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 سلنه زیاته شوې ده ۰۱کال کې د افغانستان په وسله واله جګړه کې د ملکي تلفاتو شمیره  ۳۱۰۲په  

 
په "نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوي   :کال د فبروري اتمه نیټه ۳۱۰۱کابل، د 

کال کلنی راپور خپور کړ او وویل چې   ۳۱۰۲په نوم د  "وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنې
سلنه زیاته شوې ده.  دا  ۰۱کال کې د افغانستان په وسله واله جګړه کې د ملکي تلفاتو شمیره  ۳۱۰۲

 بشري حقونو عالي  کمشنرۍ دفتر په همغږي چمتوشوی دی.  راپور د ملګرو ملتونو د
 

 ملکي تلفات ۵۱۶۰۸کال کې  ۳۱۰۲د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی ) یوناما ( په 
کال د همدغې مودې په پرتله  ۳۱۰۳ټپیان(  ثبت کړي۱ چې د  ۸۱۶۸۶ملکي وګړو مړینه او ۳۱۲۸۲)  

 سلنه زیاتوالی په ګوته کوي.  ۰۷سلنه او په ټپي کیدنو کې  ۷په مړینو کې 
 
 ۳۱۰۳ملکي خلکومرګ ژوبله کې ډیر والی د  افغانستان وسله والې جګړې له امله دکال کې د  ۳۱۰۲په 

کال د تلفاتو کې ډیروالي سره ورتوالی  ۳۱۰۰لفاتو د کموالي په  خالف په شاتګ دی۱ خو د کال ملکي ت
ملکي افغانانو ژوند  ۰۱۱۱۶۱کال د پیل څخه په افغانستان کې وسلوالې جګړی د  ۳۱۱۲لري.   د 

 اخیستی دی او په زرګونو یي ټپیان کړي دي. 
    
له خوا ځای پر ځای  1کې د دولت ضد عناصروکال   ۳۱۰۲په راپور کې راغلي چې که څه هم په  

شوي چاودیدونکو توکو تر ټولو ډیر ملکي خلک وژلي۱ خو د دولت پلوه او د دولت ضد عناصرو ترمنځ 
ځمکنیو نښتو ډیروالی د ملکي خلکو د تلفاتو دویم المل دی۱ چې په متقابلو ډزو کې د افغان ملکي خلکو 

کال کې د ملکي خلکو تلفاتو کې یي  ۳۱۰۲دواړه الملونه دي چې په مړینه او ټپی کیدنه لوړه شوې ده. دا 
 ډیروالی راوستلی دی.

  
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي او د یوناما مشر ښاغلي یان کوبیش 

 ملکي خلکوته پرله پسې  تلفات اړولي دي. دجګړې  ېد افغانستان وسلوال کال کې ۳۱۰۲په  "وویل:
دولت ضد عناصرو ځای پر ځای شوي چاودیدونکو توکي ډیر کارولي دي چې په زرګونو ملکي افغانان 
یي مړه او ټپیان کړې دي. ډیری ځمکنۍ نښتې او د متقابلو ډزو په کورونو او ټولنو کې د ډیرو ملکي 

واو په ځانګړی کال په پیل کې د جګړې ښکیلو خ ۳۱۰۱افغانانو د مړینې او ټپي کیدنې المل شوي دي. د 
 " ډول دولت ضد عناصرو لپاره دا اړینه ده چې پرملکي افغانانود جګړي ناوړې اغیزې ودروي.

 

                         
۰
د دولت ضد په عناصرو کې ټول هغه اشخاص او ډلې شاملی دی چې اوس مهال د افغانستان د دولت او نړیوالو نظامي ځواکونو پر ضد په وسله   

هغه اشخاص او ډلې چې بیال بیل هدفونه لري او تر مختلفو نومونو   واله جګړه کې ښکیل دي. هغه وګړي  چې د طالبانو په نامه پیژندل شوي او
 الندې لکه د حقاني شبکه۱ حزب اسالمي او د ازبکستان اسالمي حرکت۱ او نورې ملیشې او وسله والې ډلې چې سیاسي ۱ ایدولوژیکي او اقتصادي

 ه استازیوب ګډون کوي په دغوعناصرو کې راځي.اهداف تعقیبوي یا نوري جرایم پیشه ډلې چې په جګړه کې د یوې ښکېلې خوا پ
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سلنه  ۰۰سلنه دولت ضد عناصرو ته۱  ۷۱کال کې د ملکي وګړو د تلفات   ۳۱۰۲په دي راپور کې  په  
یي نړیوالو ځواکونو ته( او یې دولت پلوه ځواکونو ته )اته سلنه افغان امنیتي ځواکونو ته او درې سلنه 

. پاتې ۳لس سلنه یي بیا د دولت ضد عناصرو او دولت پلوه ځواکونو تر منځ نښتو ته منسوب شوي دي
پنځه سلنه ملکي تلفات هیڅ یو لوري ته ندی منسوب شوي او ډیری دغه  تلفات د جګړې د چاودیدونکو 

 پاتې شونو په پایله کې رامنځ ته شوي دي. 
 

