
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

نســـــتاناـــاففـــ  
 په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو خوندي ساتنه

  ۷۱۰۲کلنی راپور 
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ټول راپورونو کې چې دلته ی  ې حواله ورکړل شوې د یوناما په ویب پاڼه په الندې  اړه د دې راپور سربیره د ملکي وګړو د خوندي ساتنې په
  reports-civilians-of-http://unama.unmissions.org/protection: ادرس  د الس رسي وړ دي

 عمرسبحاني/ رویټرز  ©په لومړي مخ تصویر: 

ومات ات د ډله ییز برید یو تن قرباني د جنېټه د کابل په ښار کې قلعه نجاران سیمه کې د اهل تشیع په امام زمان جوم ۵۲د اګست په 
واسکټ وچاوه، چې ورپسې څلور نور بریدګرو لمونځ  د لمانځه په مهال جومات کې ځانمرګی د باندې راوړل کیږي. یو بریدګر د جمعې 
د  -نور ي  ې ټپيان کړل. داعش/ د شام او عراق اسالمي دولت ۵۲ملکي خلک ي  ې ووژل او  ۵۲کونکي په ټوپک او ګرینیډ په نښه کړل، 

 خراسان والیت د برید مسؤلیت ادعا وکړه.
 

  

http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
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د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د سر منشي  “په راپور کې ټکان ورکونکي شمېرې د جګړې د اغیز کره معلومات وړاندې کوي، ”

شمېرې یواځې د بشري زیان او کړواونو هغه دردونکی انځور وړاندې کوالی نشي، کوم ” ځانګړي استازي ټډا میچي یما موټو وویل،
 “ چې عام خلکو او په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو ته اوښتی.

 ۵۱۰۲ملګرو ملتونو د سر منشي ځانګړي استازی، کابل ، فبروری د افغانستان د پاره د  ،ټډا میچي یما موټو
 
په بس کې سفر کوي، په جوماتونو کې عبادت کوي، د هغې ودانۍ له څنګ تیریږي چې  –ملکي افغانان چې ورځني ژوند ته ځي  ”

کې ژوند کوي، خو هغه څوک چې د  هر کال له بل کال وروسته په نا امنۍ او ډارد افغانستان خلک .  په نښه شوې، وژل کیږي 
خلکو د ژوند اخلي او ژوند ي  ې ویجاړوي د مجازاتو معافیت مومي . داسې بریدونه د بشردوستانه قانون له مخې منع دي او کیدای 

 “شي په زیاتو پېښو کې جنګي جرایم وشمیرل شي. د دې مرتکبین دې حتما مشخص شي او عدلي تعقیب شي. 
 ۵۱۰۲ګرو ملتونو د بشري بشري حقونو عالي کمیشنر، جنیوا، فبروري الحسین، د مل عدزید ر 
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 صالحیت/واک

کال دغه راپور، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو  ۵۱۰۲په افغانستان کې په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړوند د 
 دسمبرکال د جنوري له لومړۍ نېټې څخه د  ۵۱۰۲مرستندویه پالوي )یوناما( د بشري حقونو د څانګې له خوا چمتو شوی دی، چې د 

 نغاړي.نېټې پورې موده را ۵۰تر 

دغه راپور د یوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا د هغه صالحیت او واک له مخې چمتو شوی دی، چې د ملګرو ملتونو د امنیت 
( پریکړه لیک پر بنسټ یوناما ته ورکړل شوی تر څو د ملکي وګړو وضعیت وڅاري، د دوي د خونديتوب ۵۱۰۲) ۵۵۲۲شورا له خوا د 

ې همغږې کړي، حساب ورکول تقویه کړي او د بنسټیزو ازادیو او بشري حقونو د احکامو، چې د افغانستان د باوري کېدو په موخه هڅ
په اساسي قانون او نړیوالو تړونونو کې، چې افغانستان ي  ې غړيتوب لري تسجیل شوي دي، په بشپړ ډول پلي کیدو کې مرسته وکړي، 

 ځو له خوا د هغوی له ټولو حقونو څخه د برخمن کیدو سره تړاو لري.په ځانګړي ډول د هغو احکامو په پلي کولو کې چې د ښ

( شمیره پریکړه لیک چې په افغانستان کې د وسله والو شخړو په ترڅ کې د ملکي وګړو د وضعیت او په ځانګړي توګه د ۵۱۰۲) ۵۵۲۲
 ملکې وګړو د مرګ ژوبلې په اړوند روانې څارنې او راپور ورکونې ته اهمیت ورکوي.

ما یو لړ فعالیتونه تر سره کوي چې هدف ی  ي په ملکې وګړو د جګړې  د اغیزو راکمول دي لکه: په خپلواکه او ناپيلې ډول د داسي یونا
پیښو څارنه چې د ملکي  خلکو د مرګ ژوبلې المل ګرځي؛ په وسله والو جګړو کې د زیانمن شویو ملکي وګړو د ساتنې د تقوی  ې په موخه 

ونو پیل چې د نړیوالو بشري  حقونو او د بشر پالنې د نړیوال قانون او د افغانستان د اساسي قانون او نورو مالتړ؛ او د داسي نوښت
 قوانینو سره سمون ولري او په جګړه کې د ټولو ښکیلو غاړو له لوري رعایت شي. 

 برخمن شوی دی.   دا راپور د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر د تخنیکې معلوماتو څخه
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 میتودولوژي 

یوناما د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه تر هغه ځایه چې ممکن وي د مرګ ژوبلې په  سیمه کې څېړي، له مخلتفو سرچینو سره په  
رې پېښې هپراخه کچه سال مشورې کوي او بېالبېل معلومات راغونډوي چې د اعتبار او ریښتینتوب له مخې ارزول شوي وي. یوناما د 

په څېړنه او  تحلیل کې زیاته هڅه کوي چې تر شوني بریده له مختلفو سرچینو څخه راټول شوي معلومات او نظریات کره او کنترول 
کړي، لکه د عیني شاهدانو، قربانیانو او په مستقیم ډول د زیانمن شویو وګړو، د نظامي کارکوونکو )د افغان حکومت او نړیوالو نظامي 

د دولت وسله واله مخالفینو په ګډون(، د کلي/ ولسوالۍ او والیت ځاي  ي چارواکو، مذهبی او د ټولني د مشرانو او نورو برخه ځواکونو، 
 والو څرګندونې.

یوناما ټول معلومات د پیښو له سیمې څخه د مستقیمو لیدنو، د پېښو له ځای څخه د السته راغلو موادو، شواهدو او مدارکو د فزیکي 
د روغتونونو او روغتیاي  ي مرکزونو څخه د لیدنو، د تصویرونو او ویډیوګانو، د ملګرو ملتونو د امنیت او مصؤنیت د څانګې او ازمویني، 

نورو ادارو راپورونه، د دوهم الس سرچینو او د هغو معلوماتونو له الري راغونډوي چې د نا حکومتي سازمانونو او درېیمګړو سرچینو له 
 خوا ترالسه شوي وي. 

