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افغانستان
په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه د دریمې ربع راپور:
د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰نېټې پورې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوي (یوناما) د  ۲۰۲۰کال

پاتی دی ،چې زیاتره یې طالبانو ته په منسوب شویو وژنوکې د لوړوايل

د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰نېټې پورې  ۵۹۳۹ملکي تلفات

له امله دي .افغان ملي امنیتي ځواکونه د  ۲۰۱۹کال د لومړیو نهو میاشتو

( ۲۱۱۷مړه او  ۳۸۲۲ټپیان) مستندکړي .په داسې حال کې چې دا په

په څری د ملکي زیان د ورته کچې المل شوي چې زیاتره یې د ځمکنیو

 ۲۰۱۹کال کې د ورته مودې په پرتله په ملکي تلفاتوکې  ۳۰سلنه کموایل

نښتو پرمهال چریې چې ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي او د

او له  ۲۰۱۲کال راهیسې دکال په لومړیو نهو میاشتوکې د ملکي تلفاتو

زیان کچه لوړه پاتې شوې او د هوایي بریدونو په پایله کې د زیات

تر ټولو ټیټ شمری وړاندې کوي ،خو بیا هم په افغانستان کې جګړه د

شمری ملکي تلفاتو له امله رامنځ ته شوي .په دغه موده کې افغان ملي

ولسي وګړو لپاره د نړۍ یوه تر ټولو خونړۍ هغه ګڼل کیږي .د  ۲۰۱۹کال

اردو ته منسوب شوې زیاته ملکي مرګ ژوبله د اندېښنې وړ ده .نا

د لومړیو نهو میاشتو په پرتله په ملکي تلفاتوکې کموایل د دولت ضد

معلومو دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي ملکي تلفات او د پيښو

عناصرو له خوا د ځانمرګو بریدونو او د  ۲۰۲۰کال له مارچ راهیسې د

شمری هم د پام وړ لوړ شوی ،چې دا په ډاګه کوي چې زیاتې داسې

نړیوالو نظامي ځواکونو له خوا په هوایي بریدونوکې د زیات کموايل

نورې پيښې شته په تریه بیا د الس جوړ شوي چاودیدونکو توکو د

له امله ملکي تلفاتوکې کمښت رامنځ ته شوی ،چې په پایله کې یې په

کارونې او هديف وژنو په تړاو ،په کوموکې چې یوناما د دولت ضد

هغو ملکي تلفاتوکې د پام وړ کموایل رامنځ ته شوی کوم چې طالبانو،

عناصرو د مسؤول لوري په معلومولو نه ده توانیدلې .دغه بهری د هغو

د عراق او شام د اسالمي دولت – خراسان والیت ډلې او نړیوالو

پیښو په شمریکې له کموایل سره په مطابقت کې دی چې مسؤولیت یې

نظامي ځواکونو ته په ترتیب سره منسوب شوي .په داسې حال کې

د طالبانو یا د عراق او شام د اسالمي دولت – خراسان والیت ډلې

چې دولت ضد عناصرو ته منسوب د ملکي وګړو د ژوبلې شمری د پام

له خوا اخیستل شوی وي.

وړ راپریوتی خو د وژل شویو شمری بیا د تریکال په څری په ورته کچه
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یوناما په ملکي تلفاتوکې دکمښت هرکلی کوي ،خو پر دې ټینګار

د متحده ایاالتو – طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته د نړیوالو

کوي چې ولسي وګړي باید په بشپړ ډول له زیان څخه وژغول

نظامي ځواکونو له خوا د هوایي بریدونو او د ملي امنیت د

شي او جګړه باید پای ته ورسول شي .د سپتمرب پر  ۲۲نېټه ،د

ځانګړو ځواکونو او د خوست ژغورنې ځواک له خوا چاڼیز

ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغه کال تر پای پورې د نړیوال

عملیات درول شوي ،په داسې حال کې چې د طالبانو او افغان

اوربند لپاره یو ځل بیا خپله غوښتنه نوې کړه څو د نړۍ لپاره له

ملي اردو له خوا ،په تریه بیا د ځمکنیو نښتو پرمهال رامنځ ته

کوویډ ۱۹-سره پر مبارزې د تمرکز لپاره زمینه برابره شي ۱.تر

شوي ملکي تلفات په لوړه کچه دوام درلود.

دې دمه په افغانستان کې هیڅ ډول اړوند بشري اوربند نه دی
رامنځ ته شوی .افغان ملي امنیتي ځواکونو او طالبانو د ۲۰۲۰
کال په لومړیو نهو میاشتوکې درې ځل د جګړو د راکمولو لپاره
درې ځلې خپلې اړوندې وړتیاوې په ډاګه کړې چې زیات شمېر
ولسي وګړي له زیان څخه ژغوري ،لومړی ځل د فربوري پر ۲۹
نېټه د متحده ایاالتو-طالبانو ترمنځ تر موافقې په مخکې اونۍ
او د دواړه کوچني او لوی اخرتونو د درې ورځنیو اوربندونو

د ځانګړې اندیښنې وړ د غری مستقیم فری
وسلو په شمول د هویټزر او هوانونو په

ځانګړي ډول ملکي میشتو سیمو کې د

کارولو له امله زیات زیان او ښتل دي.

پرمهال مالحظه شول ۲.یوناما همدارنګه د دې یادونه کوي چې

۱

دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له خوا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د  ۷۵ناستې عمومي مباحثې د وینا پرمهال ترسره شوې ،دغه راز وګورئ:
https://news.un.org/en/story/2020/09/1072972.

 ۲د  ۲۰۲۰کال د مۍ له  ۲۴تر  ۲۶پورې دکوچني اخرت د اوربند پرمهال ،یوناما  ۴۹ملکي تلفات ( ۲۷مړه او  ۲۲ټپیان) مستندکړي .د  ۲۰۲۰کال د جوالی له  ۳۱د اګست تر ۲
پورې د لوی اخرت د اوربند پرمهال ،یوناما  ۹۷ملکي تلفات ( ۳۹مړه او  ۵۸ټپیان) مستندکړي ،چې  ۵۹ملکي تلفات ( ۲۸مړه او  ۳۱ټپیان) د عراق او شام د اسالمي دولت
– خراسان والیت ډلې له خوا د اګست پر  ۲نېټه د جالل اباد پر محبس د مسؤولیت منل شوي برید له امله رامنځ ته شوي.
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د سپتمرب پر  ۱۲نېټه ،د قطر په دوحه کې د افغانستان د اسالمي

د خرب اترو تر پیل کیدو مخکې وو 5.څرنګه چې تر اوسه د

جمهوریت او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو د پیل

بشري مرستو د رسولو لپاره د جګړې د درلو یا پر اوربندکومه

مراسم پرانستل شول .د افغانستان اسالمي جمهوریت مذاکره

مباحثه او توافق نه دی ترسره شوی او ملکي تلفات په لوړه کچه

کوونکي ټیم او افغان دولت زر تر زره د یوه هر اړخیز اوربند

دوام لري ،یوناما پر ښکیلو خواوو د تاکید غږکوي چې پر هغو

غوښتنه وکړه۳؛

تدابریو اوکړونو ته بیا کتنه وکړي او د خوندیتوب تدابری دې ال

خو طالبانو خپل دا باور جاري وساته چې دغه ډول اوربند

غښتلي کړي  ،په شمول د دې چې جګړه پایی ته ورسیږي او دا

کیدای شي بیا وروسته د افغانستان د سولې په مذاکراتوکې په
پام کې ونیول شي .څرنګه چې جګړه دوام لري ،د  ۲۰۲۰کال په

یې یواخینۍ الر ده چې د جګړې له امله ملکي تلفات ودرول
شي.

سپتمرب کې د تریې میاشتې په پرتله ملکي تلفات یو څه زیات

په جګړه کې ټولې ښکېلې ډلې کوالی شي او باید حتمي ال

شوي 4.سربریه پر دې ،یوناما په قطرکې د سپتمرب پر  ۱۲نېټه په

زیاتې هڅې وکړي چې ملکي وګړي د زیانمنیدو نه خوندي

رسمي ډول د مذاکراتو له پیل راهیسې په ملکي تلفاتوکې کوم

کړي او په سمالسي ډول خپلوکړونو ته بیا کتنه وکړي او د

کموایل نه دی مستندکړي .په معکوس ډول د سپتمرب د  ۱۲او

راکمیدو تدابری ال زیات پیاوړي کړي ،او همدا رنګه د جګړې

 ۳۰ترمنځ ،ملکي تلفاتو پر هماغه کچه ادامه درلوده پرکومه چې

پای ته رسیدو د پاره کار وکړي.

۳

د مثال په ډول د سپتمرب پر  ۱۲نېټه د افغان دولت د مصالحې د عايل شورا د رئیس څرګندونې وګورئ ،غری رسمي ژباړه پر الندې فیسبوک پاڼه وګورئ:

https://www.facebook.com/DrMujibRahimi/posts/5091268550899358.
 4د  ۲۰۲۰کال په سپتمربکې ،یوناما د دغه کال د اګست میاشتې د  ۷۳۸ملکي تلفاتو ( ۳۰۷مړه او  ۴۳۱ټپیان) په پرتله  ۷۷۶ملکي تلفات  ۲۶۱مړه او  ۵۱۵ټپیان) مستندکړي.
سره له دې چې د سپتمرب له  ۳۰نېټې هغه خوا موده د دغه راپور له وسعت څخه بهر ده ،یوناما په اکتوبر میاشت کې د هیواد په یو شمری برخوکې د جګړې د شدت په اړه
اندېښمنه ده .د مثال په ډول د دغه راپور د خرپیدو پر مهال یوناما په هلمندکې د جګړې اغیز پر ملکي وګړو نظارت  ،چریې چې په زرګونو وګړي بیځایه شوي او زیات
شمری ملکي تلفات تایید شوي .یوناما دغه راز په ننګرهار ،لغمان ،او غور والیتونوکې د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو د یو شمری بی توپریه بریدونو او ورسره په تخارکې د
هوایی برید اوکابل کې ځانمرګی برید چې ملکي وګړي په نښه کړي ،چې په ټولیز ډول د  ۴۰۰څخه زیات ولسي مرګ ژوبله یې رامنځ ته کړې.
 5یوناما د  ۲۰۲۰کال د اګست له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۱۱نېټې پورې په اوسط ډول هره ورځ  ۲۱ملکي تلفات طالبانو او دولت پلوه ځواکونو ته منسوب کړي  ،په داسې حال
کې چې د سپتمرب د  ۱۲او  ۳۰ترمنځ یې هره ورځ په اوسط ډول  ۲۳ملکي تلفات طالبانو او دولت پلوه ځواکونو ته منسوب کړي.
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د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،ځمکنۍ نښتې

یوه کور ولګیده ،چې له امله یې درې ښځې او دوه هلکان ووژل

د ملکي تلفاتو مخکښ المل ګڼل کیږي چې د ټولټال تلفاتو ۳۸

شول او د دریو هلکانو ،دوه نجونو ،یوه سړي او یوې ښځې په

سلنه 6وړاندې کوي .بل لور ته د تېرکال په پرتله دې پېښوکې د

ګډون ،اوو نور ټپیان شول .یوناما د دغې پيښې مسؤوله خوا

وژل شویو  ۴سلنه زیات وایل راغلی او ټپیانو شمېر  ۱۳سلنه

معلومه نه شوه کړای.

