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ملكى  اصل قربانيان  د پاڅوبجنګيالى بريدونود  غانستان كښىفپه ا

  دىوګړى 

 په جنګى جرايمو كښى د طالبانو او حزب اسالمى ژوبله  د ملكى وګړو بى شماره مرګ 

  . ګدون ښكارندوى ديد

  

ى هيومن رايتس واچ له خوا نن خپور شوي راپور وايى  چى جنګياليانو  د جګړ د  : كابل. مه ٢٧ ئد ور

  . قوانيونو نه سر غړونې له عمله په تيرو  پنځلسو مياشتو كښى خورا دير ملكى وګړى وژلى

  

  چى د كال څرګندوى “په افغانستان كښى د جنګيالى بريدونو پايلې:  انسان ارزښت د”پانو راپور١١۶دا د 

ډلى، خپل بمى او طالبانو او د حزب اسالمى د  په سر كښى جنګياليانو، په خاصه توګه ١٣٨۶ او د ١٣٨۵

  او د، كورنيو سره مركود  د قربانيانواوبريدونو ملكى قربانيانود  دا راپور .  بريدونه دير كړى دىنوردول 

  . بريدونو د مهال راپورنو او اسنادو په بنسټ جوړ شوى دي

  

نه را ١٣٨۵ كال د ” :هيومن رايتس واچ  كښى د ترهګري او د ترهګري ضد بخش مشره جوايَن مرينر وايى 

 او له عمله شوي، ديربريدونه خورااو نور دول  ځانمرګى  ډلو جنګيالى داسىو د طالبانو او نورپه دى خوا

ه كوى، په ان چى ملكى وګړى په نيغه نښدوى لپاره ددى .  دىملكى وګړى وژل شوى ٧٠٠يى شاوخوا 

 وګړى په كښى مړه او ژوبل  دوى پر پوځى نښو هم بريدونه كوى نو ملكىكله چى. جنګى جرايمو ككړ دى 

 “ مدام بى توپيره توغول كيږيهدوى بريدون د.  كيږى

  

ر ملكى وګړو مدام نيغ پ وجنګياليان د جګړى د قوانينو نه په سرغړونى كښى، څرګندوى چىدا راپور 

 بى توپيره توغول كيږي او كه چيرى دوى پربهرنى او افغان پوځى ددوى بريدونو. ى لى دبريدونه توغو

هيومن رايتس واچ . ( و هم بريدونه كوى نو ملكى وګړو ته د زيان نه رسولو لپاره پكار احتياط نه كوينښ

 توپيره، او دجګړى پخوا د ګن شمير راپورونو په ترڅ كښى ددولتى پوځونو او نړيوال ځواكونوله خوا بى

.    توغول شوى بريدونو باندى نيوكى كړىد قوانينو نه په سر غړونى كښى
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 په .  نه را په دى خوا تر تولو كلونو خونړي كال وه١٣٨١ په افغانستان كى د ١٣٨۵كال كى وګړو له پاره مل

دير .   بريدونو له عمله وژل شوىه وسله وال٣۵٠ عام افغانان تير كال د لږ تر لږه ۶۶٩تر لږه سرجمع توګه لږ 

 مياشت نه وروستى ١٣٨۵د  . ل شوى وول غ وګړو او ملكى تاسيساتو باندى تو نيغ پر ملكىهشمير بريدون

  .  ديلى نور ملكى وګړى وژ۵٢را په دى خوا جنګيالى بريدونو 

  

، خبرياالن، داكتران، روحانى  او دينى مشران، او د دولت ملكى مامورينو ى ادارو كاركونكد مرستندويه

ه توګه په نښه كيږى او د دا وګړى د طالبانو له خوا په څرګند.  باندى د طالبانو بريدونو پاڅوب موندلى

 ملكى وګړى د قتلونو او مورچلو څخه بريدونو په ١٧٧تير كال لږ تر لږه .  جاسوسى تور پرى لګول كيږى

 طالبانو په الس، د جګړى د قوانينو نه په د.  م دوام مومىه كال  سږترڅ كښى ووژل شول او دا بريدونه

 موتروان سيد آغا وژنه ددغو بريدنو يو زشت مثال ه د افغان خبريال اجمل نقشبندى او دسرغړونه كښي، د

  . دى

  

  “.  ي دونه  جنګى جرمونه  د طالبانو په الس د اجمل نقشبندى او سيد آغا قتل”: مرينر وايى 

