د افغانستان په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب د لومړۍ ربع راپور

 ۲۴اپریل ۲۰۱۹

په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه درې میاشتنی راپور
د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ تر  ۳۱نېټې پورې
د  ۲۰۱۹کال په لومړۍ ربع (لومړیو دریو میاشتو) کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوي (یوناما) له وسله
والې جګړې په پایله کې ملکي وګړو ته د لوړې کچې زیان په دوام داره ډول مستند کړی .د  ۲۰۱۹د جنوري له لومړۍ
څخه د مارچ تر  ۳۱نېټې پورې ،یوناما د ماشومانو  ۵۸۲تلفاتو ( ۱۵۰مړه او  ۴۳۲ټپیان) په ګډون ۱۷۷۳ ،ملکي تلفات
( ۵۸۱مړه او  ۱۱۹۲ټپیان) مستند کړي .دغه شمیرې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په عمومي ملکي تلفاتو کې  ۲۳سلنه
کموالی او له  ۲۰۱۳راهیسې په لومړۍ ربع کې تر ټولو کم شمیر ملکي تلفات ښیی1.
په ټولیز ډول ملکي تلفاتو کې دغه کموالی د ځانمرګو چاودیدونکو توکو بریدونو په پایله کې ملکي تلفاتو کې د کموالي له
امله رامنځ ته شوی .یوناما یادونه کوي چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د سخت ژمي له امله ښایي د ملکي تلفاتو له
عمومي کموالي د تمایل سره مرسته کړې وي.دا ال روښانه نده چې ایا ملکي تلفاتو کې کمښت جګړې کې دښکېلو ډلو له
خوا نیول شوي تدابیر دي چې ملکي وګړي په ښه توګه خوندي وساتي یا جګړه کې د ښکېلو خواو تر منځ روان مذاکراتو
له امله دی2.
یوناما د دولت ضد عناصرو له خوا د ملکي وګړو د دوامداره هدف ګرځونې او د غیر انتحاري ځای پر ځای شویو
چاودیدونکو توکو د کارونې له امله په ملکي تلفاتو کې د زیاتوالي ،او همدارنګه له هوایي او چاڼیزو عملیاتو له امله په ملکي
تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالي په اړه ،کوم چې د دولت پلوه ځواکونو له خوا په ملکي تلفاتو کې د عمومي زیاتوالي المل شوی،
ډیره اندیښمنه ده .دولت پلوه ځواکونو ته منسوب شوې مړینې له هغو زیاتې دي کومې چې دولت ضد عناصرو ته د ۲۰۱۹
کال په لومړۍ ربع کې منسوب شوي.
ملکي مرګ ژوبله
له جنوري تر مارچ پورې ۲۰۱۹ -۲۰۰۹
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 1د  ۲۱۸کال په لومړۍ ربع کې یو ناما  ۲۳۰۵ملکي تلفات (  ۷۹۹وژل شوي او  ۱۵۰۶ټپيان) مستند کړي چې په دې  ۶۰۹د ماشومانو تلفات (  ۱۷۶وژل شوي او  ۴۳۳ټپیان دي)
 2یوناما مشاهده کوي چې د  ۲۰۱۸کال د جنورۍ په  ۲۲مه نېټه کابل کې ځانمرګی برید ،چې په مستند شويو پېښو کې تر ټولو زیات مرګونی برید و ،چې د هغه مهال ربع کې د ځانمرکي
چاودیدونکو اړوند تلفات ی ې زیات کړل او شاید همدا المل وي چې د  ۲۰۱۹کال په لومړۍ ربع کې د ملکي تلفاتو زیات کمښت کیږي.
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ځمکنۍ نښتې د ملکي تلفاتو مخکښ المل و ،چې د ټولو تلفاتو نږدې یو پر درې برخې المل شوی .د  ۲۰۱۹کال د مارچ
پر  ۷نېټه په کابل کې د داعش/د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې له خوا د هاوان یوه برید له ځمکنیو نښتو څخه د ملکي
تلفاتو نږدې یو پر پنځمه برخه تلفات واړول (الندې برخه وګورئ) .د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو کارونه د ملکي
تلفاتو دویم مخکښ المل و .د  ۲۰۱۷او  ۲۰۱۸کلونو د جریانونو په خالف ،د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو زیاتره
ملکي تلفات د ځانمرګو په پرتله د غیر انتحاري چاودیدونکو توکو له امله رامنځ ته شوي .هوایي عملیات د ولسي مړینو3
مخکښ المل او د ملکي تلفاتو دریم مخکښ المل و ،چې په تعقیب یې هدفي وژنې او له جګړې څخه پاتې شوني چاودیدونکي
توکي مخکښ الملونه ګڼل کیږي .هغه ولسي وګړي چې په کابل ،هلمند ،ننګرهار ،فاریاب او کندز والیتونو کې اوسیږي،
په ترتیب سره تر ټولو زیات اغیزمن شوي.
د پېښې د نوعیت پر بنسټ ملکي تلفات
د  ۲۰۱۹کال له جنوري تر مارچ پورې