راکم شوی ۷ .د ځمکنۍ نښتو له امله ملکي تلفاتو زیاتره برخه

د جنوري له  ۱د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،د دولت ضد عناصرو له

یې افغان ملي امنیتي ځواکونو او طالبانو ته منسوب شوې چې
زیاتره هغه یې په ګڼ میشته سیمو کې د غری مستقیمو وسلو
(هاوانونو ،راکیټونو او السي بمونو) دکارونې له امله رامنځ ته
شوې .د مثال په ډول د اګست پر  ۱۷نېټه ،د طالبانو او افغان
ملي اردو ترمنځ د یوې ځمکنۍ نښتې پرمهال د هاوان یوه
توغول شوې سرګلوله د غزني والیت په اندړو ولسوالۍ کې پر

خوا د انتحاري او غری انتحاري تعبیه شویو چاودیدونکو توکو
کارونه د ملکي تلفاتو دویم مخکښ المل ګڼل کیده چې د ټولو
ملکي تلفاتو  ۲۹سلنه په ګوته کوي ۸.سره له دې چې د ځانمرګو
او ډله ییزو بریدونو او دغه راز د غری انتحاري تعبیه شویو
چاودیدونکو توکو له امله عمومي ملکي تلفات د  ۲۰۱۹کال د

 6د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما د ځمکنیو نښتو په پایله کې  ۲۲۷۵ملکي تلفات ( ۶۰۶مړه او  ۱۶۶۹ټپیان) مستندکړي .دولت پلوه ځواکونو د
 ۹۸۶ملکي تلفاتو ( ۲۷۰مړه او  ۷۱۶ټپیان) مسؤول وو .دولت ضد عناصر د  ۷۰۴ملکي تلفاتو ( ۱۷۷مړه او  ۵۲۷ټپیان) مسؤول وو .یوناما دغه راز د ډزو د تبادلې او د پېښو
د نورو ډولونو له امله  ۵۸۵ملکي تلفات ( ۱۵۹مړه او  ۴۲۶ټپیان) مستندکړي.
۷

د  ۱جنوري –  ۳۰سپتمرب  ۲۰۱۹کال کې یوناما  ۲۵۱۱ملکي تلفات (  ۵۸۲وژل شوي او  ۱۹۲۸ټپیان ) د ځمکنۍ نښتو له امله رامنځ ته شوي.

 ۸د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰نېټې پورې ،یوناما د دواړو انتحاري او غری انتحاري تعبیه شویو چاودیدونکو توکو له امله  ۱۷۰۰ملکي تلفات ( ۵۲۵مړه او
 ۱۱۷۵ټپیان) مستندکړي.
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لومړیو نهو میاشتو په پرتله راکم شوي ۹،یوناما د تعبیه شویو

ولې په عامه ځایونوکې د دغه ډول بمونو د ځای پر ځای کولو

چاودیدونکو توکو د فشاري ماینونو له امله په ملکي تلفاتوکې

له الرې خلک ولې وژني ...هغوي ولې هغه بې ګناه ملکي

 ۴۳سلنه زیاتوایل مستند کړی ،چې نږدې ټول یې طالبانو ته

خلک وژني څوک چې له جګړې سره هیڅ کار نه لري؟"

منسوب شوي.
"ما د چاودنې یو لوړ غږ واوریده ،د باندې مې رامنډه کړه و مې
لید چې زوي مې زما کور ته څریمه د اوبو پر چینې ټپي پروت
دی .هغه ډیر سخت ټپي شوی و او خربې یې نه شوې کویل.
تر یو څو شیبو وروسته هغه زما په غیږکې ساه ورکړه .زه هغه
دردوونکې شیبه نه شم تشریح کویل ،دا چې ستا ځوان زوی
دې ستا د سرتګو په وړاندې ومري .زه نه پوهیږم چې طالبان

۹

-

د افغانستان په مرکزي لوړه سیمه کې د فشاري چاودیدونکو
توکو د چاودنې له امله د یوه وژل شوي ماشوم پالر

د ملکي تلفاتو دریم مخکښ المل هديف وژنې دي چې د ۲۰۲۰
کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰نېټې پورې یې د ټولو
ملکي تلفاتو  ۱۶سلنه ۱۰رامنځ ته کړې ،چې د تریکال د ورته مودې
په پرتله په ملکي تلفاتوکې  ۳۹سلنه زیاتوایل په ډاګه کوي ۱۱.د
مثال په ډول ،د اګست پر  ۱۹نېټه د پوهنې وزارت یو لوړ پوړی

د  ۱جنوري –  ۳۰سپتمرب  ۲۰۱۹کال ،یوناما  ۳۴۴۳ملکي تلفات (  ۶۵۰وژل شوي او  ۱۹۲۸ټپیان شوي) د ځانمرګي او غری ځانمرګو چاودیدونکو توکو په پایله کې ثبت

کړي.
 ۱۰د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما د هديف وژنو له امله  ۹۳۴ملکي تلفات ( ۵۳۱مړه او  ۴۰۳ټپيان) مستندکړي.

 ۱۱د  ۲۰۱۹کال د جنوري د  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما د هديف وژنو له امله  ۶۷۴ملکي تلفات ( ۳۹۸مړه او  ۲۷۶ټپيان) مستندکړي.
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چارواکي د هغه په موټر پورې د نښل شوي مقناطیسي بم د

میاشتو په پرتله په بلخ ،سمنګانو او بدخشان کې ملکي تلفات
۱۲

چاودنې له امله ووژل شو او موټر چلوونکی یې ټپي شو .د ۲۰۲۰

تر دوه برابرو زیات شوي.

کال د سپتمرب پر  ۱۱نېټه په هرات والیت کې د شیعه مذهبه

یوناما دغه راز د زیان د هغو لوړوکچو په اړه انديښمنه ده چې

مسلمانانو له خوا کاریدونکې یوه جومات ته څریمه پر موټر
سایکل دوه سرپو وسله والو پر هغو ملکي وګړو ډزې وکړې چې
د ماښام د لمانځه تر ادا کولو وروسته له جومات څخه د راوتلو
په حال کې وو .د دغې پېښې په پایله کې د دوه سړیو او یو هلک
په ګډون درې ملکي وګړي ووژل شول او د دریو سړیو ،دوه
ښځو او یوه هلک په ګډون شپږ نور ټپیان شول .هیڅ یوه لوري

ښځې او ماشومان ورسره په افغانستان کې مخ دي .د هرو ۱۰
ملکي تلفاتو له څلورو زیات یې ماشومان یا ښځې دي .د ۲۰۲۰
کال په لومړیو نهو میاشتوکې د ماشومانو تلفات د ټولو ملکي
تلفاتو  ۳۱سلنه ۱۳او د ښځو تلفاتو د ټولو هغو  ۱۳سلنه ۱4جوړوله.
په ګڼ میشتو سیمو کې مکررې جګړې پر ښځو او ماشومانو
ځانګړی اغیز لري څوک چې د طالبانو او افغان ملي امنیتي

د دغه برید مسؤولیت پر غاړه نه دی اخیستی.

ځواکونو ترمنځ د ځمکنیو نښتو پرمهال د هاوانونو ،راکیټونو او

د  ۲۰۲۰کال د لومړیو نهه میاشتو په مهال

السي بمونو په ګډون د غری مستقیمو وسلو له امله د ملکي تلفاتو

د ماشومانو تلفات ټولو ملکي تلفاتوکې

 ۳۱سلنې ته او د ښځو تلفات  ۱۳سلنې ته
لوړ شو.