ور موندنې څرګندوي چې ځای پر ځای شوي چاودیدونکو توکي چې د دولت ضد عناصرو له د یوناما راپ
سلنه جوړوي او دې پسې  د دواړو ښکیلو خواو د مځکنیو  ۲۱خوا کارول شوي۱ د ټولټال ملکي تلفاتو 

 سلنه ملکي خلک مړه او ټپیان شوي دي.  ۳۷نښتو له امله 
 

سلنه ملکي  ۰۱سلنه  او په هدفي وژنو کې  ۰۸بریدونو کې د دولت ضد عناصرو په ځانمرګو او ډله ییزو
کال کې  یواځې د ځواک د خوندي ساتنې او قوې کارونې او  ۳۱۰۲خلکو ته مړینه او ژوبله واړوله. په 

دتالشۍ د عملیاتو  په ترڅ کې  څلور سلنه۱  له جګړې څخه چاودیدونکي پاتې شونو له امله  څلور سلنه 
 د هوایي عملیاتو له کبله دوه سلنه ملکي تلفات را منځته شول. او د نړیوالو ځواکونو

 
 ښځې او ماشومان

کال افغانو ښځو۱ نجونو او هلکانو ته تر ټولو بد کال وو   ۳۱۰۲د یوناما راپور موندنې په ګوته کوي چې 
 تلفات ۷۱۶ځکه چې د روانې جګړې له پیل نه دوي ته ډیره مرګ او ژوبله  واوښته. یوناما د ښځو

سلنه زیاتوالی په  ۲۶کال په پرتله  ۳۱۰۳ټپي کیدنه( مستند کړي دي۱ چې دا د  ۸۰۰مړینه او  ۳۲۸)
کال په وسلواله  ۳۱۰۲ګوته کوي. د دولت ضد عنا صرو له خوا ځای پر ځای شوي  چاودیدونکو توکو د 

مړینه او  ۵۶ښځو  ته  یي مرګ ژوبله ورواړوله ) ۰۷۷جګړه کې یو وار بیا ډیرې ښځې ووژلې چې 
سلنه زیاتوالی را په ګوته کوي. مځکنیو نښتو بیا ډیرې  ۳۱کال په پرتله  ۳۱۰۳ټپي کیدنې( او دا د  ۲۰

 کال کې د ښځو ډیر تلفات د مځکنیو نښتو پیښو له امله منځ ته راغلل.  ۳۱۰۲ښځې ټپیانې کړې او په 
 

 ۳۱۰۳کړي دي۱ چې دغه شمیره د ژوبل( مستند  ۰۱۰۲۸مړه او  ۸۶۰تلفات ) ۰۱۷۸۶یوناما د ماشومانو 
 ته وماشومان وتر ټولو ډیر له امله چاودیدونکو توکو وځای پرځاي شوید سلنه لوړه ده.  ۲۱کال په پر تله 

د ماشومانو تلفات(۱ چې دغه   ۸۰۰یي ټپیان کړل ) ټولټال  ۲۰۲یي ووژل او  ۰۲۳چې  دیزیان ورس
ماشومان وژل شوي ۰۲۷ې سلنه لوړه ده. د ځمکنیو نښتو  په ترڅ ک ۳۵کال په پر تله  ۳۱۰۳شمیره د 

۴۰۵اودچې،ديشويټپيان۲۰۰۲ييپرتلهپه۴۵کال.دیراغلیکېپهډيروالیسلنهدځمکنيو
.ديشويټپيانماشومانډيرټولوترکېترڅپهنښتو 

 
ډیره د اندیښنې وړ خبر ده  دا په تیره    ": وویل اینټ ګیورجیج مشرېو د څانګې نحقو يد یوناما د بشر

کال کې د افغانو ښځو او ماشومانو د وژل کیدو او ټپي کیدنې شمیره یو وار بیا لوړه شوې  ۳۱۰۲چې په 
په وخت لکه په کور کې۱  ده. دا یو تریخ حقیقت دی چې ډیرو ښځو او ماشومانو ته د ورځنۍ چارو

په وخت او یا د غم او خوشالۍ په پیښو کې د ګډون لپاره د تګ ښوونځي ته په الره۱ پټیو کې د کار کولو 

                         
2
په دې ډله کې ټول هغه اشخاص او ډلې راځي چې اوس مهال د افغانستان د دولت او نړیوالو نظامي ځواکونو پر ضد په  : دولت ضد عناصر 

 وسله واله جګړه کې ښکیل دي. هغه وګړي  چې د طالبانو په نامه پیژندل شوي او  هغه اشخاص او ډلې چې بیال بیل هدفونه لري او تر مختلفو
شبکه۱ حزب اسالمي او د القاعده متحدین لکه د ازبکستان اسالمي حرکت۱ د اسالمي جهاد اتحاد۱ لشکر طیبه او جیش نومونو الندې لکه د حقاني 