نور ۲ :سلنه
 ۳۰ملکي تلفات
( ۱۶مړه او  ۱۴ټپیان)

چاڼیز عملیات ۶ :سلنه
 ۱۰۲ملکي تلفات
( ۷۲مړه او  ۳۰ټپیان))
له جګړې څخه پاتې شوني چاودیدونکي توکي۷ :
سلنه
 ۱۳۱ملکي تلفات
( ۳۶مړه او  ۹۵ټپیان))

ځمکنۍ نښتې ۳۵ :سلنه
 ۶۱۶ملکي تلفات
( ۱۳۴مړه او  ۴۸۲ټپیان)

هدفي وژنې ۹ :سلنه
 ۱۶۶ملکی تلفات
( ۱۰۲مړه او  ۶۴ټپیان)

هوایي عملیات ۱۳ :سلنه
 ۲۲۸ملکی تلفات
( ۱۴۵مړه او  ۸۳ټپیان)

غیر انتحاري ځای پر ځای شوي
چاودیدونکي توکي ۱۸ :سلنه
 ۳۲۲ملکي تلفات
( ۵۳مړه او  ۲۶۹ټپیان)

ځانمرګي ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي:
 ۱۰سلنه
 ۱۷۸ملکي تلفات
( ۲۳مړه او  ۱۵۵ټپیان)

د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو انتحاري او غیر انتحاري پیښې ۲۸ :سلنه
 ۵۰۰ملکي تلفات
( ۷۶مړه او  ۴۲۴ټپیان)

