضد څانګی سره ١٠ کال د جوالی په ٢٠١١ يونا ما د - 5

 شول چی د ټولو ول ازمو ١٣،٠٠٠يوړل شول ، چی له دی  جملی  و چاوديدونکی توکی له منځه٢٠،٠٠٠افغان امنيتی ځواکونو لخوا 
 سلنه يی د قربانی ۶٩  يی د فشار په نتيجه کی چوی چی له دی جملی څخه  سلنه٩٠  توکوو د چاوديدونک. سلنه جوړوی۶۵پاک شويو 

   . تماس  په پايله کی انفجار کوید سره 
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 چی د  ديی ملکی خلک وژل شو٢٧۶ په حملو کی ان وژونکو بريدونوځ د  کال په لومړی نيمايی کی ٢٠١١د  
سره له دی چی د ځان . تشکيلوی )  سلنه منسوب تلفات٢۴دولت ضد عناصرو ته (   سلنه ١٩ ملکی تلفاتو  ټالټول

وژونکو بريدونو شمير د تير کال د همدی دوری سره تقريبْا برابر دی، خو د ملکی وګړو د مړينی شميره د ځان 
، چی د تير کال د عين مودی په مرګو بريدونو په پايله کی  له بل هر تکتيک څخه تر ټولو زيات لوړ والی څرګندوی

ځان وژونکی بريدونه په دی کال کی ډير پيچلی وو او اکثره وخت په کی له څو تنو  . سلنه زياتوالی ښيی  ۵٢پرتله
  . شوی چی زيات شميرملکی افغانان په کی وژل شویبريد کوونکو څخه په حيرانونکو بريدونو کی کار اخيستل

انفرادی وژنو د تير کال په شان په لوړه کچه دوام پيدا کړی چی په دی بريدونو کی د واليتی شورا غړی، د پوليسو 
قوماندانان، د سولی شورا غړی، قومی مشران او هغه جنګيالی چی د جنګ جبهه يی پريښی او د دی هڅه کی دی 

 کال د جنوری او جون ٢٠١١د  . په نښه کړای شوی دیپه دی وژنو کی لو ټولنو سره يو ځای شی، چی بيرته خپ
 کال په  عين مودی ٢٠١٠ په نښه شوی وژنو پيښی ثبت کړی دی ، په داسی حال کی چی د ١٩٠تر منځ مهال کی 

  .   په نښه شوی وژنو پيښی ثبت شوی وی١٨١کی 

                   

  

 د  هوايی بريدونه د دولت پلوه ځواکونو له لوری  او  د آيساف له خوا تر سره کيږی6کی ټول هوايی بريدونهپه افغانستان 
 په پايله کی رامنځ ته ونو مړينه د هوايی بريد ملکی کسانو٧٩  په لومړی نيمايی کی ٢٠١١ د   .ملکی تلفاتو عمده المل دی

کی   مرګ ژوبلی د ملکی خلکو  د .ه لوړوالی څرګندوین سل١۴پرتله  کال د لومړی نيمايی په ٢٠١٠شوی او دا شميره د  
  د ملکی وګړو د هوايی بريدونو په پايله کی کال٢٠١٠ د . پوری تړاو لریزياتوالی د آپاچی هيليکوپترونو بريدونو

 د ) .  ۵٧ مړينی څخه ١٧١د ټول ټال(ه د آپاچی هيليکوپترونو هوايی بريدونو ته منسوب شوی وه  سلن٣٣  مړينی د

                                                            

ټولی ګوليو غورځول اجرا کيږی چی په کی / هوايی بريدونو کی هغه ټول بريدونه شامليږی چی د نظامی الوتکو څخه په کی د بمونو-6
 . الوتکی، هليکوپترونه او بی پيلوټه الوتکی  راځی
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د  ( یتشکيلوه  سلن۵۶ ته منسوب تلفات   آپاچی هيليکوپترونو هوايی بريدونو د په لومړی  نيمايی کی کال٢٠١١
  7 .) د هوايی بريد په پايله کی ۴۴ تلفاتو  څخه ٧٩جمله 

و مياشتو کی په  کال په لومړيو شپږ٢٠١١د ځمکنيو جګړو او وسله والو نښتو په نتيجه کی د ملکی وګړو مرګ ژوبله هم د 
 په  د ملکی خلکو ، چی شوی و ټپيان٣۵۴ ملکی خلک مړه  او ٣٠۴ پايله کی  پههځمکنۍ جګړد . څرګند ډول زياته شوی ده

