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 په بیساريکال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتوکچه  ۲۰۱۶افغانستان: د 

 ول لوړې کچې ته رسیدلی  ــ د ملګروملتونو رپوټډ

د روان کا ل په لومړيو ښيي چې رپوټ، چې د دوشنبې په ورځ خپور شو د ملګروملتونو  - مه۲۵کال د جوالی  ۲۰۱۶د  ،کابل
دي يکړد ملکي تلفاتو ثبتول پيل يوناما کال راهيسې چې  ۲۰۰۹له . تنه ملکيان وژل شوي او ټپيان شويدي ۵،۱۶۶شپږو مياشتو کې 

کال د جنورۍ له لومړۍ نيټې څخه، چې  ۲۰۰۹د ، چې يو په دريمه يې ماشومان دي. دهکچه  هترټولو لوړدا شميره د ملکي تلفاتو 
ته مرګ ملکيانو تنو  ۶۳،۹۳۴مې نيټې پورې ټول ټال  ۳۰کال د جون تر ۲۰۱۶ملګرو ملتونو د ملکي تلفاتوثبتول پيل کړيدي د 

 .تنه نورپکې ټپيان شويدي ۴۰،۹۹۳تنه يې وژل شوي او  ۲۲،۹۴۱ژوبله اوښتې، چې  

پورې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونودمرستندويه پالوي )يوناما( د تر پايه جون مياشتې  له لومړۍ دجنورۍ  دد روان کال 
کال د لومړيو  ۲۰۱۵تنه نورو ټپي کيدنه ثبت کړيده. دملکي تلفاتو داکچه د  ۳۵۶۵تنو وژنه او د  ۱۶۰۱د  ېڅانګبشري حقونو 

کال راهيسې د شپږمياشتنيو دورو په ترڅ کې د ملکي  ۲۰۰۹په دې توګه دا له  شپږو مياشتو پرتله څلور په سلو کې زياتوالی ښيي.
  .تلفاتو تر ټولو لوړه کچه ده

چې د ملګرو ملتونو د بشري  –ټپيان(  ۱۱۲۱تنه مړينه او ۳۸۸تنه ماشومان هم شامل دي ) ۱۵۰۹د سږکال په ملکي تلفاتو کې 
کال راهيسې د شپږو مياشتو په موده کې د ماشومانوتر  ۲۰۰۹ولي، چې دا له شميره ب“ او د شرم وړويرونکی  ”هغه مشرحقونو 

  .ډيرتلفات دي ټولو

يعنې د د شميرو د  ميتودولوژید (. دي ټپيان شوي ۳۷۷وژل شوي او  ۱۳۰) ميرمنو ته هم تلفات اوښتي دي ۵۰۷په دې لړ کې 
او د پيښو د قربانيانو د جنسيت د تشخيص په برخه کې محدوديتونو ته په کتو سره، ويلی  محدوديتونوتحليل د ډول جمع کولو د 

 .شوي شوچې د ميرمنو تلفات قطعا په مکمل ډول نه دي رپوټ

د ت کې په حقيقتو ټينګار وکړ، چې دغه رپوټ واميچي يامامي او د يوناما مشر تددافغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاز
له جګړې د ملکي وګړو د خونديتوب لپاره ټول تر الس الندې امکانات ” ، چېحسابيږيجګړې ټولو ښکيلو غاړو ته يوه غوښتنه 

  .“ وکاروي

 دکه هغه د بيلګې په توګه په دغه رپوټ کې هره مستنده  شوې ملکي مرګ ژوبله ”د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وويل : 
ددې ښوودنه کوي، وژل شوي او يا ټپيان شوي وي په روغتونونو کې د درملنې پرمهال  او عبادت ، کار، زده کړو، د اوبو راوړلو

لکي ، چې د موبلل شيچې  ټول په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي، او دا رپوټ بايد د جګړې ټولو ښکيلو غاړو ته  يوه غوښتنه 
هغه شعارونه چې اړين ګامونه له ځانه سره ” هغه زياته کړه: “ پورته کړي.تلفاتو د کمولو او ملکيانو د خونديتب لپاره الزم ګامونه 

 “.په اړه قضاوت وکړيد سلوک په جګړه کې د ټولو ښکيلو غاړو  ونه لري کافي نه دي. د افغانستان خلک او تاريخ به