ن، اد ملکي تلفاتو د هرې ځانګړې پېښې د کره کولو لپاره یوناما لږ تر لږه درېو مختلفو او خپلواکو سرچینو ته اړتیا لري لکه قرباني، شاهد
طبی پرسونل، ځاي  ي چارواکي، په جګړه کې د ښکېلو غاړو له خوا تایید، قومي مشر او یا نوري سرچېنې. تر هغه ځایه چې ممکن وي 

ربانیانو یا د پېښو د عیني شاهدانو په مستقیم شهادت او د پېښي د ځای پر پلټونو والړ وي. دغه ډول څېړنې تل ممکنې معلومات د ق
نه وي ځکه د پېښې ځای ته د امنیتي ستونزو له امله السرسی محدود وي. په داسي وختونو کې یوناما په یو لړ تخنیکونو باندي اتکا 

 خو معتبرو شبکو څخه معلومات تر السه کړي او د اعتبار او باور له مخې ي  ې کره کړي.کوي چې د امکان تر بریده د پرا

کله چې د ملکي تلفاتو پېښې مستندي کیږي، یوناما هڅه کوي د جندر په لحاظ د بېالبېلو سرچینو سره او همدارنګه د نژادي ليږکیو، 
ې کوي. په دي ډول یوناما د زیانمنیدونکو سرچینو د ساتنې لپاره قومي او مذهبي ډلو او په ټولنه کې له منزوي شویو ډلو سره مشور 

هڅې کوي چې کیداي شي د معلوماتو د برابرولو له امله له غبرګونونو سره مخامخ شي او له دوی سره په خوندي ځایونو کې ګوري او له 
سره  کوي چیري چې ښاي  ي دغه سرچینې د ګواښ ښځو سره د مروجو ټولنیزو نورمونو سره سم مرکې کوي او په هغو ځایونو کې څېړني نه

مخامخ شي. دغه راز یوناما د ملکې تلفاتو په اړه د څارنې، مستندکولو او مدافعه کولو تمایالتو څخه  په فعاله ډول مالتړ کوي چې په 
 پورتنیو یادو شویو ډلو باندي اغیزه کوي. 

 ې څخه ډاډمنه نه وي، دغه ډول پېښې نه تاییدوي. ناتایید شوي پېښې په دېکله چې یوناما د یوې پېښې په اړه د معلوماتو له کره وال
راپور کې نه دي ځاي شوي. په ځینو قضیو کې تحقیقات ښاي  ي مخکي له هغه چې نتیجي ته ورسیږي څو اوونۍ وخت ونیسي. دا په دې 

ارسیږي چې بیا نوي شي ځکه چې تازه معلومات ر معنا ده چې د ملکي تلفاتو په اړه ارقام چې له یوې پېښې څخه مستند شوي وي ښاي  ي 
او په تحلیل کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. په کوم ځاي کې چې معلومات ښه څرګند نه وي او تر څو چې معتبر او قناعت بخښونکي 

رته قضیه تړل لو پشواهد السته نه وي راغلي نو نتیجه ګیري تر هغو نه کیږي، څو پوري چې د قناعت وړ شواهد الس ته راشي، له پای
 کیږي او په احصایوي راپور کې د هغي خبر نه شاملیږي. 

 يپه ټولو مواردو کې د بشرپالنې نړیوال قانون د تطبیق وړ ټول نورمونه یوناما ته الرښودنه کوي. په ځینو پیښو کې د ځینو قربانیانو ملک
ه اختالف موجود وي. یوناما ملکې کسان هغه اشخاص ګنې موقف نه شي کیداي چې په قطعي ډول سره په ګوته شي یا د هغه په اړ 

چې د وسله والو ځواکونو او یا د کومې منظمې وسله والې ډلې غړیتوب ونلري. یوناما ملکی تلفات په هغه وخت کې نه مستند کوي 
ه د هغو کسانو وي، او ن چیري چې ملکي شخص د مړینې یا ژوبلې په وخت کې په مستقیم ډول په وسله واله نښتو  کې برخه اخیستي

مړیني او ژوبلې مستندي کوي چې له بریدونو څخه خوندي وي خو د بشرپالنې د نړیوال قانون الندي ملکي کسان نه دي لکه د وسله 
. یوناما د جګړې د عمر نارینه کسان ملکیان یا جنګیالي نه تصور کوي، بلکه دغه ډول قضاوت 1والو ځواکونو طبي او مذهبي پرسونل

                                                                        
 لپاره د حقوقي چوکاټ څپرکي وګورئ . د زیاتو مالوماتو 1 
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/راپور یهئه حادثه پوري د تړلو موجودو حقایقو پر بنسټ کیږي او مستندوي. چیرې چې پوره مالومات نه وي، دغه ډول تلفات په احصاپ
 کې نه ځایوي.

کال کې یو بریښنای  ی  ۵۱۱۲په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه د خپل راپور او ارزونې څخه د مالتړ په موخه، یوناما په 
ډیتابیس جوړ کړ. ډیتابیس داسې طرح شوی، چې د معلوماتو سیستماتیکه، یوشان او اغیزمنه ټولونه او د مالوماتو تحلیل اسانه کوي، 

 چې د جنس، عمر، مرتکب، تاک تیک، وسلې او نورو ک ټګوریو په لحاظ د مالوماتو ویشل او تحلیل هم په کې شامل دي.

وي، نو یوناما هر ډول هڅه کوي چې د امکان تر حده پوري په دقیق ډول په ملکي مرګ  څرنګه چې په جګړه کې ډیرې غاړې ښکیلې
ژوبله کې مسؤل لوری په کره او مشخصه توګه په ګوته کړي. خو دا مساله په عملیاتې چاپېریال کې د ځېنو اړوندو محدودیتونو لکه د 

اصرو چینو پاتې راتلل چې د ګڼ شمېر نظامي فعالینو یا دولت ضد عنځینو نظامي عملیاتو ګډ ماهیت، او په ډیرو پېښو کې د لومړنیو سر 
 ) یاغیانو( په منځ کې توپیر وکړي یا داسي حاالت چېرې چې هیڅ لوری د یوې پیښې مسؤلیت نه مني له امله تل شونې نه ده. 

مرتکب ”ې مسؤل ګڼې او یا هغه پېښې چیوناما د ملکي تلفاتو د هر هغه پیښې لپاره دولت پلوه ځواکونه یا دولت ضد عناصر په ګډه 
لکه داسي پېښې چې له جګړو څخه د پاتې شونو توکو چاودنې چې په قاطع ډول  یوه لورې ته هم نه شي “شخص ی  ې معلوم نه وي

 منسوبیدالی او یا کیدای شي له پخوانیو جګړو څخه پاتي شوي وي.

د دولت پلوه ځواکونو او د دولت ضد وسله والو ډلو تر منځ د ځمکنیو نښتو پر مهال چې کله ملکی مرګ ژوبله یوه لوري ته هم منسوب کېدای 
 نه شي، نو یوناما داسې پیښه په یوه جال ک ټګورۍ کې چې دواړو غاړو ته منسوبیږي، اچوي. 