 کال  په پرتله اته سلنه لوړوالی ٢٠١٠ خو په مجموع کی د ملکی مرګ ژوبله کی د ، سلنه لوړوالی راغلی٣۶مړينه کی  
  دولت ضد عناصرو ته دد ځمکني جګړه په پايله کی د  يوناما . ی د  رامنځ ته شویهال په مڅرګندوی چی  د ځمکني نښتو

 ملکی وګړو مړينه د ښکيلو ۵٠ او  منسوب ،  دولت پلوه ځواکونو تهد ملکی وګړو مړينه  ۶۶ د ،   ملکی  کسانو مړينه١٨٨
   .هخواو د ډزو په تبادله کی ثبت کړی د

 د لومړی نيمايی په پرتله کم ٢٠١٠چی د ،  المل شوی  ملکی تلفاتو ه سلنی  د دود شپی له خوا د تالشی عمليات
 ټپی ١۴ ملکی خلکو مړينی او ٣٠ يوناما د د د شپی له خوا د تالشی عملياتو په پايله کی د .ټيت والی څرګندوی 

  کرکه او نا خوښۍ  تر منځ د دی ډول عملياتونو پر وړاندی  سره له دی ، د افغان ولس8 .کيدنی پيښی ثبت کړی دی
 شوی تر سره له تاو تريخوالی څخه ډک الريونونه هم کله کله د شپی د تالشی عملياتو څخه وروسته . زياته شوی 

 په مظاهره چيانو د چی د ملکی وګړو په مرګ ژوبله تمام شوی ، لکه په ننګرهار، کندهار او تالقانو ښار کی 
   .ل  رامنځ ته شوکی  ملکی تلفات پايله په ګولی وورولی شوی  او پوليسو له لخوا 

                                                            

 مه د آيساف د ملکی تلفاتو د څارنی برخی سره يوه ليدنه کی يوناما ته معلومات ورکړل شوی چی آيساف ٢۵ کال د جون په ٢٠١١ د -7
  .خلی آپاچی هيليکوپترونو څخه کار اAH-64په دی رپورټ کی ښودل شوو د نږدی هوايی بريدونو کی له 

 
 نيويارک ټايمز ،  د طالبانو مخنيوی خو افغانانو لپاره  ملکی مرګ ژوبله ؛ د شپی لخوا عمليات: وګورید ګال کرلوټا ليکل شوی  مقاله -8

 يوناما  .یل شوکړراپور ور د شپی  عمليات ٣٠٠په اوسط ډول په يو  مياشت کی ته  د ناټو او افغان چارواکو .٢٠١١، ٨د جوالی 
 د په هکله  کار دی او عمده المل يی د عملياتو ستونځمن راوړل  تهچی  شپی لخوا عملياتو په هکله کره او دقيق ارقام السی مشاهده کړ

 لخوا په يواځی وشفافيت نشتوالی ، په پراخه کچه دا عمليات د آيساف  ،  ملی  اردو ،نړيوال او ملی ځانګړی  ځواکونه او سرحدی پوليس
 غوښتنه کړی ،خو آيساف د  او اوښتی ملکی تلفاتوارقامو شپی دعملياتو د  يوناما د ايساف نه ډير ځل د . تر  سره کيږیګډه توګه په او  يا 
  ،   سره د کاری چاپيريال او معلوماتو ته محدود الس رسی ته په پام. ډه کړی   د ورکړی څخه ډ محرم والی له امله د معلوماتو دوشمير
 .نه لریو ارقام او  د دی  په پايله کی د ملکی تلفاتو بشپړ راپورد د عملياتو يوناما  د شپی لخواشايد 
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 د افغانانو په ورځنی ژوند کی   چی، څرګندویا کال په لومړی نيمايی کی د ملکی تلفاتو زياتيدل د٢٠١١د 
 د هيواد په مختلفو برخو کی د جواليی په مياشت کی  له نړيوالو امنيتی  9.تاوترخوالی نور هم مخ پر ډيريدو دی

پر مهال، تاو تريخوالی مخ په زياتيدو دی  ليږد ن ملی امنيتی ځواکونو ته د امنيت د مسؤوليت د ځواکونو څخه افغا
 غواړی چی دا وښيی چی ګوندی افغان امنيتی ځواکونه د دی  په هڅه کی دی اوځکه چی د دولت ضد عناصر

