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کال کې د  ۲۰۲۰خو په ټولیز ډول په  د تلفاتو د کمیدو سبب شيد ملکي وګړو ندي توانیدلي دافغانستان د سولې خبرې اترې 

 ملکي وګړو مرګ ژوبله کمه شویده

د ملګرو ملتونو د مرستندویه پالوي )یوناما( د نوي رپوټ پراساس چې نن خپور شو د بین  - مه۲۷کال د اکټوبر  ۲۰۲۰کابل، د 

االفغاني خبرو اترو له پیل راهیسې په جګړه کې د وژل شویو او ټپي شویو ملکي افغانانو شمیره نده کمه شوې، خو په مجموع کې 

 په سلو کې کمه شویده.  ۳۰کال ورته مودې پرتله  ۲۰۱۹کال په لومړیو نهو میاشتو کې د  ۲۰۲۰د ملکي تلفاتو شمیره د 

ملکي تلفات  ۵۹۳۹مې پورې ۳۰کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې د سپټمبر تر ۲۰۲۰ددغه ماموریت وروستی ربعوار رپوټ د 

لري  سره سره په لوړه کچه تاوتریخوالی دوام واغیز وټپیان( ثبت کړي دي. پرملکیانو له ویجاړونک ۳۸۲۲وژل شوي او  ۲۱۱۷)

 او دغه هیواد په نړۍ کې د ملکي وګړو لپاره الهم د مرګونو ځایونو په ډله کې پاته دی. 

شویو ملکي تلفاتو کچه په لومړي ځل ټیټه  ثبتکال راهیسې د کال په لومړیو نهو میاشتو کې د  ۲۰۱۲په داسې حال کې چې له 

نکی دی. یوناما ټینګار کوي، چې د جګړې ټولې ښکیلې غاړې شوې، خو الهم ملکیانو ته رسیدونکی زیان وحشتناک او ټکان ورکو

ارزونه او د فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره   اقداماتوکولی شي او باید تر دې زیات، ملکیانو ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره د بیړنیو 

ه د ملکي تلفاتو د مخنیوي یوازینۍ الره ګامونه پورته او همدارنګه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره کار وکړي، چې د جنګ له کبل

 ده. یوناما د بیړنیو اړینو ګامونو د پورته کیدو په برخه کې له ټولو خواوو سره همکارۍ ته تیاره ده. 

مې چې د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت او طالبانو ترمنځ د قطر ۱۲ماموریت داندیښنې په ښوولو سره وایي چې د سپتامبرله 

کال د پخوانیو اونیو پرتله په خبرو کې د  ۲۰۲۰مې نیټې پورې، د۳۰کې بین االفغاني مذاکرات پیل شول د سپټمبر ترپه دوحه 

 کموالی ندی راغلی. د ثبت شویو ملکي تلفاتو په شمیر کې خوا ل اړخونوښکیلو 

د اکټوبر له لومړۍ نیټې را پدیخوا دوره د یوناما ددغه وروستي ربعوار رپوټ په چوکاټ کې نه ده را نغاړل شوې، خودغه 

ماموریت په هلمند کې د شدیدو جګړو او د تخار د وروستۍ پیښې په ګډون په ننګرهار، لغمان، غور او په تخار کې هوایي برید 

یې په نښه کړل دمختلفو بې توپیره بریدونو په اړه خپله زیاتیدونکي اندیښنه راپورته کړې  او همدارنګه ځانمرګی برید چې ملکیان

 ملکیان ټپیان او ووژل شول.  ۴۰۰چې په دغو ټولو بریدونو کې څه باندې 

ې اترې یوڅه د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو ځانګړې استازې دیبرا الینز وویل:" د سولې د رامنځ ته کیدو په موخه د سولې خبر

وخت ته اړتیا لري. خو ټولې غاړې کولی شي په عاجل ډول په بحثونو کې خپل لومړیتوبونه په ګوته  اوملکیانو ته د وحشتناکو 

 "زیانونو د مخنیوي لپاره اضافي بیړني، صریح  او بنسټیز ګامونه پورته کړي.

ساتنې لپاره نوی فکر کول او جدي ګامونه به نه یوازې په زرګونو د ملکیانو د ژوند د  " د یوناما مشره هم ده وویل: ېالینزچ ېاغل

کورنۍ له غم او رنځ څخه وژغوري، بلکې کولی شي د متقابلو تورونو په کمولو کې مرسته وکړي او پرځای یې د مذاکره کونکو 

 "ترمنځ د باور او اعتماد په زیاتیدو کې مرسته وکړي.

