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ملیونه خلکو خوځښت دی چې په دې    10د بښنې نړیوال سازمان د  

ټولو کې د بشرپالنې حس ته انګېزه ورکوي او د بدلونونو لپاره کمپاین 

کوي ترڅو موږ ټول وکوالی شي بشري حقونو ته السرسی ولرو. 

زموږ لرلید دا دی چې داسې نړۍ ولرو چې په قدرت کې کسان خپلې 

ځان مسئوله    ژمنې عملي کړي، نړیوالو قوانینو ته درناوی ولري او

وګڼي. موږ له هېڅ ډول حکومت، سیاسي آیډیالوژۍ، اقتصادي ګټو یا  

مذهب سره اړیکه نه لرو او د خپلو غړو سازمانونو او شخصي بسپنو 

په واسطه تمویلېږو. موږ باور لرو چې له خلکو سره د مشارکت او 

مهربانۍ په چوکاټ کې تعامل کول کوالی شي په هر ځای کې زموږ  

 کې مثبت بدلون رامنځ ته کړي.  په ټولنو
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 اجرائیوي لنډیز

 "یواځینی شی چې موږ یې غواړو د ملکي وګړو د بمبارولو درول دي."
کلن بزګر، چې په کندز کې پر یو روغتون باندې د افغان هوایي ځواک له برید وروسته  ۳۴د کندز والیت 

 یې خبرې کولې.

 

 په.  ایو  نهداسې    باید .  کړه  حیرانه  نړۍ   سقوط  کابل   د   السپه    طالبانو   د   مه نېټه ۱۵  په  اګست  د   کال  ۲۰۲۱  د 
 د  اړولې،  ژوبله  مرګ  ته  وګړو  ملکي   کچه   پراخه  په   یې   تل   چې  جګړه  واله  وسله  لسیزو  دوو  د   کې  افغانستان

 چې   ه،ورسید   ته  نوې کچې  شدت  د   وروسته  اعالن  تر  وتلو  بشپړ  د   خوا  له  امریکا  د   کې  اپریل  په  کال  ۲۰۲۱
  چې   -   ځواکونه  امنیتي  افغان   ستړي شوي.  کړل  پیل   بریدونه  کې  هیواد   ټول   په  سره  حس کولو  په  بریا   د   طالبانو

 د  افغانستان د  هوخت له یې الرې  له تاوتریخوالی مرګوني د  وړاندې په خلکو ملکي د  او ځورونې فساد، خپل د 
  ته   رسنیو  خبري  نړیوالوکه  .  وکړه  جګړه  یوه تته  بقا   د   -   و  ورکړی  السه  له  مشروعیت   کې  سترګو  په  خلکو

  وګړي   ملکي را ایسار    کې   جګړه په. وکړ  سقوط ې ه کشپ  په یوه  افغانستان  چې ښکاري   داسې  نو ،غوږ ونیسئ
 . بیا بل ډول تصور لري

 ،څنډه  لویدیځه  په.  وه  سخته  توګه  ځانګړې  په  کې  میاشت  په  جون  د   کال  ۲۰۲۱  د   جګړه  کې  ښار  په  کندزد  
  طالب  چې   کې  حال  داسې  په  وکړې،  ډزې  هاوانونو  د   سیمو  ملکي  میشته  ګڼ  په  ځواکونو  حکومتي  کې،  زاخیلو

 وبند   لهپه کورونو کې    او  ،پرمخ تګ کولو  سره  کارولو  په  جوماتونو  او  ښوونځیو  د   لپاره  بریدونو  د   ځواکونو
 یوه   غړي   یوه  کورنۍ  د   او  ولګیده،  کور  یوه   په   مرمۍ  یوه  هاوان  د .  لهکو  غوښتنه  خوړو  د یې    څخه  کورنیو   پاتې 
 وروسته د ټپونویوه اونۍ  .  وه  بنده  کې   په مال   ېی   ټوټه   فلزي  یوه  راوړله چې  ته  روغتون  ،منیژه  نجلۍ،   کلنه  ۱۲
 روغتون   په  ما.  وې   ډزې  ډېرې  هاوان   د   وه،  نېټه  لومړۍ  سرطان  د   ورځ  هغه: "وویل  سړي   یاد .  مړه شوه   امله  له