کوی چی  د سولی او بيا  د د ی سره مختلف وسلوالی  ډلی هڅی .قابليت نه لری چی په يواځی ځان امنيت وساتی
  په نيمايی کی د مخ پر زياتيدونکې تاوتريخوالی څپو او وينی تويونی  ٢٠١١چی د کړی زيا نمنه پخالينی پروسه 

 ساری  يی روانه وسلواله شخړه کی د دی تر مخهی المل شو اوپهمرګ ژوبل د  ګڼ شمير ملکی وګړودپه پايله کی 
  . يدل کيږینه ل

 کال په لومړی نيمايی کی   نوی ٢٠١١ ضد عناصرو په تکتيک کی بدلون ليدل شوی د د دی سره چی د دولت
 کره پيښی ثبت کړی دی کوم چی د نوو يوناما  لومړی ځل پر  دوه روغتونونو د بريد.ځايونه  په  نښه کړی دی 

سؤليت ادعا وکړه  طالبانو د هغه ځان وژونکی  بريد م. بشر دوستانه قانون د اوصولوله مخی خوندی ځايونه دی 
شپږ محصلين  په پايله کی د د طب پوهنځی  او هترسره کړ بريد  يی په کابل کی په نظامی روغتونئ د م٢١چی په 
 جون يو ځان وژونکی ٢۵؛ چی په  يوناما پر روغتون دويم بريد هغه وخت درج کړه.  کړل نور ټپيان ٢٣مړه او 

 چاوديدونکی توکو ته انفجار ورکړه  خپلی په ملکی روغتون کیبريد کونکی د لوګر واليت په ازره ولسوالی ک

                                                            

 درلودلو سره تر  په ملکی  تلفاتو٣۶٨ را  پديخوا له کومه وخته چی  يوناما د ملکی وګړو تالفاتو ثبت کړی دی د مئ مياشت  ٢٠٠٧  د -9
 ملکی ٣۵٠ کال د اګست مياشت ٢٠١٠د د ی ترمخه د .   راځی ه تلفاتو سره دويم٣۶٠ دټولو زياته مرګونی مياشت او ورپسی جون 

  .تلفاتو درلودلو سره لومړی ځايی نيولی وو چی د ټاکنو څخه وړاندی په افغانستان کی د تاو ترخوالی ډک وخت ګڼل کيده
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 نور يی ۴٣ ماشومان وو او ١٣  د واکسين لپاره کتار کی والړد مړو د جملی څخه،  ووژل ٢٠پايله کی  په چی 
  . ټپيان کړل چی ګڼ شمير يی ښځی او ماشومان وو

د مئ  د .راوټوکيده  هم يوه ستره انديښنه او جلبول وسله واله نښته کی د ماشومانو استعمال په نيمايی کی ٢٠١١ د 
 تر دی دمه تر ټولو کم عمره  يوناما کلن ځان وژونکی، چی١٢مياشتی په لومړۍ نيټه په پکتيکا واليت کی يوه 

همدا .  تنه ټپيان شول١٢، بريد تر سره کړ چی دری ملکی وګړی په کی ووژل شول او کړیبريد کوونکی ثبت 
د جون د  . دی پيښی ثبت کړی   وژونکی بريد کونکو په شمول د ښځينه ځان ښځينه يد پر مهال د برشان يوناما د

مياشتی په څلورمه نيټه  طالبانو د هغه بريد د مسؤليت ادعا وکړه ، کله چی يوی شل کلنی ځان وژونکی بريد 
 مه نيټه ٢۶ د جون په .سره کړکوونکی د کونړ واليت د مروری په ولسوالۍ کی پر يوه امريکايی کاروان بريد تر 

د ارزګان واليت په چارچينو ولسوالۍ کی يوه اته کلنه نجلۍ هغه مهال مړه شوه چی د ځان وژونکی بريد کوونکی 
د دولت ضد عناصرو دی ماشومی نجلۍ ته د چاوديدونکو توکو يوه بسته ورکړه . په توګه ورڅخه کار واخيستل شو

 پوليسو يوه موټر ته ورنژدی شوه، نو د ريموټ کنټرول په ذريعه ورته انفجار چی ځان سره يی يوسی او کله چی د
   . ورکړل شو چی په کی يواځی همدا ماشومه ووژل شوه او بل هيچا ته تاوان و نه رسيده

