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وسله واله شخړه د افغان ملکيانو د پاره اوس ھم مرګونې ده  -يوناما د  ٢٠١٧کال د لومړيو نھو مياشتو لپاره د ملکي تلفاتو
شمٻرې خپروي
لکه څرنګه چې نن ورځ خپاره شوي ارقام ښيي چې په وسله واله شخړه کې د وژل شويو ملکي تلفاتو شمٻر د  ٢٠١۶کال سره
په سمون کې دي ،په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندويه پالوی )يوناما( په شخړه کې د ښکٻلو اړخونو څخه غوښتنه کوي
چې ملکي وګړو ته د زيان اوښتو څخه د خوندي ساتلو په ھکله خپلې ھڅې ال غښتلې کړي.
يوناما د  ٢٠١٧کال د جنوري د لومړۍ څخه د سپتمبر تر  ٣٠پورې ټول ټال  ٨٠١٩ملکي تلفات ) ٢۶۴٠مړه او  ۵٣٧٩ټپيان(
مستند کړي ،چې په ټوليز ډول دا د  ٢٠١۶د ورته مودې په پرتله ملکي تلفاتو کې شپږ سلنه کموالی په ډاګه کوي .په داسې حال
کې چې د ملکي کسانو مړينه يوه سلنه زياته شوې خو د ټپي شويو ملکي وګړو شمير بيا نھه سلنه راکمه شوې.

د ملکي وګړو مرګ او ژوبله
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ژوبله

مړينه

په داسې حال کې چې ځمکني نښتې د ملکي تلفاتو مخکښ المل پاتې شوې ،ځانمرګو بريدونو ،ډله ييزو بريدونو او ځای پر ځای
شويو چاودٻدونکو توکو افغان ملکيانو ته زيات تلفات واړول ،په دې کې ھغه کسان چې کابل ،ھلمند ،ننګرھار ،کندھار او فراه
واليتونو کې اوسٻدل ،تر ټول زيات تلفات اوښتي دي.
يوناما په وسله واله شخړه کې د ټپي شويو ملکي کسانو په برخه کې د شمير د راټيټٻدلو ھرکلی کوي ،خو په دې اړه ژوره
انديښمنه ده چې د ملکي وګړو د مړينې شمير ال تر اوسه ھم زيات دی .د  ٢٠١٧کال په لومړيو نھو مياشتو کې ځانمرګي او ډله
ييز بريدونه  ،ھدفي او عمدي وژنې ،فشاري چاوديدونکي توکي او ھوايي بريدونه د زيات شمير ملکي تلفاتو المل شوي دي.
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د پٻښو د نوعيت په اساس ملکي تلفات
د ٢٠١٧کال د جنورۍ څخه تر سپتمبر پورې
قصدي ھدفمنې وژنې :
 ١٢سلنه  ٩٧۶ملکی
تلفات)  ۵٨۶مړه او ٣٩٠
ټپيان(
ځمکنۍ نښتې  ٣۵ :سلنه
 ٢٨٠٧ملکي تلفات )
 ۶٨۴مړه او  ٢١٢٣ټپيان(

ھوايی عمليات ۶ :سلنه
 ۴۶۶ملکي تلفات )
 ٢٠۵مړه او ٢۶١
ټپيان(
د جګړې نه پاتې شوني
چاوديدونکي توکي۶ :
سلنه  ۵١٢ملکي تلفات )
 ١٣۴مړه او  ٣٧٨ټپيان(

نور ٣ :سلنه  ٢٧١ملکی
تلفات ) ١۵١مړه او ١٢٠
ټپيان(

ځای په ځآی شوي
چاوديدونکي توکي١٨ :

سلنه  ١۴٠٣ملکي تلفات)
ځانمرګي او ډله ييز  ۴٩٨مړه او  ٩٠۵ټپيان(
بريدونه ٢٠ :سلنه ١۵٨۴
ملکی تلفات )  ٣٨٢مړه
او  ١٢٠٢ټپيان(