په ملکي تلفاتوکې د عمومي کموايل د ملي بهری په خالف په
نهو والیتونوکې ملکي تلفات لوړ شوي .د  ۲۰۲۰کال د جنوري
له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،د تریکال د ورته مودې په پرتله
په بلخ ،سمنګانو ،جوزجان ،بدخشان ،غور ،کاپیسا ،لوګر،
خوست
او بامیانو والیتونوکې زیات ملکي تلفات رامنځ ته شوي .یوناما
له انديښنې سره دا مالحظه کړې چې د  ۲۰۱۹کال د لومړیو نهو

دوه پر دریمه برخه جوړوي.
"له دغه ځای څخه ،افغان ملي پولیسو د طالبانو پر یوه چیک
پواینټ باندې ډزې پیل کړي ،چې د پولیسو یوه مرمۍ زما په
ښي اړخ ولګیده او هغه زما په ستون فقرات کې پاتې شوه .زه
سخت ټپي او بې هوښه شوم ...ما د وجود کښتنې برخه نه
شوه ښورویل ...یقینا چې دغې پېښې پر ما په فیزیکي ،رواني،
مايل او ټولنیز ډول اغیزکړی .له هغه وخت راهیسې زه پرکټ
پروت یم او په نورو خلکو متکي یم ،زه خپلو ماشومانو ته د
کوم شي د برابرولو وړتیا نه لرم او زه له ټولنیزو فعالیتونو ځان
لرې ساتم .د دې پر ځای غوره ګڼم چې په دغې پېښه کې وژل
شوی وای".
-

د افغانستان په شمايل سیمه کې ځمکنۍ نښتې پر مهال د غری
مستقیمو ډزو له امله یو فلج شوی قرباني

 ۱۲د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما په بلخ والیت کې  ۵۵۳ملکي تلفات ( ۱۹۸مړه او  ۳۵۵ټپیان)؛ په بدخشان والیت کې  ۱۳۵ملکي تلفات
( ۴۳مړه او  ۹۲ټپیان)؛ او په سمنګانو والیت کې  ۱۲۳ملکي تلفات ( ۱۱مړه او  ۱۱۲ټپیان) مستندکړي .د  ۲۰۱۹کال په ورته موده کې ،یوناما په بلخ والیت کې  ۱۹۹ملکي
تلفات ( ۸۸مړه او  ۱۱۱ټپیان)؛ په بدخشان والیت کې  ۶۴ملکي تلفات ( ۳۱مړه او  ۳۳ټپیان)؛ او په سمنګانو والیت کې  ۴۵ملکي تلفات ( ۱۱مړه او  ۳۴ټپیان) مستندکړي
وو.
 ۱۳د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما د ماشومانو  ۱۸۴۸تلفات ( ۵۵۳مړه او  ۱۲۹۵ټپیان) مستندکړي.

 ۱4د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما د ښځو  ۷۴۶تلفات ( ۲۵۱مړې او  ۴۹۵ټپیانې) مستندکړي.
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ماشومان او وسله واله جګړه

میاشتوکې ،له جګړې څخه پاتې شوني چاودیدونکي توکي په
غری متناسب ډول د ماشومانو زیانمنول جاري ساتلي چې له دې

د  ۲۰۲۰کال د جنوري د  ۱او د سپتمرب د  ۳۰ترمنځ ،یوناما د

ډول پېښو  ۷۹سلنه تلفات یې ماشومان جوړوي.

ماشومانو  ۱۸۴۸تلفات ( ۵۵۳مړه او  ۱۲۹۵ټپیان) ثبت کړي.

"ما او زما د تره زوی په دښته کې څاروي پیوول چې یوه

دغه شمریې په  ۲۰۱۹کال کې د ورته مودې په پرتله د  ۴۷سلنې
عمومي کموایل په ډاګه کوي او په پنځوکلونوکې دا لومړی ځل
دی چې یوناما دکال په لومړیو نهو میاشتوکې د ماشومانو تر ۲۰۰۰
کم تلفات تاییدکړي .له دغه کموايل سره سره ،افغانستان بیا هم
په  ۲۰۲۰کال کې په نړۍ کې د ماشومانو لپاره یو تر ټولو خونړی

غټه وسپنیزه ټوټه مو وموندله .موږ فکر وکړ چې دا یوازې
د وسپنې یوه ټوټه ده ،هغه مو له ځان سره کلي ته راوړه
او له هغې سره مو لوبې پیل کړي [دې بیا ] چاودنه وکړه
زه او زما د تره زامن یې ټپیان کړل .شا و خوا شپږ وګړي
ژوبل شول .زما ټپون ه تر ټولو ناوړه وو .زما چپ الس او

هیوادګڼل کیږي.

ورنونه سخت ټپي شوي وو .زما له السونو او پښو وینه

د اندېښنې وړ ده چې د راپور ورکولو په موده کې دواړو دولت

بهیده ،زه بې هوښه شوم اوکله مې سرتګې پرانیستې زه په

پلوه ځواکونو او دولت ضد عناصرو په ورته ډول په لوړ شمری د

روغتونکې وم .په دغې پېښهکې ما تر څنګل الندې خپل

ماشومانو تلفات اړويل .یوناما د شومانو  ۷۲۲تلفات ( ۲۴۶مړه

الس له السه ورکړ ...اوس زه له ټولو نا اشنا شیانو څخه

او  ۴۷۶ټپیان) دولت پلوه ځواکونو ۱5په عمده ډول افغان ملي

ډاریږم".

اردو ته ،۱6د ماشومانو  ۷۱۱تلفات ( ۱۹۲مړه او  ۵۱۹ټپیان) د
۱۸

دولت ضد عناصرو ۱۷په اساسي ډول طالبانو ته منسوب کړي.

ځمکنۍ نښتې ۱۹او په تعقیب یې غری انتحاري تعبیه شوي
چاودیدونکي توکي په تریه بیا فشاري ماینونه ،۲۰له جګړې څخه
پاتې شوني چاودیدونکې توکي ۲۱او هوایي بریدونه د ماشومانو
تلفاتو مخکښ الملونه ګڼل کیږي .د  ۲۰۲۰کال په لومړیو نهو

-

د افغانستان په شمايل سیمه کې له جګړې څخه د پاتې
شونو چاودیدونکو توکو یو ځوان قرباني

یوناما په افغانستان کې د وسله والو ځواکونو له خوا د ماشومانو
دګمارنې اوکارونې د زیاتو شمریو تاییدول جاري ساتلي ،چې
په  ۲۰۱۹کال کې د ورته مودې د  ۴۹ماشومانو په پرتله د ۲۰۲۰

 ۱5د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما  ۶۲۱د ماشومانو تلفات ( ۱۹۴مړه او  ۴۲۷ټپیان) افغان ملي امنیتي ځواکونو؛  ۴۴ماشومانو تلفات ( ۳۵مړه
او نهه ټپیان) نړیوالو نظامي ځواکونو؛  ۱۶ماشومانو تلفات (شپږ مړه او  ۱۰ټپیان) دولت پلوه وسله والو ډلو؛ او  ۴۱ماشومانو تلفات ( ۱۱مړه او  ۳۰ټپیان) نا معلومو یا ګڼو
دولت پلوه ځواکونو ته منسوب کړي.
 ۱6د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما د ماشومانو  ۵۲۰تلفات ( ۱۶۸مړه او  ۱۷۹ټپیان) افغان ملي اردو ته منسوب کړي.

 ۱۷د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما د  ۶۲۷ماشومانو تلفات ( ۱۷۹مړه او  ۴۴۸ټپیان) طالبانو؛  ۳۳ملکي تلفات (پنځه مړه او  ۲۸ټپیان) د عراق
او شام د اسالمي دولت – خراسان والیت ډلې؛ او  ۵۱ملکي تلفات (اته مړه او  ۴۳ټپیان) نا معلومو دولت ضد عناصرو ته منسوب کړي.

 ۱۸یوناما د ماشومانو  ۴۱۵تلفات ( ۱۱۵مړه او  ۳۰۰ټپیان) د ښکېلو ډلو او نورو ترمنځ د ډزو تبادلې ته منسوب کړي.

 ۱۹د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما د غری انتحاري تعبیه شویو چاودیدونکو توکو له امله د ماشومانو  ۳۱۱تلفات ( ۱۰۴مړه او  ۲۰۷ټپیان) او تعبیه
چاودیدونکو توکو د فشاري ماینونو له امله د ماشومانو  ۱۸۰تلفات ( ۸۳مړه او  ۹۷ټپیان) مستندکړي.
 ۲۰د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما د غری ځانمرګو چاودیدونکو توکو له امله د ماشومانو  ۳۱۱تلفات ( ۱۰۴مړه او  ۲۰۷ټپیان) مستندکړي او ۱۸۰
ماشومانو تلفات (  ۸۳وژل شوي او  ۹۷ټپیان) د فشار سره چاودیدونکو توکو له امله مستندکړي.

 ۲۱د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما د جګړې نه پاتې شوي ناچاوده توکو له امله د ماشونو  ۲۳۵تلفات ( ۶۹مړه او  ۱۶۶ټپیان) مستندکړي.
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کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې  ۱۵۵ماشومان

جګړې ښکیلې خواوې باید همدارنګه داسې تدابری ترسره کړي

چې ټول هلکان دي کارول اوګمارل شوي .زیاتره ماشومان،۱۴۴،

چې ښوونځیو او روغتونونو ته د اتفاقي زیان کچه راکمه کړي،

د طالبانو له خوا د جګړه ییزو نقشونو لپاره کارول شوي چې

څرنګه چې دغه ډول زیان په ورته ډول په افغانستان کې

زیاتره دغه قضیې د افغانستان په شمال ختیځو سیموکې مستند

ماشومانو ته د ښوونیزو او روغتیایي خدمتونو پر وړاندې کولو

شوي .پاتې  ۱۱ماشومان د دولت پلوه وسله واله ډلو او افغان

زیانمنوونکی اغیز لري.

ملي اردو -سرحدي ځواک له خوا د جګړه ییزو موخو لپاره
ګمارل شوي.
یوناما د  ۲۰۲۰کال د جنوري د  ۱او د سپتمرب د ۳۰نېټې ترمنځ د
ښوونځیو او پوهنې اړوندکارمندانو په وړاندې ټولټال  ۴۵بریدونه
مستندکړي ،چې له نیمه یي زیاتې پېښې یې د  ۲۰۲۰کال په دریمه
ربع کې راپور شوي.

۲۲

د هر لسو ماشومانو نه د  ۸ماشومانو
تلفات د جګړې نه پاتې شوې ناچاوده
توکو له امله دي.

یوناما د  ۲۰۲۰کال په لومړیو نهو میاشتو

کې پر روغتونونو او روغتیایي کارمندانو ټولټال  ۵۲بریدونه
مستندکړي.

