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 د افغانستان په جګړه کی د پنځم کال لپاره د ملکی وګړو مرګ ژوبله په زیاتیدو ده

 

په افغانستان کی د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی )یوناما( نن په وسله واله جګړه کی د ملکی وګړو د ساتنی   –مه، کابل  ۴کال د فبروری  ۲۱۰۲د 

وویل  چی د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ په همکارئ جوړ شوی دی، قعرپورټ خپرولو په موهغه کلنی  ۱۱۲۲په هکله د 

کال په افغانستان کی د وسله والی جګړی پنځم کال دی چی د ملکی وګړو مرګ ژوبله په کی مخ پر زیاتیدو وه. د جګړی د خواوو د  ۱۱۲۲چی

 سلنه زیاتیدلو المل و. ۸ژوبلی د  کی د ملکی وګړو د مرګ ۱۱۲۲خوښی تکتیکونو کی بدلونونه په 

و. په تیرو پنځو  ۱۱۲۱کال کی  ۱۱۱۷او د  ۱۹۷۱کال کی یی شمیر  ۱۱۲۱ملکی وګړو مړینی مستند کړی چی په  ۱۱۱۲کی د  ۱۱۲۲یوناما په 

 ته رسیږی.  ۲۲۸۱۱کال راهیسی  ۱۱۱۹کلونو کی په وسله واله جګړه کی د وژل شوو ملکی وګړو شمیر کال په کال زیات شوی دی چی د 

افغان ماشومان، ښځی او نارینه په زیاتیدونکی توګه په دی جګړه "د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشی ځانګړی استازی یان کوبیش وویل: 

اوی باید هڅی افغان ملکی وګړو لپاره د ډیری اوږدی مودی راهیسی جګړه ډیره ګرانه تمامیږی. د جګړی خو" هغه زیاته کړه: "کی وژل کیږی.

 "یا د ملکی وګړو مرګ ژوبله زیاته نه شی.بکی یوځل  ۱۱۲۱ډیری زیاتی کړی تر څو ملکی وګړی وساتل شی او په 

یعنی —، او د تیرو کلونو څخه یی ال اړولی دهسبب ګرځیدلی یبرخ یزیات د مرګ ژوبلی د کی د ملکی وګړو ۱۱۲۲د دولت ضد عناصرو په 

د  ۱۲۱سلنه زیاتوالی څرګندوی. سربیره پر دی،  ۲۱په پرتله  ۱۱۲۱سلنه چی د  ۹۹ړو چی په جګړه کی وژل شوی، یا د ټولو هغو ملکی وګ ۱۱۱۱

 نورسلنه کموالی ښئی.  ۱کال په پرتله  ۱۱۲۱سلنه د دولت پلوه ځواکونو د عملیاتونو له کبله منځ ته راغلی چی د  ۲۱ملکی وګړو مړینی یا د ټولو 

 .یشو منسوب ید نه ته یلور وی یڅه خواو د ګړیج د یوړجو سلنه ۷ ولوټ د یچ تلفات یملک ۱۹۷

 د. ده جهینت رییتغ د یک راتویتأث کونویتکت د خواو د ګړیج د او بدلون د کونویتکت د خوا له عناصرو ضد دولت د تلفاتد ملکی وګړو  یسار یب دغه

 انځ مهم او یوژونک اتیز ال او ،ړیک استفاده یک وادیه ولټ په کچه پراخه ال په او اتهیز خهڅ توکو دونکویچاود شوو هیتعب له عناصرو ضد دولت

 ګمر یملک کبله له دونویبر ییهوا د خوا له واکونوځ پلوه دولت. یدلځیرګ سبب تلفاتو اتویز ال د یک جهینت په یچ ړیک سره تر یی دونهیبر یوژونک

 دولت یکموال یژوبل ګمر وګړو یملک د او ید یشو کم ریشم دونویبر ییهوا د یچ یک حال یداس په ،یراغل یاتوالیز یک کال ۱۱۲۲ په یک ژوبله

 .یږیمنسوب ته واکونوځ پلوه

 ۱۱۲۲ په یچ ړیک مخ سره یژوبل ګمر یاتیز د ګړیو یملک افغان کونهیتکت یشو استعمال خوا له عناصرو ضد دولت د"رپورټ څرګندوی چی 

