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او خبرې پیل کړي وګرځويلومړیتوب  خپلچې د ملکیانو خوندیتوب  غواړي واړخون وښکیلله ملګري ملتونه   

 کال په لومړۍ نیمایي کې ۲۰۲۰د چې  د ملګرو ملتونو تازه رپوټ چې نن خپور شو ښیي، -مه  ۲۷کال د جوالی  ۲۰۲۰کابل د 

تاوتریخوالي کچه کله لوړه او کله هم  ټپیان(، چې د ۷۶۲۱ وژل شوي او ۸۲۱۲ملکي وګړو مرګ ژوبله ثبت کړې ) ۵۸۳۴یې د 

 .يکړمن په افغانستان کې یې ملکیان اغیز او ټیټه شوې

د جګړه  افغانستاند سلنه کمښت ښیي،  ۱۳د لومړیو شپږو میاشتو پرتله کال  ۲۰۱۹شمیرې د پداسې حال کې چې د ملکي تلفاتو 

ځواکونو  يافغان ملي امنیت دپه پام کې ونیول شي، چې خو دا باید ه. د ې جګړه پاتېلپاره ترټولو وژونکپه کچه د ملکي وګړو نړۍ 

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه تلفاتو په کچه کې هیڅ کم والی نه دی راغلی.   ملکي وشوی د رامینځته  او طالبانو لخوا

او د داعش  ځواکونوو پوځي شمیرې اصلي المل د نړیوالې تلفاتو د ټیټوګړو د د ملکي پاره شوي راپور له مخې پالوي )یوناما( د خ

 والی دی. د عملیاتو کمد خراسان څانګې 

وخت کې چې د افغانستان حکومت او داسې په  "ځانګړې استازې دیبرا الینز وایي:  د سرمنشي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو

 هره ورځحقیقت دا دی چې جګړه تریخ ، سره راټول شيلپاره د خبرو میز ته اترو طالبان تاریخي فرصت لري چې د سولې خبرو 

  " وي.اړملکي وګړو ته لوی زیان په دوامداره توګه 

پیښو او زیانونو ناوړه مستند شویو  م چې په راپور کې دزه له ښکېلو غاړو غوښتنه کو "آغلې الینز چې دیوناما مشره هم ده وویل: 

حاضر او د خبرو میز ته  پریکنده اقدام وکړيلپاره مخنیوي و د وښیې، او د وژنغبرګون چې د افغانستان خلکو ته اوړي  په اړه 

 ".شي

ې مسؤل کڼل کیږي، په داسې حال کې چې یوناما طالبانو ته ډیری برخ دد ملکي تلفاتود حکومت مخالف عناصر په دوامداره توګه 

زیاتوالی مستند کړی چې د فشاري تعبیه شویو چاودیدونکو توکو، برمته کولو چې  د اندیښنې وړد منسوب شویو تلفاتو په برخه کې 

سلنه ملکي مرګ  ۵۸ټولیز ډول  ناوړه چلند پکې شامل وو او له پلټنو پرته سمالسي صحرایي اعدامونو له امله رامنځ ته شوي. په

ټپیان( مسوول دي چې د  ۸۹۳وژل شوي او  ۵۸۰) ۱۴۷۳ ژوبله د دولت ضد عناصرو له خوا رامنځ ته شوې چې طالبان یې د

 سلنه جوړوي.  ۴۳جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر دیرشمې دټولو تلفاتو 

شوي، چې په عمده توګه د هوایي بریدونو او د ځمکنیو  سلنه زیات ۹ملکي تلفات چې افغان امنیتي ځواکونو ته منسوب شوي 

کال د لومړیو شپږو میاشتو په اوږدو کې د افغان امنیتي  ۲۰۲۰شخړو پر مهال د نامستقیمو ډزو له امله رامنځ ته شوي دي. د 

شوي. د کال په لومړۍ  ځواکونو له خوا د هوایی بریدونو له امله ملکي تلفات دتیر کال دهمدې مودې په پرتله درې برابره لوړ

ټپیان(  ۵۰۸وژل شوي او  ۲۸۱) ۷۸۹سلنې مرګ ژوبلې  ۲۳نیمایي کې افغان ملي امنیتي ځواکونه دملکي وګړو دټولو تلفاتو د 

 .زیاتو ماشومانو د مرګ المل پاتې شوي دي تر ټولودولت پلوه ځواکونه د  مسؤل ګڼل شوي.