دولت ضد عناصر

یوناما د جګړې ښکیلو خواوو ته د دې یادونه کوي چې پر

سره له دې چې د  ۲۰۲۰کال د جنوري د  ۱او سپتمرب د  ۳۰نېټې

ښوونځیو او روغتونونو بریدونه د ماشومانو پر ضد له شپږو جدي

ترمنځ دولت ضد عناصرو ته منسوب شوی ملکي تلفات ۳۴

سرغړونو څخه یوه هغه تشکیلوي او په ځانګړي ډول د نړیوالې

سلنه ۲۳را ټیټ شوي ،دغه ډلې د زیاتره ملکي تلفاتو ۵۸ ،سلنه،

وبا په مهال چې ټول وګړي يې دګڼ بعدیز بحران سره مخ کړي

مسؤولې وې چې  ۳۴۵۰ملکي تلفات ( ۱۲۷۸مړه او  ۲۱۷۲ټپیان)

ال ناوړه اغیز لري .دغه ډول کړنې ځایي وګړي په ځانګړي ډول

تشکیلوي .د ملکي وګړو په ژوبله کې له کموايل سره سره ،د

ماشومان په داسې حال کې له پوهنې محروموي چې دکوویډ-

دولت ضد عناصر د وژل شوي ملکي وګړو د ورته شمری مسؤول

 ۱۹له امله ښار بندیزونو ال وار د مخه دکال په اوږدو کې د زده

ګڼل کیږي.

کوونکو لپاره ښوونیز فرصتونه محدودکړي .دغه بریدونه داسې
مهال د طبي خدمتونو وړاندې کول اغیزمن کوي چې وبا ال وار
د مخه تر فشار الندې روغتیایي سیستم له ستونزو سره مخ کوي.
د هغو بریدونو پای ته رسولو سربریه چې ښوونځي او روغتونونه
اغیزمن کوي او اړوندکارمندان او زده کوونکي زیانمن کوي ،د

طالبانو د  ۲۰۲۰کال په لومړیو نهو میاشتوکې د ټولو ملکي تلفاتو
 ۴۵سلنه اړويل ( ۲۶۴۳ملکي تلفات؛  ۱۰۲۱مړه او  ۱۶۲۲ټپیان).
دا د تریکال ۲4د ورته مودې په پرتله  ۳۲سلنه کموايل تشکیلوي،
چې زیاتره د ځانمرګو بریدونو او ځمکنیو نښتو له امله دکم شمری

 ۲۲د جوالی له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما د هغو بریدونو اوګواښونو په ګډون چې ښوونځي او ښوونیزکارمندان په نښه کوي او نور هغه چې ښوونځیو ،کارمندانو
او زده کوونکو اتفاقي زیان اړوي ،د ښوونځیو په ضد د بریدونو  ۲۵پېښې مستندکړي.
 ۲۳د  ۲۰۱۹کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما دولت ضد عناصرو ته  ۵۱۹۰ملکي تلفات ( ۱۲۴۶مړه او  ۳۹۴۴ټپیان) منسوب کړي.
 ۲4یوناما طالبانو  ۳۹۰۱ملکي تلفات ( ۹۶۱مړه او  ۲۹۴۰ټپیان) منسوب کړي .د  ۲۰۱۹کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې،
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ملکي ژوبله رامنځ ته شوي ۲5،سره له دې چې دا په جزئي ډول

شام د اسالمي دولت  -خراسان والیت ډلې د انتحاري او غری

د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو د فشاري ماینونو او هديف وژنو

انتحاري تعبیه شویو چاودیدونکو توکو او ځمکنیو نښتو په پایله
۲۷

له امله د زیات شویو ملکي تلفاتو له امله بریته معکوس شوي.

کې دکم شمری ملکي تلفاتو له امله رامنځ ته شوي.

یوناما له اندېښنې سره مالحظه کړې چې په ملکي ژوبله کې د

خالف ،نا معلومو دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي ملکي

کموايل بر عکس ،طالبانو ته منسوب شوې د و ژل شوي ملکي

تلفات  ۵۱سلنه لوړ شوي ،چې د ثبت شویو ټولټال ملکي تلفاتو

وګړو شمری د  ۲۰۲۰کال په لومړیو نهو میاشتو کې شپږ سلنه لوړ

( ۴۱۵ملکي تلفات؛  ۱۲۵مړه او  ۲۹۰ټپیان) اوو سلنه وړاندې

شوې .د  ۲۰۱۹کال په پرتله د ملکي تلفاتوکې دغه کموایل ته په
کتو سره ،د دې یادول مهم دي چې یوناما د  ۲۰۱۹په سپتمربکې
د ټاکنو اړوند تاوتریخوايل په پایله کې د ملکي تلفاتو د تر ټولو
شمری په ګډون ،د  ۲۰۱۹کال د جوالی او سپتمرب په درې میاشتنۍ
موده کې د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړ شمری ثبت کړی.

۲6

اګر چې طالبانو ته منسوب ملکي تلفات
 ۳۲سلنه راکم شوي خو د وژل شويو شمېر
کې شپږ سلنه زیات وایل راغلی.

د دې په

۲۸

کوي.

یوناما د دولت ضد عناصرو له خوا په عمدي ډول د ملکي وګړو
هدف ګرځولو په اړه اندېښمنه ده .د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب
تر  ۳۰پورې ،دولت ضد عناصرو په داسې بریدونوکې چې په
عمدي ډول یې ملکي وګړي په نښه کړي لکه د پوهنې ،روغتیا
او بشري مرستوکارمندان  ،د عدلیه کارکونکي  ،قومي او دیني
مشران او د دولت ملکي کارکوونکي ۱۱۴۸ ،ملکي تلفات (۵۲۷
مړه او  ۶۲۱ټپیان) اړويل .زیاتره دغه ډول ملکي تلفات طالبانو
ته منسوب کړای شوي ۲۹.د  ۲۰۲۰کال د جوالی پر  ۱۹ماښام ،
د لغمان والیت ،علیشنګ ولسوالۍ په شکرمن سیمه کې ،طالبانو
پر یوه امبوالنس ډزې وکړې کوم چې له دولتشاه ولسوالۍ څخه

یوناما  ۳۹۲ملکي تلفات ( ۱۳۲مړه او  ۲۶۰ټپیان) د عراق او شام

د والیت مرکز مهرتالم ته یو ناروغ لیږدوه .د دغو ډزو په پایله

د اسالمي دولت  -خراسان والیت ډلې ته منسوب کړي چې د

کې په امبوالنس کې یوه  ۵کلنه ناروغه ماشومه ووژل شوه او

ټولټال ملکي تلفاتو اوو سلنه جوړوي .دا د  ۲۰۱۹کال د لومړیو

یوه ښځه ټپي شوه .د سپتمرب د  ۵نېټې پر سهار د خوست والیت

نهو میاشتو په پرتله نوموړې ډلې ته په منسوب شویو ملکي تلفاتو

په تڼیو ولسوالۍ کې ،د نوموړې ولسوالۍ قاضي او د هغه مریزا

کې د  ۶۱سلنه کموايل ښکارندوی کوي ،چې زیاتره د عراق او

د طالبانو له خوا داسې مهال وتښتول شول کله چې هغوي د

 ۲5د  ۲۰۲۰کال د  ۱جنورۍ –  ۳۰سپتمرب پورې ،یوناما  ۶۷۸ملکي تلفات (  ۱۷۳وژل شوي او  ۵۰۵ټپیان) په ځمکنۍ نښتوکې طالبانو ته منسوب کړي چې دا په  ۲۰۱۹کال په
لومړیو نهه میاشتوکې  ۸۹۳ملکي تلفات (  ۱۸۴وژل شوي او او  ۷۰۹ټپیان ) وو.
۲6
۲۷

د  ۲۰۱۹کال په دریمه ربع کې د  ۱جوالی څخه تر  ۳۰سپتمرب پورې  ،یوناما  ۴۴۹۷ملکي تلفات ثبت کړي (  ۱۲۶۱وژل شوي او  ۳۲۳۶ټپیان)
د  ۲۰۱۹کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما د عراق او شام د اسالمي دولت – خراسان والیت ډلې ته  ۱۰۱۴ملکي تلفات ( ۲۳۰مړه او  ۷۸۴ټپیان)

منسوب کړي.

 ۲۸د  ۲۰۱۹کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما نا معلومو دولت ضد عناصرو ته  ۲۷۵ملکي تلفات ( ۵۵مړه او  ۲۲۰ټپیان) منسوب کړي.
 ۲۹د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما د هغو بریدونو له امله چې په عمدي ډول یې ملکي وګړي په نښه کړي  ۶۴۶ملکي تلفات ( ۳۳۵مړه او ۳۱۱
ټپیان) طالبانو؛  ۲۷۶ملکي تلفات ( ۱۰۴مړه او  ۱۷۲ټپي) د عراق او شام د اسالمي دولت – خراسان والیت ډلې؛ او  ۲۲۶ملکي تلفات ( ۸۸مړه او  ۱۳۸ټپيان) نا معلومو
دولت ضد عناصرو ته منسوب کړي.
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ولسوالۍ اداري مرکز ته پر الر وو .دوي بیا وروسته خوشې کړای

ساتلي .د مثال په ډول د جوالی پر  ۱۳نېټه ،طالبانو د سمنګان

شول ،خو د دغې پېښې له امله د قاضي پښه ټپې شوه .یوناما

والیت په ایبک ښارکې د ملي امنیت پر ریاست ډله ییز برید

دغه راز د عراق او شام د اسالمي دولت – خراسان والیت ډلې

ترسره کړ .د دغه برید له امله یو ملکي نارینه ووژل شو او د نهو

له خوا پر شیعه مسلمانانو چې زیاتره یې هزاره توکمه دي د

ښځو او  ۱۸ماشومانو په ګډون  ۹۰ولسي وګړي ټپیان شول .د

۳۰

جوالی پر  ۳۰نېټه ،د لوګر والیت په پل علم ښارکې د ملي امنیت

بریدونو مستندکول جاري ساتلي.

