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  لنډيز. ا

  

 ملكى ي شوژوبل په ترڅيو بمى بريد لت ضد جنګياليانو له خواو د د  كابل كښىد چنګاښ په څوارلسمه 

:ايىو د بريد په هكله داسى وګړى محمد
1

  

  

ه درې كه څلور يزه . څرنګه چى زه د كراچى نه تير شوم نو بم د يوې زلزلې په شان وچويد

 د بدن   او السونه، ښپى، ګوتيتهمتره شاته وغورزولم او چى كله را ويښ شوم نو هريخوا

ما سپين . خلكو چغى وهلى او يره درلودله چى بله چاودنه كيږى. ټوټې پرتې وىنورى 

  .و او چى كله مى وكتل نو كالى مى درست په وينو سره ولكالى په ځان 

  

  ومزه سوك وهونكى. ى نه شملزما ښپې په درد دى ، ما به منډى وښلى اوس د سره الره تل

كله چى دى حادثى ته فكر وكړم نو اوښكې مى . او اوس مى هيڅ څه د السه نه راځى

  .... د سره پريږدمبهيږى او زړه مى وايى چى دا وطن پريږدم ، چى دا دنيا

  

    

زياټ شمير  كښى طالبانو، د ګلبدين حكمتيار حزب اسالمى ډلى ، او نورو جنګياليانو ١٣٨۵كال په 

ان يه نښه كړى ول او يا هم  ملكى وګړو ته د زپوسله وال بريدونه تر سره كړى چى پكښى يا يه ملكى وګړى 

، او يا پر سرك ىچى كارونو پسى كور نه بهر كښى وعام افغانان .  نه رسولو لپاره وړه احتياط نه وه كړى

ډزې،مورچلو څخه روان وى ا و يا په سرويس كښى سپور وى ، نا څاپه د سخت دارونكى پيښو لكه 

  .  كونكى بريدونو سره مخامخ شوىئ ، او يا نور تيرئ بريدونه، بمبار

  

يندى، پلرونه، ميړونه او ښځى او تنكى م.  درلوده افغان ولس ژور او هيبتناكه اغيزه  عامدغه بريدونو پر

 داكتران، ښوونكى، .ات كندى او يتيمان يه تر شا پريښي ماشومان پكښى قربانى شوى او خورا زي

، مامورين او نور دولتى كاريګر يه د ي ، كاريګران، مستريان، زده كوونكيامدادى موسسو كاركوونك

ريدونو پر قربانى شوى افرادو، د دوى كورني، او عينى ب دغه. زيان رسولو لپاره په جال توګه نښانه كړى

  . دى شاهدانو كلك بدنى او روحى درد تپلى او خورا لوى ماټم يه پرى تحميل كړي

  

،  د  بريدونو پايلو په اړه دىهيالى بريدونو او د دغګد جن   ، چىاپورمونږ دا دانسان ارزښت په عنوان ر 

 د دغه راپور په . بانيانو د كورنيو د قصو په بنسټ جوړ كړى دى، او د قرملكى وګړوشاهدانو،ټپى شوى 

.   بريدونو په اړه تر السه كړى اسناد او راپورونو څخه هم كار اخستى٣٨۵ليكنه كښى مونږ د كال 
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 ترڅ كښى جنګياليانو د هغه بريدونو د هغو په دى راپور كښى هغه بيانات څيړل شوى چى ،همداراز

  .  چى پكښى ملكى وګړي مړه او ټپيان شوىتي مسُوليت  په غاړه اخس

تير كال لږ تر لږه دو سوه او ديرش .  ول نه دىفين د ملكى وګړو د مرګ ژوبلې مسُيوازى د دولت مخال

 جګړى د  ښايى دووژل شول چى ايتالف ځواكونو هغو عملياتو په ترڅ كښى و ملكى وګړي د ڼاتو ا٢٣٠

كه څه هم داسى شواهد نشته چى څرګنده كړى چى ڼاتو او .  ولقوانينو په سر غړونه كښى تر سره شوى 

 څو وارى داسى پيښه شوى چى دغو خوايتالفي ځواكونو پر عامو وګړو قصدى او نيغ برېدونه كوى،

.  ځواكونو بى توپيره بريدونه كړى او يا يه عام وګړو ته د زيان نه رسولو لپاره وړه احتېاط نه دى كړى

ته  د ايتالف ځواكونو فعاليتونه وغو كړنو راپورونه خپور كړى او اوس هم د ناټو اهيومن رايټس واچ پر د

 د افغانانو اوحال، د جنګياليانو د بريدونو قربانيانو   مو خاصدا راپورخوپه دى موقع كښى مو .  ځير دي

  .   كړىبرابر وندپر ملكى ژوند د دغو بريدونو اغيزى په اړ

  

 كه څه هم  د .نو له كبله د ملكى وګړو مرګ ژوبلې لوى پاڅوب وموندتير كال كښى د جنګيالى بريدو

 كال  په افغانستان كښى د تيرو پنځو ١٣٨۵معلوم نه دى، خو دا واضع ده چى د  قربانيانو بشپړ شمير

 د سرك د غاړى بمونو او داسى نور بريدونو كښى د نورو كلو په پرتله دوه .كالو په پرتله تر تولو خونړي وه

 بمى بريدونه شميرلى چى له عمله يه د ١٨٩ كښى هيومن رايټس واچ ١٣٨۵په كال .  ره ديرى راغىبراب

نور ملكى ١٧٧د ډزو، قتل، او مورچلو څخه بريدونو په ترڅ كښى .  شاوخوا ملكى وګړى وژل شوى500

  .  وګړى هم وژل شوى

  

بريدونو په ترڅ   ٣۵٠ى د   ملكى وګړ۶۶٩كښى جنګېاليانولږ تر لږه ١٣٨۵په مجموعى ټوګه په كال 

 پر ملكى وګړو او تاسيساتو باندى  قصداّ بريدونه څخه نيمايى ښكارى چى٣۵٠ له دى . كښى وژلى دى

په سلګونو ملكى وګړى د دى بريدو له عمله سوځيدلى، سخت ټپيان شوى او ښپى او .  توغول شوى وى

 ملكى وګړى د جنګيالى بريدونو له و نه دير١٠٠٠ كښى د ١٣٨۵كال .  السونه يى له السه وركړى دى

  .  عمله مړه او ژوبل شوي

  

د كال .   اوس په منظمه توګه پيښيږي،ځانمرګى بريدونه، چى بخوا په افغانستان كښى دير لږ پيښيدلى

چى د وړم كال په — ځانمرګى بريدونه تر سره شول١٣۶ په بهير كى د جنګېاليانو له خوا لږترلږه ١٣٨۵

د ځانمرګى بريدونو له .) دا شميره د بره ياد شوى شمير برخه ده. ( ه زياتوالى راغلىله پكښى شپږ ځلترپ

ددغه  ). يه ټپيان دى۵٣١ مړه او ى ي٢٧٢. (  ملكى افغانان مړه او يا ژوبل شوى٨٠٣عمله لږ تر لږه 

د هر . وه پر نظامى نښانو ول ، خو بيا هم ددغو بريدونو تاوان ملكى وګړو ته خورا دير ٨٠بريدونو څخه 

 مبارز ٣٧وژل شوى ملكى وګړى د ١٨١(. عام وګړى قربانى شوي وژل شوى سرتيرى په برابر پنځه 

  .)سرتيرو په برابر
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 وپه تيرو دو.   جنګياليانو په بريدونو كښى ټپيان او وژل كيږى ضدسږكال هم ملكى وګړى د دولت

 ولسه وال ٢۵قتلونو په شمول مياشتو كښى، د ځانمرګى بريدونو، چاودنو،ډزو ، اختطافونو او 

  .  نور هم تپيان شوى دى٨٣ ملكى وګړى وژل شوى او ۵٢بريدونو كى لږ تر لږه 

  

سر .   د دولت ضد جنګياليانو په بريدونو كښى د ملكى وګړو ملكېتونو ته هم خورا دير زيانونه رسيدلى