په ملکي تلفاتو کې عمومي کموالی تر ډیره د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د ځانمرګو بریدونو له امله په ملکي
تلفاتو کې د پام وړ  ۷۶-سلنه -کموالي په پایله کې رامنځ ته شوی .د  ۲۰۱۸کال د ورته مودې د  ۱۹پېښو په پرتله چې
 ۷۵۱ملکي تلفات یې اړولي وو ،د  ۲۰۱۹کال په لومړۍ ربع کې ،یوناما د څلور ځانمرګو ځای پر ځای شویو چاودیدونکو
توکو بریدونه مستند کړي چې د  ۱۷۸ملکي تلفاتو المل شوي .دغه د ځمکنیو نښتو له امله هم ملکي تلفات  ۱۳سلنه راکم
شوي .له دې سره سره ،یوناما د دولت ضد عناصرو له خوا د ملکي وګړو د دوامداره هدف ګرځونې او د غیر انتحاري
ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو له امله په ملکي تلفاتو کې د زیاتوالي ( ۲۱سلنه زیاتوالی) ،او دغه راز د دولت پلوه
 3د هوای ي بریدونو د ملکي تلفاتو شمیرې د ټپیانو په پرتله د وژل شویو لوړ شمیر منعکسوي ،په ځانګړي ډول کله چې له نورو تاک تیکونو سره پرتله شي .یوناما همدارنګه له چاڼیزو عملیاتو
څخه په نسبي ډول د وژلو لوړه کچه مستندې کړي.
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ځواکونو له خوا د هوایي عملیاتو ( ۴۱سلنه زیاتوالي) او چاڼیزو عملیاتو ( ۸۵سلنه زیاتوالي) له امله په ملکي تلفاتو کې د
پام وړ زیاتوالي په اړه اندیښمنه ده.
هغه پیښې چې پوهنه او روغتیا اغیزمن کوي
د  ۲۰۱۹کال د جنوري د لومړۍ او د مارچ د  ۳۱ترمنځ ،یوناما  ۱۸داسې پیښې ثبتې کړي چې پوهنه یې اغیزمنه
چې  ۱۲یې دولت ضد عناصرو ته ،څلور یې دولت پلوه ځواکونو ته او دوه یې په ګډه دولت ضد عناصرو او دولت پلوه
ځواکونو ته منسوب شوي .له دغو پیښو په څلورو کې د طالبانو له خوا هغه بریدونه شامل وو ،چې په فراه والیت کې یې
د نجونو ښوونځي په نښه کړي ،زیاتره د دوي تر ولکې الندې سیمو کې ،او د ښوونځیو ودانیو او وسایلو ته یې اور ورته
کړي .که څه هم د دغو پیښو له امله کوم تلفات نه دي مستند شوي ،خو بریدونو د زده کوونکو او د هغو د کورنیو ترمنځ
ویره خپره کړې او د ښوونځیو د تړل کیدو المل شوي ،چې نږدې د  ۳۰۰۰نجونو زده کړې یې اغیزمنې کړي.
کړې4،