د دولت ضد عناصرو له خوا د انتحاري او غری انتحاري تعبیه
شویو چاودیدونکو توکوکارونې ملکي وګړو ته د زیان د پام وړ
کچو اړول جاري ساتلي چې په پایله کې یې  ۱۷۰۰ملکي تلفات
( ۵۲۵مړه او  ۱۱۷۵ټپیان) اوښتي ،کوم چې د  ۲۰۱۹کال د لومړیو
نهو میاشتو په پرتله د  ۵۱سلنه کموايل ښکارندوی ده ۳۱.د ۲۰۲۰
کال د جنوري د  ۱او د سپتمرب د  ۳۰ترمنځ ،ځانمرګو او ډله ییزو
بریدونو  ۴۲۶ملکي تلفات ( ۶۹مړه او  ۳۵۷ټپيان) اړويل ،چې
د تریکال د ورته مودې په پرتله  ۷۶سلنه کموایل په ډاګه کوي.
 ۳۲یوناما د  ۲۰۲۰کال په لومړیو نهو میاشتوکې د انتحاري تعبیه
شویو چاودیدونکو توکو له امله په ترتیب سره طالبانو او د عراق
او شام د اسالمي دولت – خراسان والیت ډلې ته د ملکي

ریاست او ملي پولیسو چیک پواینټونو ته څریمه یوه موټر بم
چاودنه وکړه چې په پایله کې یې اته ملکي وګړي ووژل شول او
 ۷۳نور ټپیان شول .هیڅ لوري د دغه برید مسؤولیت پر غاړه
وانخیست.

یونااماا پاه قصااااادي ډول د ملکي وګړو پاه
شاامول د معارف  ،روغتیا  ،بشااري مرسااتو
کااارکونکو  ،د عاادلیااه قوې غړي ،قومي
مشااااران ،ماذهبي مشااااران او ملکي دولتي
مامورینو هدف ګرځولو په اړه اندیښمنه ده.

تلفاتو ورته شمری منسوب کړي ،چې پاتې هغه یې نا معلومو
دولت ضد عناصرو ته منسوب شوی.

۳۳

د انتحاري تعبیه شویو

چاویدونکو توکو له امله په ملکي تلفاتوکې د پام وړ کموايل په
مالحظه کولو سره ،یوناما یو ځل بیا د دې یادونه کوي چې دغه

د اګست پر  ۲نېټه ،د عراق او شام د اسالمي دولت – خراسان
والیت ډلې د جال ل اباد پر محبس ډله ییز برید وکړ ،چې له

ډول یو شمری بریدونو د لوړې کچې ملکي زیان اړول جاري

 ۳۰د مثال په ډول د  ۲۰۲۰کال د جوالی پر  ۲۹نېټه په هرات والیت کې د عامه ترانسپورت په یوه موټر پورې د نښل شوي مقناطسي بم چاودنې درې سړي ووژل او د دوه
ښځو ،دوه سړیو او یوه هلک په ګډون پنځه نور یې ژوبل کړل .د عراق او شام د اسالمي دولت – خراسان والیت ډلې د دغه برید مسؤولیت پر غاړه واخیست او په ډاګه
یې کړه چې هغوي شیعه مذهبه مسلمانان په نښه کړي.
 ۳۱د  ۲۰۱۹کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما د انتحاري او غری انتحاري تعبیه شویو چاودیدونکو توکو له امله  ۳۴۴۳ملکي تلفات ( ۶۵۰مړه او ۲۷۹۳
ټپیان) مستندکړي.
 ۳۲د  ۲۰۱۹کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما د انتحاري تعبیه شویو چاودیدونکو توکو د کارونې له امله  ۱۷۷۹ملکي تلفات ( ۳۰۰مړه او  ۱۴۷۹ټپیان)
مستندکړي.
 ۳۳د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما د انتحاري تعبیه شویو چاودیدونکو توکو له امله  ۱۷۹ملکي تلفات (نهه مړه او  ۱۷۰ټپیان) طالبانو؛ ۱۶۵
ملکي تلفات ( ۵۲مړه او  ۱۱۳ټپیان) د عراق او شام د اسالمي دولت – خراسان والیت ډلې او  ۹۲ملکي تلفات (اته مړه او  ۷۴ټپیان) نا معلومو دولت ضد عناصرو ته
منسوب کړي.
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امله یې  ۲۸ملکي وګړي ووژل شول او د بندیانو او د محبس د

د ملکي تلفاتو زیاتیدونکی شمری د ځانګړې اندېښنې وړ دي،

ساتونکو په ګډون  ۳۱نور ټپیان شول.

کوم چې په افغانستان کې د پرسونل ضد ځمکنیو ماینونو په څری

په  ۲۰۲۰کال کې د انتحاري تعبیه شویو چاودیدونکو توکو له
امله په ملکي زیان کې د پام وړ کموایل دا په ډاګه کوي چې
دولت ضد عناصر د دې وړتیا لري چې د پېښو د هغو ډولونو
څخه ملکي وګړو ته زیان کچه راکمه کړي کومو چې د کلونو
لپاره وګړو ته زیات زیان اړوه .آن په  ۲۰۲۰کال کې د دغه ډول
بریدونو په شمریکې له کموايل سره سره ،اغیز یې پر ملکي وګړو
ویجاړوونکی دی .یوناما دولت ضد عناصر په تریه بیا طالبان
دې ته هڅوي چې په نهایي ډول د انتحاري تعبیه شویو
چاودیدونکو توکوکارونه ودروي.

کار کوي؛ دغه ماینونونو جوړښت بې توپریه اغیز لري او له
همدې امله تل ناقانونه ګڼل کیږي .د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب
تر  ۳۰نېټې پورې ،یوناما د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو د
فشاري ماینونو له امله  ۵۸۴ملکي تلفات ( ۳۲۳مړه او ۲۶۱
ټپیان) مستند کړي ،چې  ۱۲سلنه یې ښځې او  ۳۱سلنه یې
ماشومان دي .دا د  ۲۰۱۹کال د لومړیو نهو میاشتو په پرتله د دغو
وسیلو له امله په ملکي تلفاتوکې  ۴۴سلنه زیاتوایل او د وژل
شویو ملکي وګړو تر دوه برابرو زیات شمری دي .د دغو وسیلو له
۳5

امله د ملکي تلفاتو  ۹۹سلنه یې طالبانو ته منسوب شوي.

د

جوالی پر  ۱۱نېټه ،د غزني والیت ،جغتو ولسوالۍ د قیاغ درې

غری انتحاري تعبیه شویو چاودیدونکو توکو  ۱۲۷۴ملکي تلفات

په سیمه کې د یوه بس پر سرپلیو د طالبانو له خوا د په الس

( ۴۵۶مړه او  ۸۱۸ټپیان) اړويل چې د  ۲۰۱۹کال د لومړیو نهو

جوړ شوی فشاري ماین چاودنې شپږ ملکیان ووژل او اته نور

میاشتو په پرتله  ۲۳سلنه کموایل په ډاګه کوي .۳4د طالبانو له خوا

یې ټپي کړل .د  ۷او  ۹اګست ترمینځ یوناما دکندهار په ارغستان

د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو د کاریدلو فشاري ماینونو له امله

ولسوالۍ کې د طالبانو په الس جوړ د فشار سره چاودیدونکو

 ۳4د  ۲۰۱۹کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما د غری انتحاري تعبیه شویو چاودیدونکو توکو د کارونې له امله  ۱۶۶۴ملکي تلفات ( ۳۵۰مړه او ۱۳۱۴ټپیان)
مستندکړي.
 ۳5د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما د انتحاري تعبیه شویو چاودیدونکو توکو د فشاري ماینونو له امله  ۵۸۰ملکي تلفات ( ۳۲۱مړه او  ۲۵۹ټپیان)
طالبانو ته منسوب کړي.
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توکو پېښې مستندکړي چې له امله یې  ۲۶ملکیان وژل شوي او

ملکي میشتو سیموکې د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو او غری

دوه نور ټپیان شوي .د سپتمرب پر  ۲۹نېټه د دایکندي والیت ،د

مستقیمو وسلو (هاوانونو ،راکیټونو ،او السي بمونو) کارونه

کجران ولسوالۍ په سرکاریز سیمه کې د طالبانو له خوا د ایښودل

ودروي .یوناما سربریه پر دې یو ځل بیا پر طالبانو غږکوي چې

شوي فشاري ماین چاودنې د یوه موټر  ۱۵ملکي سرپلۍ ووژله

د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو د نا قانونه فشاري ماینونوکارونه

او څلور نور یې ټپیان کړل.

زر تر زره بنده کړي او له هغوي غوښتنه کوي چې د هغوي د

"موږ زما او زما د ورور د کورنیو په ګډون ،زموږ په کروال

کارونې د منع لپاره پخواني ترسره شوې ژمنې عملي کړي.

ډوله موټرکې تقریبا اوه نفر سپاره وو .موږ ټولو خوشحال

دولت پلوه ځواکونه

چاودیدونکې وسیلې وخوت ...دغې چاودنې زموږ

د  ۲۰۲۰کال د جنوري د  ۱او د سپتمرب د  ۳۰نېټې ترمنځ ،دولت

کورنۍ ویجاړه کړه .په دغې پېښه کې ما خپل زوی ،خپله

پلوه ځواکونه له یوې ربعې د زیاتو ملکي تلفاتو –  ۲۸سلنه –

وریره او خپل ورور له السه ورکړ .زما مریمن ،زما لور او زه

مسؤول وو چې  ۱۶۴۰ملکي تلفات ( ۶۰۲مړه او  ۱۰۳۸ټپیان)

وو ،خربې او خنداګانې مو کولې چې ناڅاپي موټر پر

۳6

په خپله سخت ټپي شولو .موږ ټول په وینوکې لت پت وو.

کیږي.

زموږ د خپلوانو د بدن غړي په سیمه کې په هر لوري تیت

ځواکونو ته منسوب شوي ملکي تلفات  ۳۴سلنه راکم شوي.

شوي وو .زه خدای ته دعا کوم چې دغه ډول صحنه زموږ

 ۳۷افغان ملي امنیتي ځواکونه د  ۱۳۷۶ملکي تلفاتو ( ۴۶۶مړه

دوښمنانو ته هم و نه ښیي"...