د ځمکنيو نښتو په پايله د ملکي تلفاتو په برخه کې کموالی
د ملکي تلفاتو په برخه کې شپږ سلنه ټوليز کموالی په لومړي سر کې د دولت ضد عناصرو سره د ځمکنيو نښتو پر مھال د دولت
پلوه ځواکونو له خوا د وژل شويو او ټپي شويو ملکي کسانو په شمٻر کې د پام وړ کموالي له امله را منځ ته شوی .يوناما د
 ٢٠١۶کال د ورته مودې په پرتله د شخړې د ټولو خواوو تر منځ د ځمکنيو نښتو په پايله کې د ملکي تلفاتو په برخه کې ١۵
سلنه کموالی ثبت کړی.
دولت پلوه ځواکونو ته د ځمکنيو نښتو پر مھال منسوب شوي ملکي تلفات  ٣٧سلنه ته را ټيټ شوي چې  ٨۴٩ملکي تلفات کيږي
) ٢٢٨مړينې او ۶٢١ټپيان( ،په داسې حال کې چې دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي ملکي تلفات  ٧سلنه زيات شوي
چې ٢۵۵)١١۵٠مړينې او  ٨٩۵ټپيان( ملکي تلفات دی ،او د زياتوالی المل يې د سپکو وسلو د دزو په نتيجه کې د زيات شمير
ملکی وګړو مرګ او ژوبله ده .پاته ملکي تلفات د ډزو د تبادلې په پايله کې را منځ ته شوي چٻرې چې يوناما و نه شو کوالی
کوم خاص مرتکب په ګوته کړي.
يوناما د ځمکنيو نښتو پر مھال د ملکي تلفاتو د راکمولو په برخه کې په ځانګړي ډول په شمال ختيځ کې د دولت پلوه ځواکونو له
خوا د ترسره شويو ھڅو ستاينه کوي ،خو يادونه کوي چې د شخړې ډايناميکونه ،په خاص ډول په جنوبي سيمه کې چٻرې چې د
جګړې لومړې کرښې نسبتا ً ثابتې پاتې شوې او کٻدای دغو ډايناميکونو له دغه تمايل سره مرسته کړې وي .يوناما په لغمان،
فارياب او فراه واليتونو کې د ځمکنيو نښتو په پايله کې د ملکي تلفاتو په برخه کې د پام وړ زياتوالی مستند کړی.
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ښځې او ماشومان
د ملکي تلفاتو په برخه کې د ټوليز کموالی سربٻره ،ملکيانو ته د زيان د اوښتو د مخنيوي لپاره د مناسبو احتياطي تدبيرونو په
نيولو کې په شخړه کې د ښکيلو خواوو له خوا پاته راتلل ،په لوړه کچه د ښځو او ماشومانو تلفات څرګندوي او په ځانګړی توګه
مړينه کې زياتوالی څرګندوي.
د يوناما د  ٢٠١٧کال په لومړيو نھو مياشتو کې ټول ټال  ١٠٠٧ښځينه ملکي تلفات ) ٢٩٨مړينې او  ٧٠٩ټپيان( مستند کړي دي
چې په ټوليز ډول ښځينه تلفاتو په برخه کې  ١٣سلنه زياتوالی ښيي .وسله واله شخړه د  ٢۴٨٠ماشومانو د تلفاتو ) ۶٨٩مړينې او
 ١٧٩١ټپيان( المل شوې چې دا د تير کال د ورته مودې په پرتله  ١سلنه ټوليز کموالی ،او د ماشومانو د مړينې په برخه کې پنځه
سلنه زياتوالی په ډاګه کوي .په داسې حال کې چې د ځمکنيو نښتو پر مھال کمې ښځې او ماشومان وژل شوي او ټپي شوې،
خوماموريت )يوناما( د ځانمرګې ،ډله ييزو او ھوايي بريدونو په نتيجه کې د ښځو او ماشومانو د تلفاتو په برخه کې زياتوالی
مستند کړی .د ځای پر ځای شويو چاودٻدونکو توکو په نتيجه کې ھم د ماشومانو تلفات زيات شوي دي.
دولت ضد عناصر
يوناما په انديښنې سره يادونه کوي چې دولت ضد عناصرو ته د منسوب شويو ملکي تلفاتو د شمير کچه لوړه پاتې شوې او په دې
کې ھغه بريدونه ھم شامل دي چې ملکيان يې په نښه کړی دي .دولت ضد عناصرو د  ٢٠١٧کال د لومړيو نھو مياشتو پر مھال