 ملكى تاسېساتو ته رسيږى، بيره د هغه ورانيو نه چى د چاودنو له كبله دوكانونو، كورونو او نورو

 چى له بده دا ښوونځى تنكى او حساسه هدفونه دى.  جنګيالېان ښوونځى  نېغ او په جال توګه نښانه كوى

پر ښوونځېو د اور آچولو او چاودنو بريدونه .  په لرى پرتو سيمو كى ددولت يواځينى نښى بلل كيږى مرغه

دغه برېدونه ال اوس هم تر . ته پاڅوب وموند ١٩١  كى١٣٨۵نه په كال ) ٩١( شمير ١٣٨۴د كال 

  .  سره كيږى

  

  د جګړې د قوانېنو څخه سر غړونې

  

 مرګ ژوبله د جګړې د قوانينو او يا د ي شخړو له كبله پر ملكى وګړو تحميل شويزوه ل چى د وسالزمى نده

ت داسى دى چى  د اوس محال وسله يزو شخړو فطر.   وىېنړيوال بشردوستانه قانون څخه سر غړونې نتيج

  .زورول كيږى وى، پكښى ملكى وګړى په عادى توګه وژل او هم كه چيرى شخره د جګړى قانون سره سم 

  

 د جنګياليو  په افغانستان كښى د تير كال بريدونو په اړه هيومن رايټس واچ دا موندلى چى د د دولت ضد 

يا قصدى ول او يا هم كيداۍ شو چى  نه له عمله ملكى وګړو ته رسېدلى مرګ ژوبله او زيانوبريدونو

 او د ملكى او پوځى ي په عامه توګه او نيغ نښانه كړى ي جنګياليانو ملكى وګړي. مخنيوى يه وشى

سره له دى چى دوى پوهيدل چى د بريد زيان ملكى وګړو ته، د پوځى  او يا هم .  ندى كړىىهدفونو توپير ي

  .   څخه كار آخستىزور  كښى د نامناسبه ځى نښو بريدونوبر پونښى په تناسب، زېات دى 

  

دا دول بريدونه د نړيوال بشردوستانه قوانينو څخه سر غړونې دى او د دغه قوانېنو څخه جدى سرغړونې 

دغه جرايمو څارل او تعقيبول د نړيوال جنايى محكمى د روم منشور په قانونى  د. جنګى جرايم بلل كيږى

 .   كښى تصويب كړى١٣٨٢ور په كال افغانستان دغه منش.  صالحيت كى دى

 

كه څه هم د ځينو ادعاوو  .  ددغه بريدونو مسُوليت په واضح توګه د طالبانو او نورو جنګياليانو په غاړه دى

، په خاصه توګه هغه بريدونه چى خپلواكه تصديق نشى كېداى، د طالبانو ويندويانو د دغو بريدونو

د . د دوه برخو مسُوليت په غاړه اخستي  د دريو څخه ره شوى،جنوبى او جنوب ختيز والياتو كښى تر س
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د ګلبدين  .  د ګلبدين حكمتيار حزب اسالمى ډلى الس وىشمال او ختيز واليتونو په بريدونو كښى ښايى 

د خوست، ننګرهار او .   بوخت دىتياره توګهحكمتيار حزب اسالمى ډله په جنګيالى بريدونو كښى په 

و بريدونو  مسُوليت  ښايى د طالبانو او د حكمتيار د ګوند مالټړى ډلى لكه جيش نورو ختيزو واليتون

  .  المسلمين او د جاللدين حقانى ډلى په غاړه وى

  

  د دولت ضد جنګياليانو داليل

  

ى چى ددوى نظامى عملياتونه عموماّ قانوني دى، او دا چى ړ دعوا كد دولت ضد جنګياليان دير ځلى

  .  ه كوى هم د قانون له خوا روا دىدوى ملكى وګړى په نښ

  

 او ددوى د ويندويانو ويناوى، او داسى اسناد چى ښايى د طالبانو د شورا له يېد طالبانو د مشرانو بيان

، د غيردولتى و مامورينو، ښوونكىخوا خپور شوى وى دا څرګنده يى چى ښايى طالبان پر افغان دولت

د ديرشمير بهرنى مرستندويو . مالتړ پر ضد يرغل روا بلىهريو  يا د حامد كرزى ددولت وادارو كاركوونك

 مسُوليت په غاړه اخستى او دعوا يه نونه پس طالبانو ددغو عملو ادارو كاركوونكو د اختطاف او وژنى 

. كړى چى دغه افرادو د امريكايى ځواكونو او ناټو لپاره جاسوسى كوله
2

   

  

، لپاره ددى چى نړيوال قانون پر هغه ملكى ي دى سوا سرغړوندغه شان ادعاوى د نړيوالو قوانينو څخه ر

دا د طالبانود مشرانو .  نه وى هر دول قصدى بريد منع بللى دګوګړو باندى چى په تاوتريخواله كښى 

 او همدا راز سبب كيږى چى واړه جنګيالى  . اخته كېدلو نښانى دى د دوى دپه جنګى جرايمو كښىبيانيى 

  .  د جګړى د قوانينو درناوى و نه كړىابع  جنګياليان  او د هغو تمشران 

  

مشرانو او وينادويانو كله نا كله د عامو وګړو د امنيت په اړه انديښنه ښودلى ، خو كه چيرى  د جنګياليانو

ديرو .  په دغه راپور كښى ددوى د كړنو څېړنى ته ځېر شو نو دا انديښنى قانع كوونكى نشى كېداى

ېټس واچ ته داسى ووېل چى كه چيرى د مرګ ژوبلى شمېر ته و ګورو ، او يا پرملكى افغانانو هېومن را

 زيانونو ته ځير شو نو د جنګياليانو دغه ادعاوى چى پكښى دوى د ملكى وګړو امنيت يګړو تحميل شوو

همدا راز د هغه بيانو چى پكښى جنګياليانو د ملكى وګړو امنيت ته .  ته انديښنه ښودلى درواغ ښكارى

.  تمركز صرف پر هغه ملګى وګړو دى چى دولت او مرستندويه ادارو سره كار نه كوى انديښنه ښودلى

د ځينو ملكى وګړو . ى ګناه نه بلىبجنګياليان د دولت ملكى كاركوونكى او د مرستندويه ادارو كارېګر 

  .   ملكى وګړو باندى بريدونو دليل نشى كېداىروامنيت ته انديښنه ښودل د نو

  

                                                 
2 ‘Afghans Launch Hunt for Kidnapped Albanians’ ی کال د کب د مياشتی ر١٣٨۴د  اپور ته رجوع و  

ی. .  لور اوسېدونکو چی د طالبانو له قتل شول په . دطابانو وياند قاری محمد يوسف رويترز آژانس سه په تماس ک دا راپور د مقدنونيی 
ی وويل چی . اړه دی بی بی .)مون به ه هغه کس چی له امريکايانو سره مرسته کوی ووژو(قاری يوسف له بی بی سی سه په خبرو ک

. کال کب مېاشته١٣٨۴سی د   
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  غير قانونى بريدونو دولونهد 

  

 جنګيالي ډلو په وروستيو كلونو كى ده غير قانونى بريدونوالندي ډولونه ضدپه افغانستان كي د دولت 

  :تر سره  كړي دي

  

نكو وژنه، يا پر ګڼه ګونو بازارونو، ولكه د مامورينو او ښو: پر ملكى وګړو قصدي بريدونه •

  .شونځيو او كلينيكونو باندي بريد

  

كي بوه هغه وسيله يا طريقه  نهغه ډول بريدونه جي په كښى بريد كوو:  و پيره بريدونهبي ت •

د سارى  په توګه ، په . زو سرتيرو تر منخ توپير نشى كوالى  كاروي چې د ملكې وګړو او مبار

  . عمومي سرك د وسيلو ضد ماين نسبول يا په ملكي وسايطو كښى ځانمرګې بريدونه كول

  

مخكى له مخكى ښكاره وي چى ملكى هغه ډول بريدونه  جې په كښى   : نهبې تناسبه بريدو •

 .وګړوته رسيدونكي زيانونه به د پوځى السته راوړنو په تناسب دير زيات وى 

  