او  ۹۱۰ټپیان) مسؤول وو چې د ټولټال ملکي تلفاتو  ۲۳سلنه

-

د افغان په شمايل سیمه کې د په الس جوړ شویو
چاودیدونکو توکو د فشاري ماین قرباني

په  ۲۰۱۹کال کې د ورته مودې په پرتله دولت پلوه

جوړوي ،کوم چې هغو شمریو ته ورته دي چې د  ۲۰۱۹کال په
لومړیو نهو میاشتوکې ثبت شوي .د افغان ملي امنیتي ځواکونو
انفرادي څانګو ته په کتو سره ،یوناما له اندېښنې سره مالحظه

یوناما یو ځل بیا د دې یادونه کوي چې د بشرپالنې د نړیوال

کړې چې د هوایي بریدونو او ځمکنیو نښتو له امله د ولسي

قانون له مخې د ملکي وګړو یا ملکي شیانو عمدي په نښه کول

مرګ ژوبلې د لوړ شمری له امله افغان ملي اردو ته منسوب شوي

منع دي؛ د جګړې د هر لوري له خوا د هغوکسانو وژل چې په

ملکي تلفات  ۲۵سلنه لوړ شوي.

دوښمنیو/جګړو کې فعاله ونډه نه اخلي د جنیوا کنوانسیونونو د

ځواکونو ته  ۱۱۳ملکي تلفات ( ۸۳مړه او  ۳۰ټپیان) منسوب

۳۸

یوناما نړیوالو نظامي

دریمې مشرتکې مادې له مخې په صریح ډول هر وخت او هر

کړي چې د ټولو ملکي تلفاتو دوه سلنه وړاندې کوي.

ځای منع دي او ښایي جنګي جرمونه تشکیل کړي .یوناما یو

فربوري د متحده ایاالتو – او طالبانو له تړون راهیسې ،د نړیوالو

ځل بیا پر دولت ضد عناصرو غږ کوي چې زر تر زره په ټولو

نظامي ځواکونو له خوا نړیوال را منځ ته شوي ملکي تلفات تر

۳۹

د ۲۹

 ۳6د  ۲۰۱۹کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما دولت پلوه ځواکونو ته  ۲۴۸۶ملکي تلفات ( ۱۲۲۵مړه او  ۱۲۶۱ټپیان) منسوب کړي.

 ۳۷د  ۲۰۱۹کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما افغان ملي امنیتي ځواکونو ته  ۱۳۷۴ملکي تلفات ( ۵۴۳مړه او  ۸۳۱ټپیان) منسوب کړي.
 ۳۸د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما افغان ملي اردو ته د  ۲۰۱۹کال د ورته مودې د  ۸۹۲ملکي تلفاتو ( ۳۱۷مړه او  ۵۷۵ټپیانو) په پرتله ۱۱۱۹
ملکي تلفات ( ۳۷۹مړه او  ۷۴۰ټپیان) منسوب کړي.

 ۳۹د  ۲۰۱۹کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما نړیوالو نظامي ځواکونو ته  ۶۹۵ملکي تلفات ( ۴۷۸مړه او  ۲۱۷ټپیان) منسوب کړي.
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ډیره حده پای ته رسیديل 4۰.دولت پلوه وسله والې ډلې یا ګڼ

چې د هویټزر توپونو 4۲او هاوانونو په ګډون د غری مستقیمو وسلو

دولت پلوه ځواکونه د ټولو ملکي تلفاتو د یوې سلنې مسؤول

دکارونې له امله رامنځ ته شوي په ځانګړي ډول په ملکي میشتو

4۱

وو.

افغان امنیتي ځواکونوته منسوب ملکي
تلفات چې ډیری یې د هوایی بریدونو او
ځمکنۍ نښتو له امله دي ۲۵ ،سلنه ډېر شوي.

سیموکې .د جنوري له  ۱نېټې څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،دولت
پلوه ځواکونو  ۸۰۶ملکي تلفات ( ۲۰۵مړه او  ۶۰۱ټپیان) اړويل،
چې افغان ملي اردو د دغو تلفاتو له دریو ربعو د زیاتې برخې
مسؤوله ګڼل کیږي.

4۳

د دولت پلوه ځواکونو له خوا د همدې

وسلې دکارولو له امله د هر څلورو تلفاتو درې تنه یې ښځې یا
ماشومان جوړوي  ،او اکثره هغه وخت د ملکي تلفاتو الم کیږي

د دولت پلوه ځواکونو لپاره ځمکنۍ نښتې د پېښې د نوعیت له

چې کله دا مرمۍ کورونوکې ولږیږي .د  ۲۰۲۰کال د اګست پر

پلوه د زیاترو ملکي تلفاتو المل شوی چې د ۲۰۲۰کال په لومړۍ

 ۱۰نېټه د غور والیت په دولتیار ولسوالۍ کې ،افغان ملي امنیتي

نهه میاشتوکې  ۹۸۶ملکي تلفات (  ۲۷۰وژل شوي او  ۷۱۶ټپیان

ځواکونو د طالبانو په لور هاوانونه ګذارکړل چې پر ملکي کورونو

شوي) يې اړويل چې دا د تېرکال د ورته مودې ته ورته تلفات

ولګیدل چې له امله یې شپږ ولسي وګړي ووژل شول او  ۱۱نور

دي .هغه ویجاړوونکی زیان د مشخصې اندېښنې وړ دی کوم

ټپیان شول چې زیاتره یې ښځې او سړي وو.

 4۰یوناما نړیوالو نظامي ځواکونو ته د متحده ایاالتو – طالبانو ترمنځ د تړون تر السلیک مخکې د  ۲۰۲۰کال د فربوري له  ۱تر  ۲۹نېټې پورې موده کې  ۱۰۷ملکي تلفات (۸۱
مړه او  ۲۶ټپیان) منسوب کړي .د  ۲۰۲۰کال د مارچ له  ۱د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما نړیوالو نظامی ځواکونو ته شپږ ملکی تلفات (دوه مړه او څلور ټپیان) منسوب کړي.
 4۱د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما دولت پلوه وسله والو ډلو ته  ۶۶ملکي تلفات ( ۲۷مړه او  ۳۹ټپیان) منسوب کړي .په ورته موده کې ،یوناما
 ۸۵ملکي تلفات ( ۲۶مړه او  ۵۹ټپیان) نا معلومو یا ګڼو دولت پلوه ځواکونو ته منسوب کړي.
 4۲هوټیزر د مرمۍ ګذارولو د لوی واټن یو سیستم چې د غری مستقیمو وسلو د ګذارولو لپاره کارول کیږي.
 . 4۳د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما افغان ملي اردو ته د ځمکنیو نښتو پر مهال د غری مستقیمو وسلو د کارونې له امله  ۶۳۰ملکي تلفات (۱۶۷
مړه او  ۴۶۳ټپیان) منسوب کړي.
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د ځانګړې اندیښنې وړ د غری مستقیم فری
وسلو په شمول د هویټزر او هوانونو په

ځانګړي ډول ملکي میشتو سیمو کې د

ځواکونو د دغې پیښې پرمهال سپکې وسلې کارويل ،خو په ډاګه
کړې یې ده چې د هغه شمری ملکي تلفاتو نه دي المل شوي
چې د یوناما له خوا مستند شوي.
یوناما دغه راز د ملکي تلفاتو د هغه زیاتیدونکي شمری په اړه

کارولو له امله زیات زیان او ښتل دي

اندېښمنه ده چې د افغان هوایي ځواک د بریدونو له امله رامنځ

د سپتمرب پر  ۶نېټه د ننګرهار والیت په شریزادو ولسوالۍ کې،

ته شوی .سره له دې چې په  ۲۰۱۹کال کې د ورته مودې په پرتله

افغان ملي اردو د طالبانو پر لور د هاوان یو سرګلوله ګذارکړه

د  ۲۰۲۰کال په لومړیو نهو میاشتوکې د ټولو هوایي بریدونو له

چې پر یوه هستوګنیز ځای ولګیده .د دغې پېښې په پایله کې شپږ

امله په ملکي تلفاتوکې  ۴۶سلنه کموایل رامنځ ته شوي ،دغه

ملکي وګړي ووژل شول او څلور نور ټپیان شول ،چې ټول

کموايل په عمده ډول په هغو ملکي تلفاتوکې دکمښت له امله

قربانیان ښځې او ماشومان وو .د سپتمرب پر  ۱۹نېټه د بلخ والیت

دی چې نړیوالو نظامي ځواکونو د ترسره شوې بریدونو په پایله

په زارع ولسوالۍ کې ،افغان ملي اردو د طالبانو پر مورچلو
هاوانونه ګذارکړل .هاوانونه یوې هټۍ ته څریمه ولګیدل چې له
امله یې درې ملکیان ووژل شول او اته نور ټپیان شول .یوې
ښځې چې میړه یې په شمال ختیځه سیمه کې د یوې ځمکنۍ
نښتې پر مهال د ډزو په تبادله کې وژل شوی په ډاګه کړه ،چې:

44

کې اړول شوي.

د جنوري له  ۱د سپتمرب تر  ۳۰پورې ،یوناما د افغان هوايي
ځواک د هوایي بریدونو  ۶۳پېښنې مستندکړي چې  ۳۴۹ملکي
تلفات ( ۱۵۶مړه او  ۱۹۳ټپیان) یې اړويل .دا د  ۲۰۱۹کال کې د
لومړیو نهو میاشتو په پرتله په ملکي تلفاتوکې د  ۷۰سلنه زیاتوايل

د طالبانو او افغان ملي امنیتي ځواکونو ترمنځ د ځمکنیو نښتو

او د هوایي بریدونو له امله په ملکي مړینه کې  ۵۰سلنه زیاتوايل

له امله پر ملکي تلفاتو سربریه ،د  ۲۰۲۰کال په لومړیو نهو میاشتو

سره تطابق کوي 45.د افغان هوایي ځواک هوایي بریدونو کې

کې ،یوناما دغه راز د پولې په اوږدو د پيښو مستندول جاري

هغه مهال ملکي تلفات رامنځ ته کیږي چې کله بریدکې ملکي

ساتلي چې پاکستاني نظامي ځواکونه په کې ښکیل وو .د

کورونه په ولږیږي چې په اوسط ډول د ملکي تلفاتو هره پېښه

جوالی پر  ۳۰نېټه ،کله چې د چمن – سپنی بولدک پر پوله یو

له پنځو څخه د زیات ملکي تلفاتو المل کیږي په هرو  ۱۰ملکي

الریون تاوتریخجن شو ،د پاکستاني نظامي ځواکونو د ډزو په

تلفاتوپه دغه ډول هوایی بریدونو کې د شپږو زیات یې ښځې

پایله کې  ۱۵ملکي وګړي ووژل شول او  ۱۰۴نور ټپیان شول.

