مطبوعاتي اعالمیه

د  ۲۰۱۸کال د جوالی  ۱۵مه

د یوناما وروستۍ شمیرې  -په نیمایي کال کې د جګړې له امله ملکیانو ته تر ټولو زیات زیان اوښتی
کابل ،د  ۲۰۱۸کال د جوالی  ۱۵مه  -وروستۍ شمیرې چې نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پالوي (یوناما) له
خوا اعالن شوې ،ښیې چې د جګړې د ښکیلو اړخونو له خوا ملکیانو ته د تر ټولو زیات زیان اوښتل ادامه لري .د دغه رپوټ
موندنې ،چې د  ۲۰۱۸د جنوري له لومړۍ نېټې څخه د جون تر  ۳۰نېټې پورې موده رانغاړي ،ښیي چې د لومړیو شپږو میاشتو
په اوږدو کې ډیر  ۱۶۹۲ -تنه مړه  -مکلیان وژل شوي ،چې دغه شمیره د تیرو لسو کلونو په پرتله له کومه چې د ملکیانو مرګ
ژوبله ثبتیږي ،ډیره ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی (یوناما) د جګړې پر ښکېلو خواوو یو ځل بیا غږ کوي ،چې د ملکي وګړو د
ساتنې لپاره هڅې زیاتې کړي او سوله ییز حل ته د رسیدو لپاره کار کولو ته یې هڅوي.
د یوناما وروستي رپوټ  ۵۱۲۲ملکي تلفات ( ۱۶۹۲مړینې او  ۳۴۳۰ټپیان) مستند کړي  -دا د تیر کال په پرتله دری سلنه عمومي
کموالی دی  -خو ملکي مړینه یوه سلنه زیاته شوې ،او له  ۲۰۰۹کال راهیسې چې یوناما د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې سیستماتیک
ثبتول پیل کړي ،تر ټولو لوړه شمیره ده .په داسې حال کې چې د ملکیانو ټپي کیدل پنځه سلنه راکم شوي.
سره له دې چې د اختر لومړۍ درې ورځې د جون له  ۱۷-۱۵د دولت او طالبانو له خوا بې مخینې یو طرفه اوربند وشو ،د ملکیانو
تلفات تر ټولو زیات پاتې شول .په ننګرهار والیت کې د داعش/د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې له خوا ادعا شویو دوه ځانمرګو
بریدونو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو پرته ،یوناما د اوربند په اوږدو کې نور ملکي تلفات نه دي ثبت کړي.
تدامیچي یاماموتو ،د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ،چې د یوناما مشر هم دی ،وویل ” :دغه لنډ اوربند وښودله
چې ،جګړه کیدای شي پای ته ورسیږي او افغان ملکیان نور اړ نه دي چې د جګړې بیه پرې کړي “.نوموړي زیاته کړه ”:موږ
ښکیل اړخونه هڅوو چې د سوله ییز حل لپاره له هر فرصت څخه ګټه پورته کړي  -د ملکیانو د خوندیتوب په موخه د دوی لپاره
دا تر ټولو غوره الر ده“.
د دولت ضد عناصرو له خوا په بریدونو کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکو توکو کارونه د ملکي تلفاتو مخکښ المل پاتې شوی.
د ځانمرګو او نورو ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو ګډ کارول نږدې د نیمایي ملکي تلفاتو المل شوي .دوامداره تمایل چې د
لومړي ځل لپاره د یوناما له خوا تیر کال کې مستند شوي ،ځای پر ځای شوي چاودیدونکو توکو زیاتره تلفات د ځانمرګو او ډله
ییزو بریدونو له امله اړول شوي او اوس بیا هم د لوړ ریکارډ ملکي تلفاتو المل شوي .ځمکنۍ نښتې د ملکي تلفاتو دویم مخکښ
المل و ،چې په تعقیب یې هدفي او عمدي وژنې ،هوایي عملیات ،او له جګړې څخه پاته شوني چاودیدونکي توکي وو .هغه ولسي
وګړي چې په کابل ،ننګرهار ،فاریاب ،هلمند او کندهار والیتونو کې ژوند کوي ،تر ټولو زیات جګړې ځپلي.
په داسې حال کې ،چې یوناما د ځینې پیښو د ډولونو په پایله په ملکي تلفاتو کې کموالی مستند کړی  ،لکه د ځمکنیو نښتو له امله
په ملکي تلفاتو کې  ۱۸سلنه کموالي  ،خو بل لور ته نوموړې ادارې د دولت ضد عناصرو له خوا د ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو
له امله د ملکي تلفاتو په شمیر کې یو هیښوونکي زیاتوالی مستند کړی ،چې له نیمایي زیات یې د اسالمي دولت/خراسان والیت ډلې
ته منسوب شوي .یوناما د دولت پلوه ځواکونو له خوا په هوایي بریدونو کې هم د ملکیانو د تلفاتو چټک زیاتوالی ثبت کړی دی.