 دلویک وژل د و نهینار او وښځ ماشومانو، افغان د یک ۱۱۲۲ په یتوک یدونکیچاود یشو هیتعب. درلودل راتیتأث یوژونک هګتو یدونکیاتیز په یی یک

( سلنه ۱۱) برخه مهیدر بأیتقر وګړو یملک د یک هګړج روانه په یچ یستیاخ یی ژوند وګړو یملک ۷۱۹ د یچ وه قهیطر هیلو ولوټ تر او ۍنځیوای

 رڅی په نیما ضد پرسونل د یچ و ړیک اتیز استعمال بمونو شوو هیتعب یفشار یدونکیمنفجر سطهوا په انسان د عناصرو ضد دولت د" .یوړجو

 .یژیوروخ یپر واسطه کومه ای او یدیږک هښپ یپر انسان کوم شمول، په ماشومانو د کله، یچ یچو وخت هغه او یکو کار

 په ګړیو یملک تنه ۱۵۱ ،یک مجموع په. ده یشو هړلو هګتو ندهګرڅ په یک افغانستان په کچه ینړیم د وګړو یملک د کبله له دونویبر ګیمر انځ د

 ید نه ریشم دونویبر وګمر انځ د پرتله په ۱۱۲۱ د هم هڅ که. یئښ یاتوالیز سلنه ۸۱ پرتله په کال ۱۱۲۱ د یچ یشو وژل یک دونویبر وګمر انځ

 طرح یداس دیبر او یشو لیدخ یک دیبر وهی په هم یوژونک انځ اتیز کله او یشو یچلیپ اتیز ال او یشو بدله هڼب دونویبر ید د خو ،یشو اتیز

 .یشو سبب یژوبل ګمر د وګړو یملک اتویز ال د یچ یشو

 کال ۱۱۲۱ د یچ ړیک ثبت یوژن یهدفمن ۱۷۵ کچه په وادیه د ونامای. ید یشو یاتیز کی ۱۱۲۲په ی هم وژن یهدفمن خوا له عناصرو ضد دولت د

 او ړیغ انوګشورا یسول او انوګ شورا یتیوال د او یکارکوونک او نیمأمور حکومت یمحل د ولسواالن، او انیوال. یئښ یلاتوایز سلنه ۱ پرتله په

 .ید یشو یاړک هښن په یک وژنو ولډ ید په مشران یقوم او یمحل

او  "یدلځیرګ المل یوژن د افغانانو یملک ریشم اتیز د یک کال ۱۱۲۲ په دونهیبر ییهوا یک کونویتکت په واکونوځ پلوه دولت د"رپورټ وایی چی 

 یک اتونویعمل خوا له یشپ د .یئښ یاتوالیز سلنه ۷ پرتله په ۱۱۲۱ د یچ یشو ته منسوب دونویبر ییهوا و وژلګړو یملک ۲۸۹په ګوته کوی چی د 

 .یئښ یکموال سلنه ۱۱ پرتله په ۱۱۲۱ د یچ یشو راکوز ته ۱۱ یک ۱۱۲۲ په ریشم تلفاتو د وګړو یملک د خوا له واکونوځ پلوه دولت د

 د. ید ړیک ترالسه ونهټرپور مختلف هکله په تیمؤثر یدو د ساتلو پر وګړو یملک د او نوړک د سویپول یمحل د ونامای ،یک دوږاو په کال ۱۱۲۲ د

 یمحل یک مویس نوځی په خو .ید یشو هښ تیامن ،یشو مارلګ سیپول یمحل یچ یک ونویاځ هغه یچ یلیو مراجعو وندهړا اتویز ،یک یپا په کال

ال هم  ورکونه حساب او ارنهڅ رول،ټکن او قومانده ،ګننیرټ ک،یتفک یدو د او ،یشو شامل یونکړسرغ یشو ژندلیپ حقونو یبشر د یک سویپول