 .  خپل مالتړ مجبور کړی دی  زور دلياری په دچی ملکی خلک يی دی کتيکونه  ثبت کړی يوناما د طالبانو هغه ت
ی په توګه د چاوديدونکو توکو ځايی پر ځايی کول، په نښه شوی وژنی ،او د ملکی کسانو پر وړاندی  نور د بيلګ

  تکتيکونه لکه د شب نامو تيتول ،شفوی ګواښ ، اختطاف او  هغهعمدی بريدونو له ډار سره سره ، طالبانو د تهديد
د مئ په  .  ادامه ورکړی ده سره مرسته وکړیناقانونه پوستو ايجادول چی ټولنی پدی باندی مجبوره کړی چی دوی
ترڅنګ په لوګر ،نورستان ، کونړ ،ننګرهار  مياشت کی د دولت سره د تړاو په ګمان ملکی وګړو ته د  ګواښ 

  راپورونه ورکړل شویو د د اختطاف ،په تګ راتګ بنديز او د شب نامو استول ، ،سرپل او غور واليتونو  کی
  .و الس واخلی  دندله خپلوونه شوی چی ګواښ ملکی وګړو ته  چی 

 کال  ٢٠١١ د  په هکله   پرمختګکمښت کیچی د طالبانو لخوا د ملکی وګړو د  تلفاتو ده   مشاهده کړی يوناما 
  د دی خو سره له  دی هم خپری شوی  بار باراعالميید اپريل او  مئ په مياشت کی ، مهال پرلومړی نيمايی 

 نښه شوی چی په ريښتينی توګه د ملکی وګړو   ندی هدف په سمه  توګهټاکلین سره سم نړيوال بشر دوستانه قانو
 ادامه ورکړی  يی  وژلو ته د هغوی اویخپل هدف ګرزول  ډولمستقيم په طالبانو ملکی وګړی. 10تلفات را کم کړی

 و استعمال توکوديدونک دفشار په نتيجه کی چاوه  يی بيلګچی وسلو څخه کاراخستلی  هغه او پرته له تفکيکه يی د
 ګڼ  په لويه کچه ، او د دولت ضد عناصروته ادامه ورکړیو طالبانو دملکی وګړوعمدی او په نښه شوی وژن. دی

دغه .  کی چاوديدونکو توکی استعمال کړی دی نتيجه شمير بی تفکيکه وسلوڅخه په ځانګړی توګه د فشار په 
 کوی چی د نظامی او ملکی هدف ترمنځ توپير نشی کوالی چی چاوديدونکی وسيلی د پرسونل ضد ماين ورته عمل

 ډله چی د فشار په نتيجه کی چاوديدونکی توکی استعمالوی او د هر هغه . له دی امله غير قانونی وسلی ګڼل کيږی
  سره غړونهڅخه څخه کار اخلی  د نړيوال بشردوستانه قانون او د افغاستان د قانون وجنګی ممنوعه  وسلواو وسيل

  .کوی

                                                            

 او  د افغانستان د ٢٠١١يل  اپر٣٠ �د رهبری شورا د سپرلی موسم د عملياتو د پيل اعالميه  (  د افغانستان د  امارت اسالمی - 10
  د دی سره  د راپورهغه برخی ته مراجعه وکړی چی .٢٠١١ مئ ١٠ ساعته عمليات ،، بشپړ راپور ۴٨اسالمی  امارت  ، په کندهار کی 

  . هاړوند د په  طالبانو لخوا د اعالميو ملکی وګړو د تلفاتو پر مهال
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 پر مهال طالبانو د پرسونل ضد ماينونو استعمال منع اعالن کړه اود عالميی په صادرولو سره يی د ١٩٩٨د  
 لخوا د دفر هر د طالبانو د نو   . 11غندنی تر څنګ يی د دی کارول  يو غير اسالمی او غير انسانی عمل وګڼل شو

 يوناما د . ماين د بنديز د اعالميی څخه سرغړونه دهفشار سره چاوديدونکی وسيلو استعمال د طالبانو د ځمکنی
  تعهد تکرار کړی چی د طالبانو لخوا خپلعلنی توګه دی د دی وسلو په استعمال په طالبانو څخه غوښتنه کوی چی 

  . نور کارول  فوری بند  شید دی 

  نيټه٢٠ مياشتی  په  د جوالی کال د٢٠١١ افغان ځواکونو ته د امنيت مسؤوليت انتقال د  د نړيوال ځواکونو څخه 
ټاکل شوی، چی  د دی ترمخه په رسمی توګه افغان سيمه ييزو  پوليسوپروګرام د هيواد په يو شمير سيمو کی پيل 