ړې دي او مني چې په عملیاتي چاپیریال کې د محدودیت په پام کې نیولو سره یوناما ادعاء نه کوي چې په دغه راپور کې احصاي  ې بشپ
 کیداي شي د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې پوره راپور ي  ې نه وي ورکړی.
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 لنډیز

او هر او زه د جومات په دویم منزل کې وو او جانمازونه مو ایله خپاره کړي وو چې همدا مهال مو د ډزو غږونه واوریدل  زما مور، وریره”
کس د عمومي دروازو په لور په منډو شو. دوي د الندې منزل د زینو څخه په موږ ډزې پیل کړې چې خلکو بیرته د لمانځه خونې ته 

زما وریره هم ولګېده او پر ځمکه پریوته. زما ښی  ی –ورمنډه کړل او همدغه مهال زما خوارکۍ مور په مرمۍ ولګېده او پر ځمکه ولوېده 
دې ټپ ي شو چې زه هم راولوېدم او زما ډیره وینه ضایع شوه. زموږ د مرستې لپاره هیڅوک رانغلل چې یوه لویه چاودنه الس څنګل ته نږ 

وشوه چې زه په ډېرو زیاتو ماتو شویو شیشو په مخ او سینه باندې ټپ ي شوم. کله چې زه په هوښ شوم نو ومې لېدل چې مور مې هلته 
م حرکت کولو او چې چاپيره مې وک تل زما وریره هم هلته پرته وه،    هغه په هوښ کې وه خو شاید هغې نه تنفس او نه ی  ې کو –پرته ده 

هغه په شاک کې وه او د ویرې له امله چوپ وه. کله چې په روغتون کې وو نو د مور په اړه به مې پوښتنه کوله خو زموږ مشر ورور راته 
ن څخه خارج شو او کورته راورسیدم نو ورور مې راته وویل چې زموږ مور همغه وویل چې هغه په بل روغتون کې ده. کله چې د روغتو

 “2ورځ مسجد کې ووژل شوه.

ملکي کسان ووژل شول او  ۵۲نېټه د کابل په ښار کې د اهل تشیع په جومات باندې ډله ییز برید چې په نتیجه کې  ۵۲د اګست په  --
 د خراسان والیت د برید پړه په غاړه واخسته. –نور ټپیان شول. داعش /  د عراق او سوریه اسالمی دولت  ۵۲

واله جګړې څخه په دوامدار ډول اغیزمن شوي دي. د جنورۍ له لومړۍ نېټې څخه تر کال په اوږدو کې له وسله  ۵۱۰۲ملکي وګړي د 
کال په  ۵۱۰۵ثبت کړي، چې په ټولیز ډول دا د  3ټپیان( ۲۱۰۲مړینې او  ۵۲۵۲ملکي تلفات )  ۰۱۲۲۵دسمبر پورې، یوناما  ۵۰

کال په پرتله  ۵۱۰۵کې کمښت ثبت شوی دی. د  راوروسته  لومړنی کال دی  چې په ملکي تلفاتو ۵۱۰۵سلنه کمښت ښی  ي او   ۲پرتله 
سلنه کمښت راغلی ، په ټولیز ډول د ملکي وګړو په  ۰۰د ملکي وګړو په مړینه کې دوه سلنه کمښت راغلی او د ملکي وګړو په ژوبله کې 

 ۵۱۰۲ومړۍ نېټې څخه د کال د جنورۍ د ل ۵۱۱۲د  4دوام داره ډول لوړ شمیر تلفات د روان جنګ له امله ځاني تلفات په ګوته کوي.
 نور ی  ې ټپیان کړي.   ۲۵۵۵۵ملکي وګړو ژوند اخستی او  ۵۲۵۲۰نېټې پورې په افغانستان کې وسله والې جګړې د  ۵۰کال د دسمبر تر 

                                                                        
 نېټه. ۲کال د سپتمبر  ۵۱۰۲له قرباني سره د یوناما د دفتر مرکه ، کابل ښار، د  2 

پېښې دي چې په هغه کې اختطاف، تهدید او  ډارونه شامل ده  ۲۲۲پېښو کې ملکي وګړو ته مرګ او ژوبله اوښتې او  ۵۲۵۲پېښې ثبت کړې، چې  ۲۵۰۱کال کې یوناما په وسله واله جګړه پورې تړلې  ملکيانو ته د زیان  ۵۱۰۲په   3
 چې په دغه پېښو کې ملکيانو ته هغه زیان ندی رسیدلې چې دوي دې طبي درملنې ته اړتیا ولري.

 ټپیان( ثبت کړي دي ۲۲۵۲مړینې او  ۵۲۰۱ملکي تلفات )  ۰۰۲۵۲دسمبر پورې ،  یوناما  ۵۰کال د جنورۍ څخه تر  ۵۱۰۵د  4 
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کال په پرتله د ځمکنۍ نښتو په  وخت ملکي وګړو ته  ۵۱۰۵کال پر مهال د ملکي وګړو په تلفاتو  کې د کمښت لوي  المل د  ۵۱۰۲د 
له امله بیا ملکي تلفات لوړ   5م تلفات اوښتل دي، خو په ټولیز ډول د ځای په ځای شويو چاودیدونکو توکو د ټولو ډولونو د تاک تیکک

د اسې بریدونه په ټول هیواد  6شوي     چې زیاتره ی  ې د ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو په پایله کې د ملکي وګړو په تلفاتو کې ډير والی راغلی.

سلنه تلفات ی  ې د روان کال پر مهال د داسې بریدونو له امله  کابل  ۰۵چې له دې جملې  7سلنه تشکیلوي، ۵۵ټولو ملکي تلفاتو  کې د
د ځانمرګو او ډله  –سلنه زیات شوي  ۰۲کال په پرتله  ۵۱۰۵کې رامنځ ته شوي. د ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو له امله ملکي تلفات د 

کال راپدیخوا چې د هغه راهیسې د ملکي تلفاتو په منظم ډول ثبتول پیل شوي، د یوه  ۵۱۱۲ه په افغانستان کې له ییزو بریدونو له امل
 کال په موده کې  د ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو له امله تر ټولو لوړ شمیر ملکي تلفات ثبت شوي دي. 

کو توکو او د د دې پرته نور ځای په ځای شوو چاودیدونکو توکو د دولت ضد عناصرو له خوا د ځانمرګو ځای په ځای شویو چاودیدون 
کال کې تر ټولو زیات د ملکي وګړو د تلفاتو المل ګرځیدلي    په ځانګړي ډول د ځای په ځای شويو چاودیدونکو توکو  ۵۱۰۲کارول په 

دي. د ځای  و بمونو او د فشاري ماینونو کارولد بې توپيره او غیر قانوني استعمال د بېلګې په ډول په ملکي میشتو سیمو کې د ځانمرګ
 ۵۱۰۲چې په   8ټپیان( اړولي، ۵۲۵۵مړینې او  ۰۵۵۲ملکي تلفات )  ۲۰۲۰په ځای شويو چاودیدونکو توکو ټولو ډولو یو ځای تاک تیک 

 و او ډله ییزو بریدونو پهد دغو وسیلو له امله را منځ ته شوي ډیری ملکي تلفات د ځانمرګ 9سلنه تشکیلوي. ۲۱کال کې د ټولو تلفاتو 
ا په . د ډيرې اندیښنې وړ ده ، چې یونامرامنځ ته شوي زمینه کې رامنځ ته شوي او په تعقیب ی  ې د فشاري ماینونو د چاودنې له امله

و همدارنګه کال راهیسې په ډېرېدو دي، ا ۵۱۰۵هغو ځانمرګو بریدونو کې ډېروالی ثبت کړی چې تر شا ی  ې فرقه ییزه انګیزه وه، او دا د 
په لوي موټر کې د ځای په ځای شويو چاودیدونکو توکو ځانمرګی برید یوازېنی تر ټولو زیات مرګونی  ۵۰د کابل ښار په مرکز کې د مۍ پر 

  10برید و.

