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افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی )یوناما(د  د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ دفتر  
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کال کلنی راپور  ۵۱۰۲د   

 

 کابل، افغانستان

۵۱۰۲فبروري،   

 

 

 

 د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ دفتر

 

 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی )یوناما(

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. یو سړی چې د هلمند والیت د لشکرګاه ښار د تالشۍ پریس ایسوشیټیډ / عبدالخالق/ ۵۱۰۲ © انځور  مخ لومړي د 
کې دوه ملکي  ېپیښ ېپایله کې یوه ټپ ي شوې نجلۍ لیږدوي، په دغپه برید  ځانمرګيباندې د موټربم  ېپوست ېیو رپ

 ان شوي دي. ټپيوګړي مړه او دوه نور 

 مه نیټه اخیستل شوی دی. ۰۲کال د مارچ په  ۵۱۰۲تصویر د  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

باید دا هیر نه  يرنګه چې د جګړې ښکیلې غاړې د دوامداره سیاسي او نظامي السته راوړنو په لټه کې دي، دو"څ
کړي چې افغانستان یوازې خاوره نه ده، بلکې داسې ځای دی چې خلک ورته خپل کور واي  ي. د جګړې په ډګر کې د 

د  يرې دوچېلري، که ه ادعاوې چې بار بار اوریدل کیږي هیڅ مانا ند بریالیتوبونو او پرمختګونو  ښکیلو غاړو 
د پرې د حکومت کولو هیله لري، پاتې راشي.  يساتنه کې چې دو په افغانستان د وګړو لکه ښځو، ماشومانو او سړيو

لپاره باید داسې معیار واوسي چې د هغې پر بنسټ د خپل  يدو ښکیلو غاړو مکلفیتونه اجباري دي، او دد جګړې 
 " بریالیتوب قضاوت وکړي.

 ۵۱۰۲کابل، فبروري ، ، نیکوالس هیسماستازی  ځانګړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي 

 

 

چې د نړیوالو قوانینو له مخې منع  له امله، انستان خلک په دوامداره توګه د بې رحمه او غیراصولي بریدونود افغ"
یوناما او زما د  د دې د بشپړ معافیت سره ترسره کیږي. د سرغړونو مرتکبین چې ږ ن بریدونهغه د .ږي کړيشوي دي، 

حساب ورکړي، او نړیواله ټولنه باید د ملکي وګړو د حقونو پر ساتنه په جدي کارمندانو له خوا ثبت شوي دي، باید 
 "نګار وکړي یډول ټ

 ۵۱۰۲عالي کمیشنر، زید رعد الحسین، جنیو، فبروري،  نود بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو

 

  



 

 

 واک /صالحیت

 کې افغانستان په ، راپور  دغه کال ۵۱۰۲ د اړوند په ساتنې د وګړو  ملکي د کې جګړه واله وسله په کې افغانستان په
 د کال دې د چې ،دی شوی چمتو خوا له څانګې د حقونو بشري  د  )يوناما( پالوي مرستندويه د ملتونو ملګرو  د

 .رانغاړي  موده پورې  هغې مې ۱۰ډسمبر تر  د څخهنيټې  لومړۍ  له جنورۍ 
  
 ملګرو  د چې ،دى شوی چمتو مخې له او واک صالحيت هغهبشري حقونو څانګې له خوا د  د يوناما د راپور  دغه 

 وګړو  ملکي د( پریکړه لیک پر بنسټ یوناما ته ورکړل شوی دی ترڅو ۵۱۰۲) ۵۵۰۱ د خوا له شورا امنيت د ملتونو
 د او کړي  تقويه ورکول حساب کړي، همغږې  هڅې موخه په کيدو ي  باور  د خوندیتوپ د دوي د ، وڅاري  وضعيت
 چې ،ېک ونتړونو نړيوالو په او قانون اساسي په افغانستان د چې احکامو، د حقونو بشري  او ازاديو بنسټيزو 

 هغو د ډول ځانګړي  په ، وکړي  مرسته کې کېدو پلي ډول بشپړ په،  دي شوي تسجیل لري  غړيتوب ېي   افغانستان
 .لري  تړاو سره کیدو برخمن د څخه حقونو ټولو له هغوي د خوا له ښځو د چې، کې کولو پلي په احکامو

 
 او وضعیت د وګړو  ملکي د کې ترڅ  په شخړو  والو وسله د کې افغانستان پهچې  ليک پريکړهشمیره ( ۵۱۰۲) ۵۵۰۱ 
 . ورکوي اهميت ته ورکونې راپور  او څارنې روانې اړوند په ژوبلې مرګ د وګړو  ملکي د توګه ځانګړې  په
 