يوناما د افغان محلی پوليسو د پروګرام په هکله د حکومتی چارواکو او د ټولنو مشرانو  مختلفو نظريو . شوی دی
، دهغوی د يوناما محلی پوليسو کی د خلکو په جذب او د هغوی د هويت د تصديق. راوړي ديرپورټونه الس ته 

د بيلګی په توګه، د .  په برخه کی هم ځينی انديښنی او کتنی لری څخه د نظارت ،کنترول او قوماندیواجراآت
 او نورو د ، د ولسوالۍ د شورا غړودولتی چارواکو سيمه ييز   کال د جون مياشت کی په لغمان واليت کی ٢٠١١

ټولنی وګړو داسی رپورټ ورکړی چی دا پروسه يواځی د ولسواليو په کچه زورواکانو په کنټرول کی ده او د 
 سمبالول ګڼلی دی چی د حکومت او نړيوالی بياد پخوانيو جهاديانو په وسلو"محلی پوليسو جذب يی په اتفاق سره 

د کلی په کچه د دولت مخالفينو  د نفوذ څخه د مخنيوی ځينو خلکو دا پروسه " .ټولنی له خوا بی وسلی شوی وو
 قدم ګڼلی په داسی حال کی چی ځينو نورو خلکو د قوماندان ساالرۍ، له قدرت څخه ناوړه استفادی موزونلپاره يو 

  . او د جرايمو د زياتيدلو د زيات امکان په سبب خپلی انديښنی شريکی کړی

ټولنی مشرانو يوناما ته په ډاګه  کړی ده  چی سيمه ييز پوليس  سيمی ته د د هلمند واليت په مارجه ولسوالی کی د 
طالبانو د بيا راستنيدو څخه مخنيوی کوی خوبيا هم دا وويل د وخته وړاندی دی چی ايا سيمه ييز پوليس د دی 

  .  شییاوړتيا لری چی اوږد مهاله ثبات به ټينګ کړ

 پوليسو په برخه کی کار کوی د محلی و هغه نړيوال ځواکونه چی د سيمه ييز،د کورنيو چارو وزارت سره يوځای
اتنه  د ملکی وګړو خوندی س پروګرام ا دد دی لپاره چی.  پوليسو نه دی په جدی توګه نظارت او مراقبت وکړی 

                                                            

  : می نيټی اعالميه۶،د اکتوبر د ١٩٩٨په هکله د  د افغانستان د اسالمی امارت د ځمکنی ماينونو -  11

 ځمکنی ماينونو په توليد ، تجارت ، ذخيره کولو او استعمال د بشپړ بنديز غوښته کوی د )افغانستان د اسالمی امارت(په نړيواله کچه د : ١
 ځمکنی ماينونو په توليد ، المی امارت دافغانستان  اسپه ملی کچه د . ٢. ړی همکاری ته چمتو دی پاو  پدی  اړوند په فعاله توګه بش

ولس او نړيوالی د افغانستان زيانمن شوی  افغانستان  اسالمی امارت ، او د تجارت ، ذخيره کولو او استعمال باندی بشپړ بنديز اعالنوی 
و ډلو نه غوښتنه کوی چی ين مخالفوال وسلوود ټولافغانستان  اسالمی امارت د . ٣ . ي سره د هر ډول ماينونو د نه استعمال  ژمنه کوټولنی 

. زيان المل نشی د  د کړيدولو او زيانمن شويو افغانانو نوردیاوماينونود اسعمال ، توليد ، تجارت او ذخيره کولو څخه دی ډ ډه وکړی د 
د اسالمی قانون په رڼا کی به هغه څوک چی په افغانستان کی  ځمکنی ماينونه د ذاتی ، سياسی او نور اختالفونو له امله استعمالوی ، . ۴

  امضا ء  کونکوغړو څخه مننه کوی ، او په کلکه د هغه  هيوادونو څخه تړونافغانستان  اسالمی امارت د اوتاوا د د . ۵. کيږیمجازات 
 بند کړی  سی  سم الماينونو توليد ، تجارت ، ذخيره کول او  استعمال  ځمکنی د امضاء کړی ،چی ی ندتړون دا غواړی چی تر اوسه يی 
  . اوی وکړیناو د اوتاوا تړون ته در