                                                                        
اویدونکې کي، ځانمرګي، د ریموټ یا مخابرې په واسطه د لېرې ځای چد چاودیدونکو توکو ټول انواع يو ځای تاک تیک د توکمو یا ماشو هغه ټول ډولونو ته وویل کیږي چې په په دې کې د فشار سره چاودیدونکي تو  5

ودیدونکو  توکو له امله په تلفاتو کې هغه شمیرې ندي شامل شوي کوم کې چې ملکي خلک په قصدي ډول په نښه شوي  او هغه توکي، مقناطیسي ځاي په ځای شوي چاودیدونکي توکي شامل دي. د یوځای شوي چا
 فوټ نوټ وګورئ.  ۰۵۲او  ۲په دې اړه د زیات معلومات لپاره  “د هدفې وژنو د تاک تیک الندې شمیرل شوي

دونکي یصرو مشتمل وي: دوه یا له دوه څخه زیات بریدګر، دوه یا له دوه څخه زیات ډول وسلې، او یو له وسلو څخه د ځانمرګي ځای په ځای شوی چاودد یوناما د تعریف په اساس ډله ییز برید په الندې عنا 6 
 توکي وي     د بېلګې په ډول ځان پورې تړلې چاودیدونکي توکي یا موټر کې ځای په ځای شوي چاودیدونکي توکي. 

 ټپیان( المل شوي ۰۵۲۱مړینې او  ۵۱۲ملکي تلفاتو )  ۵۵۲۲ګو او ډله ییز بریدونه د کال کې ځانمر  ۵۱۰۲په  7 
دونکي اویدفمند وژلو تلفات  چې د په هغه ځای ځای په ځای شوی چپه دې شمیرو کې د ځای په ځای شوي چاودیدونکو توکو د ټولو ډولونو د تاک تیک په پایله کې د ملکي وګړو تلفات شامل دی ، په اثتثنا  د ه 

 8 فوټ نوټ وګورئ.  ۰۵۲او  ۲توکي کارول شوی وي ) دغه بیا د هدفي وژنو په ډله کې شمیرل کیږي( . په دې اړه 
تي تلفات د غیر ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې اوښ ډله ییزو کلونو په منځ کې په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د خوندي ساتنې په اړه د یوناما  په شپږ میاشتني او کلني راپور کې د ځانمرګو او  ۵۱۰۵او  ۵۱۱۲د  

له ییز بریدونو رامنځ ته شوي. دې ته په پام سره چې په ځانمرګي او ډوسیلو د تلفاتو جدا ثبت کړي، د بېلګې په ډول  هغه چې د فشاري چاودیدونکو توکو، مقناطیسي یا ریموټ کنترول چاودیدونکو توکو له امله 
یږي، چې بم ورکې ځای په ځای کچې   اک تیک شامل دی ) ) فوټ نوټ وګورئ( او د دې پېښو ځانګړتیاوې یا خواص سره ورته دي، چې د جوړښت له پلوه  په همدې اساس بې توپیره دیکې چاودیدونکو توکو ت

ړي د ډزو یا نورو . خو ځینې وخت د ډله ییز برید په نتیجه کې ملکي وګيیوځای په دې راپور کې شمیرلې دیوناما دا ټول  –اغیز په بشپړ ډول په کنترول کې نه وي او د ملکي وګړو د میشت په سیمو کې منفجر کیږي 
و توکو له امله رامنځ ته شوي.     کال پر مهال ثبت کړي، هغه د ځان مرګي ځای په ځای شوي چاودیدونک ۵۱۰۲وسلو له امله تلفات اوړي، د ډله ییز بریدونو له امله چې زیاتره تلفات ملکي وګړو ته اوښتي او یوناما 

 9 
 کال شپږ میاشتنی راپور وګورئ  ۵۱۰۲د دې برید د تفصیالتو لپاره د یوناما د  10 
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دویم کې د ملکي تلفاتو  ۵۱۰۲د ځای په ځای شوي چاودیدونکو توکو د ټولو ډولونو یو ځای تاک تیکونو وروسته، ځمکنۍ نښتې په 
و ملکي تلفاتو په تعقیب، یوناما د دولت ضد عناصرو  ا ي کال کې د ځمکنۍ نښتو په نتیجه کې د بې سار  ۵۱۰۵مخکښ المل دي. په 

 ۲۵۵ملکي تلفات )  ۵۲۲۲سلنه کمښت ثبت کړی، چې  ۰۲کال کې  ۵۱۰۲دولت پلوو ځواکونو تر منځ د ځمکنیو نښتو له امله په 
مکنیو نښتو په پایله کې په ملکي تلفاتو کې د کمښت المل دا و چې د دواړو لورو دولت پلوه ځواکونو ټپیان( دي. د ځ۵۵۵۰مړینې او 

 د کارولو له امله د ملکي تلفاتو مرګ او ژوبله راکمه -په ځانګړی ډول د هاوانونو  -او دولت ضد عناصرو له خوا د غیر مستقیمو وسلو 
  11شوې.

کال په  ۵۱۰۲و او عبادت کونکو په وړاندې بریدونو کې حیرانکی ډیروالی مستند کړی، چې د یوناما د عبادت ځایونو، مذهبي مشران
په پرتله درې چنده ډیروالی په ګوته  ۵۱۰۵ټپیان( ثبت کړي. دا د  ۵۲۲مړینې او  ۵۱۵ملکي تلفات )  ۲۲۲بریدونو کې  ۵۲مهال ی  ې په 

انګیزه سلنه زیات شوي. د یوناما ماموریت د فرقه ییز  ۵۱تلفات ی  ې  کوي چې مړینې شمیر دوه ځله زیات شوی او  په ټولیز ډول ټول
کال راهیسې دا بریدونه مخ په زیاتیدو دي چې په دې   ۵۱۰۵په اړه ډیره اندیښمنه ده، د والي لرونکي بریدونو کې په څرګند ډول ډیر 

رسره د خراسان والیت له خوا ت –راق اسالمي دولت بریدونو کې د شیعه مسلمانانو اجتماع ګانې په نښه شوي ، چې د داعش/ شام او ع
کال د نومبر په میاشت په دې اړه ځانګړی راپور خپور کړه چې د دې تمایل په اړه په وضاحت سره موندنې  ۵۱۰۲شوي. يوناما د 

 رانغاړي.

د پام وړ اقداماتو ستاینه او هر کلی کال کې  ۵۱۰۲له خوا د ملکي وګړو د خوندي ساتنې په موخه په   12یوناما د افغان امنیتي ځواکونو
کوي، په ځانګړي ډول د ځمکنیو نښتو او په دې پورې د تړلو عملیاتو پر مهال.  په دې کې د ملکي وګړو د تلفاتو د کمښت او مخنیوي 

                                                                        
سلنه  ۲۰په نسبت  ۵۱۰۵ان ( ثبت کړي. دا د ټپی ۵۲۲مړیني او  ۵۱۱ملکی تلفات  )  ۲۲۲کال کې یوناما  د هوان، راکټ او ګرنیډونو له امله د ځمکنۍ نښتو پر مهال د دولت پلوه ځواکونو له خوا  ۵۱۰۲په  11 

 ۲۲۲مړینې او  ۰۰۵ملکي تلفات )  ۲۲۲کال کې د همدغه تاک تیک په نتیجه  ۵۱۰۲ټپیان( مستند کړي وو. دولت ضد عناصرو په  ۰۱۲۱مړینې او  ۵۲۲ملکي تلفات )  ۰۲۲۲ډیر والی ښي  ي چې هغه وخت یوناما 
 سلنه کمښت ښي  ي.  ۵۵ټپیان ( وو چې  ۲۰۲مړینې او او  ۰۲۱ملکي تلفات )  ۲۲۲ کال کې ۵۱۰۵ټپیان( ثبت کړي چې دا شمیر په 