 ۶۳،۹۳۴ددغو  څرګندونې انيانو او د هغوی د کورنيو د قرب” د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشرزيد رعدالحسين  وويل: 
“. کال راهيسې اغيزمن شويدي ۲۰۰۹دي، چې په دغه اوږده جګړه کې له  کيسېغموونکی او خواشينونکی وژل شويو او ټپيانو 

هغو کورنيو چې د ډودۍ ګټونکی يې له السه ورکړی مجبوره شويدي، چې خپل ماشومان له ښوونځي بهر کړي او د ”هغه وويل: 
الس او پښې يې پرې شويدي نشي کولی، چې د خپلې کورنۍ . هغه موټرچلونکي، چې يکورنۍ د ساتنې پيټی ورله غاړې شويد

 و پرمهالراګرځيدبيرته  دلپاره نفقه ومومي. هغه کس، چې بازار ته د خپلو ماشومانو لپاره د خوراکي توکی د رانيولو لپاره تللی، 
مالي توان د نه لرلو له کبله د خپلوماشومان بې روحه جسدونه ويني، هغه چې پښه او مال يې ماته شوې کورنۍ يې نشي کولی، د 

د هغه درملنه وکړي، هغه پلرونه او ميندې، چې د خپل ځوی د بدن  پاتې ټوټې يې په پالستيکي کڅوړه کې راټولې کړې ... يوازې 
شويدي، چې  يوپردريمه وژل شوي او ټپيان يې ماشومان دي رامنځ ته دغه ډول پيښې  ۵،۱۶۶په تيرو شپږو مياشتو کې لږ ترلږه 

 “ .ډول خبرداری ورکونکي او د شرم وړ دي خاصچې په  ،

 ېهغه تاوتريخوالی چې په دغه رپوټ کې په ښکاره ورته اشاره شوې ، له بشري حقونو څخه يولړ بالقوه سرغړون”زيد زياته کړه: 
د جدي خطرونو په منلو سره شته دي، چې له افغانستان څخه ترمديترانې او ترهغه ورها خوا يې پراخوالی موندلی او ډيرافغانان 

د جګړې ښکيلې غاړې بايد په قصدي ډول د ملکي وګړو وژنه او د ” هغه زياته کړه: “ دي.په بهرکې د پناه غوښتلو په لټه کې 
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ې انود وژنچې د ملکي ،ملکي خلکو د اوسيدو په سيمو کې د درنو وسلو کارونه بنده کړي. دارنګه بې توپيره بايد د هغو کسانولپاره
  .“ مسوول دي معافيت پای ته ورسول شي

تلفاتو مسوول دي، خود حکومت پلوو ځواکونو لخوا د (  ٪۶۰په داسې حال کې چې د حکومت مخالفين الهم د ډيرو ملکي تلفاتو )
 مدېله لومړۍ د جون تر وروستۍ نيټې پورې لوړوالی راغلی دی. د يوناما د ه ملکي تلفاتو په کچه کې د همدې کال دجنورۍ 

په سلو کې  ۲۳چې د ټولو تلفاتو  تنو ته مرګ ژوبله اوښتې، ۱۱۸۰رپوټ پراساس په دغه موده کې دحکومت پلوو ځواکونو لخوا 
په سلو کې زياتوالی پکې ښکاري، چې لومړنی المل يې په ځمکنيو جګړو کې ددوی  ۴۷او د تيرکال د همدې مودې پرتله  جوړوي

  .ښکيلتيا بلل کيږي

د ملکي تلفاتو د لوېې برخې اصلي المل بلل کيږي. ورپسې ځانمرګي او پيچلي ډله ييزبريدونه او ځای پرځای  ښتېنالهم ځمکنۍ 
په سلو کې وژل شويو او ټپي شويو ماشومانوالمل د جګړې ناچاوده توکي دي، او په دې  ۸۵ شوي چاوديدونکي توکي راځي. د

رپوټ کې داسې پيښې ثبت شويدي، چې يو زيات شميرماشومان له دغه ډول توکو سره د لوبو کولوله کبله وژل شوي او ټپيان 
ماشومانو د هاوان يوه سرګلوله پرپاخه ”يټه مه ن ۱۳شويدي. په يوه پيښه کې، چې په دغه رپوټ کې مستنده شوې، د اپريل په 
 “ .سړک ددې لپاره وغورځوله چې ايسکريم پرې واخلي، خو چاودنه يې وکړه