او ماشومان وي 46.د جوالی پر  ۲۲نېټه د هرات والیت په ګذره

پاکستان یوناما ته د دې پخلی کړی چې پاکستاني نظامي

ولسوالۍ کې ،د افغان هوايي ځواک چورلکو پر هغې غونډې

 44د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰نېټې پورې ،یوناما د  ۲۰۱۹کال ورته مودې کې  ۱۲۲پېښوکې د  ۶۶۸ملکي تلفاتو ( ۴۶۸وژل شوي او  ۲۰۰ټپیان) په پرتله د
نړیوالو نظامي ځواکونو هوایي بریدونو  ۲۴پېښو کې  ۱۱۰ملکي تلفات ( ۸۳مړه او  ۲۷ټپیان) اوښتي.

 45د  ۲۰۱۹کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰نېټې پورې ،یوناما د افغان هوایي ځواک هوایي بریدونو په  ۴۴پېښوکې  ۲۰۵ملکي تلفات ( ، ۱۰۴وژل شوي او  ۱۰۱ټپیان)

منسوب کړي.
 46د  ۲۰۲۰کال د جنوري له  ۱څخه د سپتمرب تر  ۳۰نېټې پورې ،یوناما د افغان هوایي ځواک هوایي بریدونو ته د ماشومانو  ۱۵۱تلفات ( ۶۴مړه او  ۸۷ټپیان) او د ښځو ۶۵
تلفات ( ۲۶مړې او  ۳۹ټپیانې) منسوب کړي.
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هوایي بریدونه ترسره کړل چې د یوه پخواني طالب قوماندان

چې پر پراخې سیمې اغیز کوي ،او تاکتیکي الرښودونو او

څوک چې په دې وروستیوکې د بګرام له زندان څخه ازاد شوی

همدا رنګه د وسلواله نښتو د جنګي الوتکو د کارونې اړوند

و ،له خوا تنظیم شوې وه یوه برید پخپله دغه غونډه په نښه کړه

اصول او پروسیجرونه کې بهرته پرمختګ ته ادامه ورکړي.

چې له امله یې نهه ملکیان ووژل شول او نهه نور هغه ټپیان

یوناما سربریه پر دې افغان حکومت ته د ولسي وګړو د ساتنې

شول ،دویم برید یوه نقلیه وسیله په نښه کړه چې له غونډې څخه

لپاره د ټولو احتیاطي تدابریو د ترسره کولو د مکلفیت یادونه

د تګ په حال کې وه ،چې له امله یې څلور ولسي وګړي ووژل

کوي کوم چې په هغو حاالتوکې هم نه کمیږي چریې چې دولت

شول او پنځه نور ټپیان شول .د سپتمرب پر  ۱۹نېټه ،دکندز والیت

ضد عناصرو په عمدي ډول له ولسي وګړو سره ځانونه یو ځای

په خان اباد ولسوالۍ کې افغان هوایي ځواک د طالبانو پر ضد

کړي وي ترڅو ځانونه له هدف ګرځیدو څخه وژغوري .یوناما

هوایي برید ترسره کړ .هغه ځایي میشتي څوک چې د هوایي

دولت ضد عناصرو ته د دې یادونه کوي چې له ملکي وګړو سره

بریدو له امله د یوه کور مخ ته د ډزو له امله ګری راغلي وو د دویم

دغه ډول ځانونه ګډ واقع کول یا ګډول د بشرپالنې د نړیوال

برید له امله چې عنی موقعیت په نښه کړ اغیزمن شول ،چې له

قانون له مخې منع دي.

امله یې  ۱۵کسان ووژل شول او پنځه ولسي وګړي ټپیان شول.
" ...زما زوی په خېټه کې د ټپونو له امله ډیره وینه ضایع

په ملکیانو د وسله والې شخړې اغیزې

کړه او اوس ډیر کمزوری شوی او د ډیر درد احساس

یوناما د پیښې وروسته مرکو له الرې په قربانیانو او د هغوي د

کوي ...زما زوی دوه ځلي عملیات شوی .کوم څه چې

کورنۍ پر غړو د وسله والې نښتې د بشري حقونو اغیز 4۷څارنې

په دغې قضیې کې زموږ له ماشومانو سره څه وشول ،پر

ته دوام ورکوي .د څارنې او راپور ورکولو دغه کرښه په دې

موږ په رواني ډول ډیر ناوړه اغیزکړی.کله چې موږ زموږ

هڅه کې ده چې د قربانيانو د قضیو د را غونډولو او معلومولو

دکلي په شاو خوا کې د الوتکو د پرواز غږ وارو ،موږ ټول

له الرې د وسله والو شخړو له امله د زیانمنو خلکو غږونه تقویه

له الوتکو برییږو ،زما ټول زامن ډاریږي او هغوي دکور په

کړي او د دې ارزونه وکړي چې څنګه د دوي اقتصادي ،ټولنیز

یوه کونج کې پټیږي".

او کلتوري حقونه اغیزمن شوي  .او دا هم معلوموي چې تر

-

په شمال ختیځه سیمه کې د افغان هوایی ځواک د برید یو
تن قرباني او د هغه پالر

کومې کچې وسله واله جګړه کې ښکېلې ډلې د پېښې او اوښتې
زیان مسؤلیت په غاړه او څه ډول قرباني ته حقیقت ،عدالت
او د خسارې ورکړې ته د قربانیانو حقونو ته رسیدګي کیږي .په

یوناما یو ځل بیا افغان حکومت ته د دې یادونه کوي چې په

دې لړکې یوناما د ښه نیت خپلې هڅې هم په الر اچويل ترڅو

ګڼ میشتو سیموکې د غری مستقیمو وسلو ( هویټزر ،هاوانونو ،او

یو شمری مرکه شوي قربانیان د خدمتونو د چمتوکونکو سره وصل

السي بمونو) او نورو چاودیدونکو توکو کارونه ودروي کوم

کړي ،په یو شمری مواردوکې یې د اړوندو دفرتونو سره د خسارې

 4۷د دې راپور د موخو لپاره ،د قرباني په اصطالح کې د د قرباني نږدې کورنۍ یا د قرباني دکورنۍ متعلیقنی هم شامل دي .يوناما هغه ملکي قربانيان څاري چې د
جګړې له امله ټپي شوي دي او يا د یوه ملکي شخص څوک چئ د وسله والې جګړې په جريان کې وژل شوې ،او د کورنۍ د نږدې غړو څخه دي .د ملکی وګړو مړینه
یا ټپي کیدنه کیدی شی د نړیوال بشردوستانه قانون څخه سرغړونه وی یا نه وی.
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د ورکړې چارې هم تعقیب کړي ،او همدارنګه په پام کې لري

زیان یوه کوچنۍ نمونه ده چې ملکي وګړو د جګړې په پایله کې

چې په راتلونکي میاشتوکې پدې برخه کې نور ګامونه هم پورته

زیان لیدلې.

کړي .یوناما د قربانيانو د حقونو موضوع ته په جګړه کې د
ښکېلو ډلو پاملرنه غواړي او د هغه میکانیزمونو وړاندیز سره
چې دې ته حل ومومي.

"کله چې هغه د ډزو کوم غږ وا نه اورید فکر یې وکړ چې
حالت نورمال شوی او له کوره ووت ،خو له بده مرغه کله
چې هغه له کوره د باندې پښه کېښوده هغه د افغان سیمه

یوناما په خپل شپږ میاشتنې راپور کې 4۸د هغو جریاناتو د دوام

ییزو پولیسو له خوا په ډزو وویشتل او و وژل شو .زما میړه

یادونه کړي چې په یاد راپور کې توضیح شوي چې د هیواد په

په کوڅه کې راپریوت خو څوک نه و چې له هغه سره یې

کچه د قربانيانو او د هغوی له کورنیو سره مرکې ترسره کوي .د

مرسته کړې وای او هغه تر هغې هلته پروت و ترڅو چې د

 ۲۰۲۰کال د جون او سپټمرب تر منځ ،یوناما په ټولیزه توګه ۸۳

سختې وینې بهیدنې له امله ومړ .زما میړه یو شتمن سړی

داسې مرکې ترسره کړي ،د کوم پر بنسټ چې د دې راپور

نه و خو هغه زما او زما د ماشومانو لپاره هر څه و ...له

معلومات والړ دي .د مرکه شويو ټپي شويو قربانیانو او د هغوي

کوم وخت راهیسې چې هغه له موږ سره نشته ،زه د

د خپلوانو له جملې څخه  ۸۵سلنې ویلي چې دا ډول پیښې د

یوازیتوب احساس کوم او د خپلو ماشومانو زرګونه

اوږدې مودې فزیکي معلولیت یا بد شکلۍ المل شوي .ټولو

مسؤولیتونه را تر غاړې شوي ...زه زموږ د درملنې لپاره

مرکه شویو ژغورل شويو قربانیانو یا خپلوانو تصدیق کړی چې

آن یوه افغانۍ هم نه لرم .کاش زه نه وای ژوندۍ ترڅو

دا ډول پیښې د احساساتي او رواني اضطراب المل شوې ،د

مې دغه حالت نه وای لیدالی".