  

 ، او د هغو د كورنيو له خولىملكى وګړو په بريدونو كښى زيانمن شوى د جنګياليانو   راپور كښى  دىپه

اصل نوم يى (، نهه كلنه شهرزاد د مثال په توګه.   ګن شميركيسى شته،يلو په هكلهد جنګيالى بريدونو پا

 ځانمرګى بريد كى سخت ټپى شوى وه او د بم ه د كابل يو كښى مياشت پهئچى د تير كال د ور) دا نه دى

ښى كله نا كله هغه ورځ مى په خوب ك” : چرو نس يى ور چيرى او كلمى يى ترى تويى كړى وى، داسى وايى

ما ويل چى زه به ژوندى نه پاتى كيږم ، د شهادت كلمه مى هم تيره كړى وه، ما ويل .  راځى او خپسكى وينم

  “ . چى زه مړه كيږم

  

دا راپور روښانوى چى جنګياليانو د ملكى وګړو ګنه ګونه ځايونو كښى پر پوځى هدفونو بريدونه كړى او 

او ، داسى بريدونه پوځيانو ته ځيان.  ژلى دي پرته ود سرتيرو سره يى ګن شمير ملكى وګړى د توپيره 

 له هيومن رايتس واچ سره انديرعام افغان.   دير ملكى وګړى زيانمن كوي ،پوځى السته راوړنو په تناسب

  . مركو كښى حيرانتيا ښودلى چى جنګياليان ولى د ملكى وګړو ګنه ګونه ځايونو كښى بريدونه كوي

  

 يو سړى هيومن رايتس يمياشت كښى يو بمى بريد كښى سوځيدل په ګاښ چندد عدليه وزارت ته نژدى 

هرى .  ليدلى ههغى ورځ خو ما هيڅ ايساف او ناټو ځواكونه په شاوخوا كښى د سره نه و ”: واچ ته و ويل چى 

  “نو د دوى هدف څوك وه؟ دغه بى وزله خلك؟.  افغانان خوا ته زمونږ خپل خلك ول، زمونږ خپل
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دى چى جنګيالى بريدونو د جنوب او جنوب ختيځ  بر سيره د افغانستان نورو سيمو كښى هم دا راپورسند 

كښى د درستو بريدنو درې څخه يوه برخه د كابل، هرات، مزار  ١٣٨۵په .  ژوندانه ته خندونه جوړ كړى دي

  . او ملكى وګړو ته يى ديره مرګ ژوبله اړولى،او داسى نورښارونو كښى تر سره شوى 

  

 بمى بريدونه ٢٠٠هيومن رايتس واچ  . تير كال د بمى بريدونو شمير پاڅوب وموند، كال په پرتله ١٣٨۴د 

د دغه بريدونو څخه ګن شمير د نړيوال .   ملكى وګړى وژل شوى دى۵٠٠شميرلى چى له كبله يى لږ تر لږه 

 داسى ملكى وګهى تقصدپه جنګياليانو .  بشردوستانه قوانينو نه په سر غړونى كښى تر سره شوى ول

 باندى بريدونه وكړل چى د هيڅ پوځى هدف لپاره ترى  لكه ښوونځى، سرويسونه، او بازارونوتاسيسات

دوى داسى بريدونه تر سره كړى چى د مبارزو سرتيرو او ملكى وګړو توپير پكښى د .  كار نه آخستل كيده

.   پوځى هدف په پرتله دير زيان رسولىاو د بريدونو په ترڅ كى يى ملكى وګړو ته د خپل.  سره نه دى شوى

او داسى نور بريدونو چى د ملكى وګړو ويرولو لپاره تر سره شوى وى هم د دوى لخوا تير كال و توغول 

  . د جګړى د قوانينو له نظره دا بريدنه درست نا روا دي.  شول

  

 په بهير كى د ١٣٨۵ .هنكى دوځانمركى بريدونه ملكى وګړو لپاره په سخته ټوګه مهلكه او زيان رسو

چى د وړم كال په پرتله پكښى شپږ ځله — ځانمرګى بريدونه تر سره شول١٣۶جنګېاليانو له خوا لږترلږه 

 پر نظامى نښانو ول ، خو بيا هم ددغو بريدونو تاوان ملكى ١١٢ددغه بريدونو څخه . زياتوالى راغلى 