یوناما دغه راز  ۲۶پیښې ثبت کړي چې روغتیا پالنه 5یې متاثره کړې ،چې  ۱۷یې طالبانو ،اوه یې دولت پلوه ځواکونو ،او
یوه یې نامعلومو دولت ضد عناصرو او یې د دولت ضد عناصرو او دولت پلوه وسلوالو ته په ګډه ته منسوب شوي.
طالبانو ته په منسوب شویو پیښو کې شپږ یې د هیواد په ختیځه سیمه کې رامنځ ته شوي ،چیرې چې  ۸۸طبي مرکزونه
تړل شوي او درې طبي پرسونل تښتول شوی .زیاتره د قومي مشرانو د منځګړیتوب په پایله کې تښتول شوي افراد په هغه
ورځ یا یوه ورځ وروسته خوشې او زیاتره کلینیکونه څو ورځې یا اونۍ وروسته بیرته پرانیستل شوي.
دولت ضد عناصر
د  ۲۰۱۹کال د لومړیو دریو میاشتو پر مهال ،دولت ضد عناصر د اکثرو ملکي تلفاتو مسؤل پاته شوي ،د ټولټال ۹۶۳
ملکي تلفاتو ( ۲۲۷مړه او  ۷۳۶ټپیان) المل شوي ،چې دا د  ۲۰۱۸کال د ورته مودې په پرتله  ۳۶سلنه کموالی ښیي .یوناما
طالبانو ته  ۳۹سلنه ،داعش /د اسالمي دولت خراسان څانګې ته  ۱۲سلنه او نا پیژاندو دولت ضد عناصرو ته دري سلنه
ملکي تلفات منسوب کړي.
یوناما د دولت ضد عناصرو د بریدونو په اړه کوم چې د ملکي حکومتي ادارې په شمول په عمدي توګه ملکیان په نښه
کوي ،په جدي توګه اندیښمنه ده .د  ۲۰۱۹کال په لومړۍ ربع کې ،یوناما د ملکي کسانو د عمدي هدف ګرځولو په پایله کې
 ۵۲۹ملکی تلفات مستند کړي .د بیلګې په توګه ،د مارچ په  ۷په کابل کې ،داعش /د اسالمي دولت د خراسان څانګې د
خلکو په ګڼه ګونې چې د یوه مشهور هزاره نژادي د تلین مراسم لمانځل د هاوانو  ۱۲مرمۍ فیر کړې چې په پایله کې یې
 ۱۱تنه ملکي کسان ووژل شول او نور  ۱۰۴تنه ټپیان شول .داعش /د اسالمي دولت خراسان څانګې د پیښې مسولیت
ومانه 6.د مارچ په  ۲۳په یوه بله پیښه کې د هلمند والیت په لشکرګاه کې ،د نوروز د لمانځلو په مراسمو کې د ملکي
حکومتي چارواکو په وړاندې د طالبانو له خوا د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو یو برید ترسره شو چې په نتیجه کې یې دوه
ملکیان ووژل شول او نور  ۴۵تنه ټپیان شول 7 .طالبانو د پیښې مسولیت ومانه8 .
په داسې حال کې چې د  ۲۰۱۹کال په اوله ربع کې د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو د بریدونو په پایله کې د ملکي تلفاتو په
برخه کې د پام وړ کموالی راغلی  ،یوناما د غیر ځانمرګي تعبیه شویو چاودیدونکو توکو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو په برخه
کې  ۲۱سلنه زیاتوالی مستند کړی چې په پایله کې یې  ۳۲۲ملکي تلفات ( ۵۳مړه او  ۲۶۹ټپیان) را منځ ته شوي 9.یوناما
په ملکي سیمو کې د ځانمرګو او نورو تعبیه شویو چاودیدونکو توکو د بې توپیره کارولو په اړه او همداراز د دې ډول وسیلو
په مرسته د ملکي کسانو د عمدي په نښه کولو په هکله خپلې اندیښنې څرګندوي .د  ۲۰۱۹کال د جنوري په  ،۱۴په کابل
 4په دغو کې د ښوونځیو په ضد بریدونه او تصادفي زیان ،او د پوهنې اړوند پرسونلو وژنه او تښتونه شامل دي.
 5په دغو کې د روغتیاي ي مرکزونو په ضد بریدونه او تصادفي زیان ،د روغتیاي ي مرکزونو لوټل ،او د روغتیاي ي پرسونلو وژنه ،وهل ډبول او تښتونه؛ او د روغتیای ي مرکزونو او کارمندانو په ضد
ګواښونه شامل دي.
 6د داعش /اسالمي دولت خراسان څانګې له خوا د مسولیت ادعا د یوناما د ملکي کسانو د ساتنې د ډیټابیس په دوسیه کې موجوده ده.
 7وګورۍhttps://unama.unmissions.org/unama-condemns-attack-targeting-civilian-festival-lashkar-gah. :
 8طالبانو د مسولیت ادعا په تویتر پوست کړه چې په دې پته د وروستی ځال  ۲۲اپریل  ۲۰۱۹کال د السري وړ ده:
https://twitter.com/Zabihullah_4/status/1109376566000345089
