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د  ۲۰۱۵کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه د تیر کال په څیر لوړه ده
د  ۲۰۱۵کال د اګست ۵مه ،کابل  --نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوي (یوناما) وویل چې د  ۲۰۱۵کال په
لومړیو شپږو میاشتو کې روانې جګړې ملکي وګړو ته درانه تلفات اړولي دي ،چې د ملګي وګړو د مرګ ژوبلې ثبت شوې کچه د
تیر کال په څیر لوړه او یا له هغې څخه پورته شوې ده.
د یوناما د  ۲۰۱۵کال شپږمیاشتني راپور (په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه) له مخې چې نن خپور شو ،د روان کال په
لومړۍ نیمایي کې ټول ټال د  ۴۹۲۱ملکي وګړو مرګ ژوبله ( ۱۵۹۲مړینه او  ۳۳۲۹ټپیان) مستند شوې چې دا د  ۲۰۱۴کال د
همدې مودې په پرتله یو سلنه زیاتوالی په ډاګه کوي.
دغه راپور چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ سره په همغږۍ تیار شوی دی ،څرګندوي چې د ملکي وګړو د
مرګ ژوبلې ډیری یا  ۹۰سلنه د ځمکنیو نښتو ،د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو ،ډله ایزو او ځان وژونکو بریدونو او په نښه
شویو یا هدفي وژنو په پایله کې رامنځته شوې ده.
د یوناما مشر ښاغلي نیکوالس هیسم وویل چې له ډیرې مودې راهیسې افغان ملکي وګړي د روانې ویجاړوونکې جګړې څخه
کړیږي .د ملکي وګړو په وړاندې د روان تاوتریخوالي ناوړه پایلې چې په دې راپور کې مستندې شوې دي ،باید هغه عامه باور چې
سولې ته چټکه اړتیا ده ،پیاوړی کړي.
همدا ډول ښاغلي هیسم چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی هم دی وویل چې :تر هغې چې سوله تر
السه کیږي ،د روانې جګړې ښکیلې غاړې باید د بشرپالنې نړیوالو قوانینو په رڼا کې خپل مکلفیتونو ته غاړه کیږدي ،ترڅو پر ملکي
وګړو د جګړې اغیزې راکمې کړي او د ملکي وګړو د ساتنې په اړه خپلې اعالمیې یا بیانیې په عمل کې پلې کړي.
که څه هم د دولت وسله والو مخالفینو له خوا د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې په کمه اندازه کموالی راغلی دی ،خو بیا هم هغوي
ملکي وګړو ته ترټولو ډیر زیان اړولی دی .یوناما د ټولې ملکي مرګ ژوبلې  ۷۰سلنه د دوي فعالیتونو ته منسوب کړې ده.
هغه مرګ ژوبله چې ملکي وګړو ته د دولت پلوه ځواکونو له خوا اوښتې ده ،د ټولې مرګ ژوبلې  ۱۶سلنه جوړوي (چې  ۱۵سلنه د
افغان ملي امنیتي ځواکونو او حکومت پلوه ملیشه او یو سلنه د نړیوالو نظامي ځواکونو له خوا رامنځته شوې) .په خواشینۍ سره
یوناما موندلې چې دا د  ۲۰۱۴کال د همدې مودې په پرتله  ۶۰سلنه زیاتوالی په ډاګه کوي ،چې د دغې مرګ ژوبلې زیاتوالی د دولت
پلوه ځواکونو له خوا د ځمکنیو نښتو په ترڅ کې رامنځته شوی.
د جګړې ښکیلو غاړو ترمنځ نښتې چې کومې مشخصې غاړې ته منسوب شوې نه دي ،د ټولې ملکي مرګ ژوبلې د  ۱۰سلنې هغې
المل شوې دي او پاتې  ۴سلنه ملکي مرګ ژوبله د جګړې څخه د پاتې ناچاودو توکو د چاودنو په پایله کې رامنځته شوې ده.
د جګړې ښکیلو غاړو ترمنځ ځمکنۍ نښتې د  ۱۵۷۷ملکي مرګ ژوبلې (۳۷۹مړینې او  ۱۱۹۸ټپیان) المل شوې دي چې د تیر په
پرتله  ۱۹سلنه کموالی په ډاګه کوي – ولې بیا هم په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخکښ المل پاتې شوی دی.
همدارنګه ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي چې د  ۱۱۰۸ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ( ۳۸۵مړینې او  ۷۲۳ټپیان) المل شوي
دي او د تیر په پرتله  ۲۱سلنه کموالی په ډاګه کوي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې دوهم مخکښ المل پاتې شوی دی.
د ملکي وګړو هغه پرمخ زیاتیدونکی زیان چې د  ۲۰۱۵کال په لومړۍ نیمایي کې ثبت شوی دی په اصل کې د هغو پر مخ
زیاتیدونکو ملکي تلفاتو چې د ځان وژونکو او ډله ایزو بریدونو او هدفي وژنو په پایله کې رامنځته شوی دی -دا په ترتیب سره د
ملکي تلفاتو درېیم او څلورم مخکښ المل دی  .ځان وژونکي او ډله ایز بریدونه چې د دولت وسله والو مخالفینو له خوا ترسره شوی
دي د  ۱۰۲۲ملکي وګړو مرګ ژوبلې ( ۱۸۳مړینه او  ۸۳۹ټپیان) المل شوی دی چې د  ۲۰۱۴کال د لومړیو شپږ میاشتو په پرتله
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 ۷۸سلنه زیاتوالی په ډاګه کوي .د هدفي وژنو په پایله کې رامنځته شوې ملکي وګړو مرګ ژوبله  ۵۷سلنه زیاتوالی په ډاګه کوي چې
د  ۶۹۹وګړو د مرګ ژوبلې ( ۴۴۰مړینه او  ۲۵۹ټپیان) المل شوی دی .که څه هم هدفي وژنې د ټولې ملکي مرګ ژوبلې (مړینه او
ټپیان) څلورم مخکښ المل دی ،خو د ملکي وګړو د مړینې تر ټولو ستر المل په توګه مستند شوی دی.
د  ۲۰۱۵کال په لومړیو شپږ میاشتو کې ،یوناما د ښځو په مرګ ژوبله کې  ۲۳سلنه او د ماشومانو په مرګ ژوبله کې  ۱۳سلنه
زیاتوالی په ګوته کړی دی.
د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشرې میرمن ډانیل بېل وویل چې د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې په شمیر کې زیاتوالی چې د
جګړې اړونده تاوتریخوالي په ترڅ کې وژل کیږي او یا ټپي کیږي ،په ځانګړې توګه د اندیښنې وړ دی .میرمن بېل زیاته کړه چې د
تیرو کلونو د همدې مودې پ ه پرتله ،سږکال یوناما د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړ شمیر ثبت کړی دی .د جګړې
ټولې ښکیلې غاړې باید د ملکي وګړو د ساتنې په موخه پیاوړي تدابیر تر الس الندې ونیسي .کله چې په جګړه کې یوه مور ،خور
اوالد ،او یا هم ورور وژل کیږي ،نو اغیزې یې پر کورنیو او ټولنو ویجاړوونکې او اوږدمهاله وي.
د ملګرو ملتونو د بشری حقونو عالي کمیشنر زید رعدالحسین وویل " دا په افغانستان کی د ملکي وګړو د اوږدو مصیبتونو په اړه یو
بوگنونکی او زړونو ته ټکان ورکونکی راپور دی چي له وسله والی جګړې څخه په پرله پسې ډول ځوریږی او د نا امنۍ او بی
باورۍ په داسی فضا کی ژوند کوي چې نه پوهیږی بانک ته ،د خیاطی کورس او یا د واده کومو مراسمو ته به د دوی ورتګ
وروستی ځل وي او که نه" .
د نړیوالو بشري حقونو او د بشر پالنې د نړیوال قانون څخه د سختو سرغړونو په وړاندې معافیت په افغانستان کی اوږد مهاله سابقه
لري او د تاوتریخوالی دا لړۍ اور ته لمن وهي .د دې زهرجنې لړۍ د پای ته رسولو په موخه دې ته اړتیا شته چې د احتساب په
اړوند چټک او مشخص ګامونه پورته شي" .
دغه راپور په الندې ډول د جګړې ښکیلو غاړو ته یو لړ اقدامات په ګوته کوي چې د ملکي وګړو د ژغورنې او د هغوی د مرګ
ژوبلې د راټیتولو په موخه یې باید ترسره کړي.
د دولت وسله والو مخالفینو ته:





په قصدي توګه د ملکي وګړو او ځایونو لکه د عبادت خونې او فرهنګي ځایونه ،ملکي حکومتې ادارې او د مرستندویه
ادارو کارکوونکو په نښه کول یا هدف الندې نیول ودروئ.
بې توپیره او غیرمتناسبو بریدونو ته د پای ټکی کیږدئ.
په ګڼ میشتو ملکي سیمو او یا له هغو څخه د هاوان ،راکټ او السي بمونو وارولو څخه ډډه وکړئ.
د چاودیدونکو توکو د استعمال ،په ځانګړي ډول په ټولو هغو سیمو کې چې د ملکي وګړو تګ راتګ په کې زیات وي د
ځان وژونکو او پیچلو ډله ایزو بریدونو الس واخلئ او د غیر قانوني فشاري ماینونو او چاودیدونکو توکو د کارولو څخه
ډډه وکړي.

افغان حکومت ته:




په ګڼ میشتو ملکي سیمو د هاوانونو ،راکټونو او بمونو له وارولو څخه ډډه وکړئ.
د ملکي مرګ ژوبلې د راکمولو په موخه یوه ملي پالیسي ترتیب او تصویب کړئ څو د عمل د پالن له الرې چې مشخص
هدفونه ولري د جګړو پرمهال د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي.
ټول ملیشه ځواکونه او وسله والې ډلې منحل او بې وسلې کړئ او د ټولو هغو وسله والو ډلو له غړیو څخه د حساب اخیستو
ډاډ ورکړئ چې له بشري حقونو څخه سرغړونې کوي.

نړیوالو نظامي ځواکونو ته:


د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د راکمولو په موخه د افغانستان له حکومت سره د یوې ملي پالیسۍ په ترتیب کې مرسته
وکړئ او د عمل د پالن په پلې کولو کې یې مالتړ وکړئ ترڅو د عملیاتو او نښتو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو څخه مخنیوی
وشي.
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داسې اقداماتو ته ادامه ورکړئ څوباوري شي چې ټول نړیوال نظامي،یا بهرني استخباراتي امنیتي ځواکونه چې په
افغانستان کې په مستقل ډول فعال دي یا د افغان ملي امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي ټول الزم اقدامات ونیسي څو په
ځکمنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکي کسانو ساتنه وکړي.

د ملکیانو مرګ او ژوبله
د جنورۍ څخه تر جون ۲۰۰۹ -۲۰۱۵ :
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د تاکتیک او پېښو د نوعیت په اساس د ملکي وګړو مرګ
ژوبله د جنوري څخه تر جون  ۲۰۱۵پورې
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په جګړه کې د ښکېلو خواوو له لوري د ملکي وګړو مرګ او ژوبله
۲۰۱۵ - ۲۰۰۹ :  جون- جنوري
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