وسله واله جګړې د  ۲۰۱۸کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو  ۵۴۴تلفات ( ۱۵۷مړینې او  ۳۸۷ټپیان) اړولي ،چې نږدې
نیمایي یې د ځمکنیو نښتو له امله دي .که څه هم د  ۲۰۱۷کال د ورته مودې په پرتله د ښځو عمومي تلفات  ۱۵سلنه راکم شوي،
خو د هغوي تلفات ال اوس هم د جدي اندېښنې وړ دي.
یوناما د ماشومانو  ۱۳۵۵تلفات ( ۳۶۳مړینې او  ۹۹۲ټپیان) ثبت کړي ،چې د  ۲۰۱۷کال د ورته مودې په پرتله  ۱۵سلنه کموالی
په ډاګه کوي .که څه هم یوناما له جګړې څخه د پاته شونو چاودیدونکو توکو له امله د ماشومانو په تلفاتو کې کموالي ثبت کړی،
بیا هم له جګړې څخه د پاته شونو چاودیدونکو توکو له امله د ملکي تلفاتو  ۸۹سلنه ماشومان جوړوي.
د یوناما د بشري حقونو څانګې مشرې ،ډانیل بل وویل ” :په وسله واله جګړه کې د ماشومانو کړاونو په افغانستان کې ګڼ شکلونه
خپل کړي ،افغان هلکان او نجونې وژل شوي ،ټپیان شوي ،له جنسي تیري سره مخ شوي ،ناوړه ګټه ورڅخه اخیستل شوې او د
جګړې د ښکیلو خواوو له خوا ګمارل شوي او ګټه ورنه اخستل شوې .د جګړې اړوند تاوتریخوالي د ماشومانو د پوهنې ،روغتیا،
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د ګرځیدو ازادۍ حقونه او همدارنګه نور بنسټیز حقونه لکه د کورنۍ ژوند ،له کور څخه باندې لوبې کول او په ساده ډول د جګړې
ناوړه پایلو له ماشومانو څخه د خوند اخیستل له منځه وړي دي“.
یوناما د دولت ضد عناصرو له خوا د دولت پلوه ځواکونو عملیاتو ته د غبرګون په څیر د معارف په نښه کولو د راڅرګندیدونکي
جریان په اړه اندیښنه څرګندوي .دغې ادارې په ننګرهار والیت کې د جون میاشتې په اوږدو کې ،د داعش/د اسالمي دولت خراسان
والیت ډلې ته منسوب  ۱۳اړوند پېښې ثبت کړي.
یوناما په ټاکنو پورې تړلي تاوتریخوالي له امله  ۳۴۱ملکي تلفات ( ۱۱۷مړینې او  ۲۲۴ټپیان) ثبت کړي .په ټاکنو پورې تړلي
تاوتریخوالی د اپریل پر  ۱۴د رایه اچوونکو د ثبت له پیلیدو سره پیل شو ،له کوم وروسته چې یوناما د تذکرو د ویش پر مرکزونو
او رایه اچوونکو د ثبت پر مرکزونو ،او دغه راز د ټاکنو پر اړوند کارمندانو د ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکو ،ځانمرګو
بریدونو او هدفي وژنو د کارونې له الرې ،بریدونه مستند کړي.
یوناما اندېښمنه ده چې د دولت ضد عناصرو ته د ملکي تلفاتو منسوب شوې شمیرې په ورته لوړه کچه پاتې دي ،د هغو بریدونو
په پایله کې د زیاتو شویو ملکي تلفاتو په ګډون ،چې ملکي وګړي په نښه کوي .دولت ضد عناصرو  ۳۴۱۳ملکي تلفات (۱۱۲۷
مړینې او  ۲۲۸۶ټپیان) اړولي .یوناما د ټولو ملکي تلفاتو  ۶۷سلنه دولت ضد عناصرو ته منسوب کړي ،چې  ۴۲یې طالبانو۱۸ ،
داعش/د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې ،او اوه سلنه نا مشخصو او نورو دولت ضد عناصرو اړولې.
د دولت ضد عناصرو له خوا ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو  ۱۴۱۳ملکي تلفات ( ۴۲۷مړینې او  ۹۸۶ټپیان) اړولي .دا د ځانمرګو
او ډله ییزو بریدونو له امله په ملکي تلفاتو کې  ۲۲سلنه زیاتوالي څرګندوي .یوناما د ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو د ملکي تلفاتو
 ۵۲سلنه داعش/د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې ۴۰ ،سلنه طالبانو او پاتې نور نا مشخص شویو دولت ضد عناصرو ته
منسوب کړي.