 9د  ۲۰۱۸کال په لومړۍ ربع کې یوناما  ۲۶۶ملکي تلفات (  ۷۶وژل شوي او  ۱۹۰ټپیان) د غیر انتحاري ځای په ځای شوي چادیدونکو توکو له امله ثبت کړي.
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کې ،د ګرین ویلیج په انګړ کې چیرې چې یو شمیر نړیوالي کمپنۍ میشتي دي یو ځانمرګی موټر بم وچاودید ،چې په نتیجه
کې یې  ۶تنه ملکیان ووژل شول او د  ۵۱ماشومانو او  ۱۸ښځو په ګډون  ۱۴۰تنه ټپیان شول ،دا د  ۲۰۱۹کال په اوله ربع
کې د یواځنۍ پیښې په نتیجه کې تر ټولو لوړ ملکي تلفات وو .په سیمه کې ګڼ شمیر د استوګني کورونو او سوداګرۍ ته
زیانونه واوښتل .طالبانو د برید مسولیت ومانه10 .
یوناما دولت ضد عناصرو ته ور په یادوي چې د دولتي چارواکو په شمول د ملکي کسانو عمدي په نښه کول د نړیوال بشر
دوستانه قانون الندي منع دي او جنګي جرم تشکیلوي .یوناما د دولت ضد عناصرو څخه غوښتنه کوي څو ملکیان د نړیوال
قانون سره سمون کې تعریف کړي او همداراز د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره چټک تدبیرونه ونیسي.
دولت پلوه ځواکونه
د  ۲۰۱۹کال د جنوري د لومړۍ او د مارچ د  ۳۱نیټې تر منځ ،یوناما ټولټال  ۶۰۸ملکي تلفات ( ۳۰۵مړه او  ۳۰۳ټپیان)
دولت پلوه ځواکونو ته منسوب کړې چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله  ۳۹سلنه زیاتوالی ښیي 11 .یوناما په خواشینې
سره یادونه کوي چې د  ۲۰۱۹کال د اولې ربعې په ترڅ کې د دولت ضد عناصرو په پرتله دولت پلوه ځواکونه د زیاتو
ملکي تلفاتو المل شوې .یوناما افغان ملي امنیتي ځواکونو ته  ۱۷سلنه ،نړیوالو پوځې ځواکونو ته  ،۱۳دولت پلوه وسله والو
ډلو ته دوه سلنه او ګڼ شمیر دولت پلوه وسله والو خواکونو ته دوه س ل نه ت ل فات منسوب کړي.
په  ۲۰۱۸کال کې مشاهده شوې دوامداره رجحانات ،له هغه راهیسي چې کله یوناما د هر کال په لومړۍ ربع کې د ملکي
کسانو په سیستیماتیک مستند کولو پیل وکړ ،د دغو تاکتیکونو په پایله کې د زیاتو ملکي تلفاتو د ارقامو په درلودلو سره،
یوناما د هوایي بریدونو او تالشي د عملیاتو په پایله کې ملکیانو ته مخ پر زیاتیدونکی زیان مستند کړی .دولت پلوه ځواکونو
د  ۲۰۱۹کال په اوله ربع کې  ۴۳هوایي عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې یېې  ۲۲۸ملکي تلفات ( ۱۴۵مړه او ۸۳
ټپیان) اوښتي .نړیوال پوځې ځواکونه د  ۳۹هوایي عملیاتو مسول و د کومو په نتیجه کې چې  ۲۱۹ملکي تلفات ( ۱۴۰مړه
او  ۷۹ټپیان) اوښتي .د ټولو هوایي بریدونو د تلفاتو نیمایي برخه ښځې او ماشومان جوړوي .د مارچ د  ۲۳نیټې په یوه
پیښه کې په کندز کې ،نړیوالو پوځې ځواکونو د ځمکني افغان ځواکونو په مالتړ یو هوایي برید ترسره کړ چې په نتیجه
کې یې د  ۱۰ماشومانو او دوو ښځو په ګډون  ۱۳ملکي کسان ووژل او د یوه ماشوم او یوې ښځې په شمول یې دری نور
ټپیان کړل12 .
د ټولټال  ۳۲چاڼیزو عملیاتو په ترڅ کې دولت پلوه ځواکونو  ۱۰۲ملکي تلفات ( ۷۲مړه او  ۳۰ټپیان) اړولي چې دا د ۲۰۱۸
کال د ورته مودې په پرتله د ملکي تلفاتو په برخه کې  ۸۵سلنه زیاتوالی ښیي 13 .د تالشي ډیری عملیات  ۸۰ -سلنه – او
را منځ ته شوې ملکي تلفات یا خو د ملي امنیت د ریاست ځانګړو ځواکونو یا د خوست ژغورنې ځواک ته ،د کومو مالتړ
چې د نړیوالو ځواکونو له خوا څخه کیږي ،منسوب دي .یوناما په خپلو اندیښنو تاکید کوي چې ښکاري دغه ځواکونه د
حکومت د قوماندې د کرښو څخه د باندې په معافیت سره فعالیت کوي .یوناما د دغو عملیاتو د ال زیات شفافیت او احتساب
پر دوام ټینګار کوي او همداراز د افغانستان د حکومت څخه غوښتنه کوي چې یا خو د خوست ژغورنې ځواک منحل کړي
او یا یې د جدي ارزونې د طرزالعمل په تعقیب د وسله والو ځواکونو په لیکو کې په رسمي توګه غړي ځاي کړي.