کړی دی. د ډسمبر په کال کی د محلی پولیسو له خوا په ځینو ولسوالیو کی د خلکو د بشری حقونه نقضول هم مستند  ۱۱۲۲یوناما په  .ضعیفه دی

لی میاشت کی په افغانستان کی نړیوالو امنیتی مرستندویه ځواکونو )آیساف( وویل چی دوی د داخله وزارت سره ځینی ګامونه پورته کړی چی د مح

 مطبوعاتی اعالمیه
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د پراخولو څخه دی پولیسو نظارت او حساب ورکونه ښه کړای شی. یوناما د دی اقداماتو هرکلی کوی او سپارښتنه کوی چی مخکی د محلی پولیسو 

 په بیړنئ او بشپړه توګه دا تدابیر عملی کړای شی.

کال په وروستی نیمایی کی، ښکاره توپیر  ۱۱۲۲د یوناما رپورټ زیاتوی چی د ملکی وګړو د مرګ ژوبلی جفرافیایی توزیع کی، په ځانګړی توګه د 

نوب ختیزو، ختیزو او شمالی سیمو کی سخته شوی ده، چی په نتیجه کی راغلی. په جنوب کی د وسله والی جګړی د شدت د کمیدلو سره، جګړه په ج

 د ملکی وګړو د وژلو زیات شمیر په دی سیمو کی وژل شوی دی.

ات د د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری، نیوی پیلی چی د مارچ په میاشت کی به په افغانستان کی د بشری حقونو په اړه انکشاف

ډیره ویروونکی ده چی سړی ګوری چی د ملکی وګړو مرګ ژوبله کال په کال په زیاتیدو ده. د دی "و شورا ته وړاندی کړی وویل: بشری حقون

 "سی.شمیرو معنی دا ده چی د افغانانو کورنۍ په رښتیا هم کړیږی. دا په طرفینو الزمه ده چی باید دا جریان ودروی او د داسی مرګونو مخه ونی

. یدلیول یزیاغ او مزاحمتونه هګتو یدونکیاتیز په کبله له ګړیج یوال وسله د یک ژوند ینځور خپل په افغانانو یعاد یک څتر په کال ۱۱۲۲ د

 خپل د افغانانو نورو ونهګزر. یئښ یاتوالیز سلنه ۱۵ پرتله په ۱۱۲۱ د یچ لړک هیاځ یب افغانان تنه ۲۸۵۱۱۱ یک کال ۱۱۲۲ په ۍامن نا او ګړیج

 یالسرس یی ته میتعل او یپاملرن ییایروغت غذا، او شوه، ستلیواخ خهڅور ای شوه محدوده ای یی یآزاد او ،ړیورک السه له ۍشتمن او لیوسا شتیمع

او د دولت پلوه او دولت  دونویتهد پراخهد جګړی د طرفونو له خوا  او یکچ یثابت یژوبل ګمر د وګړو یملک د"رپورټ څرګندوی:  .شول متأثره

 له شونویتشو او یریو دلو،یک رهیرابرس د ستونزو د ول،ډ میمستق ریغ په یی نور یرډی او مأ،یمستق ګړیو یملک ریشم ګڼ زیاتیدلو،ضد ځواکونو 

 ".ید ړیک متأثره یالر

 د یچ یکو دیکتأ ونامایکال په پیل کی داسی وړاندیزونه او نظرونه راپیدا شول چی کیدای شی د سولی د مذاکراتو پر لوری مرسته وکړی.  ۱۱۲۱د 

 حل د ړیشخ د یچ یک لهیپا هره په او ،یو ساتنه وګړو یملک د یک هګړج روانه په توب ړیلوم ړلو ولوټ تر دیبا یک اترو خبرو راز هر په یسول

  .یش کمه ورسره ژوبله ګمر وګړو یملک د یچ یکو دیتأک کولو اقداماتو مؤثرو او یجد یداس پر ،ځیرګ سبب

د افغانانو لپاره د سولی مذاکراتو او پرمختګ ارزښت او اعتبار به په دی کی وی چی : "و د څانګی مشری جورجیت ګنیا وویلد یوناما د بشری حقون

د  "یواځیهغی زیاته کړه:  د ملکی وګړو مرګ ژوبله کمه شی او په رښتینی ډول امنیت کی ښه والی راشی، په ځانګړی توګه په نا امنه سیمو کی.