د دولت ضد عناصرو له خوا د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو فشاري توکو روانې بې توپیره او ناقانونه کارونې  ۳۱۴ملکي تلفات
( ۱۱۴مړینې او  ۲۰۰ټپیان) اړولي ،چې زیاتره یې طالبانو ته منسوب شوي .یوناما مالحظه کړې ،چې دا د تیر کال د ورته مودې
په پرتله  ۴۳سلنه کموالی څرګندوي  .یوناما دغه راز د دولت ضد عناصرو له خوا (په تیره بیا د طالبانو) د ځمکنیو نښتو پرمهال
په رامنځ ته شویو تلفاتو کې  ۲۳سلنه کموالی ثبت کړی .یوناما په تیرو څو کلونو کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو فشاري
توکو او د ځمکنیو نښتو له امله د ملکي تلفاتو په اړه د جګړې له ښکیلو خواوو سره د مدافعې په زیاتو هڅو کې ښکېل ده.
یوناما دولت پلوه ځواکونو ته  ۱۰۴۷ملکي تلفات منسوب کړي،چې په اټکلي ډول د  ۲۰۱۷کال د ورته مودې سره ورته دي .دولت
پلوه ځواکونو د  ۲۰۱۸په لومړۍ نیمایي کې د ټولو ملکي تلفاتو د  ۲۰سلنې المل شوي ( ۱۷سلنه د افغان ملي امنیتي ځواکونو ،دوه
سلنه د نړیوالو نظامي ځواکونو او یوه سلنه د دولت پلوه وسله والو ډلو له خوا اوښتي).
نوموړې ادارې دولت پلوه ځواکونو (په ځانګړي ډول افغان ملي امنیتي ځواکونو) ته د ځمکنیو نښتو له امله په رامنځ ته شویو
ملکي تلفاتو کې  ۲۱سلنه کموالی مستند کړی ،که څه هم دغه کموالی د هوایي بریدونو له امله په ملکي تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی
له امله بیرته سر په سر (جبران) شوی.
د  ۲۰۱۸کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په هوایي بریدونو کې د پام وړ زیاتوالي په اړه د یو شمیر راپورونو په ترالسه کولو
سره ،یوناما د هوایي بریدونو له امله  ۳۵۳ملکي تلفات ( ۱۴۹مړینې او  ۲۰۴ټپیان) مستند کړي ،کوم چې د  ۲۰۱۷کال د ورته
مودې په پرتله  ۵۲سلنه زیاتوالي په ډاګه کوي .نوموړې ادارې د هوایي بریدونو له امله د ټولو رامنځ ته شویو ملکي تلفاتو ۵۲
سلنه افغان هوایي ځواک ۴۵ ،نړیوالو نظامي ځواکونو او پاتې دری سلنه نا مشخص شویو دولت پلوه ځواکونو ته منسوب کړي.
د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د افغان دولت له خوا اقدامات دوام لري ،چې د دوي د عملیاتو په پایله کې په ملکي مرګ ژوبله کې
د کموالي المل شوی  ،په تیره بیا د ځمکنیو نښتو له امله  ،چې په همدې برخه کې یوناما په دې وروستیو کلونو کې په منظم ډول
د جګړې له ښکیلو خواوو سره د ملکي وګړو د خوندي ساتنې مدافع او مالتړ هڅې متمرکزې ساتلي.
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د ال زیاتو مفصلو معلومات لپاره ،په وسله واله شخړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه د یوناما راپورونه وګورئ (پر دغې انټرنیټ
پاڼه د الس رسي وړ ديhttp://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports :
***
یوناما د افغانستان له خلکو او حکومت څخه سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره مالتړ کوي .د سیاسي ماموریت په توګه له خپل ماموریت سره سم ،یوناما د شخړې
مخنیوی او حل ،د ونډې اخیستنې د زیاتیدو او ټولنیز یووالي او همدارنګه د سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا مالتړ کوي .دا ماموریت د اغیزمنې حکومتدارۍ
مالتړ کوي ،ملي مالکیت او حساب ورکوونکو بنسټونو ته چې بشري حقونو ته د درناوي پر بنسټ جوړ شوي ،مالتړ کوي .یوناما د استقاللیت ،بې پرې والي
او یوالي د اصل په پام کې نیولو سره د ډیپلماتیکو اقداماتو په ګډون د شخړو د زیاتیدو او پراخیدو او مخنیوي په موخه ‘ د ښه نیت چارې’ او نورو کلیدي
خدمتونه برابروي .دا ماموریت د افغانانو پرمختګ او بشري لومړیتوبونو لپاره نړیوالې مرستې همغږې کوي.
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