د  ۵١۶٧ملکي تلفاتو ) ١٧۶٠مړينې او  ٣۴٠٧ټپيان( المل شوي ،چې دا د تٻر کال د ورته مودې په پرتله١،سلنه کموالی ښيي .د
دغو ملکي تلفاتو له جملې څخه يوناما  ۶۶سلنه طالبانو ته ١٠،سلنه داعش ته او پاتې ناپيژاندو دولت ضد عناصرو او ھغو
جنګياليو ته چې ځان داعش معرفي کوي ،منسوب کړي.
دولت ضد عناصرو د ملکي کسانو په قصدي ډلو ھدف ګرځولو ته دوام ورکړی او په بريدونو کې په عمدي توګه يو لړ تاکتيکونه
کارول چې ښايي د بشرپالنې د نړيوال قانون الندې په جنګي جرمونو کې وشميرل شي .يواځې ھغه بريدونه چې جوماتونواو
مذھبي مراسمو ته د تلو پر مھال د شيعه وګړو پر وړاندې ترسره شوي وو ،د  ٢٧٨ملکي تلفاتو ) ٨۴مړينې او  ١٩۴ټپيان( المل
شوي ،چې د ځانمرګو او ډله ييزو بريدونو په نتيجه کې د ښځو د مرګ او ژوبلې زياتيدو المل ګرځيدلی.
يوناما ھمدارنګه د ديني مشرانو ،د ھغو ملکي کسانو چې د دولت يا افغان ملي امنيتي ځواکونو د مالتړو ګومان پرې کٻده ،د
ملکي دولتي کارکوونکو او قضائي او د عدلي تعقيب په چارو کې د ښکيلو کسانو په وړاندې د پرله پسې بريدونو او عمدي وژنو
بوګونکي جريانات مستند کړي دي.
د دولت ضد عناصرو له خوا د ځای پر ځای شويو چاودٻدونکو توکو د ګډو تاکتيکونو د کارولو په پايله کې )ځای پر ځای شوی
چاودٻدونکي توکي او ځانمرګي او ډله ييز بريدونه( د ټولو ملکي تلفاتو د  ٣٧سلنې  ٢٩٨٧ -ملکي تلفات ) ٨٨٠مړينې او ٢١٠٧
ټپيان( مسئول دي .که څه ھم د ځانمرګو او ډله ييزو بريدونو په نتيجه په ټوله کې ملکي تلفات په ټوليز ډول څلور سلنه راټيټ
شوي خو د ملکي کسانو مړينه  ١٣سلنه لوړه شوې .په داسې حال کې چې د ځای پر ځای شويو چاودٻدونکو توکو د چولو په
نتيجه کې ملکي تلفات اته سلنه کم شوي او د ملکي کسانو مړينه يوازې يوه سلنه کمه شوې.
د دولت ضد عناصرو له خوا په ھغو سړکونو چې د ملکيانو له خوا کارول کٻږي د بې توپيره او ناقانونه فشاري الو د دوامدارو
کارولو له امله  ٨٠٣ملکي تلفات ) ٣٧١مړينې او  ۴٣٢ټپيان( را منځ ته شوي چې د تٻر کال تلفاتو ته ورته دي ،د دغو الو د
کارولو په نتيجه کې د ملکي وګړو د مړينو په شمير کې  ١١سلنه زياتوالی راغلی .د دغو فشاري الو د چولو په پايله کې د
ماشومانو تلفات د ټولو ملکي تلفاتو يوه پر دريمه برخه جوړي.
يوناما په ځانګړی ډول د ھدفي او عمدي وژنو په پايله کې د ملکي تلفاتو د زياتٻدونکې شمير په اړه انديښمنه ده .د دغو تاکتيکونو
په نتيجه کې دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي ملکي تلفات  ١٣سلنه – چې  ٨۶٩ملکي تلفات کيږي ) ۵٣٠مړينې او ٣٣٩
ټپيان( لوړ شوي ،چې دا د ملکي مړينو په برخه کې  ٣٣سلنه زياتوالی په ډاګه کوي.
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دولت پلوه عناصر
دولت پلوه عناصرو ته د منسوب شويو ملکي تلفاتو په برخه کې  ١٩سلنه  ١۵٧٨ -ملکي تلفات ) ۵۶٠مړينې او  ١٠١٨ټپيان(
کموالی راغلی ،چې له نيمايي زياتره يې د ځمکنۍ نښتې پر مھال را منځ ته شوي .د دغه ټوليز کموالی سربٻره ،يوناما د ھوايي
بريدونو په نتيجه کې په خاص ډول د ښځو او ماشومانو په منځ کې د ملکي تلفاتو په برخه کې د دوامداره زياتوالی په اړه خپله