ځانمرګى بريدونو لږ .   نور ځانمرګى بريدونه نيغ په ملكى وګړو توغول شوى ول٢٠.  وګړو ته خورا دير وه

ځانمركى بريدونو كښى د هر وژل .   دولتى او نړيوال پوځيان يى وژلى دي٣٧ ملكى وګړى او ٢٧٢تر لږه 

  . عام وګړى قربانى شوي  دير برابره اته پرتلهشوى سرتيرى په

  

نه نا روا نه دى، خو كوم ځانمرګى بريدونه چى په افغانستان كښى د حقوقى موقف له نظره څانمرګى بريدو

 د يځانمرګى بريدكوونك. تر سره شوى په څرګنده توګه د جګړى د قوانينو نه په سرغړونى كښى شوى 

 دا عمل عام .غدارى نه كار آخلى او د ملكى وګړو د موقف نه استفادي سره ځان خپل هدف ته نژدى كوى 

ه شوى چى  دولتى او نړيوالو سرتيرو پرملكى وګړو ښ او دير ځل داسى پي پيښوىم خطر  ال نور هو تهوګړ

 دير ځل ځانمرګى بريدونه پر ملكى وګړو توغول . د ځانمرګى بريدكونكى ګواښ ګړى او پرى دزى يى كړى

دوى د . كيږى او يا بريدكوونكى د ملكى وګړو ځان او مال ته زيان نه رسولو لپاره ضرورى احتياط نه كوى 

  چىليكى وګړو ګنه ګونه سيمو كښى الوزوخپل هدف نښه كولو كښى دير ځل نا چارى پاتى او بم يى د مل

  .  رسولىونهاو بى تناسبه زيان توپيره ملكى وګړو ته يى

  

 كال كښې پر ښوونځيو، ښوونكو او زده  كوونكو باندي د جنګياليانو بريدونو هم پاڅوب ١٣٨۵په 

، نجونو،  كښى پر   كال د چنګاښ په راپور، په ويره كښى درسونه١٣٨۵ واچ د هيومن رايټس(.وموند

 ډلو د اوراچونى او داسى نور بريدونو په هكله معلومات را غونډ ښوونځيو او ښوونكو باندي دولت ضد

 چى په الندى بريښنايى نښه كښى پروت  كړياو خپور
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 ضد ددولت)http://hrw.org/campaigns/afghanistan/2006/education:دى

 د مكتب ته ونوجنجنګياليانوښوونځيو باندي بريدونه يا د دنياوي علم سره د مخالفت په بنا  او يا هم د 

او يا هم پردى اساس چي  ښوونځيى او ښوونكى د دولت او بهرنيانود چارو عالمى . تلو پر ضد كړي دى 

  .دى 

  

و د عملياتونو په ترڅ كښى  هم ملكى وګړو ته ى او نړيوال ځواكونچى د دولتوايى هيومن رايتس واچ 

 ملكى وګړي د ڼاتو او ايتالف ځواكونو ٢٣٠ تير كال لږ تر لږه دو سوه او ديرش  .هدرسيدلى  همرګ ژوبل

كه .  هغو عملياتو په ترڅ كښى ووژل شول چى ښايى د جګړى د قوانينو په سر غړونه كښى تر سره شوى ول

نده كړى چى ڼاتو او ايتالفي ځواكونو پر عامو وګړو قصدى او نيغ څه هم داسى شواهد نشته چى څرګ

،خو څو وارى داسى پيښه شوى چى دغو ځواكونو بى توپيره بريدونه كړى او يا يه عام وګړو  برېدونه كوى

هيومن رايټس واچ پر دغو كړنو راپورونه خپور كړى او . ته د زيان نه رسولو لپاره وړه احتېاط نه دى كړى 

   . د ناټو او د ايتالف ځواكونو فعاليتونه ته ځير دياوس هم

  

 د كورونيوال نور بى امنې او وسله والى شخړى دوام هيومن رايتس واچ  وايى چى په افغانستان كښى د 

 ي دى  ګن شمير خندونه جوړ كړيىى او د پرمختيايى او دولتى مرستو په الره كى و شلتبى ځايه كيدلو ع

 د ،دلو لپارهيختيځ والياتو كښى بى ځايه شوى او خپل كلو ته ستن ه جنوبى او جنوب دير شمير افغانان پ.