 په   خلکو  د   خو  اوسېدل  کې  جوماتونو  په  وو،  طالبان  کې  ګاونډ   په  زموږ.  وپیژندل  ملګري  کلیوال  خپل  کې
  چې  دی  ځای  یوازینی  کې  کندز  په  دا  چې  ځکه  الړم  ته  سړک  ډګر  هوایی  د   زه[  وروسته. ]وو  نه  کې  کورونو

  پټنځای  وروستی  هغه  کې  کندز  په  حتی  خو."  دي  تللي  هلته  لري  پیسې  او  دندې  چې  هرڅوک.  دی  خوندي  اوس
 .شو ونیول لخوا طالبانو د  ژر ډیر هم

  جګړې   دې  د .  وه   جګړه  واله  وسله  نړیواله  غیر  یوه  کې  افغانستان  په  پورې  ړنګېدو  تر  حکومت  افغان  پخواني  د 
 قوانینو   نړیوالو  د   راپور  دا.  وو  ایاالت   متحده  او  ځواکونه  امنیتي   او  دفاعي   ملي   افغان   طالبان،   اړخونه  لوی   درې

  جګړې   د   او  ،وسرغړون  وشو  ترسره  لخوا  جنګیالیو  د   او  وسرغړوند    حقونو  يبشر  د   جرمونو،  جنګي  د   مخې  له
  د   چېثبتوي    اسناد   جرمونو  ترسره شوو  د   لخوا  خواوو  واړوې  در  د و په شمول  ملکي تلفاتد    کې   جریان   په

 کې  په  چې   څېړي،  پېښې  ۱۲  تلفاتو  ملکي  د   راپوردا    ،ه کېټول  په.  لشو  المل  ړنګیدو  د   حکومت  افغان  پخواني
 بښنې   د   لپاره،  کولو  ترسره  د   څیړنې  د .  دي  شوي  ټپیان  نور  ۲۱  لږه  تر   لږ  او  شوي  وژل  کسان  ۴۰  لږه  تر   لږ

 قربانیانو  د   شویو،  پاتې  ژوندي   د   کې   کابل   په   منځ  تر   میاشتو  سمبرډ   او  جوالی د   کال   ۲۰۲۱  د  سازمان   نړیوال
  الرې   له  اړیکو  شوو  کوډ   د هم    او  ، چې هم په کې مخامخ  –  وکړې  مرکې  سره  شاهدانو  او  غړو،   کورنۍ  د 

  سرچینو معلوماتو ته هم یوه کتنه وکړه لکه د سپوږمکۍ -د دې ترڅنګ، څارونکو د پرانیستو  . مرکې شاملې وې
 .عکسونه او ویډیوګانې ډیجیټل او اسناد، دولتي انځورونه،
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 کړل   ترسره   بریدونه  هوایي  ایالتونو  متحده.  ډلبندي شوې دي  کې  کټګوریو  پراخو  څو  په   پیښې   کې  راپور  دې   په
.  غورځولې  وسلې  چاودیدونکي  کې   سیمو   میشته  ګڼ  په  دوی  چې  ځکه   ووژل  یې   وګړي   ملکي   کچه  پراخه  په   چې
  ملي  د   اقلیتونه،  مذهبي  او  توکمیز.  شول  پیل  جنایتونه  جنګي  کړ،  ترالسه  واک  ولسوالیو   نویو  د   طالبانو  چې  کله

  وژنې   د .  وو  شوي  نښه   په   لپاره  اعدام  او   شکنجې  د   ټول  مالتړي   حکومت   پخواني  د   او  سرتیري   پخواني  اردو
  یا  کړی، قطع خدمت  تلیفون ګرځنده د  کې سیمو کلیوالو ډیری  په طالبانو چې ځکه ده، نه معلومه اندازه بشپړه

  بې  ښکاره  په   ته  قوانینو  نړیوالو  او  غورۍ   بې   په   باالخره،   او.  کړی  محدود   کلکه  په   السرسی  ته   انټرنیټ یې  
 ترسره   برید   هوایي  یې   روغتون  په  او  کړل،  پیل  بریدونه  هاوانونو  د   کورونو  په  ځواکونو  اردو  ملي  د   سره،  پامۍ
 هبشپړ  بریدونو  د   کې،  نوحالتو  ځینو  په.  ووژل چې له وېرې پټ شوي ول  یې  وګړي   ملکي  هغه  ټول  چې   کړ،
 ترمنځ  اهدافو  نظامي  او  ملکي  د   دوی  ډول  ښکاره  په   نو  شي،   هلوړ  ته   کچې   جرمونو  جنګي  د   ممکن  احتیاطي   بې
   .راغلي پاتې کې توپیر  توګه سمه په