 او خپلواکه په :لکه دي راکمول اغيزو  د جګړې  د وګړو  ملکي په ي  ې هدف چې کوي سره تر فعاليتونه لړ يو يوناما
 شویو زیانمن د کې جګړو  والو وسله په ګرځي؛ المل ژوبلې مرګ د خلکو ملکي د چې څارنه پېښو داسې د ډول ناپیلې
 د پالنې بشر د او حقونو بشري  نړیوالو د چې پیل نوښتونو داسې د او مالتړ؛ موخه پهي  ې تقو د ساتنې د وګړو  ملکي
 له و غاړ  ښکیلو ټولو د کې جګړه په او ولري  سمون سره قوانینو نورو او قانون ساسيا د افغانستان د او قانون نړیوال
 رعایت شي. لوري 

 
 له او شوی ک تل بیا خوا له  )ار ایچ سی اوایچ( دفتر کميشنرۍ  عالي د ملتونو ملګرو  د لپاره حقونو بشري  د راپور  دا

 .دی شوی برخمن ی  ې معلوماتو تخنیکي
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 کال ۵۱۰۲افغانستان، په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه، کلنی راپور، 

 ميتودولوژي 

 له ، ي څيړ  کې سيمه په ژوبلي مرګ د وي ممکن چې ځايه هغه تر راپورونه ژوبلې مرګ د وګړو  ملکي د يوناما
 له رښتينتوب او اعتبار د چې ،راغونډوي معلوماتو بيل بيال او کوي مشوره سالپه پراخه کچه  سره مختلفوسرچېنو

 مختلفو له تر شوني بریده چې کوي، هڅه زياته کې تحليل او څيړنه په پيښې هرې  د يوناما  .وي شوي ارزول مخې
 مستقيم په او قربانیانو شاهدانو، عيني د لکه ، کړي  کنټرول او کره نظريات او معلومات شوي راټول څخه نوچېسر 

وسله والو  دولت د ، ځواکونو نظامي ونړيوال او حکومت افغان د( کارکوونکو  نظامي د ، وګړو  شويو زيانمن د ډول
 والو برخه نورو او مشرانو د ټولنې د او مذهبي چارواکو، ځای  ي واليت او ولسوالۍ /کلي د لکه ،)ګډون مخالفینو په 
 .څرګندونې

 
یوناما ټول مالومات د پیښو له سیمې څخه د مستقیمو لیدنو،  د پیښو د محل څخه د السته راغلو موادو، شواهدو او 

د ملګرو ملتونو  مدارکو د فزیکي ازموینې، د روغتونونو او روغتیاي  ي مرکزونو څخه د لیدنو، د تصویرونو او ویډیوګانو، 
نو، او د هغه مالوماتو له الرې راغونډوي چېپورونو، د دوهم الس سر د امنیت او مصؤنیت د څانګې او نورو ادارو را

 نو له خوا ترالسه شوي وي. چېسر  و چې د ناحکومتي سازمانونو او دریمګړ 
 
 قرباني، لکه ده اړه ته نوچېسر  ډوله درې  لږه تر لږ یوناما لپاره کولو کره د پیښې ځانګړې  هرې  د تلفاتو ملکي د

 تر  ې.نچېسر  نورې  یا مشر قومي تایید، و غاړو له خوادښکیل کې جګړه په چارواکي، ي  يځا پرسونل، طبي شاهدان،
 رپ ځاي د پيښې د او شهادت مستقيم په شاهدانو عيني د پیښې د يا قربانيانو دڅیړنې  وي، ممکن چې ځايه هغه
 ډول دغه او وي، محدود رسی الس امله له ستونزو  امنيتي د ته ځاى پىښې د ،نهوختونو ېځين  .وي ې والړ  پلټنو

 معتبرو  پراخه د بريده تر امکان د چې کاروي تخنيکونه لړ يو يوناما کې وختونو داسې په وي، نه ممکن تحقيقات
 .کړي  کرهي  ې  مخې له باور  او داعتبار او کړي  السه تر معلومات څخه شبکو

 
 په .ورکوي نه راپور  اړه په پېښي هغې د وي نه ډاډمنه څخه والي کره د معلوماتو د اړه په پيښې يوې د يوناما چې کله
 چې ده مانا دې په دا  .ونيسي وخت اونۍ څو ورسيږي  ته نتيجې چې ېهغ له مخکې يښاي   تحقيقات کې قضيو ځينو

 کار ورڅخه کې تحليل په او رسيږي  را معلومات تازه چې ځکه شي نوې بيا چې يښاي   نتيجې اړه په تلفاتو ملکي د
 الس شواهد بخښونکي قناعت او معتبر چې څو تر او وي نه څرګند ښه معلومات چې کې ځاي کوم په ي.کيږ  اخیستل