 په لړ کې ندي ثبت کړي.  جګړېډول ملکي تلفات د روانې اکونو ته منسوب هیڅ کال په دویمه ربع کې نړیوالو ځو ۲۰۲۰یوناما د 

چې المل یې غیر مستقیمې  –بیا هم ډیرملکي تلفات د ځمکنیو نښتو له کبله رامنځ ته شوي، چې د تلفاتو دوه پردرې اکثریت جوړوي 

ملکي تلفات دتعبیه شویو چاودیدونکو توکو )ځان ډزې دي، په خاص ډول په ملکي میشتو سیمو کې. په دویمه درجه کې ډیر 

وژونکي او غیرځان وژونکي( دکارولو له کبله رامنځ ته شویدي، ورپسې هدفي وژنې راځي. یوناما په خاصه توګه په قصدي ډول 

ړي، د مدني د ملکیانو د هدف ګرځولو په اړه اندیښمنه ده، چې مذهبي مشران، روغتیایي کارکونکي، د عدلي او قضایي ادارو غ

 ټولنې فعالین، د غیرحکومتي سازمانونو کارکونکي او خبریاالن پکې شامل دي.

ښځې او ماشومان په نامتناسب ډول د مخامخ او غیرمستقیمو وسله والو جګړو د اغیزو له کبله متاثره شویدي، چې د ټولو ملکي 

 ۱۳۸)ښځو ته تلفات رامنځ ته شوي  ۳۹۷امله د جګړې له سلنه جوړوي. د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې  ۴۰تلفاتو څه باندې 

رپوټ یادونه کړې،   تپیان(. ۷۲۷وژل شوي او  ۳۴۰ماشومانو ته تلفات اوښتي دي ) ۱۰۶۷ټپیانې شوي(، او  ۲۵۹وژل شوي او 

دلو له اړخه ډیر زیان لپاره د استخدام او کاری  وبا پرمهال د جګړې ۱۹چې ماشومان په افغانستان کې د ښکیلو غاړو لخوا د کویډ 

   منونکي دي.

رپوټ همدارنګه په ملکیانو د وسله والوجګړو دوامداره اغیز په ګوته کوي. د یوناما لخوا نوې څارنه ښیي، چې د یوې پیښې له 

یږي او له رامنځ ته کیدو اونۍ او میاشتې وروسته قربانیان له فزیکي، عاطفي، رواني او مالي اړخه د زیاتو زیانونو له کبله ځور

وبا په پراخه کچه د قربانیانو د بیرته ښه  ۱۹له پراخو بشري حقونو څخه د ګټې پورته کولو وړتیا اغیزمنوي. د کویډ  بل پلوه یې
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حقونه او اړتیاوې ومني او  قربانیانودې غاړې اړباسي چې تاوتریخوالی همدا اوس کم کړي ښکیلدغه کار کیدو وړتیا کمه کړې او 

 پوره یې کړي. 

تاوتریخوالي د ې، حقونه او اړتیا وې، چې تجرب د هغو وګړو او ټولنو" د یوناما د بشري حقونو د برخې مشرې فیونا فریزر وویل: 

 "له امله اغیزمنې شوي باید د سولې د راتلونکو خبرو د اصلي ټکو په توګه په پام کې ونیول شي .
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 رپوټ دلته ولولئ: لومړۍ نیمایي دکال  ۲۰۲۰د 

UNAMA Protection of Civilians in Armed Conflict 

 

* * * 

خپل ماموریت سره سم، یوناما د شخړې له د سیاسي ماموریت په توګه سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره مالتړ کوي.  او حکومت څخهیوناما د افغانستان له خلکو 

حکومتدارۍ ې پیاوړتیا مالتړ کوي. دا ماموریت د اغیزمند او ټولنیز یووالي او همدارنګه د سیمه ییزو همکاریو ونډې اخیستنې د زیاتیدو  مخنیوی او حل، د

یوناما د استقاللیت، بې پرې والي  ته د درناوي پر بنسټ جوړ شوي، مالتړ کوي.چې بشري حقونو و ته بنسټونو تړ کوي، ملي مالکیت او حساب ورکوونکمال

او نور کلیدي خدمتونه  ’د ښه نیت چارې ‘ مخنیوي په موخهد دو او پراخیدواو یوالي د اصل په پام کې نیولو سره د ډیپلماتیکو اقداماتو په ګډون د شخړو د زیاتی

 برابروي. دا ماموریت د افغانانو پرمختګ او بشري لومړیتوبونو لپاره نړیوالې مرستې همغږې کوي.

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