او نورې ملیشې او وسله والې ډلې چې سیاسي ۱ ایدولوژیکي او اقتصادي اهداف تعقیبوي یا نوري جرایم پیشه ډلې چې په جګړه کې د یوې   محمد
 .کوي۱ په دغوعناصرو کې راځي ښکېلې خوا په استازیوب ګډون
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په وخت کې ورته مرګ ژوبله رسیدلې ده. اوسنی حالت په جګړه کې ښکیلو خواو نه غواړي چې پخه 
 "ښځې او ماشومان وساتي.د جګړې له تاو تریخوالي نه ژمنه وکړي او ډیرکوښښ وکړي چې 

 
 دولت ضد عناصر

د یوناما راپور موندنې په ګوته کوي چې د دولت ضد عناصرو په قصدي ډول په ټول هیواد کې ملکیان 
ملکي تلفات  ۶۱۲۷۱هدف ګرځولي او ملکي خلکو ژوند ته د پاملرني پرته یې بریدونه کړي۱ چې 

سلنه  ۱کال په پرتله  ۳۱۰۳ټپي کیدنه( منځ ته راغلي ۱ چې دا د  ۱۱۱۶۲ملکیانو مړینه او  ۳۱۲۰۰)
 ډیروالی په ګوته کوي. 

 
کال کې  ډیر  ۳۱۰۲ي په چاودیدونکو توک ځای په ځای شويتوپیر پرته  له عناصرودولت ضد  د

یوناما د ځای پرځای شوي چاودیدونکو توکو له امله  مرګ ژوبلې مخکښ المل و.انو د ملکیوکارول اود 
 پرتلهکال په  ۳۱۰۳چې د ده۱ کړې  ثبت( ټپی کیدنه ۰۱۲۳۵مړینه او ۲۶۳ه )مرګ ژوبلملکیانو ۳۱۵۲۱د

 په ګوته کوي. سلنه لوړوالی ۰۱
 
یوناما موندنې په ګوته کوي چې د لیری څخه کنترول  د په ډله کې ځای پرځای شوي چاودیدونکو توکود 

سلنه ډیروالې او د فشاري  ۵۱کې  همرګ ژوبلپه کیدونکو چاودیدونکو توکو له امله د ملکي وګړو 
سلنه کمښت راغلی دی. دولت ضد عناصرو په عامه ملکي ځایونو لکه  ۲۲چاودیدونکو توکو له امله 

نځیو د ننه او یا شاوخوا او د بسونو په تم ځایونو کې تعبیه سړکونو۱ مارکیټونو۱ دولتي دفترونو۱ د ښوو
 شوي چاودیدونکي توکي چوولي دي. 

 
ملکي وګړو ته تلفات  ۰۱۳۲۶پېښو کې   ۷۲کال  کې  په  ۳۱۰۲ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو د 

۱ خو د  کال ته ورته دی ۳۱۰۳ټپي کیدنه( اړولي دي. سره له دې چې د پېښو تعداد  ۲۵۰مړینه او ۳۸۸)
 سلنه ټیټوالی راغلی دی .  ۰۵دې بریدونو له امله د تیر په پر تله په ملکي تلفاتو کې 

 
 سلنه جوړوي. ۰۸کال کې د ټولو ملکي تلفاتو  ۳۱۰۲ټول ځانمرګي او ډله ییز بریدونه  په  
 

ژوبل شوي(   ۲۲۲مړینه او  ۷۱۲ملکي وګړوتلفات )  ۰۱۱۷۶راپور کې د هدفي وژنو پېښو په پایله کې د 
مستند کړي دي۱ چې د دولت ضد عناصرو په کې ډیر دولتي چارواکي او کارکوونکي ۱ قومي مشران۱  

ي  په نښه کړي د عدلیي چارواکي ۱ قبایلي مشران۱ د ټاکنو کار کونکي ۱ او د سولې پروسې مالتړ کوونک
او وژلي دي. د دولت ضد عناصرو لخوا دیني عالمانو باندې  بریدونه له دې امله چې دوي د  دولت 

 کال کې په جوماتونو او عالمانو دا ډول بریدونه درې چنده ډیر شوي دي.  ۳۱۰۲مالتړ  کوي ۱  په 
 

اړوند د ډیروعامو پیغامونو خپریدل کال په اوږدو کې د طالبانو لخوا د ملکي تلفاتو د په  ۳۱۰۲یوناما د 
مشاهده کړي. حال دا چې په حقیقت کې د ملکي افغانو په حالت کې هیڅ تغیر نه دی راغلی. طالبانو ډیر 

 تعبیه شوي چاودیدوونکي توکي وکارول او په ملکي وګړو باندي یي بریدونو ته دوام ورکړ.  
  