 10طالبانو د پیښې مسولیت په تویتر نشر کړ چې په الندې پته وروستی ځل  ۱۹اپریل السرسي وړ وه:
https://twitter.com/Zabihullah_4/status/1085009149782605824
 11د  ۲۰۱۸کال په اولو دریو میاشتو کې ،یوناما د دولت پلوه ځواکونو د تالشي د عملیاتو په پایله کې ټولټال  ۵۵ملکي تلفات ( ۴۴مړه او  ۱۱ټپيان) مستند کړي.
 12وګورۍ:
https://unama.unmissions.org/kunduz-airstrike-kills-13-civilians-mostly-children-%E2%80%93-uninitial-findings.
 13د  ۲۰۱۸کال په اولو دریو میاشتو کې ،یوناما د دولت پلوه ځواکونو د  ۱۱تالشي عملیاتو په ترڅ کې ټولټال  ۵۵ملکي تلفات ( ۴۴مړه او  ۱۱ټپيان) مستند کړي.
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 ۲۴اپریل ۲۰۱۹

د افغانستان په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب د لومړۍ ربع راپور

د دولت پلوه ځواکونو له خوا د یو شمیر پیښو وروسته ،د کومو په نتیجه کې چې ملکیانو ته تلفات واوښتل ،یوناما افغان ملي
او دفاعي ځواکونو ته د ولسمشر غني د مارچ د  ۱۳نیټې د هغه الرښود هرکلی کوي چې موخه یې په پوځې عملیاتو کې د
کارول شویو میکانیزمونو او طزالعملونو په اړه کتنه وه څو د ملکي تلفاتو څخه مخنیوی وکړي14.یوناما په دې هکله
پرمختګ ته منتظر ده  .یوناما د افغان ملي امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه کوي څو د ملکي تلفاتو د ادعاوو په اړه څیړنې
ترسره کړي ،د خپلو موندنو پایلې علنيخپرې کړي او قربانیانو ته مناسبې خسارې ورکړي.

د شخړې د ښکېلو خواوو له خوا را منځ ته شوي ملکي تلفات
د  ۲۰۱۹کال د جنوري تر مارچ پورې
د ډزو تبادله او نور ۱۲ :سلنه :
افغان ملي امنیتي ځواکونه ۱۷ :سلنه
 ۳۰۵ملکي تلفات ( ۱۱۵مړه او  ۱۹۰ټپیان)

 ۲۰۲ملکي تلفات
 ۴۹مړه او  ۱۵۳ټپیان
نامشخص دولت ضد عناصر ۳ :سلنه
 ۵۱ملکي تلفات
( ۱۱مړه او  ۴۰ټپیان)

ڼړیوال پوځي ځواکونه ۱۳ :سلنه
 ۲۳۲ملکي تلفات
( ۱۴۶مړه او  ۸۶ټپیان)

داعش /د اسالمي دولت خراسان
څانګه ۱۲ :سلنه
 ۲۱۴ملکي تلفات
( ۴۳مړه او  ۱۷۱ټپیان)

دولت پلوه وسله والې ډلې ۲ :سلنه
 ۴۱ملکي تلفات
( ۳۴مړه او  ۷ټپیان)
څو ګونه دولت پلوه ځواکونه یاوسله والې ډلې ۲ :سلنه
 ۳۰ملکي تلفات
( ۱۰مړه او  ۲۰ټپیان)
(

طالبان ۳۹ :سلنه
 ۶۹۸ملکي تلفات
( ۱۷۳مړه او  ۵۲۵ټپیان)

د الزیات و معلوماتو لپاره مهرباني وکړئ په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په هکله د یوناما کلني او نیم کلن
راپورونه ته چې په الندې پته د السرسي وړ دي ،مراجعه وکړئhttp://unama.unmissions.org/protection-of- :
civilians-reports

 14وګورۍ:
https://unama.unmissions.org/unama-takes-note-government%E2%80%99s-decision-addresscivilian-casualties-caused-pro-government-forces.
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