ي ، ملي اردو، افغان هوای  ی ځواک، د عامه نظم پولیس، ملټول افغان ملي امنتیتي او دفاعي ځواکونه رانغاړي: دا یو چتري اصطالح ده چې په دې کې  افغان ملي سرحدي پولیس، افغان سیمه ییز پولیس 12 
 پولیس ، ځانګړي افغان ځواکونه او د ملي امنیت ریاست شامل دي.
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یمو څخه د نظامي کي سد ملي پالیسي تصویب، د امنیتي ځواکونو لپاره اړونده روزنه ، د جګړې په ډګر کې د عملي اقداماتو سربیره د مل
 مراکزو انتقال او په ملکي سیمو کې د ځمکنیو نښتو پر مهال د هاوانونو او نورو غیر مستقیمو وسلو په کارونه باندې د زیاتو محدودیتونو

 وضع کول شامل دي. 

یمو کې چې په تېره بیا په هغو س)په ده د ملکي وګړو روانه بې ځایه کېدنه هغه اضافي عوامل چې د ملکي تلفاتو د کمښت المل شوي، 
کال په پرتله،  د دولت ضد عناصرو  له خوا په والیتي مرکزونو  ۵۱۰۵نسبي ډول د جګړې نه بدلېدونکي لومړۍ کرښې پاتې شوي(، د 

لونونه، په دد سترو بریدونو نه شتون او د ولسوالیو په مرکزونو په بریدونو کې نسبي کمښت، د ځمکنیو نښتو په تاک تیکونو کې اړوند ب
ځانګړي ډول تر ټولو زیاتو ځپل شویو ملکي میشتو سیمو کې، او چېرې چې شونی وي، د دواړو لورو له خوا ملکي وګړو ته در راتلونکو 
عملیاتو په اړه خبرداری رانغاړي. د ملکي تلفاتو  په شمیر کې د کمښت  سربیره د ملکي وګړو د خوندي ساتنې لپاره باید نور ډیر څه تر 

ره شي، ځمکنیو جګړو د افغانانو په ژوند باندې ناوړه اغیز کړی، له کورنیو څخه ي  ې د هغوي میندې، پلرونه او بچیان اخستي دي او س
جګړې کورونه او معیشت ویجاړ کړی، روغیتای  ی او ښوونیزو خدمتونو  13کال کې نږدې یو میلیون ملکي خلک بې ځایه شوي. ۵۱۰۲په 

یوناما د ځمکنیو نښتو پر مهال په دوامدار ډول د وسلو لکه د هاوان ، راکټ او السي بمونه د کارولو او د ته السرسی ی  ې محدود کړی. 
 ناچاودو پاتې شونو له امله ملکي تلفاتو ترمنځ ټینګه اړیکه موندلې چې د دې زیاتره  تلفات بیا ماشومان دي. 

سې وړ دي: په ټولیز ډول په ملکي تلفاتو کې د کمښت برعکس،  د کال سره  د مقای ۵۱۰۵کال کې ښځو ته اوښتې تلفات د  ۵۱۰۲په 
ښځو تلفات څه کم یوه سلنه زیات شوي خو د ښځو په مړینه کې پنځه سلنه ډیروالی راغلی. ځمکنۍ نښتې  د ښځو د تلفاتو مخکښ 

له دې وروسته ځانمرګي او ډله ییز  سلنه کمښت ثبتوي.  ۰۰المل دي، که څه هم یوناما د ځمکنیو نښتو له امله د ښځو په تلفاتو کې 
 کال په پرتله د ښځو تلفات دوه چنده زیات شوي.  ۵۱۰۵کال کې د  ۵۱۰۲بریدونه مخکښ الملونه دي چې په 

یوناما د   14سلنه کم شوي دي. ۰۱پرتله  ۵۱۰۵کال کې د ملکي تلفاتو له ټولیز کمښت سره سره، د ماشومانو تلفات د  ۵۱۰۲په 
ټپیان( ثبت کړي چې ډیری ي  ې د ځمکنیو نښتو له امله را منځ ته شوي. ګڼ شمېر  ۵۵۰مړینې او  ۲۵۰فات ) تل ۵۰۲۲ماشومانو  

ماشومان د جګړې نه پاتې شوې چاویدونکو توکو او ځای په ځای شوي چاویدونکو توکو له امله زیات زیانمن شوی دي. یوناما د ځمکنیو 
 کو له امله د ماشومانو تلفاتو کې کمښت او د هوای  ی بریدونو په پایله کې زیاتوالی ثبتنښتو او د جګړې نه د پاتې شونو چاودیدونکو تو 

کړی، چې دا د ټول دې ډول پېښو د تمایالتو سره په سمون کې دي. په ټولیز ډول د ټولو  تمایالتو بر عکس بیا هم ماشومان د فشاري 
وپیره ډول فعالیدونکې وسیلې په بې ت  له امله ې د قرباني  سره د تماسماینونو له امله زیات زیانمن شوي، چې دا په دې ټینګار دی چ

 زیات زیان سره مخ کوي. 

والیتونو کې په ملکي  ۰۵والیتونو کې ملکي تلفات راکم شوي دی. په پاتې  ۵۵والیتونو څخه په  ۵۲کال کې د افغانستان د  ۵۱۰۲په 
ځانمرګي او د ځای په ځای شويو چاودېدونکو توکو بریدونه د ملکي تلفاتو د میشتو سیمو کې د دولت ضد عناصرو له خوا زیاتېدونکي 

یوناما په دوامدار ډول په کابل والیت کې په  15ډیرېدو عمده الملونه دي، که څه هم یو څه د ځمکنی نښتو له امله هم زیات شوي.
ملکي تلفاتو  ۰۲۵۰دونو له امله رامنځ ته شوي. له لوړه کچه  ملکي تلفات ثبت کړي، چې ډيری ی  ې په کابل ښار کې د بې توپيره بری

سلنه تلفات ی  ې د دولت ضد عناصرو له خوا د ځانمرګو او ډله ییزو  ۲۲ټپیان ( چې په کابل کې ثبت شوې ،  ۰۵۲۵مړینې او  ۲۲۲)
 ، کندهار، فاریاب، اروزګان،تر کابل وروسته بیا زیات تلفات د هلمند، ننګرهار  16بریدونو چې په کابل کې ترسره کړي، رامنځ ته شوي.

   17هرات، پک تیا، کندز او لغمان په والیتونو کې ثبت شوي دی.