هغه بریدونو مسؤلیت په غاړه اخستی چې  ۰۸۲کال کې د  ۳۱۰۲د یوناما راپور کاږي چې طالبانو په  

ټپي کیدنې(  اړولې ده ۱ چې د  ۶۱۳مړینه او د  ۲۱۳ملکي وګړو ته یي په کې مرګ ژوبله ) ۲۱۱
انو د کال په پرتله د طالب ۳۱۰۳سلنه ډیروالی په ګوته کوي او  ۳۲۳طالبانو دمسؤلیت ادعاګانو کې 

سلنه ډیروالی ښیي . د طا لبانو داسی ډیری بریدونو کې د توپیر پرته  ۰۲۶مسؤلیت ادعاګانو کې 
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تاکتیکونه کارول شوي لکه په عامه ځایونه کې د تعبیه شوې وسیلې چوولې دي یا نیغ په نیغه یي ملکي 
او دولتي ځایونو  خلک او یا هم ملکي شیان هدف ګرځولي ۱او په ځانګړی ډول د دولت ملکي مامورین

 باندی یي برید کړی دی.

په ملکي خلکو باندې د توپیر پرته بریدونه او هغوی په قصدي ډول هدف  یوناما په دی تاکید کوي چې
مخې  په جدی ډول ممنوع دي۱ او د افغانستان په شخړه کې  ګرځول د نړیوال بشردوستانه قانون له

ت  مکلف دي . په ملکي خلکو برید ۱ د علماؤ۱ د ټاکنو ښکېلی خواوې د طالبانو په شمول ېې په اطاع
کارکونکو ۱ قبایلي مشرانو او نورو هغه خلکو وژل  چې په جګړه کې مستقیمه برخه نه اخلي  ممکن 

 .جنګي جنایت وګڼل شي

د طالبانو د مشرتابه  "دافغانستان لپاره دملګروملتونودسرمنشي ځانګړی استازي ښاغلي یان کوبیش وویل:
وا  د ملکي وګړو ساتنې په اړوند بیانیې د بې ګناه  افغان ملکي وګړو مرګ ژوبلې ته د پاي ټکي له خ

دوي په ملکي وګړو  کیښودلو لپاره کافي نه دي. هغه څه چې له طالبانو نه یي غوښتنه کیږي دا دي چې 
ملکي  "وي د قصدي بریدونه او له توپیر پرته د تعبیه شویو وسیلو کارول بند کړي او همدارنګه د

نړیوال بشردوستانه قانون سره ني په نښه کیدلو ځایونو په تعریف کې تغیر راولي چې د د قانواو "وګړي
 " یي تعریف مطابقت ولري.

 

 دولت پلوه ځواکونه

ټپي کیدنه( ټولو دولت پلوه  ۶۰۸مړینه او  ۲۱۰ملکي وګړوتلفات ) ۲۸۶کې  د  ۳۱۰۲د یوناما راپور په  
داچې افغان سلنه ډیر والی په ګوته کوي.  ۸۲کال په پرتله  ۳۱۰۳ځواکونو ته منسوب کړي دي۱ چې د 

کې هم زیاتوالی  امنیتي ځواکونو مځکنۍ عملیات زیات کړي دي نو له همدې امله د ملکي وګړو تلفاتو
 راغلی  دی. 

 
سلنه یي افغان ملي امنیتي  ۸۷ته رسیدلی ۱  ود هغو تلفاتو چې د دولت پلوه ځواکونو له خوا ملکي وګړ 

کي ه ملسلن ۸۷د  ګډو عملیاتوته منسوب کړې ده.  سلنه ۰۶و اونړیوال نظامي ځواکونسلنه  ۳۷ځواکونو۱ 
تلفات چې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته منسوب شوي دي۱ ډیر ملکي تلفات د هغو مځکنۍ عملیاتو له امله 

ملکیانو   ۵۵ملکي وګړو ) ۲۱۲منځ ته راغلی چې افغان ملي امنیتي ځواکونو یي مشري کوله او په کې 
سلنه ډیروالی په ګوته  ۳۶۱کال په پرتله  ۳۱۰۳ټپي کیدنه( ته تلفات رسیدلي دي۱ چې د  ۳۶۰مړینه او 
 کوي.  

 
کې په ټول هیواد  کې نظامي عملیاتونه سرته رسیږي۱   و په رهبرۍنافغان ملي امنیتي ځواکودا چي  

الرښودونې او جنګي مقررات چې د ملکي خلکو د خوندیتوب واک په یوناما په دې ټینګار کوي چې هغه 
دایمي  او کورنیو چارو په وزارتونو کې داسې کې ورکړ شوی۱ باید په ښه ډول پلي شي او  د دفاع 

ادعا ګانې جوړښتونه منځ ته راشي چې د افغان امنیتي ځواکونو له خوا ملکي وګړوته درسیدلي تلفاتو 
 وپلټي۱ د مخنیوي الرې چاری یې  پیل او دې ته ادامه ورکړي.

