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د ملګرو ملتونو   – کال کې به ملکي مرګ ژوبله په بیساري ډول لوړه شي ۲۰۲۱که اړین او اساسي ګامونه پورته نشي، په  
 رپوټ 
 

کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې ملکي تلفات د ریکارډ کچې ته رسیدلي،    ۲۰۲۱د    - مه  ۲۶کال د جوالی    ۲۰۲۱کابل د  
په خاص ډول د مې له میاشتې راهیسې چې له افغانستان څخه د نړیوالو نظامي ځواکونو وتل پیل اود طالبانو له بریدونو وروسته  

چې نن خپور    رپوټ ی. د ملګرو ملتونو یو نوی جګړه سخته شوه د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې چټک زیاتوالی رامنځ ته شوید 
کال له کله چې یوناما په افغانستان کې د ملکي مرک    ۲۰۲۱شو خبرداری ورکوي چې د تاوتریخوالي له پام وړ کموالي پرته به، 

  ژوبلې ثبتول پیل کړي د ملکي تلفاتو له اړخه، په یوه کال کې ترټولو لوړه کچه ملکي تلفات ثبت کړي. 
   

وژل    ۱۶۵۹ملکي تلفات )  ۵۱۸۳  رپوټکال ملکي وګړو ساتنې د نیمایي کال    ۲۰۲۱ه والو جګړو کې د ملګرو ملتونو د  په وسل 
 په سلو کې زیاتوالی ښیي.   ۴۷کال د ورته مهال په پرتله  ۲۰۲۰ژوبل( ثبت کړیدي، چې د  ۳۵۲۴شوي او 

 
پام وړ  لکي وګړو د وژل کیدو او ټپي کیدو په شمیر کې د  موده کې د مرا وروسته  لومړۍ نیټې  ې له  د م  مسله د جدي اندیښنې وړ  

ی ده، چې ډیر ملکي تلفات د مې او جون ترمنځ موده کې رامنځ ته شوي چې کچه یې تقریبا د مخه څلورو میاشتو په اندازه  زیاتوال
  ۲۰۰۹چې دا له     -یان(  ټپ   ۱۶۰۹وژل شوي او    ۷۸۳تنو ته مرګ ژوبله اوښتې )  ۲۳۹۲د مې او جون په میاشتو کې ټولټال     ده.

له جنورۍ    ۲۰۲۱کال راهیسې چې یوناما په منظم ډول د ملکي تلفاتو ثبتول پیل کړي په دغه موده کې ترټولو لوړه شمیره ده. د  
 ټپیان(.  ۱۹۱۵وژل شوي او  ۸۷۶تنو ته ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ) ۲۷۹۱تر اپریل میاشتو موده کې 

 
د جګړو بې   زه له طالبانو او افغان مشرانو هیله کوم چې  "  ونو ځانګړې استازې دیبرا الینز وویل: دافغانستان لپاره دملګرو ملت 

اغیزو ته پام وکړي. دا رپوټ ښکاره خبرداری وړاندې کوي چې   خونده او وحشتناکې تراژیدۍ او پر ملکي وګړو یې، ویجاړونکو
 سږکال به بې شمیره ملکي افغانان ټپیان او ووژل شي." که د زیاتیدونکي تاوتریخوالي مخه ونه نیول شي، نو 

 
پر میز خپلې  "د خبرو اترو  : چيد ملګرو ملتونو ځانګړې استازې چې د یوناما مشره هم ده پر طالبانو او افغان مشرانو غږ وکړ 

د ښه راتلونکي لپاره  هڅې چټکې کړي، د افغان پر وړاندې د افغان د جګړې مخه دې ونیسي. افغانان دې خوندي کړي او د هغوی  
 " دې هیله ورکړي. 