 قضيه پرته پایلو د راشي ته الس شواهد وړ  قناعت د چې پورې  څو، کيږي  نه هغو تر ګيري  نتيجه نو راغلي وي نه ته
 .شاميليږي  نه خبر هغې د کې راپور  احصايوي او کيږي  تړل

 
 وي، ټکي النجمن يا او ثابيتيدالی شي نه ډول بشپړ په)موقف(  هويت ملکي قربانيانو د کې راپور  په پېښو ځينو د

 جنګ د چې ګڼي نه داسې او نيسي کې پام په معيارونه قانون نړيوال د بشرپالنې د يوناما کې قضيو داسې په چې
 پر حقايقو اړوندو د پورې  پيښې په ادعاګانې ډول دا بلکه . دی کس ملکي يا جنګي نارينه برابر لحاظ په عمر د لپاره
  .کيږي  ارزول بنياد
 

 ۵۱۱۲اما په په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه د خپل راپور او ارزونې څخه د مالتړ په موخه، یون
 اغيزمنه او يوشان سيستماتيکه، معلوماتو د چې، شوی طرح  داسې ډيتابيسجوړ کړ. ټابیس کال کې یو برښناي  ي ډی



 

ii 
 

 کال ۵۱۰۲افغانستان، په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه، کلنی راپور، 

 معلوماتو د لحاظ په ریوو تګک  رونو  او وسله تاک تيک، مرتکب، عمر، جنس، د چې کوي، اسانه تحليل او ټولونه
 .دي شامل کې په هم تحليل او ويشل

 
خپله هره الر په کار اچوي او د امکان تر بریده هڅه کوي  يوناما نو ،غاړې ښکیلې وي ډیرې  کې جګړه په چې نګهر څ

 یا طالبان توګه په بیلګې د ، کړي  ګوته په توګه مشخصه په کره او مسؤل لوری  پيښې د ژوبلې مرګ ملکيچې د 
 په او ماهیت، ګډ عملیاتو نظامي ځینو د لکه امله له محدودیتونو اړوندو د سره ډګر له عملياتو د  .اردو ملي افغان
 توپیر کې منځ په شورشیانو یا فعالینو نظامي شمیر ګڼ د چې راتلل پاتې کې دې په نوچېسر  لومړنیو د کې پیښو ځینو
 ينظام مشخص کوم چې ده نه نو شونې مني، نه لیتؤمس پیښې یوې د لوری  هیڅ چې چېرې  حاالت داسې یا وکړي 
 ملکي د یوناما  .شي وګڼل لمرګ ژوبلې په رامنځته کیدو کې مسؤ ملکي مشخصو د ډله یاغي یا ځواک امنیتي لوري،
 .ګڼي لؤمس وسله وال مخالفین دولت یا پلوه دولت لپاره پیښې هرې  د تلفاتو

 
 یو مرګ ژوبله ملکي کله چې مهال رپ نښتو ځمکنیو د منځ تر وسله والو مخالفینو  دولت او ځواکونو پلوه دولت د

سوبیږي، دواړو غاړو ته من چې کې تګورۍ ک  جال یوه په پېښه داسې یوناما نو ي نشي، کید منسوب هم ته لوري 
 کې پام په محدويت د کې چاپيريال په کار د دي؛ بشپړې  احصاي  ې کې راپور  دغه په چې کوي نه ادعاء يونامااچوي. 
 .کړي ور  وي نه راپور  پوره ېژوبل مرګ د خلکو ملکي د يوناما شي کيداي سره نيولو
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 کال  ۵۱۰۲په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه، کلنی راپور، افغانستان، 

 لنډیز 

کړ، له اوبو څخه مې یو غوړپ وکړ او کټ ته راستنه شوم. په دې وخت  ویده موړ اومې وروسته له هغې چې ماشوم “1
کله مې . ما ولیدل چې چټ پرما را ولویدو او زه بې هوښه شوم. ه او زمونږ د کوټې چت ونړیدوکې یوه ستره چاودنه وشو

چې سترګې پرانیستې ومې لیدل چې زما الس، پښو او مال نه وینې روانې وې. هڅه مې وکړه چې پورته شم خو ونه 
ه رته دي؟ زما پالر. هغه او زما زوی پچېغې واوریدې چې نور چېتوانیدم. شل دقیقې وروسته مې د خاوند پرلپسې 

کورنۍ یو او هر څه ریبه غمې دواړه سترګې له السه ورکړې وې. مونږ ډیره  هان شوي وو. لیور ټپيچاودنه کې ډیر سخت 
  ”مو له السه ورکړل.