د دوى دغه تدبير نړي .  اري چي مقصد يى د ملكي وګړ ويرول ديك بريدونونه دغه ښجنګياليانو دځينو     د 

 جنګياليانو په نيغه توګه د دولت مامورين  او د دولت ضد.    پښو الندي كويوال بشر دوستانه قوانين تر

دغير دولتي امدادي موسسواو  مرستندوى ادارو كار كوونكي د دى   لپاره په نښه كړي چې افغان اولس

 جنګياليانوخپل په بې شميره پيغامونه او  د دولت ضد.  دولتي وظيفود تر سررسولو نه وژغوري 

په .  كي افغان اولس دغير دولتي امدادي موسسواو دولتي وظيفود اجرا كولو نه تهدى كړې دېخبرتياوو 

 . همدې سبب مخالفو جنګياليانو په ملكي وسايطو كي بمي بريدونه د خلګو د ډارولو دپاره كړي دي

ې  دوامداره توګه د ملكي وګړو د ډارولو د پاره شبنامې خپرولي دي چې په كښدحكومت ضد ډلو په 

  .  ور كړل شوې دېونه سره د همكاري پر ضد  اخطار نړيوالو ځواكنوملكي وګړوته د دولت او 

  

ځانمرګه بريدونو پر مهال جنګياليانوخپل ځانونه د ملكي كسانو په بڼه وښودل چې د نړيوال د    د ډيرو 

ښې جنګيالي دبريد د غدر بريدونه هغه شان بريدونه دي چې په ك. غدر په ضد د قانون څخه سر غړونه ده

دغه شان بريدونود ايتالفي ځواكونو دپاره په افغاستان كښې د . كولو د پاره  د ملكيانوشكل اخطياروي

له همدې كبله  ملكي وګړوته د ايتالفي او دولتي .   ملكي وګړو او جنګياليانو تر مينځ توپير خړ كړې دې

 كال په ورستيو ١٣٨۵  د.  يات شوې دېځواكونوپه نظامي عملياتو كښى د زيان رسيدو امكانات ز

مياشتو كښى ايتالفي ځواكونو  په تيز رفتاره ملكي ګرځندوي وسايلود مخكينې د غدر د بريدونو په 

  . ګمان څو ځلي په نا پوهي ډزي كړي دي
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نړيوال بشردوستانه قوانين د ټولو مبارزو ډلو نه په پوځي عملياتونو كښې د ملكي وګړو د ځاني او مالي 

بيا هم .  يان  د مخنيوي يا لږترلږه د امكان تر هده كموالي دپاره د مناسبوګامونود اجرا كولوغوشتنه كويز

په څرګنده ډول جنګي دا.  جنګياليانو پر ملكي وګړو باندي ډير قصدي بريدونه توغولي دي د دولت ضد

توپيره او بې تناسبه ملكي مخالفو جنګياليانو په پوځي هدفونو هم بريدونه كړي چي د بې .   جرايم دي

  .ي كښى دي دا بريدونه د جګړې د قوانينو نه سرغړون.  زيان سبب ګرځيدلي

  

زيات جنګيالي بريدونه په ګڼه ګونوملكي سيمويا داستوګني او سوداګري سيمو ته نيږدې توغول شوي 

لونه كار اخيستې زورورو چاوديدونكي وسي برسيره پر دې بريدكوونكو په بريدونو كښې دهغه شان .  دي

دې چي د چاودني له سببه يى نه تنها پوځي هدفونو زيانمن كيږي بلكه د ژور ملكي ځاني او مالي زيان 

  .يسبب هم ګرځ

  

ځانمرګې بريد د .  ډير ځلي ځانمرګي بريد كونكي يا پياده وي او يا هم د ګرځندوې وسايلو نه كار اخلي

 كيږي مګر هيومن رايټس واچ دا موندلې ده چې ځانمرګي خپل فطرت د لحاظه يوه ډيره دقيقه وسله ګڼل

بريد كوونكي په عمل كښي د ملكي وګړود تلفاتو نه بې پروا دي او په واروار خپل چاوديدونكي وسيلې 

ځانمرګي بريد كوونكي  ملكي  جامې اغوندي .  د وخت نه مخته او ځيني ځلي په  غلطه طريقه باندي چوي

ګو سره نا څرګنده كوي او ددي په بدل كښي دملكي وګړو امنيت په خطر كښې چي ددوى توپير د ملكي خل

 ځانمرګي  د هغهد طالبانواو نورو مخالفو ډلو مشرانوله خوا  په ګڼه ګونوملكي سيموكښي.  اچوي

 د نړيوال بشردوستانه قوانينو نه سرغړونه ده   توپير نه كوي ، وګړوچې د ملكې او پوځيستاينه  وبريدون

  . زجرم ګڼل كيږيجګړي  اوچي

   

 د دولت او ايتالفي ځواكونود ملكي وګړود امنيت د تامينولو په هڅه فعاليتونه هم د هيومن رايټس واچ 

نړيوال بشردوستانه قوانين ديو شخړې د ټولو مبارزو ډلو نه د ملكي وګړو د محافظت .  ترځير  الندي دي

سره ددى چې بايد پوځي .  نود اجرا كولوغوشتنه كويدپاره چي د دوي تر سمبال الندي وي  د مناسبوګامو

دولتى او .  بايد ټولي ډلى درناوي وكړينوددغو مسوليتو.  اډې د ګڼه ګونوملكي سيمونه لري وسا تل شي

ايتالفي ځواكونود ملكي وګړود امنيت د تامينولود مسوليت سربيره ددوي څخه د خطري ليري كولو لكه 

دباندي ساتلوهم مسوليت لري او په ګڼه ګونوملكي سيموكښي بايد ګزمي پوڅى وسايل د ملكي سيمو نه 

  .  لږ شى

 

* * * * * 
 

  . د مرګ ژوبلى سره سره، دجنګياليانو بريدونو پر افغانانو شديد روحى دردونه تحميل ګړى
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 كال ورۍ مياشت په يو بريد چى نښه يى د افغانستان د ملى شورا يو لوړ پورۍ غړۍ وه، ١٣٨۵د 

نس يه چيرى او كلمى يه ترى ځولندى .  وه  ده ، په بى رحمه توګه ژوبله شوينجلۍى د نهو كالو شهرزاد چ

هغى ورور زيارت ته دعا له پاره تللى ول او كله چى دوى له زيارت نه را  د شهرزاد وايى چى هغه او .  وى

  .ووتل نو چاودنه وشوه

  

رى كړ، ما ويل چى ګوندى مړه به مونږ كورته را روان و چى چاونه وشوه او زما نس يه چي

 ما ګمان نه لره چى  چىهغه چاودنه مى اوس په خوب كښى ځورروى او را په ياديږى. شم

 چى په هغى ورځ ما د شهادت كلمه تېره كړه، ما ويل يپه ياد مى د. زه به ژوندى پاتى شم

  . چى زه به ژوندى نه پاتى كېږم

  

ل چنګاښ مياشت كى په يوه سرويس كښى سپور و چى يو  كا١٣٨۵غالم چى د كابل اوسيدونكى دى د 

  . ناڅاپى د سرويس په مينځ كښى چاودنى د ده ژوند ور تريخ كړ

  

 اور كښى دوب وه لكه چى  داسىموتر په. چاودنه ديره روښانه وه او يو مردار ژغ يه وه

  . ځان ته مى چى پام شو نو ښكاره شوه چى نيمايى بدن مى اور اخستى وه.  دوزخ وى

  

 نه شو ګړى چى وى ښورومه ، كتلى مى چى  مىزما څنګ سره يو سړى ناست و او وه

 پرهرونو څخه وېنى بهېدلى او په دير مشكل سره له موتره د باندى  لهزما.  بيوزله مړ دى

چغى او بغارى مى وكړى چى اى خلكو راسره مرسته وكړى، څارندويانو ته مى .  ووتلم

  .  كښى و او زما څخه يه تيښته كولهغمان په نارې كړى، خو هر يو خپل ځ

  