  . مال محمد عمراخوند ) مجاهد (د اسالم خادم اميرالمؤمينين ؛ : امضاء او مهر 

  .داسی کوم سند وجود نه لری چی طالبانو دا اعالميه لغوه کړی وی

     afghanistan/1999/lm=url?display/publications/php.index/org.monitor‐the.www://http :زيات معلومات لپاره
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اوړه چلن او  ن داو ته وده ورکړی چی  قومانده او کنترول کی  ښه والی ليدل کيږی  د ی ته اړتيا ډاډمنه کړی،
  . دی چټک اجراات تر سره شیمهالجرايمو کی د ښکيلتيا پر 

  

 نيټه په دری ٢٠ کال د جوالی د مياشتی  په ٢٠١١ که څه هم افغانی ځواکونو ته د امنيت مسؤوليت انتقال د 
والو وسله واليتونو او او څلور ښارونو کی په رسمی توګه  پيل کيږی، د هيواد په ځينو جګړه ځپلو سيمو کی نړي

د بيلګی په توګه ( له نظامی بيسونو او لری پرتو پوستو څخه په وتلو پيل کړی کی ٢٠١٠والو ځواکونو ال په 
يوناما د دی سيموڅخه د نړيوال ځواکونود وتلو وروسته  د بشری حقونو د ساتنی په ). دکونړ واليت ځينی ولسوالی

  .اړوند جدی انديښنی د رج کړی دی 

لومړی نيمايی کی يوناما د ياغيانو پر وړاندی د پاکستانی پوځ له خوا په هغه آزادو قبايلی سيمو د  کال په ٢٠١١د 
دا .عملياتو له امله چی دغه سيمی د کونړ او ننګرهار واليتونو سره  ګډه پوله  لری، د  ملکی تلفاتو پيښی ثبت کړی 

د کونړ واليت چارواکو دا . يدلو المل ګرځيدلی بی ځايه ک سلګونو خلکو  ملکی وګړو د مرګ ژوبلی او عمليات د
 ميزائيل له پاکستان څخه افغانستان ته ويشتل ٢٨٩ نيټی تر منځ مهال کی ١۵‐٣٠تائيد کړه چی د جون د مياشتی د 

)  اته ماشومان دی (   تنه يی وژلی١۴شوی چی شيګل، سرکاڼو، ناړۍ، دانګام او اسمار ولسواليو کی پريوتی او 
د ننګرهار واليت د ګوشتی ولسوالۍ چارواکو هم د دی رپورټ ورکړی چی په . ی ټپی کړی دی تنه ي١۶او 

 خلکو د بيځايه کيدلو ٢٠٠٠وروستيو مياشتو کی داسی د ګوليو وريدل هلته هم روان چی د ولسوالی مرکزته  د 
 وسلوالو د فعاليت  لپاره  په برخه کی د امنيتی ځواکونو ناتوانی د دولت مخالفد سرحد د کنټرول.  سبب ګرځيدلی

  .زمينه پراخوی ،او د دولت ضد عناصرو پر ضد عمليات بيا د تل  ملکی وګړو ته د تاوان رسولو پايلی لری

 کال د لومړيو شپږو مياشتو په ترڅ کی د جګړو د شدت موندلو په وجه د ملکی وګړو لپاره د امنيت ٢٠١١د 
د ملکی .  خپلی ساتنی او پناه لپاره ډير کم ځايونه پيدا کړای شیخرابوالی د دی المل ګرځيدلی چی ملکی وګړی د

د جګړی د دوو اړخونو "وګړو د بيطرفۍ وضعيت يا حالت په زياتيدونکی توګه د تهديد سره مخ دی ځکه چی دوی 
 د دواړو اړخونو د مختلفو او متضادو غوښتنو او الزاماتو سره مخامخ دی ملکی وګړی . "په منځ کی راګير دی

چی په نتيجه کی ملکی خلک صرف نظر له دی چی څوک د چا طرف نيسی، د تهديد او تاو تريخوالی سره مخ 
  :لکه د هلمند واليت د مارجی ولسوالۍ يو اوسيدونکی چی يوناما ته داسی وويل .کيږی
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 او ملی وروسته بيا له هغی کور څخه ډزی کوی او بيا آيساف. طالبان هر کور ته چی وغواړی په زوره ورځی"
نو . خو که زه طالبانو ته ووايم چی ځما کور ته دی نه راځی، نو طالبان به ما ووژنی. اردو پر هغه کور ډزی کوی

   12 ."خلک په دی شکل ژوند نه شی کوالی. ځواب به څه وی؟ يا به آيساف ما وژنی او يا هم طالبان