 

                                                                        
 خلک په افغانستان کې د جګړې له امله د خپلو کورونو تښتیدلي  ۲۲۲۵۵۲دسمبر پورې  ۵۰رۍ د لومړۍ نېټې څخه تر کال د جنو  ۵۱۰۲د  13 
 ټپیان( ثبت کړي. ۰۰۱۲مړینې او  ۵۵۲تلفات ) ۰۲۵۲کال  کې یوناما د ماشومانو    ۵۱۰۵په   14 
 پک تیا، سرپل، او زابل والیتونو کې د ملکي تلفاتو کې زیاتوالی مستند کړی. ځانمرګي اوډله ییز بریدونه او نورې هغه پېښې ، نورستان یوناما په فراه، فاریاب، هرات، هلمند، کابل ، خوست، لغمان، ننګرهار، 15 

ان، نورستان مل شوی خو بل لور ته فراه، فاریا ب، لغموالی الچې ځای په ځای شوي چاودیدونکي توکي په کې شامل دی په کابل ، پک تیا، ، هرات، هلمند، خوست، ننګرهار کې د ملکي تلفاتو کې د عمده زیات
 په سر کې راځياو زابل والیتونو کې د ځمکنۍ نښتو له امله په کم اندازه ملکي تلفاتو کې لوړ والی ثبت کړی. خوست، پک تیا او سرپل  کې هدفمند قتلونه 

 ټپیان ثبت شوي  ۰۰۲۵مړینې او  ۲۲۱ملکي تلفات (  ۰۵۰۵کې  کال کې په کابل کې د ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو په پایله ۵۱۰۲په  16 
 د والیت په کچه د ملکي تلفاتو د شمير په اړه راپور کې ضمیمه جدول وګورئ.  17 
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 د ملکي تلفاتو منسوبول 

 18سلنه ی  ې طالبانو ته منسوب شوې، ۲۵سلنه دولت ضد عناصرو ته منسوب کړې، چې  ۵۲ –کې ډیری ملکي تلفات  ۵۱۰۲یوناما په   
دولت   20سلنه نامعلومه او نورو دولت ضد عناصرو ته منسوب کړې. ۰۵ 19سلنه ی  ې داعش/ د خراسان والیت اسالمي دولت، ۰۱

سلنه افغان امنیتي ځواکونو ته، دوه سلنه ی  ې نړیوال  ۰۵سلنه ملکي تلفاتو المل شوي دي )  ۵۱کال کې د  ۵۱۰۲پلوه ځواکونه په  
له واله ډلو او نا پیژانده دولت پلوه ځواکونو کې هر یو ته په جال توګه یوه یوه سلنه تلفات منسوب نظامي ځواکونو ته ، دولت پلوه وس

سلنه تلفاتو  ۰۰شوي دي. د ځمکنیو نښتو پر مهال د نامنسوبو ډزو په تبادله کې د دولت ضد عناصرو او دولت پلوه ځواکونو نښتې د 
و پاتې شونو ته منسوب دي چې کوم ځانګړي لوري ته ندي منسوب شوي او المل شوي، درې سلنه تلفات د جګړې څخه چاودیدونک

 . د پاکستان له خوا د افغانستان پر خاوره د مرمیو توغول نږدې یو سلنه ملکي تلفات اړولي دي

 

 

 

 

                                                                        
ضمیمه ده ( چې وای  ی حقاني شبکه  ۵کال د ملکي وګړو د خوندي ساتنې د کلني راپور په غبرګون کې د طالبانو ځواب وګورئ ) په دغه راپور کې  ۵۱۰۵طالبان له ځان سره د حقاني شبکه هم شاملوي، د یوناما د  18 

 شبکې ترمنځ هیڅ توپير نشته. يجال ډله نده بلکې د امارت اسالمي غړی دی او د امارت اسالمي او حقان
ه ر د خراسان والیت ته منسوب دی هغه تلفات دی چې د هغه ډلو له خوا اوښتي وي چې د هغوي مشرانو په رسمي ډول د وفادارۍ سوګند د هغه ډلو س –اسالمي دولت ملکي تلفات چې داعش/ شام او عراق  19 

چې ځان   ”کال راهیسې فعالیت کوي. یوناما هغه ملکي تلفات چې  ۵۱۰۲د  سره چې کومې ډلې ټینګې اړیکي لري هغه په ننګرهار او خواو شا سیمو کې ISIL-KPکړی وي چې په ښکاره ډول پیژندل شوې وي ، د 
ځان داعش معرفي کوي یا ی  ی ادعا کوي چې داعش دی، چې دولت ضد عناصر  کوم  دمنسوب کړي،   “جنګیالي  ISIL-KPډلې ته چې ځان داعش معرفي کوي/ جال  هغه  “جنګیالي ISIL-KPداعش معرفي کوي/ 

 سره په ننګرهار کې یا په لویه کې د اسالمي دولت د تنظیم سره ونخلوي. ISIL-KPلیکن داسې موثق معلومات نه وي چې د دوي رسمي اړیکه د داعش 
  . د دې مخکې  پای لیک وګورئ.KP-ISILان معرفي کوي/  مړینې او درې ټپیان( شاملوي چې هغه ډلې ته منسوب دي چې  ځ ۵۲ملکي تلفات )  ۵۲دا  20 
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 د دولت ضد عناصر

کال په پرتله  ۵۱۰۵چې دا د ټپیان( المل شوي،  ۲۲۵۲مړینې او  ۵۵۱۵ملکي تلفاتو )  ۵۲۵۲کال کې د دولت عناصر د  ۵۱۰۲په  
دا کمښت په عمده ډول د دولت عناصرو له خوا د ځمکنیو نښتو پر مهال د غیر مستقیمو ویشتونکو وسلو  21درې سلنه کمښت ښي  ي.

ای شویو ځای په ځ د ځان مرګو پرته نور  لکه د هاوانونو، راکټ او السي بمونو له امله په تلفاتو کې لېږ کمښت او د هدفي وژنو او
. یوناما د دولت ديچاودېدونکو توکو له امله چې په ځانګړي ډول د ریموټ کنترول بمونو په پایله کې  تلفات راکم شوي د توضیح وړ 

د ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو په پایله کې په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی مستند  ISIL-KP )) په ځانګړي ډول د داعش ضد عناصرو له خوا 
کړی او له دې سره په اتفاقي ډول د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې د ځکمنیو نښتو پر مهال د دولت ضد عناصرو په مرمیو د ملکي وګړو 

 چې د پولیسو د پوستو پر وړاندې تر سره کېږي.  په مرګ ژوبله کې ډېروالی راغلی، په ځانګړي ډول هغه ځمکني بریدونه

مړینې  ۰۲۲۲تلفات )  ۲۵۲۲کال کې د  ملکي تلفاتو له جملې څخه چې د دولت ضد عناصرو له خوا رامنځ ته شوي، یوناما  ۵۱۰۲په 
سلنه  ۲۵و تلفاتو د ټولکال کې  ۵۱۰۲سلنه کمښت ښی  ی او په  ۰۵کال پرتله  ۵۱۰۵، د ټپیان( طالبانو ته منسوب کړي چې ۵۲۰۰او 

مړینې او  ۵۲۲ملکي تلفات )  ۰۰۵۵بریدونو مسؤلیت په غاړه اخستی چې له امله ی  ې  ۰۲۲تشکیلوي. د دې پېښو څخه دې ډلې د 
سلنه داعش/ د شام او عراق  ۰۱ټپیان(     د ټولو تلفاتو   ۵۱۰مړینې او  ۵۲۲ملکي تلفات ) ۰۱۱۱یوناما  22ټپیان( اوښتي دي.  ۲۵۰

بریدونو مسؤلیت  ۵۲دې ډلې د  23.سلنه ډیر والی ښی  ی ۰۰کال په پرتله  ۵۱۰۵چې د  خراسان والیت ته منسوب کړي  – اسالمي دولت
ملکي  ۰۵۲۲ټپیان( المل شوي. یوناما نور  ۲۵۵مړینې او  ۵۱۱ملکي تلفاتو )  ۲۵۵)زیاتره ی  ې ملکیان په نښه کړي( چې د کړې ادعا 

  24مشخص لوري او نورو دولت ضد عناصرو ته منسوب کړي.ټپيان( غیر  ۰۱۲۲مړینې او  ۵۵۱تلفات ) 

 دولت پلوه ځواکونه 

ټپیان( دولت پلوه ځواکونو ته منسوب کړي چې د تېر کال په  ۰۵۵۵مړینې او  ۲۲۲ملکي تلفات )  ۵۰۱۲کال کې   ۵۱۰۲یوناما په 
دا  کمښت په څرګنډ ډول د غیر مستقیمو ویشتونکو وسلو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو د کمښت  25سلنه پکې کمښت راغلی. ۵۵پرتله 

 سره تړاو لري لکه د ځمکنيو جګړو په وخت د هاوانونو کارول.  