د محمد هاشم ميرمن چى بى بى .  ك شوىله غمه ډ ژوند بريدونو د قربانيانو د كورنى او خپلوانوددغو 

سادات نوميدله تير كال په شمال كښى د يو مورچلى بريد له كبله ،چى ښايى د دولت ضد جنګياليانو تر 

  :  چىوياسف كهاشم ت.  سره كړى وى، ووژل شوه

  

هغه زما . داسى وه لكه چى مونږ نوى سره واده كړى وى. هغه يوه ديره ښه ښځه وه

كومى خونى كښى چى هغه اوسېدله .  زه اوس ورك او خپه يم.  ترتولو نژدى ملګرى وه

دميرمنى مړينى نه پس نه يوازى د دى دولت نه مى .  كه اوس ننووځم نو سا مى تنګيږى

  . ه دى دنېا نه مى زړه تور دىزړه تور دى بلكه ل

  

د جنګياليانو هغه بريدونه چى په ملكى وګړو توغول شوى نه يواځى د عادى ژوند جوړښت يه شل كړاى ، 

نونه يه ملكى وګړو ته زيا ـــبر سيره نور اساسى  لكه مرګ ژوبلى—نوبلكه د دغه بريدونو د اصلى تاوانو

غبيايى خدماتو نشتوالى، او ويجاړ اقتصادى حالت له عمله  د كار، د زده كړى او تولنېز او  رو. رسولي
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 دير شمير بريدونه پر بشردوستانه . عادى افغانان لكه بزګر، خټګر، او موټروانان هسى هم ځوريږى

 په نا آرامه سيمو  بريدونهاو دغه.  مرستندويو ادارو كاركوونكو او دولتى كارمندانو باندى شوى دى

پل شوى عام ځله دى عمله د .  امونه او د دولت د مرستو د مخنيوي سبب شويد پرمختيايى پروګر كښى

  .  افغانانو خوار ژوند ال نور هم خوار شوى

  

وطن ته  د بى هدفه او خپور تشدد كه كبله دير شمير كورني بى ځايه شوى او په بهر كښى پراټه مهاجرين 

كښى د وران امنيت او تاوتريخوالى له عمله له په جنوبى ولسواليو  تير كال. ىوستنېدلو ته زړه نه ښه ك

  سيمو د وران امنيت له كبله د دغو كښىپه دغه سيمو.  سل زرو نه دير ملكى وګړى بى ځايه شوي

يا هيواد نه را ستنيږى او بيا كه را ستون هم شى نو اوسيدونكي چى ايران او پاكستان ته مهاجر شوى ول، 

  .  درې ميلونو نه دير افغانان ال اوس هم د هيواد نه بهر پراته دى.  آړييكابل او يا نورو ښارونو كښى كډى 

  

په جنوب او جنوب ختيز سيمو لكه كندهار، زابل، ارزګان، پكتيا، پكتيكا، او كنر كښى د كورنيو 

 دى چى د پاكستان سرحد ته نږدې پرتې ېدا هغه سيم.   شخړى جدى شوى دىېواله بيځايه كيدل او وسل

 فيصده 70 بريدونو څخه ى وژونك١٣٨۵د كال .   پكښې جنګياليان قومى او كورنۍ تړاونه لرىاو يا دى 

دير افغانان او د بشردوستانه ادارو كاركونكى دغه سيمې د شخړو .  په دغو سيمو كښې تر سره شوى

  .  ه لرىدولتى ، پرمختيايى او بشردوستانه مرستې په دغه سيمو كښى تقريباّ د سره وجود ن. ګني ناحيې 

  

قوى شواهد شته چى ترى ښكارى چى د .  دا د تعجب وړ نه دى چى دغه سيمې په ځانګړى توګه ناآرامه دى

 او پولى په هغى خوا ، د پاكستان په قبايلى سيمو كښى، جنګياليان په آزاده توګه فعاليت كوى

ولى نه هغى پلو ته اوړى دير جنګياليان پ.  پاكستانى چارواكى ددوى په چارو كښې ناكافى ممانعت كوى

داسى ګن .   او د پاكستان سرحدى سيمو او يا د كو ټه، پيښور او چترال غوندى ښارونو كښې پناه آخلى

شمير او مفصل راپورونه شته چى څرګندوى چى د پاكستان د دولت بيالبيلو رتبو چارواكي په افغانستان 

ځينى پاكستانى محلى چارواكو .  تړ كړاىكښى بوخت جنګياليانو سره مرستى كړى او يا يى تى مال

دا په داسى محال كښې چى بمى بريدونه او نور تشدد . جنګياليانو سره د مرسته كولو اقرار كړى 

  .  پاكستانى سيمو ته خپور شوى

  

په دغه اړوند د پاكستان هغه ادعا چى وايى دوى د جنګياليانو پر ضد غښتلي عملياتونه كوى جدى نېول 

ه پاكستان كښى د پخو بيا هم بيځايه به وى كه ووايو چى د افغانستان درستى ناآرامي .  ىناممكنه شو

د پاكستان  جنكياليانو سره تړلى فعاليتونه او ستونځى صرف  له.جنګياليانو پناه ځايونو پورى تړلى ده

 شمال او لويديځ  پهډلوبلكه د دولت ضد .  په پولى پراته جنوبى او جنوب ختيز واليتونو ته محدود نه دى

عمومى ناآرامي د هيواد هر .  واليتونو او په كابل ښار كښى هم بريدونه، چاودنى او قتلونه تر سره كړى دى

تقريباَ د هر درې بريدو څخه يو د پاكستان سره د پولى نه لرې پرتو .  ګوټ كى يه ژوندانه باندى اغيزه لرلى
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 په اسانى سره فعالېتونه  كښىانستان په بيالبيلو سيموجنګيالى دلى د افغ. ي سيمو كښى تر سره شوى د

  . يكو

  

×××××  

  

او د پوځى نښو باندى د بريدونو پر ملكى وګړو  ،ديرو افغانانو پر ملكى وګړو باندى د قصدى بريدونو

  .  ستر باج په اړه هيومن رايټس واچ ته شكايتونه كړي

  

د كښى چى ښايى قصداّ پر ملكى وګړو توغول  د چنګاښ په څوارلسمه د كابل په هغه بمى بري١٣٨۵د 

شوى وى،  ژوبل شوى ملكى وګړى محمد چى مونږ ترى د راپور په پيل كښى هم ياد كړى، وايي چى دى 

طالبان ولى (او ) زما ګناه څه ده؟(دى وايى چى .  حيران دى چى جنګياليان ولى داسى بريدونه تر سره كوى

  )غواړى ما و وژنى؟

  

دا خلك د ان شته او نه دا طالبان پيژنم، زه يو كاريګر سړى يم او نه مى شخصى دښمن

او په هغى ورځ خو ما هيڅ ايساف او ناټو ځواكونه په .  زه د دوى دښمن نه يم. سره نه پيژنم

. هرى خوا ته زمونږ خپل خلك ول، زمونږ خپل افغانان.  شاوخوا كښى د سره نه و ليدلى

 او هر يوه وژنىه خلك؟ دا طالبان، دوى هركس نو د دوى هدف څوك وه؟ دغه بى وزل

زه نه پوهيږم چى ددوى هدف په هغه ورځ څه شى وه او د دوى هدف .  باندى بريدونه كوى

  څه شى دي؟ 

  

يو بريد چى ښايى د ناټو پوځى كاروان يه هدف وه، د كابل ښار اوسېدونكى د تير كال غويۍ مياشت كى 

  :حبيب اهللا بريدكونكي داسى محكومو. حبيب اهللا يو ورور يه ځوانيمرګ كړو

  

دغه بريد .  دا ناروا خلك دى ، ځان الوزوى او بى وزله او عام وګړى پكښى قربانى كيږي

لكه دوى غوښتل .  يو بهرنى سرتيرى يه هم و نه وژه ، خو دير بى وزله خلك يه قربانى كړل

  .  چى تنكى ماشومان ووژى
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 دودونه او شميرني:  مرګ ژوبلهد ملكى وګړو ديريدونكي . ب 