د ملکی وګړو د ساتنی په موخه تدابیرو د زیاتولو له الری ممکنه ده چی د افغانو ماشومانو، ښځو  ریان کی او تر هغوی وروستهسولی د پروسی په ج

 ."ودرول شی هاو نارینه و مرګ ژوبل

 څرګندونی ځینی بیانونه اود افغان ملکی وګړو 

 راحته نا رهډی هغه. راوواهه ګزن ته لیموبا زما یرمنیم زما وروسته یقیدق وڅ وی. دهیواور آواز یچاودن د ما یچ یو یقیدق ۱۵ او یبج ۲۲ سهار د
 لیوو یهغ. و یتلل لپاره ستلویاخ خی د هلته یوځ کلن ۲۱ زما وشوه چاودنه یچ مهال هغه  لیوو راته یهغ. وو ستونزمن یی دلیپوه خبره په او وه
  وروسته ونټل وخت ږل د یم یک وړم او انویزخم په. مړوال ته روغتون زه. یو تهریچ به هغه یچ یږیپوه نه خو دهیول کړس پر یی نهیو هغه د یچ
 ما. یوژن رمنیم زما او ما ګمر یوځ د زما. وم ړیو ته کور روګمل ایب او شوم هښهو یب زه. وه یدلګیل یک سر یی پارچه وهی. ړک دایپ ړیم هغه د
 .درلود یوځ وی همدا ځیوای

 ۱۱۲۲ د نا،یو پالر د هلک یشو وژل وی د یک چاودنه وهی په توکو دونکویچاود شوو هیتعب د یک مهیس په شور دشت د فیشر مزار د تیوال بلخ د ــ

 .۱۱ یجوال د کال

 

و افغان زه یو ښوونکی یم او زه له کلی څخه دی لپاره د ولسوالۍ مرکز ته راغلم چی خپل معاش واخلم. کله چی بیرته راوګرځیدم، هلته د طالبانو ا
زه اردو او آیساف ځواکونو تر منځ جګړه وشوه. یوه جیټ الوتکه راغله او د طالبانو پر خوا یی بمباری وکړه خو هغی دوه کورونه هم وویشتل.  ملی

 تنه هم په هغه کور کی ټپیان شوی دی.  ۲۱ډیر سخت ټپی شوی وم او هغه مهال چی زه د یو کور سره نژدی وم، ومی لیدل چی نور 

 مه د یو هوایی برید یو ټپی شوی قربانی.۱۱کال د اکتوبر پر  ۱۱۲۲ت د غازی آباد ولسوالۍ کی د د کنړ والی --

 

 یشو یپټ سر زما یچ لیو رانوټاکډ. وم نه هښهو یب خو وه روانه نهیو خهڅ زما. وغوروزول بهر خهڅ یکسټ له نیمسافر نور ینځی او زه یچاودن
 ارګروز د لپاره زما یچ یکسټ زما. یشو څغو امله له پارچو د یاوسپن د یچ شته پونهټ ریشم ګڼ یک وجود ولټ په زما. شته نه خطر کوم خو

 او ماشومان ۸ زه م؟ړک یی ړجو یچ یش یکوال مرسته ماسره وکڅ ایآ. مړوک هڅ یچ میږپوه نه زه. یشو بیتخر هګتو هړبشپ په وه لهیوس ۍنځیوای
 یم یپور اوسه تر یک حال نیع په. مړوک هڅ اوس یچ میږپوه نه زه. مړورک ډۍوډ دیبا یچ ،ید کم خهڅ کلونو ۲۱ له یی مشر او لرم الیع

 اصولو یاسالم د دا. یودرو ید یوژن خلکو ناهګ یب د یچ میووا ته انویاغی مړغوا زه. ړیک مصرف عالج خپل په( الرهډ ۱۱۱) ۍافغان ۱۱۱۱۱
  .ید خالف

 .یپټ وی دیبر ګیمر انځ د یټین 21 د یاشتیم د جون د کال 1122 د یک ارښ په کندز د تیوال کندز د

 

ډزه به یی پری کړی وی. مخکی له دی چی زما ورور  ۱۱۱زما ورور ما ته وویل چی د ملی اردو سرتیرو د هغه پر موټر ډزی وکړی او ممکن 
کلنه وه. په موټر کی یواځی زما  ۵هغه صرف  وکړای شی چی خپل موټر د یو دیوال شا ته پناه کړی یو ګولۍ پر موټر ولګیده او زما لور یی ووژله.