 يکال کې د نیمای  ی نه زیات ملکي تلفات چې د دولت پلوه ځواکونو له خوا را منځ ته شوي په تصادف ۵۱۰۲کال په څېر په  ۵۱۰۵د  
ډول د دولت ضد عناصرو سره د ځمکنیو نښتو پر مهال اوښتي. د ځمکنۍ جګړې وروسته هوای  ی عملیات دولت پلوه ځواکونو ته د 

ټپیان( د هوای  ی عملیاتو په پایله کې  ۵۵۵مړینې او  ۵۲۲ملکي تلفات ) ۵۵۰منسوب شویو ملکی تلفاتو دویم مخکښ المل دي. یوناما 
افغان هوای  ی  26سلنه زیاتوالی په ګوته کوي. ۰۲پرتله اوه سلنه زیاتوالی ښی  ي او د مړینې په کچه کې کال په  ۵۱۰۵مستند کړي چې د 

ملکي تلفات  ۵۵۲ټپیان( المل شوی، په داسې حال کې چې نړیواله نظامي ځواکونو ۵۰۱مړینې او  ۲۲ملکي تلفاتو )  ۵۱۲ځواکونه د 
ټپیان( د هغه هوای  ی بریدونو په نتیجه کې ثبت  ۵۲مړینې او  ۲۵ملکي تلفات ) ۲۵ ټپیان( اړولي دي. یوناما دغه راز ۲۵مړینې او  ۰۲۲) 

 27کړي چې د غیر مشخصو دولت پلوه ځواکونو له خوا ترسره شوي. 

                                                                        
 ټپیان( د دولت ضد عناصرو ته منسوب کړي.  ۲۲۵۲مړینې او  ۵۰۵۲ملکي تلفات )  ۲۱۱۵کال کې، یوناما  ۵۱۰۵په  21 
د ځمکنۍ نښتو پېښې  ۵۰د ځانمرګو پرته نور ځای په ځای شوي چاودیدونکي توکي،  ۵۵ځانمرګي او ډله یز بریدونه،  ۵۲هدفي وژنې،  ۲۲کال کې د الندې پېښو مسؤلیت ادعا کړې ده، :  ۵۱۰۲طالبانو په  22 

 چې ملکي خلکو ته ی  ې تلفات اړولي، اته د موازي عدالت سزا ورکړې پېښې او درې د اختطاف پېښې. 
سره متحدینو ی  ې په علني ډول د مسؤلیت ادعا کړې او همدا رنګه هغه تلفات چې د مسؤلیت   KP-ISILرامنځ ته شوي چې داعش  په دې پېښو کې هغه ملکي تلفات شامل دي چې د هغه پېښو په نتیجه کې 23 

 ادعا ی  ې نده کړې او داعش ته په ننګرهار او کابل کې منسوب شوي دي. 
ISIL-ملکي تلفاتو اختطاف په جوزجان ، سرپل، او غور والیتونو  کې کوم چې داعش  ۲۰مړینې او درې ټپیان ( له ځان سره شاملوي او د هغه ډلو له خوا چې ځان داعش معرفي کوي د  ۵۲ملکي تلفات )  ۵۲دا  24 

ISIL-KP  د ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو له امله راوالړ شوي تلفات ،  پرته له دې چې د مسؤلیت ادعا  کې شامل شوي ندي، یا ناپیژانده دولت ضد عناصرو شمیرې دي. یوناما مشاهده کړي چې اک ثر ممکن نه وي
کې موقعیت لري  چې په کابل “ ترهګرو شبکې   ”ي     په شمول د ی  ې وکړي په د دقیق ډول مشخص دولت ضد عناصرو ته منسوب کړي، ځکه  برید کې د فعالینو د پیچلتیا له امله چې په داسې بریدونو کې دخیل و

کال کې د طالبانو سره تړلې حقاني شبکې ته نیغ په نیغه د کوم برید ندی منسوب کړی په شمول د هغه  ۵۱۰۲    او د استخباراتي معلوماتو ته د الس رسي په اړه د یوناما محدودیتونه دي. له همدې امله یوناما په 
 ؤلیت ادعا ی  ې نه وي شوي نامعلومه دولت ضد عناصرو ته منسوب کیږي.بریدونو چې طالبانو ته منسوب شوي. هغه پېښې چې د مس

 ټپیان( دولت پلوه ځواکونو ته منسوب کړي وو.  ۰۲۵۵مړینې او  ۲۱۲ملکي تلفات )  ۵۲۵۰کال پر مهال یوناما د د  ۵۱۰۵د  25 
 ټپیان(  د هوای  ی عملیاتو په نتیجه کې مستند کړي  ۵۲۱مړینې او  ۵۲۱ملکي تلفات )  ۲۲۱کال کې  ۵۱۰۵یوناما په  26 
 په افغانستان کې هوای  ی عملیات یواځې دولت پلوه ځواکونو تر سره کړي.  27 
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کال کې د ملکي وګړو د خوندیتوب په هکله هڅې او اقدامات باید  ۵۱۰۲د افغانستان د حکومت او دولت پلوه ځواکونو له خوا په 
ل شي. لکه چې د دولت پلوه ځواکونو په اړه په څلورم فصل کې په وضاحت سره ورباندې بحث شوی،  په دې کې د حتما وستای

پلټنې   او په رسمي توګه د تصویب د مخه د ملکي تلفاتو په ثبتولو کې پرمختګ، –ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي ملي پالیسي تصویب 
 شامل دي. او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې  پیل 

 سپارښتنې

یوناما د جګړې ښکېلو خواوو ته راتلونکي سپارښتنې د ملکیانو د ساتنې، د ملکي تلفاتو د مخنيوي او د بشرپالنې او د بشري 
 د هڅو د تقوی  ی لپاره وړاندې کوي: هغوې حقونو تر نړیوال قانون الندې د خپلو مکلفیتونو د ترسره کولو په برخه کې د 

 دولت ضد عناصر

 بشرپالنې د نړیوال قانون د مکلفیتونو سره سم: د

  د ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو پر مهال، په بدن پورې د نښلول شوو چاودېدونکو توکو او په موټر کې د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو
به کارونه توپیره او غیرمتناستوکو په ګډون، د ملکیانو د تګ راتګ په سیمو کې د ټولو ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو بې 

 سمالسي ودروي، او زر تر زره د فشاري بمونو کارونه پای ته ورسوي.