نیو ګوتیرس لخوا د نړیوال بشري اوربند له غوښتنې مالتړ کوي، چې د کال له پای ته رسیدو یوناما د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتو

د ګډ دښمن په وړاندې مبارزې سره مرسته وکړي او  ۱۹دمخه عملي شي. په افغانستان کې د جګړې دغه ډول دریدل به د کویډ

غانانو سره د بشري مرستو دچمتو کولو لپاره جدي هڅې همدارنګه به د ژمي له را رسیدو وړاندې له میلیونونو ډیرو اغیزمنو اف

 پیاوړې کړي. له تاریخوالي پرته هره ورځ دا مانا لري، چې د ملکیانو ژوند خوندي شویدی.

څلور کې هرو لسو ملکي تلفاتو  پهپه افغانستان کې ملکي وګړو ته د وراوښتونکو زیانونو د ډولونو یو ګرافیکي تصویرښیي چې 

 دي.ي په سلو کې ښځ ۱۳په سلو کې ماشومان او  ۳۱کال په لومړیو نهو میاشتو کې  د ټولو تلفانو  ۲۰۲۰ځې دي. د ماشومان یا ښ

 و( مسوول دي. سره له دې چې د دولت مخالف٪۵۸کړې چې د حکومت مخالف عناصرالهم د اکثریت ملکي تلفاتو) مستندیوناما 

په سلو کې کموالی ښیي، خو د همدغو ډلو  ۳۴کال ورته مهال پرتله  ۲۰۱۹عناصرو ته د ټولې مرګ ژوبلې راجع شوې کچه د 

 لخوا دملکي مړینې کچه د تیرکال ورته مودې سره برابره ده. 

په سلو کې ډیروالی راغلی. خو  ۶کې په کچه کال په لومړیو نهو میاشتو کې طالبانو ته د منسوب شوې ملکي مړینه  ۲۰۲۰د 

په سلو کې را کمه شوې چې اصلي المل یې په ځانمرګو بریدونو  ۳۲ي تلفاتو )مرګ ژوبلې( کچه طالبانو ته د ټولو راجع شویو ملک
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او ځمکنیو جګړو کې د ملکیانو د ټپي کیدو کموالی دی، خو دغه موضوع تریوه بریده د هدفي وژنو او غیرمشروع بې توپیره تعبیه 

 ه اړخه جبران شویده.شویوچاودیدونکو توکو د کارولو له کبله د ملکي تلفاتو دکچې ل

د نامشخصو حکومت ضد عناصرو لخوا د ترسره شویو بریدونو له کبله رامنځ ته شوي ملکي تلفات ډیر شویدي. داسې ډیرې پیښې 

چې یوناما نه ده توانیدلې معلومه  ،رامنځ ته شوي، په مشخص ډول د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو د کارولو او هدفي وژنو له اړخه

د طالبانو یا داعش  سره تړلې چېکموالي  لهکومه حکومت ضد ډله یې مسووله وه. دا همدارنګه د هغو پیښو د شمیر کړي، چې 

 .  کیدهیې مسوولیت منل به خراسان ډلې لخوا 

ماینونو په توګه تعبیه شوي فشاري چاودیدونکي توکي چې د طالبانو لخوا کارول کیږي او په افغانستان کې د پرسونل ضد ځمکنیو 

( PPIEDکار کوي، له توپیر پرته اغیزې لري او له همدې کبله هر وخت غیر قانوني دي. د تعبیه شویو چاودیدونکو فشاري توکو)

په سلو کې ده. یو ناما له طالبانو غواړي چې خپلې ژمنې عملي او  ۱۳په سلو کې او د ښځو  ۳۰ګ ژوبله له کبله د ماشومانو مر

 ني وسلو کارول بند کړي چې ملکي افغانانو ته زیان رسوي.ددغو غیر قانو

ښوونیز، روغتیایي او بشري کارکوونکي، دقضایي ادارو  همدارنګه دهغو بریدنو په اړه اندیښمنه ده چې په قصدي ډول یوناما

 په نښه کوي. ملکي حکومتي کارکونکي عالمان او غړي، قومي مشران، دیني

مرګ ژوبله  شمیر د کموالي له امله لږ شمیر ملکي بریدونو د داعش ډلې لخوا د د شوې موده کېپه دې ټاکل  چې راپور موندلې

 شوې ده. ته منسوبه دې ډلې

د طالبانو او افغان ملي امنیتي ځواکونو ترمینځ، د ډیرو ملکي تلفاتو المل شوي، چې د ټولو ملکي  ډول ځمکنۍ نښتې، په ځانګړي