 
د می او جون په خونړیو میاشتو کې ډیری جګړې له ښارونو بهر نسبتآ کم نفوسه سیمو کې ترسره شوي دي. ملګري ملتونه سخته  

فاجعه لرونکې  اندیښنه لري چې که په ښاري ګڼ میشتو سیمو کې پوځي کړنې ترسره شي نو د افغان ملکي وګړو لپاره به یې پایلې  
 وي. 

 
 " مي حل هڅه به یوازې د افغانانو کړاو زیات کړي. " د نظاوایي چې:    رپوټد ملګرو ملتونو 

 
ګري ملتونه ښکیلو غاړو ته د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې ددوی نړیوال مسؤلیتونه وریادوي، په مشخص ډول په دې تړاو  مل

مه نیټه د افغانستان د اسالمي  ۱۸کال د جوالی پر    ۲۰۲۱وروستۍ هغه یې د    ددوی ترسره کړو ژمنو ته اشاره کوي چې ترټولو 
جمهوریت او طالب استازو ترمنځ دقطر په دوحې کې ګډه خپره شوې بیانیه ده چې دوی پکې ملکي وګړو ته د زیان نه رسیدو  

 ژمنه کړې ده.  
 

مایي کې نژدې نیمایي ملکي مرګ ژوبله، ښځو،  کال په لومړۍ نی   ۲۰۲۱مشخصه ټکان ورکونکې او ژوره اندیښنه داده چې د  
په سلو کې یې بیا ماشومان دي چې    ۳۲په سلو کې برخه جوړوي چې    ۴۶هلکانو او نجونو ته ور اوښتې چې د ټولو ملکي تلفاتو  

  تنه   ۷۲۷په سلو کې تلفات ښځو ته اوښتي چې ټول    ۱۴ټپیان(.    ۱۲۱۴وژل شوي او    ۴۶۸تنه تلفات کیږي )  ۱۶۸۲  – ټول یې  
ټپیان(. ډیره ځورونکې بیا داده چې د بل هر کال د لومړۍ نیمایي پرتله چې یوناما یې تلفات ثبت   ۵۰۸وژل شوي او  ۲۱۹کیږي )

 کړیدي د سږکال په لومړي نیمایي کې ډیرې ښځې او ماشومان وژل شوي او تپیان شویدي.  
  

په سلو کې    ۹البانو، نژدې  په سلو کې یې د ط  ۳۹په سلو کې مسوولیت لري چې:    ۶۴حکومت مخالفي عناصر دټولو ملکي تلفاتو د  
 په سلو کې یې دنا مشخصو حکومت مخالفو ډلو لخوا رامنځ ته شوي دي.   ۱۶یې د اسالمي دولت د خراسان ډلې لخوا او 

 
په سلو کې د افغانستان د ملي    ۲۳په سلو کې ملکي تلفات مسوولیت منسوب شوی چې له ډلې یې:    ۲۵حکومت پلوو ځواکونوته د  

 په سلو کې یې د حکومت پلوه وسله والو ډلو او نا مشخصو حکومت پلوو ځواکونو لخوا.   ۲و امنیتي ځواکونو ا
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په سلو کې د ځمکنیو جګړو او ډزو له کبله او نور ډول پیښو لکه د ناچاوده توکو او د پاته شویو چاودیدونکو    ۱۱یوناما د ټولو تلفاتو  
 شخص اړخ یې نشي په ګوته کیدی.  توکو له امله رامنځ ته شویو چاودنو ته منسوبوي، چې م

 
سلنه ډیر شوي، پداسې حال کې چې دولت   ۶۳کال د ورته مودې په پرتله، حکومت ضد عناصرو ته منسوب ملکي تلفات ۲۰۲۰د 

 .سلنه ډیروالی ښیې  ۳۰ته منسوبو ځواکونو له لوري ملکي تلفات 
 

لومړی ځل دی چې  دا  کال راهیسې په سیستماتیک ډول ملکي تلفات مستند کول پیل کړي،    ۲۰۰۹د یادونې وړ ده، یوناما چې د  
دغې جګړې په ځانګړې توګه افغان د افغان پر وړاندې    نړیوالو نظامي ځواکونو ته د ملکي تلفاتو یوه پېښه هم نه ده منسوب شوې. 