کالو څخه کم و. زه نه پوهیږم چی د ملی اردو سرتیرو ولی په موټر ډزی کولی په داسی  ۹ماشومان ناست وو او تر ټولو مشر ماشوم له  ۱ورور او 
مونږ بیخی خوابدی او نا امیده یو. که دی خلکو ته حال کی چی هغوی څو دقیقی وړاندی موټر تالشی کړی و. د دی کار لپاره هیڅ دلیل موجود نه و. 

 سزا ورنه کړای شی نو هر څه به پیښ شی.
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کال د نومبر  ۱۱۲۲کلنی نجلۍ پالر چی د افغان ملی اردو سرتیرو له خوا یوی پوستی سره وویشتل شوه، د پکتیا والیت د ګردیز ښار، د  ۵د یوی  --
 مه.۹

 

 ساتنی کلنی رپورټ د جګړی خواو ته الندی سپارښتنی وړاندی کوی:کال د ملکی وګړو د  ۲۱۰۰د یوناما د 

 ته عناصرو ضد دولت د

 د ژوند حق  او ،ړیک مراعات ید اصول ولوین د رویتداب یاطیاحت او تناسب ک،یتفک د او ،ړیوک ید متابعت نویقوان دوستانه بشر والوړین د
  .دی وساتی

 ریغ او کهیتفک یب د او ړیک منع خهڅ استعمال له انویش یداس د ید ړیغ خپل ،یودرو ید استعمال توکو دونکویچاود شوو هیتعب یفشار د 
  .ړیک کارهښ تعهد علنأ ید یک برخه په یمنع د استعمال د وسلو مجاز

 یملک شمول په ماشومانو او وښځ د یچ یودرو دی کول سره تر دونویبر وژونکو انځ د هګتو کهیتفک یب او کول هښن په وګړو یملک د 
وګړو  "ملکی"، او د یورکو جواز وژلو د یهغو د او دونویبر وګړو یملک پر یچ یوځرګو رتهیب ید اوامر هغه او ،یرسو انیز ته وګړو

 لپاره دی هغه تعریف وکاروی چی د نړیوالو بشردوستانه قوانینو سره برابر وی.

 یودرو یحمل ،ید هونیاځ مصؤون یمخ له نویقوان بشردوستانه والوړین د چی جوماتونه، لکه ،دی ونویاځ پر عبادت د.  

 یملک یچ ړیغ هغه او یکو ونهښالر یساتن د خهڅ یژوبل ګمر د وګړو یملک د ته وړغ یدو د یچ ړیک صادر ید اتیهدا او حهیال یداس 
 .یش تلښوغو حساب ید خهڅ یهغو د ،یکو یپټ ای یوژن ګړیو

 ته حکومت افغانستان د

 وګړو یملک د سافیآ د ،یشو بیتعق او ارنهڅ قهیدق او وخت پر ویښپټولو  یژوبل ګمر یملک د خوا له واکونوځ یتیامن افغان یچ لپاره ید د 
، ورکونه حساب، ساتنه وګړو یملک د وڅ تر ،ړیک ړجو مټی وی دی یک اردو یمل افغان په ید رڅی په مټی د لوړو هځمن له د یژوبل ګمر د

  .یش ال ښه کړای ترمیمی تدابیر او جبران

 ړیکرو ګننیرټ یک برخه په لیبد استعمال د واکځ یوژونک د او کونویتاکت اتولو،یز یجیتدر د یقو د ته واکونوځ ولوټ یچ ړیک ید منهډاډ .
  .ړیک یاندړو خدمات یپوهاو عامه د ید موخه په او ورڅخه د خلکو د خبردارئ قیتطب د جرونویپروس سمو د کاروانونو او پوستو یتیامن د