بیلګې په توګه د شپې له خوا د خوبونو لیدل یا يې په خوب کې
د ستونزو په اړه راپور ورکړی .د قربانیانو  ۹۰سلنې ،معموال د
کورنۍ د ډوډۍ او نفقې د راوړونکي د مړینې او لوړو طبي
لګښتونو له امله مايل زیان لیدیل .د مرکه شویوکسانو په سلوکې
 ۶۸سلنې ویلي چې د پیښې په پایله کې د دوي ټولنیز اوکلتوري
ژوند اغیزمن شوی .د مثال په توګه ،ډیری قربانیانو یا خپلوانو دا
احساس کاوه چې دوي نور نه شي کوالی د ذهني ټکان د
احساسولو له امله په ودونوکې برخه واخلي ،دکورنۍ یا ملګرو
څخه لیدنه وکړي ،په جومات کې لمونځ وکړي او یا ښوونځي
ته والړ شي .سربریه پردې ،په سلو کې  ۲۲قربانیانو ویلي چې
4۹

دوي د پیښې له امله بې ځایه شوي دي.
4۸

-

هغه مریمن چې خاوند یې د ځمکنۍ نښته کې د متقابل ډزو
په مهال په شمال ختیځه سیمه کې وژل شوی

د افغانستان د سولې مذاکرات ښکېلو
خواو ته فرصت براروي چې د نه
جربانیدونکو تلفاتو او په افغانو د

ویجاړۍ د اغیز په اړه یې فکر وکړي او

د قربانیانو حقونه خوندي شي.

دا مرکې د دوامداره

د ملکي کسانو د ساتنې په اړه د یوناما د  ۲۰۲۰کال شپږ میاشتنۍ راپور (د  ۲۰۲۰جوالی) وګورۍ چې به الندې بریښنايي پته د السرسي وړ دی:

https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports.
4۹

ځینو مرکه شویوکسانو غوښتل چې د خپل ځایه بل ځای ته وکوچیږي  ،خو وویلي يې چې دوي د دې کار د ترسره کولو لپاره مايل توان نه لري.
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د قرباني اشخاصو مرکو د شخړو د ښکیلو خواوو په اړه د پام

مرکه شویو  ۸۳سلنه قربانیانو ویلي چې دوي د پیښې وروسته د

وړ پاتي راتلل او ناکامي څرګنده کړې چې د زیان تصدیق

شخړې د ښکیلو خواوو څخه هیڅ ډول معلومات نه دي تر السه

وکړي ،د ترسره شوي زیان کچه معلومه کړي ،یا حتی د قربانيانو

کړي او له نیمایي څخه ډیرو مرکه شویوکسانو ویلي چې د وژل

او د هغوي د کورنیو سره اړیکې ونیسي .لکه څنګه چې یوه

کیدو او ټپي کیدو څخه وروسته د شخړې د ښکیلو خواوو له

سړي ویلي د چا مریمن او زوی چې د اګست په میاشت کې د

خوا له دوي سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیول شوي .یوازې ۱۵

طالبانو د سړک د غاړې د د تعبیه شویو چاودیدونکو تو فشاري

سلنه قربانیانو ویلي چې د شخړې د ښکیلو یوې ډلې لخوا يې

ماین د چوولو له امله وژل شوي:

د هر ډول زیان رسیدو په اړه تصدیق ترالسه کړی او یوازې

” ژوند اوس زما پر اوږو یو ډول بار دی او زه هیڅکله هم د
ژوندي پاتې کیدو څخه خوند نه اخلم .هر وخت زه فکر کوم
چې "زه ولې ژوندی یم؟" ،زما د کورنۍ دواړه مشران او زما
مریمن ووژل شول او له دې سره د راتلونکې لپاره زما هیله هم
له منځه والړه .د شخړې هیڅ اړخ نه دي منلي چې دوي پیښه

شاوخوا ۱۲سلنه قربانیان د پیښې په اړه د تحقیق څخه خرب وو.
د افغانستان په ختیځ کې د یوې ځمکنۍ نښتې پرمهال د هغې
پرکور د هاوان تر لګیدو وروسته هغه څو ځایه د هاوان پر پارچو
ټپې شوې .د کورنۍ د څو غړو له جملې څخه يې یو تن ټپي
شوی ،هغې همداراز وویل چې:

ترسره کړې او دا چې دوي باید پدې پښیماني وکړي  ...د

"هیڅ چا هڅه ونه کړه چې زموږ سره په دې ناوړه حالت کې

شخړې هیڅ اړخ د دې پروا نه کوي که زما ژوند ویجاړ شوی او

مرسته وکړي ،نه طالبانو ،نه حکومت او نه افغان ملي اردوکوم

زما کور چې د تیږو او خټو څخه جوړ و ویجاړ شي“.

اقدام ترسره کړ ترڅو موږ ته رسیدګي وکړي ترڅو د اوښتي زیان
تصدیق وکړي یا د اوښتي زیان په اړه خساره ورکړي .تر دې
دمه هیڅ چا د پیښې په اړه له موږ سره د خربو هڅه نه ده کړې".
یو ماشوم چې د افغانستان په ختیځه سیمه کې د افغان امنیتي
ځواکونو د هاوان په واسطه ټپي شوی ،ویلي چې،
"هیڅ څوک د خپلو ناسموکړنو مسؤولیت نه اخلي .د دوي لپاره،
ملکي وګړي د څارویو حیثیت لري .د شخړې ښکیلې خواووې
چې له یو بل سره جګړه کوي زموږ پروا نه کوي" .
پداسې حال کې چې د شخړو د قربانیانو لپاره د خسارې د
ورکړې یا د مرستې د چمتو کولو لپاره د حکومتي او غری
حکومتي سازمانونو میکانیزمونه شتون لري ،د  ۷۵سلنې څخه
زیاتو قربانیانو ویلي چې دوي د مرستې لپاره غوښتنه کړې،
راپور يې ورکړی چې دوي الهم د خسارې د ترالسه کولو په
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تمه دي ،ال يې هم پوره اندازه نه ده ترالسه کړې ،یا په خپلو

د افغانستان د سولې خربې د جګړې د ښکیلو اړخونو لپاره یو

غوښتنوکې بریايل نه وو .یوه قرباني راپور ورکړ چې هغه به د

فرصت چمتو کوي ترڅو هغه نه تکراري زیان او ویجاړونکی

بډو ورکړې اړتیا ولري تر څو د افغانستان د حکومت سره د

اغیزه په پام کې ونیسي چې جګړې افغانانو ته ور اړويل ،او د

خسارې لپاره غوښتنه وکړي.

حقیقت ،عدالت او د خسارې د ورکړې په تړاو د قربانیانو حقونو

د قربانيانو لخوا څخه چې کومې دوه مهمې اړتیاوې ،کومې چې
د دوي لپاره خوارا مهمې دي په ګوته شوې ،هغه د خسارو مايل
ورکړه او د دغه ډول پیښو د بیا پیښیدو څخه مخنیوی دی .یو
سړی ،چې ورور یې د افغانستان په لویدیځ کې د ملي اردو په
هوایی بریدکې ټپي شوی ،وویل:
"کله چې دا ډول پېښې پیښیږي  ...ملکي وګړي نشي
کوالی خپل غږ اوچت کړي .که چریې دولت د دې پیښې

ته رسیدګي وشي .ډیری قربانیانو دې ته اشاره کړي چې دوي
سوله غواړي .د هیواد په لودیځ کې یوه پالر ،د چا ماشوم چې
د هاوان د یوې ګولۍ په پایله کې چې د هغه په کور لګیدیل
ووژل شو ،ویلي چې:
"زه هیڅ نور نه غواړم .یوازې د دې ډاډ ترالسه
کول غواړم چې وضعیت ښه شي ،او زما د ماشومانو په
څری د بل چا ماشومان ونه وژل شي" .

مسؤل وي ،حکومت باید قربانیانو ته خساره ورکړي او
قربانیانو سره مايل مرسته ورکړي ،ځکه چې قربانيان
ټپیان شوي او درملنې ته اړتیا لري او د دوي کورنۍ هم د
هغوی د ژوند لګښتونو ته اړتیا لري".
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میتودولوژي
د ملکي وګړو د ساتنې په اړه د خپلو راپورونو د موخو لپاره،

ګڼي .نا تایید شوې پیښې پدې راپور کې ندي شامل شوي .یوناما

یوناما یوازې د ملکي تلفاتو مستند شوي تلفات کوم چې تایید

د دې ادعا نه کوي چې پدې راپور کې وړاندې شوي احصایې

شوي وي په خپلو راپورونوکې شاملوي .د "تایید شويو" په حیث

بشپړې دي او د عملیاتو په چاپرییال کې د داخلي محدودیتونو

ملکي تلفات هغه وخت ریکارډ کیږي چې بنسټ يې د یوناما

په پام کې نیولو سره د ملکي تلفاتو احتمايل کم راپور ورکول

لخوا د بیاکتل شويو معلوماتو د بشپړتیا پراساس وي ،ځرګنده او

تاییدوي ،په ځانګړي توګه دکوویډ ۱۹-وبا د ناروغۍ له امله د

داسې "روښانه او قانع" کوونکي شواهد شتون ولري چې ملکیان

تګ راتګ د شته وروستيو ننګونو په پام کې نیولو سره رامینځته

وژل شوي یا ټپیان شوي دي .د دې معیار د پوره کولو لپاره ،یوناما

شوي.

لږ تر لږه درېو بیالبیلو او خپلواکه سرچینو ،د بیلګې په توګه
قرباني ،شاهد ،طبي متخصص ،ځایی چارواکي ،د شخړې د یوې
ډلې لخوا تایید ،د ټولنې مشر یا نورو سرچینو ته اړتیا لري .د
امکان په صورت کې ،معلومات د قربانیانو او  /یا د پیښې د
شاهدانو د لومړنيو ارقامو او د ساحې د حقایقو د موندلو له الرې
ترالسه کیږي .چریې چې یوناما د ملکي تلفاتو په اړه د معلوماتو
په باوریتوب اوکره توب ډاډمنه نه اوسي ،نو دا تصدیق شوي نه
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د نورو تفصیلي معلوماتو لپاره ،مهرباني وکړئ په وسله واله
جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه د یوناما کلني راپورونو
ته مراجعه وکړئ،چې په الندې ویب پاڼه د السرسي وړ ده:
http://unama.unmissions.org/protection-ofciviliansreports