 د جګړې بڼه خپله کړې.  
 
چاودیدونکو  و  اتو عمده الملونه د حکومت ضد عناصرو له خوا د ځای پر ځای شوی کال په لومړۍ نیمایی کې د ملکي تلف  ۲۰۲۱ د  

له لوري  ترمینځ ځمکنۍ نښتې، د حکومت ضد عناصرو لخوا هدفي وژنې او د افغان هوایي ځواکونو  ډلو  توکو پراخه کارول، د  
 .هوایی بریدونه وو

  ۳۸د ټولو ملکي تلفاتو  چې   –انتحاري چاودیدونکو توکو کارول  غیر  له لوري د  او داعش  و  طالبان د   – د ملکي تلفاتو اصلي المل  
چې   ځای پرځای شوي چاودیدونکي توکي.  دي   ثبت شوي برابره پېښې  درې  موده کې  په ورته  کال    ۲۰۲۰د  جوړوي ، چې  سلنه  

ډیروالي المل شوي  سلنه ملکي تلفاتو د    ۴۲کال د ورته مودې په پرتله د   ۲۰۲۰نږدې ټول یې د طالبانو له خوا کارول کېږي، د  
سره هم رامینځته کیدلی  نې ایښودپل د ماشومانو لخوا د حتی چې چاودنې    ځای پرځای شوي چاودیدونکي توکي دي. د فشار پلیټ 

وسایلو  ه  توپیربې  د دا ډول  و غږ کوي چې  ټینګار سره په طالبان شي، د نړیوال بشردوستانه قانون څخه سرغړونه ده او یوناما پر  
 بندیز ولګوي.  دایمي په کارولو 

 
ځواکونو ته منسوب  ي  طالبانو او افغان ملي امنیت یې  نږدې ټول ملکي تلفات  او  ،  المل شوي دي  ملکي تلفاتوسلنه    ۳۳ې د  ځمکنۍ نښت 

 .سلنه لوړه شوې  ۴۱د لومړیو شپږو میاشتو په پرتلهکال  ۲۰۲۰د . د ځمکنیو نښتو له امله د ملکي تلفاتو کچه دي  ي شو
 

هوایي  سلنه جوړوي، د ملکي تلفاتو دریم ستر المل و.    ۱۴د حکومت ضد عناصرو له خوا هدفي وژنې چې د ټولو ملکي تلفاتو  
د لومړۍ نیمایی په پرتله ، په  کال    ۲۰۲۰سلنه جوړوي. د    ۸، د ملکي تلفاتو  بریدونه، چې د افغانستان هوایی ځواک ته منسوب دي

 .سلنه ډیر شوی  ۳۳هوایی بمباریو کې د وژل شویو او ټپي شویو ملکي وګړو شمیر 
 

په  ډزو پر مټ له توپیر پرته ملکي وګړي     چې د چاودیدونکو توکو اودوام په اړه  د  یوناما د حکومت ضد عناصرو د بریدونو  
ي  ، مذهبي مشران، او بشردوستانه کارکونککونکي، د بشري حقونو مدافعین، د رسنیو کارکونکيکار   حکومت ملکيد  ډول  نګړي  ځا

 .  ،ژوره اندیښنه لريترسره کوي،   فرقه ییز بریدونه کوي او  په نښه 
ښوونځي مخې ته د می  دا  په کابل کې د سید الشهتر ټولو ټکان ورکونکې  ماشومان لږترلږه یو ځل په قصدي ډول په نښه شوي وو.  