  ،د هغو دولتي کارمندانو چې ملکي چارې پر مخ وړي، د بشري حقونو مدافعینو، قاضیانو او څارنوالو او مرسته رسوونکو په ګډون
روي.د دیني علماوو، مال امامانو، د عبادت ځایونو او کلتوري ځایونو په زر تر زره د ملکي اهدافو او ملکي شیانو په نښه کول ود

 وړاندې هدفي بریدونه په تېره بیا چې د داعش/خراسان والیت له خوا تر سره شوي، باید زر تر زره پای ته ورسوي.

  وي.پر ملکي میشتو سیمو، یا له ملکي میشتو سیمو د هاوانونو، راک ټونو او الس بمونو ګوزارول ودر 

  د طالبانو د مشرتابه له خوا هغه اعالمی  ې تطبیق کړئ کومې چې د ملکیانو او پر ملکي میشتو سیمو بریدونه منع کوي؛ هغه الرښوونې
 تطبیق کړئ کومې چې طالبانو ته د ملکي تلفاتو د مخنیوي حکم کوي؛ او د طالبانو د ملکي وګړو د ساتنې پالیسي ګانې عامې کړي.

  تطبیق لپاره اقدامات تر سره کړئ کومې چې د ماشومانو ګمارنه منع کوي او د هغو قوماندانو لپاره د احتساب ډاډ د هغو الرښوونو د
 حاصل کړئ څوک چې ماشومان ګماري او کاروي. 
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  ډاډ حاصل کړئ چې ټولې الرښوونې او احکام د بشرپالنې له نړیوال قانون سره په سمون کې دي؛ او هغه کسان چې بې توپیره
یدونه تر سره کوي، یا بل کوم غړی چې ملکي وګړي په نښه کوي، وژني، ژوبلوي یا تښتوي، مسئول وګڼي؛ ډاډ حاصل کړئ چې بر

ښوونځي، روغتونونه، کلینیکونه، او د بشرپالنې تر نړیوال قانون الندې نور خوندي شوي ځایونه د نظامي اهدافو لپاره نه کارول 
ډه وکړئ چې د ښوونې او روغتیا لوړو تر السه کېدونکو معیارونو ته د افرادو د السرسي د حقونو کېږي؛ او له بلې هرې داسې کړنې ډ

 مخه نیسي.

 افغان حکومت
 ه سترګو نه ) چې هدف پ په ملکي میشتو سیمو کې د هاوانونو، راک ټونو، السي بمونو او نورو وسلو او هوای  ي بریدونو غیر مستقیمه

چاودېدونکو وسلو او جنګي الوتکو د کارونې په تړاو روښانه تک تیکي الرښووني، د ښکیلتیا قواعد  کارونه ودروئ؛ د نه لیدل کیږي(
 او نور طرزالعملونه طرح او تطبیق کړئ.

  د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره، د مشخصو اهدافو  او د اضافي طرز العملونو په ګډون، د ملکي تلفاتو د مخنیوي او کمونې د ملي
چې په دې وروستیو کې تصویب شوې، د عمل پالنونه نهای  ي او تطبیق کړئ؛ او د شخړې په تړاو ملکیانو ته د را منځ پالیسي لپاره 

 ته شوي زیان د ټولو پیښو بشپړه څېړنه یقیني کړئ.

 ځ ته شوو من زر تر زره ټولې ناقانونه وسله والې ډلې او ملیشې منحل او بې وسلې کړئ، او د دغو ډلو له خوا د بشري حقونو  د را
په افغان ملي امنیتي ځواکونو کې د هرې وسله والې ډلې د غړو د تنظیم لپاره د حکومت هڅې  سرغړونو لپاره احتساب یقیني کړئ.

باید د سوابقو شفافه او قانوني ارزونه او د ګمارنې طرزالعملونه په پام کې ونیسي، او ګمارل شوی افراد د قانوني سلسله مراتبو ، 
 یکانیزمونو سره چې د ملکي وګړو ساتنه یقیني کوي. کنټرول او د احتساب د جوړښتونو تابع وګرځوي، له داسې م

  کنوانسیون تر پنځم پروتوکول الندې د خپلو مکلفیتونو د ترسره کولو لپاره د عمل پالن  ۰۲۲۱د ځینو دودیزو وسلو په اړه د
 تصویب، او د تطبیق لپاره ی  ې بسیا سرچېنې ځانګړې کړئ.

  په موثر ډول تر سره کول، قومانده او کنټرول او د دغو توکو له منځه وړل او د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو ضد عملیاتو
استحصال په برخه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ظرفیت لوړول جاري وساتئ؛ د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو ضد د 

 ملي ستراتیژي بشپړ تطبیق د یقیني کولو لپاره، ټولې اړینې سرچینې ځانګړې کړئ.

 بشرپالنې او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو د سرغړونو ټول تورونه وڅېړئ؛ د افغان او نړیوالو قوانینو سره سم مسئول کسان  د
عدلي تعقیب او مجازات کړئ، د جنډر او قومیت په شمول پر هر بنسټ له تبعیض پرته په موثر ډول د خسارې د جبران حق یقیني 

 کړي.

 وونیزو اسانتیاوو او ؛ ښکړئ نو او طبي ترانسپورت ته د بې طرفه اسانتیاوو او فعالینو په څېر درناوی یقیني طبي اسانتیاوو، کارمندا
 کارمندانو ته درناوی وکړئ؛ او ډاډ حاصل کړي چې ټول افغانان د روغتیا او ښوونې ترالسه کېدونکو لوړو معیارونو ته السرسی لري.

 نړیوال نظامي ځواکونه

  مخنیوي لپاره، په جګړه کې تر ښکېلتیا مخکې د هدف نیونې پروتوکولونو بیا ک تنې ته ادامه ورکړي. تر عملیاتو د ملکي تلفاتو د
وروسته بیاک تنو او څېړنو تر سره کولو ته ادامه ورکړي، او د هوای  ي عملیاتو او چاڼیزو عملیاتو له امله د ملکي تلفاتو د تورونو په 

یوه نظر سره چې عملیاتي کړنې اصالح او احتساب ته وده ورکړي، او د قربانیانو او ژوندي تعقیب شفافیت یقیني کړي، له داسې 
 پاتې شوو لپاره د خسارې جبران یقینی شي. 

  له افغان حکومت سره د ملکي تلفاتو د مخنیوي د ملي پالیسي په تطبیق کې د دوامداره روزنې، سرچینو، او افغان ملي امنیتی
عملیاتي او تک تیکي کچو د اړوندې مرستې د دوامدارې برابرونې له الرې خپل مالتړ جاري وساتي، په تېره  ځواکونو ته په پالیسي،

 بیا د داسې اقداماتو تر سره کول چې ملکي وګړي د غیر مستقیمو وسلو او جنګي الوتکو د ګوزارونو له زیان څخه ژغوري.

 دېدونکو توکو ضد عملیاتو په موثر ډول تر سره کولو، قوماندې او کنټرول له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره د ځای پر ځای شوو چاو
 په برخه کې خپل مالتړ جاري وساتي.او د دغو توکو له منځه وړلو او استحصال 
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  کنوانسیون د  ۰۲۲۱د هغو مکلفیتونو سره سم چې دولت د بشرپالنې تر نړیوال قانون الندې چې د ځینو دودیزو وسلو په اړه د
روتوکول پر اساس منلي، له جګړې څخه د پاتې شونو چاودېدونکو توکو په نښاني کولو، پاکولو، او له منځه وړلو په برخه کې پنځم پ

 د افغان ملي امنیتي ځواکونو په ظرفیت لوړولو کې خپل مالتړ جاري وساتي.
 