 افغانانو   د   کې  پړاو  وروستي  په  مداخلې  د   ایالتونو  متحده  د   کې  هیواد  په  بریدونه  شوي  څیړل  کې  راپور  دې  په
برخې   کړاوونود   پاشلې، خو مهمې  او  یوې کوچنۍ  په  .  کوي  څرګندونه  د   په  سره وویل شي چې  ډاډ باید 

  په .  ده  ستره  خورا  پرتله  په  قضیو  انفرادي  شویو  بیان   د   کې  راپور  دې   په   کچه  تلفاتو   ملکي   د   کې   افغانستان
  ۱۶۵۹  د   کې  میاشتو  شپږو  لومړیو  په  کال  ۲۰۲۱  د (  یوناما )  پالوي  مرستندویه  ملتونو  ملګرو  د   کې  افغانستان

 سلنه   ۴۷  پرتله  په   کال  تیر  د   چې  ، ي کیدو خبر ورکړی دیټپ  و د نور  ۳۵۲۴  او  کیدو  وژل  و د وګړ  ملکي
 ۲۰۲۱  د   ي دي، کړ   پیل  ساتل  ریکارډ   سیستماتیک   د   کې   کال  ۲۰۰۹  په  یوناما  چې له هغه وخته  .  ښیي  زیاتوالی

 .ي ډکې وېتاوتریخوال له ټولو  تر لپاره وګړو ملکي  د  میاشتې  جون او می کال

 اوږدمهاله او    ،مهم  نشتوالید وړتیا    حکومت  افغان  پخواني  د   لپاره  ولوځواب  د   زیان  ملکي   دې  د   ،توګه  سمه   په
 پوره  د   اړتیاوو  خپلو  د   خلکو  چې  ځکه   وکړه،  مرسته   کې  کولو  کمزوري   په   ثبات  د   دولت  د   یې  باالخره  او  و،

  کولې،   خبرې   یې   سره   سازمان  نړیوال  بښنې   د   چې   خلکو  ډیری.  ورکړ  السه  له  باور  وړتیا   ر پ  کابل  د   لپاره  کولو
  دوی   د   او  بډو  باندې اخیستل کیدونکو  سړک   رپ   لږترلږه  واک به   طالبانو  د   چې  کړه   څرګندهیوه ستړې هوساینه  

 .کېږدي ټکی  پای د  ته بریدونو توپیره بې هاوانونو د  کورونو رپ

شوي   مخ  سره  خطرونو  وځانګړ  له  کې  جریان په  جګړې  د   ماشومان  ښیي،  څیړنې  نورې  او  دا  چې  څنګه  لکه
  او  کونکي   زده  توګه   قصدي   په   یې   و ځین  شوي،   زیانمن  یا   شوي   ویجاړ   ښوونځي  سلګونو  په  کې  بریدونو  په .  دي

ورکړل   جبرانمسؤلیت هیچا نه دی اخیستی او نه یې هم قربانیانو ته    بریدونو  دې  د   او  کړي،  نښه  په  ښوونکي
  میاشت  په  می  د   کال  ۲۰۲۱  د   لکه  وي،  شوي  تادیه  خسارې  د   چې  کې  مواردو  نادرهډېرو    په  حتی .  دی  شوی

 توګه  ځانګړې  په  او  ماشومان   ځینې  وروسته،  برید   ستر  د   ښوونځي  رپ  الشهدا  سید   د   کې  لویدیځ  په  کابل  د   کې
 .ده سرغړونهښکاره  څخه قوانینو نړیوالو چې له ، څخه محرومې شوې دي جبرانله دې  نجونې

  لرونکي   معلولیت  چې  کوي  وړاندیز  اسناد   سازمان  نړیوال  بښنې  د خو    ده،  اړتیا  ته   څیړنو  نورو  هم  څه  که
 د   چې   دي   شوي مخ سره  خطر   لوړ  د   خلک،   لرونکي  معلولیت  ټولنیز   رواني   ځینې توګه  ځانګړې  په او  خلک،

 کې   کلي  په  تمندرخ  د   ولسوالۍ  مالستان  د   توګه،  په  بېلګې  د .  ه هم په کې شامل ديریدونسږني ب  طالبانو  د 
 السه   تر   د   واک  د   دوی  چې   خاطر  دې   په   هغه هم   کړل، اعدام    تنه   دوه  اخته  ناروغیو  رواني  سختو  په  طالبانو