د ښوونځي نجونې وې ، چې  ډیری یې  ووژل شول، چې  ټپیان او  ملکي وګړي  ډیر    ۳۰۰چې په پایله کې یې تر  و،    مې برید۸د  
 ت ضد ډلې یې پړه پر غاړه وانه خیسته.  دولیڅ کومې او ه، سلنه ووژل شوې ۸۵پکې 

 
هزاره توکمو پورې اړه لري،  په یوناما د شیعه مذهبي لږکیو پرضد په قصدي ډول فرقه ییز بریدونه ثبت کړي دي، چې ډیری یې 

چاودیدونکې   ۸ کې لږ تر لږه و  جون په میاشت   - د می  په دې کې  داعش ډلې منلی.    – شاخوا ټولو مسؤلیت د اسالمي خالفت  دچې  
د چاودیدونکو توکو بریدونه او ډزې  توکمي پکې سپاره ول،  هزاره   چې  بسونه یا ورته موټرې په نښه شوي  هغه  چې پکې  پېښې  

پیښې ثبت  دغه ډول  ۲۰، یوناما  مې پورې  ۳۰تر   جون  د  څخه  له اولې نېټې  جنوري  کال    ۲۰۲۱په ټوله کې، د  ې دي.  کول شامل
رامنځ    ټپیان(  ۳۵۷وژل شوي او    ۱۴۳ملکي تلفات )  ۵۰۰وي، چې په پایله کې یې  ش نښه  کې په  هزاره ګان پ چې شیعه ګان /  ي  کړ

 . ته شویدي
 

ډیریدو په اړه اندیښنه لري چې د اوسنۍ جګړې او له هغې  د  ونو  رپوټ چلند، تعصب او تبعیض د  ناسم  یوناما همدارنګه د وژنو،  
وخت ټولې خواوې د خلکو بشري  ر  د جګړو پ په ځانګړي ډول دا مهمه ده چې  اغېزمن کېږي.  ترې    وروسته ټولنې او ولسونه 
 نیسي. ولري او د سرغړونو مخه وحقونو او وقار ته درناوی 
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*  * * 
 

 د میتودولوژي په اړه 

 
شاملوي. ملکي تلفات د هغو تایید شوو هراړخیزو  ونو کې یوازې تایید شوي ملکي تلفات  رپوټد ملکي وګړو د ساتنې په اړه، یوناما په خپلو  

معلوماتو پر بنسټ مستند کېږي چې د یوناما له لوري څو ځله کتل شوي وي. همدا شان مشخص، روښانه او قانع کونکي شواهد ولري چې  
اکه سرچینو ته اړتیا لري، د بیلګې په  ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د دې معیار پوره کولو لپاره، یوناما لږترلږه درې بیال بیل او خپلو

 توګه د پېښې قرباني، شاهد، طبي متخصص، ځایی چارواکي، د شخړې د یوې ډلې لخوا تایید، د ټولنې مشر یا نورې سرچینې. 
 

ږي. که یوناما د  چیرته چې ممکنه وي، د قربانیانو او یا د پیښې شاهدانو څخه معلومات د ساحې څخه د موندل شوو حقایقو له الرې ترالسه کی
کې نا تایید شوې پیښې نه شاملیږي. یوناما ادعا    رپوټملکي تلفاتو معلوماتو څخه رضایت ونلري، نو بیا پېښه تایید شوې نه ګڼل کېږي. په دې  

ملکي تلفاتو  کې وړاندې شوې شمېرې بشپړې دي او په عملیاتي چاپیلایر کې د محدودیتونو په پام کې نیولو سره د    رپوټنه کوي چې په دې  
پراخې ناروغۍ او اړونده اقداماتو    COVID-19ورکول تاییدوي، په ځانګړي توګه وروستیو ننګونو ته په پام چې د کرونا وبا    رپوټاحتمالي  

 لخوا رامینځته شوي. 
 

 کال ملکي وګړو ساتنې د نیمایي کال رپوټ  ۲۰۲۱په وسله والو جګړو د 
 

http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports 

 
* * * 
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