  
دا چې امنیت راوستلو رهبري مسؤلیت د افغان امنیتي  "ځانګړی استازي ښاغلي یان کوبیش وویل:

ځواکونو په الس کې دی۱ نو دوي د ملکي وګړو د ساتنې لپاره ډیر مسؤلیت لري. افغان امنیتي ځواکونو 
 " لپاره دا اړینه ده چې ټول هغه ممکنه تدابیر ونیسي چې ملکي وګړي د جګړې له زیان څخه وساتي.
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ملکي وګړو مړینه او د  ۰۰۵ملکي تلفات ) ۰۵۳هوایي عملیاتو په ترڅ کې   د نړیوالو نظامي ځواکونو د
سلنه زیاتوالي په ګوته کوي او د دولت پلوه  ۰۱کال په پرتله  ۳۱۰۳ټپي کیدنه( منځته راغلي۱ چې د  ۶۱

سلنه جوړوي.  د هوایی عملیاتو په ترڅ کې رامنځته شوي  ۰۲ځواکونو ته منسوب د ټولو تلفاتو 
نیم یي ښځې او ماشومان وو. د ملکي وګړو دا رنګ تلفات په تیره بیا چې د هوایي عملیاتود  با  تقریتلفاتو

تیري په ترڅ کې منځته راځي۱ د دې اړتیا په ګوته کوي چې نړیوال نظامي ځواکونه دې د برید او 
 له سره کتنه وکړي. ښکیلتیا  ترمخه احتیاطي تدابیرو ته

 
که څه هم په ډیرو ولسوالیو کې ځایي ټولنو د سیمه ییزو پولیسو د شتون له کبله د ښه امنیت راپور  

ملکي وګړو مړینه او د   ۲۳ملکي وګړو ته تلفات ) ۰۳۰یوناما دسیمه ییزو پولیسولخوا ورکړی دی۱ خو 
سوب تلفاتو کې درې کال په پرتله سیمه ییزو پولیسو ته من ۳۱۰۳ټپي کیدنه( منځ ته راغلي دي۱ چې  ۵۲

چنده ډیروالي ښیي. په دې کې د سیمه ییزو پولیسو لخوا په ځینو سیموکې د محکمې پرته اعدامونو۱ 
 مجازات کولو۱ ګواښ۱ ډارولو۱ ځورولو او ناقانونه تاالشي ډیرې پیښې هم شاملې دي.

 
کال کې د سیمه  ۳۱۰۲د کورنیو چارو وزارت کې د سیمه ییزو پولیسو ریاست د راپور له مخې ۱ په 

پېښی په  ۸۲څخه ډیری پېښی څیړلې۱ چې له دی جملې  ۰۱۱ییزو پولیسو پر ضد  نوموړي ریاست  له 
۱ والیاتوکې  نظامي څارنوالۍ ته سپارل شوي دي.  که څه هم  دا قدم د ستایلو وړدې۱ خو د قانوني تعقیب

یوناما د سیمه مالومات موجود نه دي. محکوم شویو۱ د دندې څخه دلرې کیدو او یا نورو اجرااتو په اړه 
 ې لپاره د زیاتو هلوځلوغوښتونکې ده.ونییزو پولیسو د سرغړونې په صورت کې د قانوني حساب ورک

 
پېښی ثبت کړي چې په ترڅ  ۲۲یوناما د دولت پلوه وسلواله ډلو له خوا د بشري حقونوڅخه دسرغړونې 

کیدنه( ته تلفات رسولي دي . ډیری پېښې په هغه ټپي  ۲۷مړینه او د  ۰۵ملکي وګړو ) ۸۸کې یي 
روزګان۱ کندوز۱ فاریاب۱ سیموکې رامنځ ته شوې چې هلته وسله والو ډلو زیات قوت او اغیزدرلود۱ او

بغالن او جوزجان والیتونه په کې شامل دي. راپو په افغان دولت غږ کوي چې د داسې ډلو د منحلولو او 
 کړي. بې وسلې کولو کوښښونه ال زیات

  
ملکي وګړو  ۰۱۱ملکي وګړو تلفات )  ۲۱۲پاتې شونو په نتیجه کې د  یوناما د جګړی څخه چاودیدونکو

سلنه ډیر والی ښیي. ددې پیښو  ۶۲کال په نسبت  ۳۱۰۳ټپي کیدنه( مستند کړې۱ چې دا د  ۳۳۲مړینه او 
مله ملکي تلفاتو کې ډیر ډیر ګوني قربانیان ماشومان وو. د جګړی  څخه د چاودیدونکو پاتې شونو له ا

لوړ والي د ځمکنیو نښتوکې زیاتوالي سره په یو وخت پیښ شوي دي. دویم ممکنه المل یې د ایساف د 
په بیړه تړل وو۱ چې ډیری یې د تړلو تر مخه د ناچاوده توکوڅخه ډو او د  ډزو تمریناتو ځایونه انظامي 

ایساف  او هغه هیوادنو چې ایساف ته یي خپل عسکر د یوناما راپور په   په بشپړ ډول پاک شوی نه وو.
ممکنه وي له  ېچ رژورکړي۱ غږ کوي چې د ایساف خطرناکې سیمې په نښه او چې هر څومره 