اندٻښنه بيا تکراروي .يوناما د  ٢٠١٧کال د لومړيو نھو مياشتو په ترڅ کې ټول ټال  ۴۶۶ملکي تلفات ) ٢٠۵مړينې او ٢۶١
ټپيان( مستند کړي ،چې دا د  ٢٠١۶کال د ورته مودې په پرتله د ھوايي بريدونو په نتيجه کې د ملکي تلفاتو په برخه کې  ۵٢سلنه
زياتوالی ښيي .ښځې او ماشومان د ھوايي بريدونو په پايله کې د را منځ ته شويو ملکي تلفاتو دوه پر دريمه  ۶٨٪ -جوړوي.
يوناما د ھوايي بريدونو په نتيجه کې  ٣٨سلنه ملکي تلفات د نړيوالو ځواکونو ھوايي بريدونو ته منسوب کړي.
يوناما د افغانستان د دولت د دوامدارې ژمنې ھرکلی کوي چې موخه يې د ملکي تلفاتو را کمول دی ،د ھغوې د عملياتو له امله
کم ملکي تلفات او مړينه را منځ ته شوې او ورسره ھغه تدبيرونو نيول شوي چې موخه يې د زيان اوښتو د کچې راکمول دي.
په اکتوبر کې د افغانستان دولت د ملکي تلفاتو د مخنيوي او را کمولو په ھکله ملي پاليسي په رسمي توګه تصويب کړه.
تداميچي يماموتو وويل” :د افغانستان دولت بايد خپلو خلکو ،په خاص ډول د وسله والې شخړې قربانيانو ته ډاډ ورکړي چې د يوه
ريښتيني عمل پالن له الرې دغه ملي پاليسي په بشپړه توګه پلې کوي “.ھغه زياته کړه ”دولت بايد د ملکي تلفاتو د بې طرفه
څٻړنې او په سيستماتيک ډول د ملکي تلفاتو د ثبتولو څخه ډاډ حاصل کړي ،او دا چې دولت د قانون له مخې مکلف دی چې د
ملکي تلفاتو د ھر ډول پٻښو د خپلواکې څٻړنې څخه ډاډ حاصل کړي ،کوم چې ممکن د بشرپالنې د نړيوال قانون الندې د جدي
سرغړونو په کتار کې راشي“.
د اګست په لومړيو کې د افغانستان دولت په رسمي ډول د  ١٩٨٠کال د ځينو دوديزو وسلو کنوانسيون ) Convention on
 ۵ (Certain Conventional Weaponsپروتوکول تصويب کړ چې د جګړې څخه د پاتې شويو چاودٻدونکو توکو په اړه
دي.
د  ٢٠١٧کال د لومړيو نھو مياشتو په ترڅ کې  -ناچاودو توکو ټول ټال  ١٣۴ملکي کسان وژلي او  ٣٧٨نور يې ټپيان کړي -
چې زياتره يې ماشومان دي.
د يوناما د بشري حقونو د څانګې مشرې ډانيل ِبل وويل ” د دغه پروتوکول له تطبيق سره چې د  ٢٠١٨کال په فبروري کې به
مرعي االجراء شي ،په راتلونکي کې له زيات شمير ورته او د مخنيوي وړ تلفاتو څخه مخنيوی وشي“.
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د افغانستان په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړود خوندې ساتنې په اړه د لومړيو نھو مياشتو راپور

د ال زياتو معلوماتو لپاره ،مھرباني وکړئ په وسله واله شخړه کې د ملکي کسانو د ساتنې په ھکله د يوناما کلني او شپږ مياشتني
راپورونو ته مراجعه وکړئ ،کوم چې په افغانستان کې پر ملکي وګړو باندې د شخړې منفي اغيزې مستند کوي او د ملکي وګړو
او ملکي ټولنو د خونديتوب په اړه سپارښتنې رانغاړي) .په الندې برٻښنايي پته د السرسي وړ دي
 () http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reportsد راتلونکی بشپړ راپور خپرٻدل د ٢٠١٨
کال په جنوري کې د تمې وړ دي چې د  ٢٠١٧کال د جنوري  ١د لومړۍ تر ډسمبر  ٣١موده رانغاړي.
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