  

، په اړه ځينى نور خپور او ناخپور هيومن رايټس واچ د برو كيسو تر څنګ ، د  هغه جنګيالى بريدونو 

 راتلونكى  برخه كښى مو خپل  .چي پكښى ملكى وګړى مړه اويا ټپيان شوى وىشوى اسناد يه ازمويلى 

  .  ځينى موندنى تاسو سره شريكه كړى

  

  په محراق كښىملكى وګړى 

  

 رسيدلى كښي جنګياليانو دير شمير داسى بريدونه چى پكښى ملكى وګړوته مرګ ژوبله ١٣٨۵كال په 

د باورى اسناد ، دواړه داخلى او بهرنى، زمونږ خپل ملومات او د نورو اعتبارى منابعو او .  تر سره كړل

 په بهير كښى لږ ترلږه ١٣٨۵كال ناظرينو د معلوماتو په بنست مونږ دى پايلې ته رسيدلى يو چى په 

دغه بمى، .  داسى جنګيالى بريدونه تر سره شوى چى پكښى ملكى وګړى مړه او يا ټپيان شوى دى٣۵٠

.   ملكى وګړى قرباني شوي۶۶٩ اختطافى ، دزو، قتلونو اور نورو متشددو بريدونو په ترڅ كى لږ تر لږه 

3

  

  

، او افغان پوځ نښتو په ترڅ مړه او ژوبل شوى ملكى وګړو جنګياليانو سره د ناتو ، ايټالفى ځواكونو  (

  . ) برو ارقامو كښى شامله نه ده دشميره

  

ګن شمېر افغان چارواكى او ملكى وګړى په .  دا كومى شميرى څه مونږ مخكى كړى ديري محدودې دى

ټپيان شوو وګړو دى باور دى چى دديرو مرګ ژوبلو خبر، او په خاصه توګه لرو پرتو سېمو كښى د مړه او 

د جنګيالى بريدونو په ترڅ كښى قربانى شوى ملكى وګړو شميره ښايى .  شميرى، مونږ ته نه را رسيږى

  . خورا لوړه وى

 

ړو مرګ ژوبله له كه څه هم يو شميرملكي وګړي د ډزو او اختطاف له كبله وژل شوي دي، زياتره د ملكي وګ

  .                                                                                                               ه شوې ده بمي بريدونه له كبل

  

  ) IEDSيدونه او نا څاپه چاوديدونكي  يا  ځانمرګي بر(بمي بريدونه

 

                                                 
ی د سرک د ١٣٨۵د  3 پانی ته وويل چی په تير کال ک ی د امريکی د نظامی استخباراتو يو مامور د نيويارک تاېمز ور  کال په پای ک

ی د نورو کلونو په پرتله دوه برابره ديری راغلی .  بريدو ته شميره رسېدلی١۶٧٧ نه ٧٨٣د . غاړی بمونو په شميره ک  
David Cloud, “US Says Attacks Are Surging in Afghanistan,” New York Times, January 16, 2007.  
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 IEDS او نا څاپه چاوديدونكي  يا  ځانمرګي بريدونو،١٨٩كښي په ١٣٨۵په كال  •

                                                          .                                                    كښي د ملكي وګړو مرګ ژوبله شوې وه چاودنو بمي  بريدونوپه شمول

 چي پكښې    شوى ه ملكي وګړو مرګ ژوبلو نه زيات ١٠٠٠بمي بريدونو كښي ١٨٩په دغه   •

 . ټپيان شوي ٧٧٣ ملكي وګړي مړه او نږدې ۴٩٢

                                                                               

 بريدونو ملكي ۵٧  بريدونه په پوځي هدفونو توغول شوي او ١١٨داسي ښكاري چي لږ ترلږه   •

 .    نورو بريدونو هدف نا معلومه دې١۴د .   په نښه كړي وهوګړي

  

 ملكي وګړي مړه او ٢۶٨  بريدونو كښې چي په پوځي هدفونو توغول شوي وه ١١٨په هغه  •

 .    ټپيان شوي۵٣۴نږدې 

                                                                                                                                 

 ملكي وګړي مړه او نږدې ١٩٢  بريدونوكښې چي  ملكي وګړي يى په نښه كړي وه ۵٧په هغه •

  .  ټپيان شوي٢١۵

  

  ډزي،تښتوني، اعدام او نور غير بمي بريدونه

                                                                                     

 نور ملكي وګړي د ډزو،تښتونو، اعدامولو او نورو غير بمي بريدونه كښى مړه ١٧٧ږه لږ تر ل •

  .         شوي دي

  

  ځانمرګي بريدونه                                                                                                                   

  

 كال كښې په عادي ډول توغول ١٣٨۵نستان كښې كميابه وه په ځانمرګي بريدونه چي پخواپه افغا

 ځانمرګي بريدونه ٢١  كښې١٣٨۴ او كال ۶ كښې ١٣٨٣، كال ٢ كښې ١٣٨١ په كال. كيدل

 ځلي زيات ځانمرګي بريدونه توغول 6 پوري ١٣٨۴  كال كښې تر كال١٣٨۵په .   توغول شوي دي

  .       و  ته رسيږي١٣۶شوي چي شمير يى

  

امريكاي پوځونو هم داغه شان .    مجموعه كښې شامل دي١٨٩ ځانمرګي بريدونه په پورتنې١٣۶ دا 

  ځانمرګي بريدونه شمارل سوي كم ١٣٩ كال كښې ١٣٨۵په دې راپور كښي په .  راپور خپور كړې دې
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. چي د خپور شوي او پټو ځانمرګي بريدونو مجموعه ده
4

 كال كښې ١٣٨۵په  امريكاي پوځي قومندانان 

.ال هم زياتو ځانمرګي بريدونه په ګمان ديد 
5

                                                                                                     

 

 ملكي وګړي د ځانمرګي بريدونو له كبله مړه يا ژوبل شوي چي ٨٠٣كال كښې لږ تر لږه ١٣٨۴ په 

 ه  د كال په اخره برخه كښي ځانمرګي بريدوزياتوالي وموم. ټپيان شوه۵٣١ مړه او ٢٧٢ پكښې
6

    . 
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نستان كښى د حقوقى موقف له نظره څانمرګى بريدونه نا روا نه دى، خو كوم ځانمرګى بريدونه چى په افغا

ځانمرګى بريدكوونكى د .  تر سره شوى په څرګنده توګه د جګړى د قوانينو نه په سرغړونى كښى شوى

دير ځل .  غدارى نه كار آخلى او د ملكى وګړو د موقف نه استفادي سره ځان خپل هدف ته نژدى كوى

ان او مال ته زيان نه ځانمرګى بريدونه پر ملكى وګړو توغول كيږى او يا بريدكوونكى د ملكى وګړو ځ

  .  رسولو لپاره ضرورى احتياط نه كوى

                                                 
ډيوډ کالوډ  4 , ‘ يامريکا ي ې د بريدونو شمير ج .  وايی په افغانسان ک ايمز ،جنوری  ,    ٢٠٠٧، ١۶نيو يارک 
5 “ ي نوي امريکاي قومندان په په ې د ال هم زي١٣٨۵ افغانستان ک مان دي اتو کال ک ي بريدونه په  انمر ” 

ي وويل٨٢                    د  يزپه وينا ک ياليا نو په نظر .  ومي فرقې قومندان ډاوي ايم روډري ي بريدونو او د جن انمر مون  د 
کل کوؤ                 .                                                   کاميابه او ماهرانه تاکيکونو د زياتيدو ا

6  

د ځانمرګى بريدنو  »

 شمير

حساب د كال په   
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د دغو بريدونو له عمله .  داسى ښكارى چى دير شمير ځانمركى بريدونه د طالبانو له خوا تر سره شوى وى

 كال ليندۍ په مياشت ١٣٨۵د  . ملكى وګړو ته رسيدلى ژور زيان په اړه طالبانو لږه انديښنه ښودلي

 كښى يوفلم خپور ګړى او پكښى  ستاينه د ځانمرګى بريدونه په ومندان مال داداهللاكښي د طالبانو ق

اثرناكه بللي ځانمرمګى بريدونونه يى د بهرني پوخونو ته ځيان رسولو لپاره تر تولو نورو وسيلو 
7

د     .  