 تصفیه کړي. پاتې شونو یي چاودیدونکو
 

 په جګړه کې د  ښکېلو خواو تر منځ ځمکنۍ نښتې

 ۳۱۲۳۷د یوناما راپور د دولت ضد عناصرو او دولت پلوه ځواکونو تر منځ د ځمکنیو نښتو په پایله کې د 
کال په  ۳۱۰۳ټپي کیدنه( مستند کړې ده۱ چې  ۰۱۷۲۲ملکي وګړو مړینه۱  ۸۲۱)  تلفات ملکي وګړو
یي له کال کې یو نوی رحجان وو او افغان وګړي  ۳۱۰۲سلنه لوړوالی راغلی۱ چې دا د  ۱۲پرتله پکې 

 ډیر خطر سره مخامخ کړي وو. 
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 ۰۶سلنه د دولت ضد وسلوالو ته ۱  ۱۱په دې راپورکې د ځمکنۍ نښتو له امله منځته راغلي ټولټال تلفاتو 
سلنه یي له دواړو ښکیلو ډلو څخه یو ته هم منسوب  ۲۵سلنه دولت پلوه ځواکونو ته منسوب شوي دي او 

ټپیان او  ۷۰۵مړه۱  ۰۸۲سلنه ملکي تلفاتو )  ۲۵دځمکنۍ نښتو شوې نده او پاتې دوه سلنه نامالوم دي. 
د یوناما راپور موندنې په ګوته کوي چې په  ملکي تلفات ( ګرم لوری ندی په ګوته شوی. ۵۷۷ټول 

کال د جګړې دغه  تت محرک په افغانستان کې د جګړی بدلیدونکي بڼه منعکسوي چې مخ په  ۳۱۰۲
وڼی سیمو ته وړل شوی او ملکي خلک د متقابلو ډزو په منځ کې بند ډیریدونکي ډول په ملکي او ګڼه ګ

 پاتې شوي دي.

 
کال راپورکې یوناما په افغانستان کې د سیاسي او امنیتي انتقال سر مل په ملکي تلفاتو کې  ۳۱۰۲ د

جګړې د ښکېلو خواوڅخه د نوي او ټینګې ژمنې غوښتنه کوي  چې د ملکي افغانان خوندي  لوړوالي د
کال کې ال نورډیر اقدامات وکړي. راپور په دي ټینګار کوي چې ټولي خواوې په  ۳۱۰۱لپاره په  ساتنې

ځانګړي ډول د دولت ضد عناصر حتما خپل قانوني مکلفیت سره په مطابقت کې نور ډیرڅه ته اړتیا لري 
 چې د ملکی وګړو مرګ ژوبلې مخنیوی وکړي او د ملکي خلکو خوندیتوب نور تقویه کړي.  

د شاته  ېپیښ ېیو ېهر دد ملکي وګړو ": وویل جورجټ ګینون مشرېو د څانګې نحقو يیوناما د بشرد 
ژوند دي او یوې افغانې کورنۍ او ټولنې ته ډیرې سختې او  ماشومیو  ښځې او دیوې  دیو سړي۱ 

کمونه۱ د ملکي وګړو لږ تلفات او د بشري حقونو  ناخوالود ملکي وګړو د ناخوالې راوستلی شي.
باید مهم  سیاسي انتقال۱ د ښه ثبات او د سولې د هلو ځلو لپاره ۳۱۰۱خوندیتوب کې ښه والی د د 

 ".معیارونه وي
 

څخه ځینې انتخاب  "په وسلواله جګړه کې د ملکي وکړو ساتنه "کال د کلني راپور  ۳۱۰۲د یوناما د  
 شوې د افغان ملکي وګړو خاطرې 

سهار مهال  نږدې لس بجې وې چې  زه په کور کې وم.  ناڅاپي د ټوپک ډزې شوې او بیا لویه چاودنه 
وشوه. زموږ ټول کور ولړزید اود خاوروپه دوړو کې پټ شو. ښځو او ماشومانو چیغې وهلی ..... د دې 

ن وژونکي بریدګر په ځان پسی تړلي چاودیدونکي مواد وچول. د لږ وروسته بله چاودنه وشوه چې ځا
باندې ما ته  زما  تره او تره زامنو د مرستې لپاره چیغی وهلې خو زه ورسیدلی نشوم. وروسته مې د 
کور په انګړ کې د یو مړ ماشوم جسد وموند. کله چې په پوړیو پورته وختلم نو د کور په چت مې د 

 وندل . د ګاونډي په کور کې مې پنځه ماشومان وژل شوي وو.ماشومانو د بدن غړي وم
 

پږو قربانیانو شد دولت ضد عناصرو په ډله ییز برید کې د  د ننګرهار والیت په جالل اباد ښار کې
 ۳۱۰۲اګست۱  ۱خپلوان۱ 

 
چې بازار ته الړ شم او ملګرو سره په رستورانت کې د غرمې ډوډۍ  وښتلهغد میلې ورځ وه او ما 

وم تللی ۱ چې ناڅاپه د یوې چاودنې غږ مې واورید. ما د مارکیټ وخورم. زه د کورنه  ال یو قدم هم نه 
. ما د خپل تره زوي مې لیدل چې قربانیانو ژړل او د مرستې لپاره یي چیغې وهلېو خواته منډه کړه او

 پیدا کړ او هغه مې د میمنې روغتون ته ووړ۱ خو د شپې په دوو بجو له زخمونو مړ شو. 
 