تعبیه شوي  ځانمرګي او غیر ځانمرګي مرګ ژوبله جوړوي. ورپسې زیاته له دریمې برخې څخه تلفاتو

 ( جوړوي.سلنه )اته او هوایي بریدونه  سلنه( ۱۶هدفي وژنې ) ،سلنه( ۲۹) توکي چاودیدونکي

منسوب سلنې مسؤلیت لري. دولت پلوه ځواکونو ته  ۲۸ -زیاتې برخې  د له څلورمې څخه دولت پلوه ځواکونه د ټولو ملکي تلفاتو

کال د مارچ میاشتې راهیسې  ۲۰۲۰ سلنه کم شوي دي، چې په عمده توګه د ۳۴ کال همدې مودې پرتله ۲۰۱۹ شوي ملکي تلفات د

   د نړیوالو پوځي ځواکونو په هوایي بریدونو کې خورا کموالی راغلی دی.

کال په لومړیو نهو میاشتو کې هم ورته  ۲۰۱۹ چې د سلنې سبب شوي دي، ۲۳ د ټولو ملکي تلفاتو د افغان ملي امنیتي ځواکونه

شمیره ثبت شوې وه. هغه ملکي تلفات چې افغان ملي اردو ته منسوب شوي، او دولتي ځواکونو ته د راجع شوې مرګ ژوبلې لویه 

 سلنه زیاته شوې، چې المل یې دځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی دی. ۲۵ برخه جوړوي

 ونهټ، لکه هاوانونه، راکېشو تهځنیله امله رام زوډ ومیمستق رید غبرخه  يیماین ېدږد ملکي تلفاتو نپلوه ځواکونو له خوا د دولت 

له  له کبلهکارولو دوسلو  ېلخوا د دد دولت پلوه ځواکونو . شوي ديکارول  ېک مویس شتویپه ملکي مکله رډی ېاو السي بمونه چ

دغه مرمۍ ډیری وخت د خلکو کورونو ته څیرمه یا  ېچ کهځ، جوړوي او ماشومان  ښځېملکي تلفات برخې  یدر ېدږنو لورڅ

 د خلکو په کورونو لګیدلي. 

دهوایي بریدونو  زیاتوالي په اړه اندیښنه لري چې سلنې ۷۰ د یوناما د افغان هوایی ځواکونو د هوایی بمباریو له امله د ملکي تلفاتو

 ۍسلنه زیاته کړې. په مقابل کې، د فبرور ۸ او په ټولیزه توګه یې ملکي مرګ ژوبله جوړوي برخه ډیرید ملکي تلفاتو  له کبله

چې ډیری د لخوا ملکي تلفات  دنړیوالو ځواکونو تړون السلیک شو، طالبانو ترمنځ او د متحده ایاالتو راپدیخوا چې نیټې مې۲۹ له

 نه دي رامنځ ته شوي. ددغه رپوټ په موده کېبریدونو له امله رامنځ ته کیږي،  يهوای

و  او ویجاړوونکې اغیزې ترڅو هغه نه جبرانیدونکي زیانونه برابروي افغانستان د سولې خبرې د جګړې اړخونو ته فرصت د

عدالت او د خسارې د جبران په برخه  قت،چې دحقی یې تصدیق کړيدي، او له قربانیانو سره  پر افغانانو لرلي چې جګړې ارزوي

 . وشي نهحقونو ته رسید د دویکې 

د اوښتي زیان  کورنیو سره زموږ مرکې له قربانیانو او د هغوی له " د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشرې، فیونا فریزر وویل:

نه دي  هم دوی سره اړیکېله  وروسته یې  ېاو حتی له پیښ ناکامي په ګوته کوي بشپړه جګړې د اړخونو د د منلو په برخه کې

و مني او د هغو الرو چارو هغه  ښکیل اړخونه لږ تر لږه کوالی شي کوم درد چې یې رسولی دی " نوموړې زیاتوي : " نیولي.
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په هغه څه د ، څوک چې د تل پاتې سولې او ې سره مرسته کويپخالینله افغانانو تر منځ زیان کاللو چې دمیلونونو په لټه کې شي 

  " پوهیدو حقدار دي چې ورته رسیدلي دي.
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 رپوټ دلته ولولئ:ربعې دریمې  دکال  ۲۰۲۰د 

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

 

* * * 

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

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

والي  یوناما د استقاللیت، بې پرې 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