 یبشر او نویقوان بشردوستانه والوړین د ید ته( نور او سیپول یمحل س،یپول یسرحد س،یپول یمل اردو، یمل) واکونوځ یتیامن یمل فغانا ولوټ 
 د واکونوځ یتیامن یمل افغان د او یش لګڼو یالزم روزنه ولډ دا یچ ړیک ید منهډاډ او ړیورک روزنه یک برخو ولوټ په نویقوان حقونو

 .ځیرګو برخه امرګپرو د ګننیرټ

 یدفاع یمحل نورو او ښه کړای شی تر څو د دوی ید زمونهیکانیم یورکون حساب او یارنڅ ،ییتزک جذب، او جلب د پولسو یمحل افغان د 
 یک صورت په دویښیپ د اووشی  یویمخن مویجرا او یونړسرغ خهڅ حقونو یبشر د ،ید یالند رولټکن تر حکومت د یچ خوا له واکونوځ

  .یشورسره و ندچل مناسب

 ته واکونوځ یتیامن والوړین

 او دلویک یپټ او وژلو د وګړو یملک د یک انیجر په کولو یعمل او ولوړجو پالن د دونو،یبر ییهوا هګتو ګړیانځ په اتونو،یعمل ینظام ولوټ د 
  .ړیوک کتنه ایب اتویهدا او طرزالعملونو ولوټ د ید موخه په یویمخن د یخسار د ویشتمن یملک د

 اراده قوماندان د سافیآ د دی لپاره ساتلو یخوند د ویشتمن د یهغو د او کمولو د اخالل د ژوند د وګړو یملک د ،یویمخن د تلفاتو یملک د 
 مشرتابه یمحل د ،ړیک یعمل هګتو هړبشپ په ید" اتیهدا یکیتکت اتویعمل د خوا له یشپ" د یټین ړۍلوم د سمبرډ د کال ۱۱۲۲ د ،یش یعمل
 ړیک قیتشو ید واکونهځ یتیامن یمل او ،ړیک کیشر معلومات وروسته، اوهم مهال پر اتویعمل د مخه، د اتویعمل تر دهیبر ممکنه تر ید سره

  .ړیوک یمشر اتویعمل یداس د یچ

 ال د سره ولنوټ او وګړو یملک شوو  زمنیاغ د او ،ړیک اصالح ید طرزالعملونه جبران د ،ړیورک وده ید ته یورکون حساب او تیشفاف 
 عامه په یموندن (JIAT) مټی د یارزون د ،یشو سبب یژوبل ګمر یملک د یچ هړا په ویښپ هغو د هګتو ۍنیړب په ید لپاره ولوګنټی کوړیا وښ

  .ړیک یخپر سطحه

 او نظارت یهغو د او ینړک سویپول یمحل افغان د یچ ړیک یعمل اقدامات یداس ،یش یدایک یچ ژر ومرهڅ ید سره حکومت افغانستان د 
 یدفاع یمحل د یچ ړیک منحل رتهیب ید یلډ هغه یولټ او ،یراش یوال هښ یک ونهښالر او ګورنیټمان کچه په یساح د او ورکونه حساب

 .یکو تیفعال بهر یولک تر حکومت د هګتو په واکځ
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______________________________ 

 د ایډیټرانو لپاره یادونه:

 تو لپاره مهربانی وکړئ په الندی پته اړیکه ونیسئ:د وړاندی معلوما

 د ستراتیژیکو روابطو او د ویاد واحد

 په افغانستان کی د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی )یوناما(

 http://unama.unmissions.orgد رسنیو د اړیکو تفصیل آنالین دلته وګورئ: 

 ناما ویاندان:د یو

 503 662 797 (0) 93 +   اغلی نیالب مبارز:

 504 662 797 (0) 93 +  ښاغلی نظیف هللا ساالرزی:

 358 250 700 (0) 93 +  ښاغلی ډان مک ڼارټن:

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), Kabul, Afghanistan 

All media contact details are online at: http://unama.unmissions.org 

http://unama.unmissions.org/
http://unama.unmissions.org/