مسؤول دی، د کورنيو او ټولنو پر ژوند د ملکی وګړو مرګ ژوبله، صرف نظر له دی چی څوک يی مجموع کی  
ملکی وګړی به هغه وخت  ګټونکی وی چی په افغانستان کی  په بشپړه توګه د . غمجن او تل پاتی اثر غورځوی
 غواړی چی ال زياته هڅه وکړی چی د په جګړه کی د ښکيلو خواو په کلکهيوناما .  ملکی وګړو تلفات را کم شی

ترام وکړی، د ملکی وګړو ساتنی ته  زيات پام  وکړی او د خپلو قانونی مکلفيتونو ملکی وګړو بيطرف والی ته اح
  .سره ځان برابر کړی تر څو چی ملکی تلفات او ملکی ټولنو ته زيان  اړول راټيټ  کړی

  

                                                            

  . مه د مارجی څخه بی ځايه شوو وګړو سره د يوناما مرکه٢٣ کال د آګست په ٢٠١٠ د -12
  

 مطبوعاتی اعالميه کی ويلی وو چی د مئ د  ،يوناما د جون پر يوولسمه نيټه په: ١لومړی ضميمه 
 سلنه د حکومت ضد ٨٠ ملکی وګړو وژل ثبت کړی چی د دی تلفاتو ٣۶٨مياشتی په جريان کی 

 يوه اعالميه خپره کړه ١٢د هغی په ځواب کی طالبانو  د جون په . عناصرو ته منسوب کړای شوی وه
د پيښو يو لست يی وړکړی وو چی ګوندی يوناما چی د تلفاتو د ارقامو سره يی خپل مخالفت ښودلی و او 

يوناما د هغو  څخه د هری يوی پيښی وضعيت چی د طالبانو له خوا په . هغه پيښی نه دی حساب کړی
ځوابی اعالميه کی يادی شوی وی، و ارزاوه او د جون د مياشتی په شلمه نيټه يی طالبانو د  پيښو لست ته  

  . يوی  پيښی پلټنه تر سره کړی وه ځواب واستاوه ،چی يوناما د هری 
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  سپارښتنی

ال په خپل  ک٢٠١٠يوناما او د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کميسيون د ملکی وګړو د مرګ ژوبلی په هکله د 
  کی ښکيلوجګړیپه . کلنی رپورټ کی ځينی اساسی سپارښتنی کړی چی د ملکی وګړو ساتنی ته وده وړکړی

په الندی توګه نور يوناما پر هغه سپارښتنو بيا تأکيد کوی او . خواوو دا سپارښتنی په بشپړ ډول نه دی عملی کړی
  :ټکی پری زياتوی

  و تهد حکومت ضد عناصر

 د متابعت له الری د ته احترام او په شمول د نړيوالو بشر دوستانه قوانينو اوصولواو احتياطد نسبيت، تفکيک  •
 .ملکی وګړو د مرګ ژوبلی مخنيوی وکړی

 . لفظ  مفهوم د نړيوال بشردوستانه قانون په رڼا کی تعبير کړی)ملکی(د  •

 قوانيو له مخی له هر ډول بريد  نړيوالود سم له واره د ملکی وګړو په نښه کول او وژل بند کړی  چی دوی   •
 همدا شان  هغه ټول اوامر او هدايات دی بيرته لغو کړی چی د ملکی وګړو وژلو  او څخه خوندی ګڼل کيږی

 .ورکویجواز ته 

 . روغتونونو  بريدونه بند کړی پرسم له واره  •

و خپل پلويان دی د هغوی له د فشار په واسطه فعاليدونکو چاوديدونکو توکو استعمال دی سم له واره بند کړی ا •
 په علنی . وسلو د نه استعمال ژمنه وکړی نا قانونهاستعمال څخه منع کړی، او په علنی توګه دی د دی ډول

 اعالميه بيا اعالن کړی  او ټولو پلويانو  بنديز  ماينونو په استعمال ځمکنی  د دطالبانو١٩٩٨ډول دی طالبان د 
 . وکړیهدايت ته  دی دتنفيذ 

ی طرزالعملونه او هدايات دی نافذ او عملی کړی چی پر ملکی وګړو بريدونه منع کوی، او د حکومت ضد داس •
 .عناصرو هغه غړو سره دی احتساب وکړی چی ملکی وګړی وژنی يا ټپی کوی