 . ول پاتې کې کلي یوه  په کې وخت په کولو

  سمه   په  اتباعو  خپلو  د   کې   جریان  په   جګړې   د   سره  طالبانو  لهخو    ، نشته  نور   حکومت   افغانستان  د   که څه هم 
 اتباعو   خپلوله    وژل،  وګړو  ملکي  خپلو  د .  ورکوي  درسیو    ته  دولتونو   نورو  نړۍ  د   راتلل  پاتې  کې  ساتنه  توګه

 دا   کول،  تشریح  څرنګوالي  کولو  ادعا  د   ته  خلکو  ملکي   حتی   یا   ، لرل  نه  توان  ورکړې  د   خسارې  د   او  بښنې   د 
  چې  هیوادونه  هغه.  وکړه  مرسته  یې  کې   کولو  یت په له السهمشروع  د   حکومت  مرکزي   د   هغه څه ول چې   ټول

به ورته ښه   دا  ،دي   ښکیل   کې   جګړو  والو  وسله  نړیوالو  غیر   په  وړاندې  په   ډلو  والو   وسله  د   کې  خاوره  خپله   په
 او   مشروعیت  د   کول  پوره  مکلفیتونه  حقونو  بشري  د   او  ساتنه  وګړو  ملکي   د   چې  کړي   زده  درس  دا  چې  وي

  عملیاتو   د   مالتړ  غوڅ  د   او  متحده ایالتونه  امریکاد    ناټو،  ډول  همدې   په.  نقش لري  مرکزي  لپاره  ساتلو  د   ثبات
  رامنځته   خوا  له  ، د دویځواکونو  امنیتي   افغانڅنګه    چې  وکړي  غور  اړه  دې  په   باید   هیوادونه  غړي   ۳۵  نور

 .کې ونډه لرله سقوط په حکومت افغان د  ځواک، شوي روزل او شوي

( داعش)  والیت  خراسان  د   دولت  اسالمي  د   او  طالبانو  د   چې  ځکه   دی،   حتمي  دوام  جګړې   د   کې   افغانستان   په
 احتمال   ډیر.  ورکوي  دوام  ته  کولو  نښه  په  واقلیتون  مذهبي  او  قومي  د   ډلې  دواړه  او  دي،   کې  جګړه  په  ځواکونه

  راتلونکي  دې د    دمخه   ال   نړۍ   او  ورکړي،   دوام  ته   عملیاتو  وړاندې  په  داعش  د   هم   به  ایالتونه  متحده  چې   شته
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  بې   متحده ایالتونو  د   امریکا  د   کور  یوه  پر   کې  لوېدیځ  په  کابل  د   ۲۹  په  اګست  د  کال  ۲۰۲۱  د .  کړی دیاټکل  
  چې  وکړه  ادعا  چارواکو  ایالتونو  متحده  د .  ووژل  وګړي  ملکي  ۱۰  ګډون  په  ماشومانو  اوو  د   برید   الوتکې  پیلوټه

 CENTCOM  سینټکام   کې،   بیان  ابتدایي   یوه  په  او  ،تر هدف الندې نیولي ول  کونکي   تسهیل  داعش  د   دوی
 چاودنه  ثانويپورته شوې    څخه  موټر  د .  وویشت  هدف  سره  بریالیتوب  په  موږ  چې  یو  ډاډه  موږ: " ورکړ  راپور

  داسې   اوسه  تر  هم   څه  که  ارزوو،  احتماالت  تلفاتو  ملکي  د   موږ.  څرګندوي  شتون  موادو  وچاودیدونک  وړ   پام  د 
 .وې ش ې ثابت ېطیې یوه په بلې پسې غلبیانا ټولې د .« نشته نښې

 د   وګړو  ملکي  د   کې   ترڅ  په  بریدونو  هوایي  د   ایالتونه  متحده  کې  سومالیا  او  یمن  سوریه،  عراق،  افغانستان،  په
  مهمې  څو  یو   تلفاتو  ملکي  د .  دي  راغلي   پاتې   کې  ورکولو  په  جبران  مناسب   د   کې  صورت  په   زیان  د   او  ساتنې

ښکاره  -ېلږ  مګر .  دی  اړولی  ځانته   پام  نړیوالو  د   برید،  هوایي  کابل  د   کې  میاشت   په  اګست  د   لکه  قضیې،
و کیس  خبرونو  نړیوالو  د نه تصدیق کېږي.    وختونه  ډیری  ي،ې د شو  ې مستند چې    کې   راپور  دې  په  لکه   ضیې،ق

په رڼا کې ترسره    قوانینو  نړیوالو  د   ه اړ کړي څو خپل مکلفیتونهایالتون  متحده  ته باید اړتیا پېښه نه شي چې 
 کړي.  