د دولت ضد عناصرو له خوا د لیری څخه کنترول کیدونکو چاویدیدونکو توکو په پایله کې په میمنه۱ د 

 ۳۱۰۲فاریاب کې د یو قرباني د تره زوي۱ فبروري 
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رو کسانو موټروان  ته پنیستۍ  په هکله خبرې کولې۱ چې یو دم  په موټرسایکلونو سموږ د خپلې سیمې د 
دوي یو وسله وال تن موټر ته سر راښکاره کړ او له لږ وخت وروسته ۱ دوي په  وویل چې ودریږي. د

کله مې چې دوي د څومره وخت لپاره ډزې وکړې۱ خو  موږ ډزې وګړې. ما ته اوس نه یادیږي چې
پرانیستې۱ نو زما ټول همکاران  د موټر په چوکیو کې مړه پراته وو. ما وکړاي شو چې د موټر  سترګې

نه کوز شم او د مرستې غوښتنه مې وکړه۱ خو خبره له وخته تیره وه. زموږ یو همکار ژوندی پاتې وو 
 خو روغتون ته د وړولو په و خت په الره کې مړ شو.

  
 ۲۰۰۲کېدطالبانولهبريدڅخهروغرمټوتلييوتن،فبروريپشتون کوټ ولسوالۍ  فاریات پهد 


زموږ د خپلوانو کره وو. سیمه  زوي کله چې سیمې ته سیمه ییز پولیس را ورسیدل۱ نو زما موټروان
ییزو پولیسو زما زوي په سر کې په ډزو وویشت او مړیي کړ. د یو پالر همیشه ارزو دا وي چې خپل 

 زوي یي ژوندی وي او که مړ هم وي۱ خو چې ټوټې ټوټې نه وي. دا ډیر ناوړه جنایت وه. 
 

 ۳۱۰۲الر چې زوي یي د سیمه ییزو او ملي پولیسو د تالشۍ په عملیاتو کې مړ شو۱ جوالی یو پ
 

د افغانستان  موندنې "وسلواله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه"په  کال کلنی راپور ۳۱۰۲یوناما د 
په غور  هو هخواو څرګندونې څنګه چې مناسب وسره شریکې کړې. د ټولحکومت۱ طالبانو او د ایساف 

سره وکتل شوې او په راپور کې ورته اشاره وشوه. یوناما دې د چمتو ده چې له د جګړې له ټولو ښکیلو 
 . کوي مالتړ وځل وخواو سره همکاري وګړي چې د دوي د ملکې وګړو د ساتنې هل

 

و دجګړې ښکیل  "په وسلواله جګړه کې د ملکي وکړو ساتنه "کال د کلني راپور  ۳۱۰۲یوناما د د  
 سپارښتنېخواو ته 

 و تهدولت ضد عناصرد 

  د تعبیه شوي چاودیدونکو توکو بې توپیره او غیر متناسب استعمال ودروئ او په ځانګړی ډول
 په هغه سیموکې چې  ملکیانو لپاره ځانګړي وي. 

  د مذهبي اشخاصو په شمول د ملکي خلکو۱ عدلیي چارواکو او دولتي مامورینو هدفي وژنې
 ودروئ. 

  په ملکي ځایونو کې په شمول د هوټلونو۱ عمومي سړکونو۱ قونصلګري اومحکمو  او ملکي
 ټول بریدونه ودروئ.  هر او دننهبحکومتي دفترونو څخه 

 قانون سره په مطابقت اود برید په وخت د توپیر۱ تناسب او احتیاط د اوصولو په رڼاکې   د نړیوال
کي وګړي د نړیوال بشردوستانه قانون سره سم د ملکي وګړو د تلفاتو مخنیوی وکړئ او  مل

 تعریف کړئ.

 غړو ته د ملکي تلفاتو د مخنیوی اود هغی څخه د ډ ډه الرښونې پلي کړئ چې  وا یداسی الیح
کولو الرښونه کړی وي او هغه غړو سره محاسبه وکړئ چې ملکي وګړي په نښه کوي یا یې 

 وژنې او ټپي کوي. 
 

 ته د افغانستان حکومت

  د چاودیدونکو توکو پر ضد د ستراتیژۍ د بشپړ پلي کولو لپاره دې ټول اړین منابع ورکړي.د افغان
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امنیتي ځواکونو ظرفیت لوړوالي ته دې لومړیتوب ورکړل شي چې د تعبیه شوی چاودیدونکو تو 
په پر ضد عملیات په اغیزمن ډول ترسره کولو قومانده او کنترول په الس کې واخلي او د استثمار 

 شمول چاودیدونکي توکي له منځه یوسي.  

   د تاکتیکي الرښودونو د بیا کتنې او تقویه کولو د الرې دی د ځمکنۍ نښتو اوصول او نور
پروسیجرونو په ذریعه د ځمکنۍ عملیاتو په وخت د ملکي تلفاتو کمښت د پاره نور  کوټلي ګامونه 

کې د کمښت له  امله د افغان امنیتي ځواکونو د واخلي۱ او د ملکي خلکو د خوندی ساتنې او  تلفاتو 
 مناسب روزنې او منابع چمتو کولو ډاډ ورکړل شي. 