 .یړک ټينګی يکیړا موخه په اترو خبرو او شريکولو معلوماتو د هکله په تلفاتو ملکی د دی سره يوناما د •

 

  انستان حکومت تهد افغ

 . جوړه شی چی د ملکی تلفاتو پيښو راپور ته د ځواب ويلو او د پلټنو واک ولریی دهټيو مسلکی دولتی کمي •

کړی جوړه  کميټهد آيساف د ملکی وګړو د تلفاتو د تعقيب څانګی په ډول دی د ملکی وګړو د تلفاتو د تعقيب  •
د ملکی تلفاتو تعقيبول ډاډمن کړی، له تيرو کړنو څخه تر څو  وکړای شی چی د افغان امنيتی ځواکونو لخوا 

 .درس واخلی، او د ملکی وګړو ساتنی، معاوضه ورکولو او احتساب ته وده ورکړی

د وژل کيدلو د نړيوالو وسله والو ځواکونو سره دی داسی تدابير طرح او پلی کړی چی د هغه ملکی وګړو  •
 . زيات خطر يی شتهولچی د وژمخنيوی وکړی 

د نړيوال بشردوستانه قانون او بشری حقونو په )  ملی پوليس او اردو (  افغانستان د امنيتی ځواکونه ته دی   د •
 او روزنی الزمی برخی هکله الزمه روزنه ورکړل شی او دا روزنه دی د افغانستان د ملی ځواکونو د تربيت

 .په توګه شامل شی

 ملی پوليس دی په  او   روزنهنيتی ځواکونو ته ځانګړی  د کنټرول په برخه کی دی افغان ام ګڼی ګوڼی د  •
د داسی بديلونو قانونی او معياری تطبيقول دی د . داسی وسايلو سنبال کړی چی د وژونکی ځواک  بديل وی

 .مناسب ټريننګ له الری ډاډمن کړی
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  و ځواکونو ته وسله والونړيوال

 دی ټول ممکن احتياطی تدابير ونيسی چی د ملکی وګړو د نظامی عملياتو د پالن کولو او تطبيق په جريان کی •
 سم السی او  په  بشپړه توګه دی نوی .د مرګ، ټپی کيدلو او يا د ملکی شيانو د تخريب امکان کم کړی

 .الرښودونه تطبيق کړی

ګه وډاډمنه دی کړی چی د هليکوپترونو ټوله عمله د ځواک د استعمال د تکتيکی هداياتو په برخه کی په سمه ت •
تربيه شوی او په ټولو نږدی جنګی مأموريتونو کی دا تکتيکی هدايات د هليکوپترونو د عملی له خوا عملی 

 مخ پر زياتيدو  ولیتحقيقات دی وکړی چی  د آپاچی هليکوپترونو په عملياتو کی د ملکی وګړو تلفات. کيږی
 .کول ال ښه کړیدی او هغه بدلونونه دی عملی کړی چی د ملکی وګړو ساتنه او خوندی 

ته دی " د شپی له خوا د تالشی عملياتو تکيتيکی هدايت" مه نيټه صادر شوی ٢٣ کال د جنوری په د ٢٠١٠د  •
  کی اختياری نه بلکهد ټولو ټکو عملی کول په هر عمليات هدايت بيا کتنه وکړی تر څو ډاډمنه کړی چی د دی

په اړه هر نوی هدايت د داسی عملياتونو د ملکی ډاډمنه دی کړی چی د شپی د عملياتونو . کی الزمی  دی
 د شپی له خوا عملياتونو کی دی رهبری د افغان  او تلفاتو د تداوم په سبب ال زيات محدوديتونه وضع کوی

 .دی" افغانی مالکيت" او نهايی هدف يی د عملياتوامنيتی ځواکونو له خوا کيږی

 طرزالعملونو کی  معياری  ساتنی تکتيک، تخنيک، اوکړی چی ټول ځواکونه د قوتونو دورډاډ دی  د دی  •
چک پوسټونه او د چټک غبرګون ځواکونه دی د وژونکی وسيلو پر ځای په نورو بديلو . شوی دیروزل پوره 

د ملکی خدماتو د ابالغ يوه نوی دوره دی په ځانګړی توګه د راډيو له الری پيل کړی تر  .وسايلو سمبال کړی
 ټول ملکی افغانان د خاصو چک پوسټونو او د قطارونو د طرزالعملونو څخه با خبره څو چی ډاډمنه کړی چی

 .اوسی