 دی   نه  اړخ  نور  یې  ایالتونه  متحده  چې  شخړه  داسې  یوه  -   لري  دوام  کړکېچ  کې  افغانستان  په  چې  څنګه  لکه  او
  راتلونکو   د   ایالتونو  متحده  د   ،قانون  نړیوال  حقونو  بشري  د   اوس   باید   پرځای  قانون  بشردوستانه  نړیوال  د   -

 . دی خوندیتوب مهم حقد ژوند د  فرد  د  الندې هغه تر  چې وي  چوکاټ الرښود عملیاتو

 چې چارواکو غږ کوي    طالب  پر  سازمان  نړیوال  بښنې  د   ،کې  رڼا  په  معلوماتو  راغلو  د   کې  راپور  دغه  په
 کې   ځایونو  کومو  په  او  وڅېړي  قضیې   شوې  وړاندې  کې  راپور  دغه   په  ودروي،  وژنه  وګړو  ملکي  د   سمدستي

  په   باید   محکمه  نړیواله   جرمونو  د .  وکړي  محاکمه  عادالنه  دې  پرته  سزا  له  مرګ  د   ،تضمین موجود وي  چې
 طالبان  او.  وکړي  څیړنې  بشپړې  اړه  په  اړخونو  ټولو   د   جګړې  د   ،ګډون  په  قضیو  شویو  مستند   د   کې  راپور  دې
  میکانیزمونه   پیاوړي  او  واضح  لپاره  خلکو  ملکي  د   او  کړي   پوره  مکلفیتونه  نړیوال  خپل   باید   ایالتونه  متحده  او

 . وکړي غوښتنه جبران د  زیانونو اوښتو د  کې جریان په  جګړې د  ترڅو کړي رامینځته

 



 

 

CONTACT US JOIN THE CONVERSATION 

info@amnesty.org 

 

+44 (0)20 7413 5500 

www.facebook.com/AmnestyGlobal 

 

@Amnesty 

د بښنې نړیوال سازمان د  
یو   لپاره  حقونو  بشري 
کله   نړیوال خوځښت دی. 

سره   تن  یو  له  بې  چې 
موږ   په  کېږي،  عدالتي 

 ټولو پورې اړه لري. 
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 تېښته نشته 
 د طالبانو په الس د افغانستان د سقوط پر مهال جنګي جرمونه او ملکي زیان

  نهداسې  باید . کړه حیرانه نړۍ سقوط کابل د  السپه  طالبانو د  مه نېټه۱۵ په اګست د  کال ۲۰۲۱ د 
  مرګ ته وګړو ملکي کچه پراخه  په یې تل  چې جګړه  واله وسله لسیزو دوو د  کې افغانستان په. ایو

نوې   شدت د  وروسته اعالن تر وتلو بشپړ د  خوا له امریکا د  کې اپریل  په کال ۲۰۲۱ د  اړولې، ژوبله
 ه.  ورسید  ته  کچې

متحده ایالتونو هوایي بریدونه ترسره کړل چې په پراخه کچه ملکي  د شخړې په وروستیو میاشتو کې، 
کله چې طالبانو د نویو ولسوالیو واک ترالسه کړ، جنګي جنایتونه پیل شول. توکمیز  . وګړي یې ووژل
  افغان د پخواني حکومت مالتړي ټول د شکنجې او اعدام لپاره په نښه شوي وو.او  او مذهبي اقلیتونه

تون یې هوایي برید  کورونو د هاوانونو بریدونه پیل کړل، او په روغ رځواکونو پ  دفاعي او امنیتيملي 
 ترسره کړ، چې ټول هغه ملکي وګړي یې ووژل چې له وېرې پټ شوي ول.  

په دې راپور کې څیړل شوي بریدونه په هیواد کې د متحده ایالتونو د مداخلې په وروستي پړاو کې د  
 افغانانو د کړاوونو د یوې کوچنۍ او پاشلې، خو مهمې برخې څرګندونه کوي. 