ه نوى كال ياند مال يوسف پژواك أژانس سره په خبرو كښى ويلي دى چى ځانمرګى بريدونه به پو وطالبان

كښى دوام و مومى او دا چى ځانمرګى بيدونه ددوى د ډلى د مشرانو د خوښى بريدونه دي
8

ګلبدين  .   

حكمتيار هم په جنګېالى شخړو كښى د ځانمرګى بريدونو رول ستايلى دى 
9

   .   

  

كى د تير كال د مرګ ژوبلي شمير څخه دا څرګنده كيږى چى د ځانمرګى بريدونو وژونكى اغيزى پر مل

 بريدونه، په پوځى ١١٢ فيصده ځانمرګى بريدونه، يعني ٨٠ په سلو كښى.  وګړو تر تولو زيات دى

 بريدونه، يى نيغ پر ١٨ فيصده، يعنى ١٣او په سلو كښى .  كاروانونو او تاسيساتو توغول شوى ول

ملكى وګړو او ملكى تاسيساتو توغول شوى ول  
10

. رګنده نه دهشپږ يى داسى بريدونه ول چى نښه يى څ . 

 ملكي وګړى مړه او ٢٠٠ بريدونو كښى لږترلږه ١٨نيغ پر ملكى وګړو او ملكى تاسيساتو توغول شوى 

  .) يى ټپيان شوى١١٩ يى مړه او ٩1 (شوى ټپيان 

 

پل نښي ته زيان رسولو كښي له نورو درستو وسلو خپه اصل كښى دا منل شوى ده چى ځانمرګى بريدونه 

ى ځانمرګى بريدونه، په ځمكى كښى خښ ماينونه برعكس، په ذاتى  دول بى توپيره او دا چ. څخه دقيقه ده

 ي او وارخطاييخو دا څرګنده شوى چى په څو داسى مواردو كښى ځانمرګى بريدكونكى د هيجان.  نه دى

 ښايى  كښىتير كال په افغانستان.  له كبله خپل بم يى يا د وخته مخكى او يا هم په غلط ځاى كښى چوولى

ديرو بريد كونكو خپل بمونه په غلط ځايونو،، او په غلطه توګه توغولى وى چى له كبله يى ملكى وګړو ته 

  . لوى ځيانونه او مرګ ژوبله رسيدلې ده

  

ځكه نو كه چيرى  هم دير ځانمرګى بريدونو نښي پوځى كاروانونه او تاسيسات و، خو په اصل كښي 

بريدونه نه چى په پوځى كاروانونو او تاسيساتو توغول شوى  ١١٢د  هغه.  قربانيان يى ملكى وګړى ول

 يى ملكى وګړو او مبارزو سرتيرو ته زيانونو نه پرته ترسره شوى دى ٣٢ول، 
11

 پاتى ١٣٨۵او د كال . 

                                                 
وری 7 کتنی ويبسايت و .د تصويري مصاحبه دپاره   
http://www.siteinstitute.org/bin/articles.cgi?ID=publications239006&Category=publications&Subcategory
=0  
ي بريدونو دسيه، پژواک خبری اژانس  8 انمر   کال ١٣٨۵د افغانسان د 
لبدين حکمتيار سره مرکه  9 کته  ژوند کوم:د  مکی په سر او اسمان ن    کال کب مياشت١٣٨۵چراغ :  زه د 
ی ١٨٠په  10 ه، ٩١ بريدونو ک انمر ی  په ملکی و۶٢ بمی بريدونه ، ٨٩  ه او ٢٠وباندی بريدونو ک انمر  ۵ بمي بريدونه او ۴٢ 
.   هم خوسا بريدنه ول  

  قصدي  بريدونو په شمول نه د١٨   دا شميره د هغو پورتنی     11
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 داسى بريدونه ول چى پكښي د پوليسو او پوځ په پرتله خورا دير ملكى وګړى مړه او ۵٧ بريدونو نه ٨٠

  .  يا ټپيان شوى ول

  

  

  

  

                                   

.افغان او نړيوالو ځواكونو باندى ټوغول شوى ځانمرګى بريدونه  

و ی ملکی و  کوم بريدونه چی پک
ته رسيدلې مرګ ژوبلی شمير دير
وه (۵٧)

ی  مبارزو  کوم بريدونه چی پک
سرتيرو ته رسيدلې مرګ ژوبلی
شمير دير وه (٢٣)

 

 

 افغان، ايتالفى، امريكايى او ٣٧ مكى وګړى او ١٨١  بريدونو كښي٨٠په پوځى نښو توغول شوى 

 كښى پر پوځى نښو توغول شوى بريدونو كښى ١٣٨۵ كال.    يا د ناټو ځواكونو غړى  ووژل شول

  .   ملكى وګړى  ووژلځله زياتجنګياليانو ، د پوځى ځواكونو غړو په پرتله، پنځه 

  

تير كال پر ملكى او پوځى نښو باندى توغول .   ده ترخه د ځانمرګى بريدونو اغيزه پر افغان ولس خورا 

  يى مړه او٢٧٢.  ړى مړه او ټپيان شوى افغان ملكى وګ٨٠٣شوى بريدونو كښى په سرجمع توګه 
ځانمركى بريدونو كښى، د مبارزو سرتيرو په پرتله، اته برابره دير ملكى وګړى .   يى ټپيان دي۵٣١

  .  قربانيان شوى

 

  پر ښوونځيو بريدونه

  

 كال كښې پر ښوونځيو، ښوونكو او ١٣٨۵ په تر څنګ،  ژوبلى د  شمير د زياتيدود افغان اولس د مرګ

 كال د ١٣٨۵هيومن رايټس واچ د  . بريدونو هم پاڅوب وموند د جنګياليانو  كوونكو باندي زده 

پر جنكيانو، ښوونځيو او  ،  كښى  Lessons in Terrorپه ويره كښى درسونهچنګاښ په راپور، 

ت د دول.  په هكله معلومات را غونډ كړيډلو د اوراچونى او داسى نور بريدونو  دولت ضدښوونكو باندي 
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 د مخالفت په بنا  او يا هم د جنكيانو د سرهمخالفو جنګياليانوښوونځيو باندي بريدونه يا د دنياوي علم 

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

  .          عالمى دى

                                                                                         

 كال كښي د دولت مخالفو ١٣٨۵په  .   راپور ستونځي ال هم پاڅوب مومي  درسونوويره كښى د 

. پرزدوكوونكو، ښوونكو، ښوونځيواوښوونځيوچارواكو باندي توِغولي دي  بريدونه ١٩٠جنګياليانو 

 بريدونو پر پرتله دوه ځلي زيات دي٩١ر كال د چى د تي . په شمول د بمبارى،اوراچونى او ډزو
12

                                          .  

. ددغو زيات شوو بريدونو د كبله په جنوبى سيمو كښى د ښوونځيود زده كوونكو شمير كمي موندلى ده

ه شوي يونيسيف دخوا په خپور شوى راپور كښي داسي څرګند كال د زمري په مياشت كښې د١٣٨۵َه پ

مهمو جنوبى واليتونو كښۍ تر نيم زيات ښوونځى د بريدونو او اخطارونو له كبله تړل شوي ۴ده چي په

ښوونځى خوشي كولو ته مجبوره ى  پر شاوخوا زده كوونك١٠٠٠٠٠ددي عمله اټكل شوې ده چي .  دي

شوي دي
13

 كال د زمري په مياشت كښى د وزارت معارف دخوا په نشر سوي بيانيه كښى د ١٣٨۵په . 

  مياشتو كښى د وژل سوي زدوكوونكو، ښوونكواوښوونځيوچارواكوشمير۶روان كال په لومړيو 
ته رسيږي۴١

14

                                          .  