زره افغانان نوي له خپلو سيمو بيځايه شويدي، چې د  ۱۵۷،۹۸۷په دغه موده کې، چې په رپوټ کې تر پوښښ الندې راغلې 
ی پکې راغلی دی. په دې سره د جګړو له کبله د ټولو کورنيو بيځايه شويو په سلو کې زياتوال ۱۰تيرکال همدې مودې پرتله 

   .ميليونه کسانو ته رسيږي ۱،۲افغانانوتخميني شمير

رپوټ همدارنګه يوشميرنورې جدي بشري سرغړونې هم ثبتې کړيدي، چې په عامه ځايونو کې په قصدي ډول د ښځوپه نښه کول 
ومانو کارول، پرنجونو او هلکانو جنسي تيری، په ښوونيزو او روغتيايي مرکزونو بريدونه، او وژل، په وسله والو جګړو کې د ماش

يرغمل کول او اعدامول هم پکې شامل دي. د بشري حقونو په مدافعينو، ژورناليستانو، حقوقي کارکونکو او قاضيانو هم بريدونه 
ڼل شويدي. په يوه ځانمرګي بريد کې، چې د رسنيو په وړاندې ګ“ نظامي موخې” شويدي، او په ځينوپيښو کې دوی هم د طالبانولخوا

نور پکې  ۳۰مه نيټه ترسره شو، د طلوع تلويزيون اوه کارکونکي د اتو وژل شويوملکيانو په ډله کې ووژل شواو ۲۰د جنورۍ په 
  .ټپيان شول

رروغتون د هوايي بريد د ( پMSF)انو په دغه رپوټ کې دارنګه د تيرکال په اکټوبرمياشت کې په کندوز کې د بې پولې ډاکټر
بشپړوخپلواکو، بې پرې، روښانه او اغيزمنو پلټنو ته اړتياده چې ”او ټينګار شوی، چې د هغې پيښې  شوېپلټنو پايلو ته هم اشاره 
  .“ يې تشخيص شياړخونه ممکنه جرمي ښکيلتيا 

په هيواد  چې ټينګاريې کړی،اړتيا روښانه کړې او ته د ځواب ورکولو او عدالت ټينګيدو  وسرغړونټولورپوټ د بشري حقونو دې 
 د بشري حقونو د سرغړونو پهکې د سواد ټيټې کچې ته په کتو سره بايد قربانيان او د هغوی د کورنۍ غړي مجبوره نه وي، چې 

  .وړاندې کړي ونهليکلي ډول شکايتپه چارواکو ته پلټنو د ترسره کولو په موخه اړه د 

د يوې ژوبله پرافغان ولس دتحميل شوې  پراخې وسله والې شخړې تو او زيد دواړو په دې ټينګار وکړ، چې دغه مرګ ويامام
  .ټول زيانونه او محدوديتونه په ډاګه کړيد جګړې برخې تصويروړاندې کوي او نه دی توانيدلی، چې 

يشت او سرپناه، د اوږدمهالو جګړو له اوږدې مودې راهيسې، روغتيايي او ښوونيزو مرکزونو، مع” تو وويل:ود يوناما مشريامام 
تګ راتګ ازاديو اوپه لويه کې مدني، سياسي، اقتصادي او اجتماعي او کلتوري حقونو ته الس رسی د ميليونونو افغانانو ته لپاره 

   “ .له ننګونو سره مخامخ کړيدی

 
*** 
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۲۰۱۶-۲۰۰۹جون  -ټول ملکي تلفات جنوري 
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حکومت مخالف 
٪۶۰عناصر

حکومت پلوي ځواکونه 
۲۳٪

د حکومت پلوو او 
و حکومت مخالفو ځواکون
ترمنځ ګډو جګړو کې 

۱۳٪

د جګړې ناچاوده 
٪۴پاتې شوني مواد 

کال پورې ملکي مرګ ۲۰۱۶جون  ۳۰په جګړې کې د ښکیلو ډلو د لوري د جنورۍ څخه تر 
ژوبله

٪۳هوايي عمليات 
قصدي او هدفي وژنې 

۱۱٪

ځانمرګي او پيچلي 
٪۲۰بريدونه 

ځای پرځای شوي چاوديدونکي 
٪۱۷توکي 

٪۳۷ځمکنۍ جګړې 

٪۶دجګړو ناچاوده توکي

٪۵نور 

جون پورې د تاکتیک او پیښو د څرنګوالي په اساس ملکي ۳۰کال له جنورۍ تر ۲۰۱۶د 
مرګ ژوبله
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