تير كال په جنوبى ولسواليو كښى د وران امنيت او تاوتريخوالى له عمله . زړه نه ښه كوى ،نا امنى له كبله

و سيمو په دغه سيمو كښى د وران امنيت له كبله د دغ. له سل زرو نه دير ملكى وګړى بى ځايه شوي 

 را ستنيږى او بيا كه را ستون هم شى  نهاوسيدونكي چى ايران او پاكستان ته كدوال شوى ول، يا هيواد ته

  . نو كابل او يا نورو ښارونو كښى كډى آړيي

  

ا د جنګياليانو بريدونه، په خاصه  د دير شمير افغانانو ژوند خوار او د شخړو نه دك دى، او د”:مرينر وايى 

  “  .دى  دوى ژوند ال نور هم تريخ كړىدولتى مامورينو باندى بريدونه، دتندويه ادارو او  پر مرستوګه

  

هيومن رايتس واچ طالبانو ، حزب اسالمى او نورو جنګيالى دلو ته سپارښتنه كړى  چى پر ملكى وګړو او 

تر سره كړى دوى نشى  كړاى چى داسى بريدونه .   نه الس واخلىونواسيساتو قصدى او نيغ بريدملكى ت

چى په ترڅ كښى يه د ملكى او نظامى وګړو توپير ونه كړى او يا مخكى له مخكى ښكاره وى چى ملكى 

وګړوته رسيدونكي زيانونه به د پوځى السته راوړنو په تناسب دير زيات وى؛ او دوى نه بايد چى داسى 

 قانون دا هم منع  .پورول وىبريدونه او پټكى وكړى چى خاص هدف يه د عامو وګړو په مينځ كښى ويره خ

كړى چى د پوځى نښو باندى بريدونو په مهال له غدارې څخه كار واخلى، لكه د ملكى وګړو په جامو 

  .كښى پټ او پوځى بريدونه تر سره كړي

  



س واچ  هيومن راي

5 

د بشرى حقونو څارنى مركز يا هيومن رايتس واچ د پاكستان دولت ته سپارښتنه كړى چى داسى اغيز ناك 

  څه له عمله يى په پولى پراته هغه جنګيالى ډلى چى د پاكستان خاورى نه د جګړى د عملياتونه وګړى

  .  بريدونو لپاره تياراو سمباليږى، شل شىېقانون ماتونك

  

بريدكونكو په اړه جنګيالى د  : او په پاى كښى يى د افغان دولت او نړيوال ځواكونو نه غوښتي ده چى 

د ګزمو، كاروانونو او اډى جوړولو په اړه خپل سياست او پالنونه .  نښتو قواعد و ازموييدخپل چلند او

بايد پوره احتياط وكړى چى خپلى پوستې او . بيا و څيړې تر څو ملكى وګړو ته تاوان رسولوامكان لږكړي 

 څومره څه ممكنه وى بايد چى كاروانونه د . اډى د ملكى سيمو نه په لرى سيمو كښي ځاى په ځاى كړي

او لپاره ددى چي په غلطې كښى ملكى وګړو باندى دزى و نه كړى، او هم ملكى . نه تير نه شى ملكى سيمو 

وګړو ته په وخت خبرتياوى ور كړى ، بايد چى د  بريدكونكو پيژنده كى د چټكتيا او احتياط نه كار واخلي 

.  

  

  : دا راپور، چى كله خپور شى، نو په الندى بريښنايى نښه كښى به پروت وى

  

http://www.hrw.org/reports/2007/afghanistan0407/ 

  

 ىد نور معلومات لپاره كوالى شى چى د هيومن رايټس واچ الندى نومول شوى كاركونكو سره په تماس ش

:  

  

  )انګريزى او هسپانوى(جوين مرينر  : په كابل كي

  ١٩١٧۶۴٧۴۵٨٨+  او ٩٣٧٠۴٧۴٢٨٢+: ې ون شميرد تيلف

  

  )انګريزى(جان سفتن  :  په نيويارك كي

  ١٩١٧٨٣٨٩٧٣۶+  او ١٢١٢٢١۶١٢٨٧+: ې د تيلفون شمير

  

  )درى او انګريزى(سام ظريفى :  يپه واشنګتن ك

  ١۶۴۶۶۶٢٧٧۵٠+  او ١٢٠٢۶١٢۴٣۵۴+: ې د تيلفون شمير

  