 كرزى خپل په يوه بيانيه كښى د رواني شخړى له كبله په اولس كښى د  حامدتلى په مياشت كښى

 لكه وښودي٢ښوونځيونه محرومه شوؤ زدوكوونكوشمير 
15

       .  

  

   نشتوالى  يايى هڅود پر مخت بى ځايه كيدل اوله كورونو 

                                                               

د ملګرو .     وګړو د بى ځايه كيدلو اود پر مختګ نشتوالى سبب هم ګرځيږيوسله واله شخړه د ملكي

 كال ١٣٨۵   داټكل شوى ده چي ملتونو د كډوالو كميسون  او افغان دولت د منابعو له معلوماتو څخه

 پكښې ١٢٠٠٠٠ تر٩٠٠٠٠ چي له كورنۍ افغان ٢٠٠٠٠تر ١۵٠٠٠چنګاښ نه تر وږى پورى  

 بى ځايه  نهوبى والياتو لكه هلمند، ارزګان او قندهار كښى د خپلو كورو ښځي او ماشومان دى، په جن

شوى دى  
16

نور افغانان په دغو سيمو كښى بى ځايه شوي وه چي د بى ځايه ١١۵٠٠0 تر دى نه مخكي. 

  . رسيږي٢٠٠٠٠٠شوه شميره په دغه دري والياتو كښى ومجموعه 

  

                                                 
ي پر ادارو بريدونه   12 ی د افغانستان د زده ک نه ک ريزی  ١٣٨۴-١٣٨٣ددی راپور په ان  
رو ملتونو ماشومانو بوديجه 13 ه شييونيس.: مل ي تنه به  ي غو .: يف ويره لری چی د زده ک  
14   http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4485&l=1 . روپ راپور :د انترنشنال کرايسس   
ه د ويری ف: پاميله کونستابل  15 ن پوس : عاليت کويکورني مکتبونه په پ   ١٣٨۵واشن
رو ملتونو پوره راپور 16 -http://www.unhcr.org/cgi  د مل
bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?tbl=RSDCOI&id=459e656d2  



س واچ   هيومن راي

 - 16  - ت   دا نسان ارز
 

ا، خوست، ننګرهار او كنړ كښى د بى ځايه شوؤ   بر سيره پر دى په سرحدي سيمولكه پكتيكا، پكتي

 د ددغه سيمو په مليونونو خلګ اوس هم په پاكستان يا په ايران كښى .  فاميلونو شمير معلوم نه دى

مهاجري ژوند تيروي 
17

  .                                     .     

  

ن دا وموندلى چى دوى خپل  كال ورستيو كښى د ملګرو ملتونو د مهاجرينو چارو كميسو١٣٨۵د 

  . امدادى كارونو ته په جنوب ختيځ كښى دوام نه شي ور كوالي

   

په دغو سيمو .   د امنيت د تامينولو ستونځي به په جنوب او جنوب ختيځ كښى د انديښنى وړ وي

كښې ددولت مخالفه ډلى فعاله دي او زياتو بى توپيره زيان رسوونكو  وسيلو نه لكه ناڅاپه 

دغه شان بريدونه  د دغو سيمو ادارى اصالحات او .  نه  كار اخلىو و ځانمرګي بريدونحملى ا

د ملګرو ملتونو د كډوالو كميسون د بيرته راستون مهاجرينو سره نه .  نورو چارو ته خنډ جوړوي

كال كښې په څرګنده ډول بهتره كړي    ١٣٨۶شى كړاي چى خپل  نيغه مرسته په  
18

  .  

                                                                                                               .                                                   .                         

  مرسته غوشتنه د وضعي د جدييكال دپاره د نړيوال١٣٨۶د ملګرو ملتونو د كډوالو د كميسون د 

كيدو عالمه ده
19

     .  

                                                             

په همدى .  په جنوب او جنوب ختيځ كښى وضع ډيره بى ثباته دهافغانستاند دى ليك پر مهال، د 

د بى امنيتى موضوع اوس هم د تشويش ...خاطرد بيرته راستنيدونكو سره تماس د امكان نه وځي

  . .  رسيدو كښى تاخير اچوينواوهم د مرستياالوړ ده 
20

           

                                        

 مليونه امريكاي ۵٢د بى ځايه شوو افغانانود مرستي دپاره د ملګرو ملتونو د كډوالو كميسون  

 ستنيدو په باور  مهاجرينو د بيارته را۴٠٠٠٠٠كال كښې يوازي د ١٣٨۶غوشتنه كړي ده خوپه      ډالرو

په جنوب او جنوب ختيځ كښى  . د مهاجرينو د را ستنيدودپاره په هيواد كښى ضمينه مسايده نه ده.  دي

 او د پرمختګ نړيوال او دولتي مرستي.   بشرى امدادونه ډير كم دييايى اويا پرمختاو دولتي مرستي 

  . پروژي په جنوب او جنوب ختيځ كښى ته تيرو دوؤكلونه نه ټاليدلي دي

  

  

  

                                                 
17 http://www.unhcr.org/home/RSDCOI/4505323f2.pdf    
ورې،  18   صفحه ١يو اين ايچ سی ار پالن و
19 ورې     صفحه   ٢٠٨ تر ٢٠۵                                        يو اين ايچ سی ار پالن و
http://www.unhcr.org/home/PUBL/455443a90.pdf   
 
٢٠۶ـ٢٠۵ او ۵ـ٢صفحه :  کال اعملياتی پالن١٣٨۶يو اين ايچ سی ار د افغانستان  20  
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  سپارښتنې . ت

  

په جګړه كښى پوځى عملياتونو باندى د نړيوال بشردوستانه قوانيونو له خوا، په وسله والى شخړې كښى 

 د دولت مخالفى ډلى نشى كړاى دولتى او.  ګد درستو ډلو باندى، څرګنده محدوديتونه وضع شوى دى

پر ملكى وګړو او ملكى تاسيساتو قصدى او نيغ بريدونه وكړى؛نشى  كړاى چى داسى بريدونه تر : چى

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

نو په تناسب دير زيات وى؛ نشى كړاى چى داسى ملكى وګړوته رسيدونكي زيانونه به د پوځى السته راوړ

ټكى وكړى چى خاص هدف يه د عامو وګړو په مينځ كښى ويره خپورول وى؛ او قانون دا هم پبريدونه او 

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

په درستو بريدونو كښي بايد هر څه ممكنه وى وكړى تر څو عامو .  يكښى پټ او پوځى بريدونه تر سره كړ

د يرغلو له پاره جنګياليان بايد دى داسى ځايونه وتاكى چى .  وګړوته ته د زيان رسولو امكان لږ كړي

ملكى سيمو ته نږدى نه وى، اوهغه سيمو كښى چى د ملكى وګړو ګنه ګونه وى، عملياتونو څخه الس 

و نړيوال ځواكونه بايد تر امكان حده هڅه وكړى چى  خپلى اډى د ملكى سيمو نه لرى و افغان ا.   واخلي

  .  ټاكي

  

  : هيومن رايټس واچ دا النديني سپارښتني لرى

  

د طالبانو، حكمتيار حزب اسالمى ډله ،جيش المسلمين ، د جالل الدين حقانى 

  :ډله او د دولت ضد نورو وسله والو ډلو ته

  

طالبانو قومندانان او .  ى تاسيساتو باندى درست قصدى بريدونو ودروى وګړو او ملكىملك •

د . مشران بايد چى هلى ځلى وكړى چى ملكى وګړو ته زيان ونه رسوى او د بريدونو نښى نشى 

نړيوال بشردوستانه قوانينو الندى، ولسوالى ډلى يواځى پر پوځى هدفونو، مبارز سرتيرو، او 

د بريدونو نه مصَون وګړو .  كښى الس ولرى، بريدونه كوالى شىهغه ملكى وګړى چى په دښمنى 

دله ګښى د افغان دولت ملكى كاركوونكى او چارواكى، بشرى او پرمختيايى مرستو كښى 

كه د .  بوخت كسان، ښوونكي، خبرياالن، داكتران، او داسى نور غير مبارزه مامورين شامل دى