  په وخت او رڼې پلټنې ترسره کول ۱ او افغان امنیتي ځواکونو ته منسوب د ملکي تلفاتوپېښو دقیق
و تعقیب  دې ډاډمن کړای شي۱ او د حکومت هغه څانګې دې نورې تقویه شي چې د ښه نظارت ا

افغان امنیتي ځواکونو سره د حساب کولو وړتیا ولري  په هغه صورت کې چې ملکي تلفات یې 
 اړولي وي.  

 ۱ ناوړه چلن ټول ادعا دې وڅیړل شي د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد د بشری حقونو سرغړونې او
 او ګرم پیژندل شوي کسان دې د افغانستان او نړیوال قانون سره سم عدلي تعقیب او مجازات شي. 

   ګوښه کړي چې د معافیت سره یې د بشری حقونو څخه دندې له دسیمه ییزو پولیسو هغه ډلې دی
سرغړونه او جرمونه کړی او ورسره دی د سیمه ییز پولیسو پر ضد د بشري حقونو د سرغړونې 

 او جرمونو ټولي ادعاګانې عدلي تعقیب او وڅیړل شي.

 دو پروسه دی ادامه ومومي.او د بی وسلي کی یقانوني ټولې وسلوالې ډلي د  ملغ غیر 

 نړیوال نظامي ځواکونه

  افغان امنیتي ځوکونو سره الزیاته مرسته وکړئ تر څو د هغوی پوره منابع په الس کې ولري او
ښه مجهز او وروزل شي چې د تعبیه شوي چاودیدونکو توکو پر ضد عملیات په اغیزمن ډول 

او د استثمار په شمول  چاودیدونکي توکي له ترسره کولو قومانده او کنترول په الس کې واخلي 
 منځه یوسي. 

  ډو او اد ملکي وګړو د زیانمنیدو د مخنیوي لپاره دې اغیزناک تدابیرونه ونیول شي چې د نظامي
ډزو د تمریناتو ځایونه چې د ایساف د عملیاتو د پېل وروسته تړل شوي د هغه ځای ناچاوده توکو 

 ره ېې  پاک کړي.  نقشه کښل۱ اوپه  نښه کولو سربی

  چې د هوایي اوځمکني   ړیکایساف او افغان امنیتي ځواکونوکې داسی یو میکانیزم رامنځ ته
عملیاتو څخه پاته ناچاوده توکو د موجودیت په اړه مربوطه چارواکي خبرشی او د خطرناکه 

 سیمو په نښه کول او تصفیه کول  ډاډمن شي. 

  څخه د مخه باید ټول ملحوظات او احتیاطي تدابیر په  بشپړ د هوایي تهاجمي برید دپاره د نښتې

 ډول بیا وکتل شي اونور  هغه میکانیزمونه مشخص شي چې ملکي تلفات راکم کړي .

  هغه مهال چې ملکي وګړو ته د نړیوال نظامي ځواکونو  یا استخباراتو لخوا تلفات واوړي ۱ د

ګډه همکارۍ سره عملیاتو ته بیا کتنه او وپلټل  داسی عملیاتو په پای کې د افغانستان حکومت په

شي ۱ او د حساب ورکونې ۱ د ښه عملیاتو بیلګې او د خساری د جبران په موخه دې اړین ګامونه 

  واخستل شي.



اعالمیهي مطبوعات  
 

9 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2009 2010 2011 2012 2013

2412 
2792 

3133 
2768 2959 

3556 

4368 
4706 4821 

5656 

  د ملکي وګړو مرګ ژوبله
 پورې ۳۱۰۲جنورۍ څخه تر دسمبر ۳۱۱۹د 

وژل شوي ټپی شوي

1533 

2037 
2208 2180 2311 

573 
429 519 

323 341 306 326 406 265 307 

0

500

1000

1500

2000

2500

2009 2010 2011 2012 2013

  جګړه کې دښکېلو خواو د لوري د ملکي وکړو تلفات په 

 ۳۱۰۲نه تر دسمبر  ۳۱۱۹جنوري

دولت ضد عناصر دولت پلوه ځواکونه نور



اعالمیهي مطبوعات  
 

10 

 

 

 

 یافغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پالو  
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All media contact details are online at: http://unama.unmissions.org 

ډله ییز او ځانمرګي 
 بریدونه

  نور ۰۸%
۱% 

 ځمکنۍ نښتې
ځای پر ځای شوي  ۳۷%

 چاودیدونکي توکي
۲۱% 

 چاودیدونکي پاتې شوني
۱% 

 هوایي عملیات
۳% 

 هدفي وژنې
۰۱% 

 د تاکتیکونو او پیښو له رویه د ملکي وګړو تلفات
 ۳۱۰۲دسمبر -جنورۍ  

http://unama.unmissions.org/