كورونو څخه پوځى اهدافو لپاره كار نه اخستل ملكى تاسيسات لكه ښوونځي، روغتونونه، او 

 . كيږى، نو پر دغو نښو باندى بريد منع دى

هغه بريدونو چى ملكى و ګړو او ملكى تاسيساتو ته بى ټوپيره او بى تناسبه زيان رسوى بايد بند  •

جنګياليان چى كله پر فوځى نښو بريدونه كوي، بايد پوره هڅه وكړى چى ملكى وګړو ته .  كړې

داسى بريدونه مه كوى،او يا په بريدونو كښى هغه وسلې او ضريعي مه . ى زيان و نه رسيږىپكښ

په كاروى چى د ملكى او پوځى نښو توپير و نشى كړاى او يا ملكى وګړو او تاسيساتو ته يه 
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 د ګنه ګونى ځايونو، لكه  وګړوطالبان بايد د ملكى.   تاوان د پوځى نښو په پرتله زيات وي

داسى بريدونه .   سركونه او كوڅى، او د مجلس ځايونو كښى بريدونو څخه الس واخليبازارونه،

 . نا روا دي

.  هغه بريدونو او پټكو څخه الس واخلى چى هدف يه د ملكى وګړو مينځ كښى ويره خپرول وى •

طالبان او نور جنګيالى ډلى بايد هغه بريدونو او پټكو څخه الس واخلى چى  د ملكى وګړو مينځ 

دوى بايد ملكى وګړو .  داسى بريدونه د جګړى قوانينو نه سر غړونې كښى دى. ى ويره آچوىكښ

 . باندى ترخه پټكى و نه كړى، او د شبنامو خپرول بند كړي

د طالبانو او نورو جنګيالى ډلو غړى د پوځى .  د بريدونو په مهال د ملكى موقف تظاهر مه كوى •

د جنګياليانو ملكى موقف . لكى وګړو په ګن كښى ظاهر شيالسته راوړلو لپاره نه بايد چى ځان م

پر پوځى نښو باندى بريدونو كښي د دولت ضد .  تظاهر عام وګړو څخه پوځى نښى جوړوى

ه دامونه، غلط خبرونه او ددروغو عملياتونو څخه كجګياليان كوالى شى چى د جګړى چلونونه ل

 . ښي پوځى عملياتونه ترسره كړيكار واخلى، خو نه بايد چى د ملكى وګړو په جامو ك

د دولت ضد جګياليان بايد د جګړى د پاره .  نړيوال بشردوستانه قوانينو ته ددرناوى وعده و كړي •

 :او دا و منى چى دوې.   نړيوال الرښودنو څخه په عمومى دول مالتړ اعالن كړى

 ى؛ چى پر ملكى وګړو او ملكى تاسيساتو قصدى او نيغ بريدونه وكړنشى كړاى--

نشي چى داسى بريدونه تر سره كړى 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؛

په ټكى وكړى چى خاص هدف يه د عامو وګړو پ نشى كړاى چى داسى بريدونه او --

 مينځ كښى ويره خپورول وى؛

 قانون دا هم منع كړى چى د پوځى نښو باندى بريدونو په مهال له غدارې څخه كار --

    . كړيواخلى، لكه د ملكى وګړو په جامو كښى پټ او پوځى بريدونه تر سره 

   

، ڼاتو، او امريكايى ځواكونو په شمول نړيوال متحدو   د افغان دولت، ايتالف

   : سپارښتنيقواوته زمونږ

 

د ګزمو، كاروانونو او اډى جوړولو په اړه خپل سياست او پالنونه بيا و څيړې تر څو ملكى وګړو  •

لپاره ددى چى دولتى او نړيوال ځواكونه د جنګياليانو له خوا په .  ته تاوان رسولوامكان لږكړي

 وګړو او متداومه توګه د بريد الندى راځى ، دوى دى بايد دى چى خپل پوځونه د ملكى

دا څرګنده ده چى د ملكى وګړو امنيت . تاسيساتو نه تر كوم حده چي ممكنه وى لرى و ساتي

ساتلو لپاره پوځيان بايد ددوى د ګنه ګونى ځايونو شاو خوا كښى اوسى او ګزمى وكړى ، خو په 
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دى بهير كښي بايد پوره احتياط وكړى چى خپلى پوستې، تالشيانې، او اډى د ملكى سيمو نه 

 . په لرى او لوړو سيمو كښي ځاى په ځاى كړي

دولت او .   شكمن ځانمرګى بريدكونكو په اړه خپل چلند او نښتو قواعد و ازمويي د  اصلى او •

نړيوال پوځونه، لپاره ددى چي په غلطې كښى ملكى وګړو باندى دزى و نه كړى، او هم ملكى 

بريدكونكو پيژنده كى د چټكتيا او وګړو ته په وخت خبرتياوى ور كړى، بايد چى د ځانمرګى 

 : ځينى عملى پيشنهادونه.  احتياط نه كار واخلي

  

د خپل تالشيانې او كاروانونو باندى روښانه نښى او درى او پښتو ليكل شوى عالمى -- 

 . كړىنصب 

 .  مدام ، او هره تالشي كښى ترجمانان حاضره لري-- 

پښتو او درى حكمونه زده كړى، لكه په تالشيانو او پوستو كښى ميشته سرتيرو ته عمده --

 .  تر څو له ملكى وګړو سره ارتباط وساتي) لرى ځى او يا دلته ودريږي او داسى نور(

ملكى وګړو ته د تالشيانو، كاروانونو او پوستو په شا وخوا كښى د سم او  له خطره پرته --

ى وګړو ته ځان د هغه عامه خدماتو كمپاينونه چى پكښى ملك.   په اړه معلومات وركړيىروي

 .  خطر نه ژغورلو الرښونى كيږى بايد ښه او پراخه كړي

  

  : د پاكستان دولت ته زمونږ سپارښتنې دا دي

 

 پسي واخلى چى د نړيوال بشردوستانه قوانينو نه جدى سرغړونو باندى تورن وهغه جنګياليان •

  . له دوى څڅه سمى پلټينى وكړي.  دي او اوس په پاكستان كښي ميشته دي

ول دى، پناه مه هغه جنګياليانو ته چى د نړيوال بشردوستانه قوانينو نه جدى سرغړونو لپاره مسُ •

پاكستانى دولت بايد په ډاډه كړى  چى پاكستانى .  وركوي، او ورته خپل مرستي بندى كړي

،  هغه جنګياليانو ته چى د )فدرال، واليتى او كه محلى( چارواكى، ښايى د هرى رتبى چى وي 

 .  ول دى پناه او مرستى ور نه كړييوال بشردوستانه قوانينو نه جدى سرغړونو لپاره مسُنړ

  

په افغانستان، پاكستان او نورو ملكونو كښى د سياسى، مذهبى ، او مدنى 

  : مشرانو ته) د جنګياليانو د حاميانو په شمول(ټولنى 

  

تاسيساتو قصدى او نيغ وى؛ د هغه بريدونو په خالف غږ جږ كړي چى پر ملكى وګړو او ملكى  •

چى په ترڅ كښى يه د ملكى او نظامى وګړو توپير نه وى شوى او يا مخكى له مخكى ښكاره وي 

هغى .  چى ملكى وګړوته رسيدونكي زيانونه به د پوځى السته راوړنو په تناسب دير زيات وى

 خپورول وى او  د عامو وګړو په مينځ كښى ويرهىبريدونه او بټكى و غندوى  چى خاص هدف ي
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پرته له دى  چى  د جګړى په اړه مو څه افكار وى، د .  پكښى له غدارې نه كار اخستل شوى وى

د قتلونه، اعدامونه، پر ملكى .  جنګياليانو له خوا د جګړى د قوانينو نه سر غړونې وغندوې

ملكى وګړو هر دول بريدونه،  د علماو وژنه، بر مرستندويو ادارو كاركونكو او د دولت 

مامورينو، او ملكى تاسيساتو لكه روغتونونه او ښوونځيو باندى بريدونه د جګړى د قانون سر 

  .  غړونو څخه دي

  

  

  

  

  د راپور پاي

--------- 