مه نیټه د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې د ځانمرګي موټربم په چاودنه کې ټپ ي ۷ښځه چې د اګسټ ّپ  یوه --
 ان شول او په سلګونو کورونه ړنګ شول. ټپينور  ۵۸۱ملکي وګړي ووژل شول او  ۰۲شوې وه. په دې برید کې 

مرګ ژوبلې په درلودو سره چې د یوناما له خوا ثبت شوې ده، په افغانستان لوړې ملکي  ، ترټولو کال راهیسې ۵۱۱۲د 
کالونو کې د زیاتوالي  ۵۱۰۲او  ۵۱۰۱کال په اوږدو کې ملکي وګړو ته سخت زیانونه اړولي دي. په  ۵۱۰۲کې جګړې د 

کال په پرتله  ۵۱۰۲د سره سره، د جګړې اړوند تاوتریخوالي په پایله کې د رامنځته شوې ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې 
 ۰۰،۱۱۵مې پورې، یوناما  ۱۰لومړۍ نیټې څخه د ډسمبر تر له کال د جنورۍ  ۵۱۰۲څلور سلنه زیاتوالی راغلی. د 

( ثبت کړې ده، چې دا شمیره په ملکي مړینه کې څلور سلنه او ژوبله کې ژوبله ۷۲۲۷، نهمړي ۱۲۲۲ملکي مرګ ژوبله )
کال د  ۵۱۱۲په سیستماتیک ډول د ملکي مرګ ژوبلې ثبتونه پیل کړې ده، د  یوناما چې. 2نهه سلنه زیاتوالی ښی  ي

 ۵۰،۱۵۱ملکي مرګ ژوبله ) ۲۸،۷۱۲مې پورې، یوناما  ۱۰کال د ډسمبر تر  ۵۱۰۲جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه د 
 ( ثبت کړې ده. ژوبله۱۷،۲۰۱، نهمړي

 
                                                 

 مه نیټه، په کابل کې، یوناما د یو قرباني سره مرکه کړې ۰۲کال د اګسټ په  ۵۱۰۲د   1
 ټپیان( ثبت کړې ده.  ۲۸۱۱مړي،  ۱۷۱۰ملکي مرګ ژوبله ) ۰۱،۲۱۲کال کې، یوناما  ۵۱۰۲په   2
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 کال  ۵۱۰۲په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه، کلنی راپور، افغانستان، 

افغانستان کې د جګړې اړونده تاوتریخوالي په پایله کې د ملکي وګړو بې په کال په اوږدو کې  ۵۱۰۲په دغه راپور کې، د  
درنګه زیانونه ثبت شوي دي. د وسله والې جګړې ناوړه پایلې او د اړونده بشري حقونو او د بشرپالنې د نړیوالو قوانینو 

کې د جګړې اړونده کال په اوږدو  ۵۱۰۲څخه سرغړونې د ژوند بایللو او فزیکي ژوبلې څخه پورته تللي دي. د 
ویران کړي دي، په زرګونو کورنۍ ی  ې بې ځایه کړې دي او د زده کړو،  تونهملکيتاوتریخوالي کورونه، د ژوند وسیلې او 

روغتیا او نورو خدماتو ته ی  ې د ملکي وګړو د السرسي ازادۍ محدودې کړې دي. سره له دې، د لنډ او اوږد مهاله اغیزو 
امنۍ، د ملکي وګړو د کمزورې ساتنې او د بشري حقونو او د بشرپالنې د نړیوالو قوانینو ته د سربیره ، د زیاتیدونکې بې 

کموالی له امله  به دا بې وقفې اغیزې ال دوام پیدا کړي. په افغانستان کې د وګړو نسلونه د جګړې فزیکي او د درناوي 
 التړ نه ترالسه کوي. ږي چې د حکومتي ادارو څخه ډیر لږ او یا هیڅ مکړيروحي اغیزو څخه 

په هرو لسو کې یوه ښځه او په هرو  دونکيیمنله امله زیانکال کې د جګړې اړوند زیاتیدونکي تاوتریخوالي  ۵۱۰۲په 
کال کې د ټولې ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې څلور سلنه زیاتوالی  ۵۱۰۲. څرنګه چې په يڅلورو کې یو ماشوم د

 ۱۷په کچه کې  ان جوړوي(ټپي ۲۰۱مړي او  ۱۱۱د ښځو مرګ ژوبله چې  ۰،۵۲۲راغلی، یوناما د ښځو د مرګ ژوبلې )
سلنه  ۰۲په کچه کې  ان جوړوي(ټپي ۵،۱۲۲مړي او  ۷۱۱مرګ ژوبله چې  ۵،۸۵۲سلنه او د ماشومانو د مرګ ژوبلې )

 دی.  کړي زیاتوالی ثبت 

په پرتله د زیاتې مرګ ژوبلې المل شوی دی، چې د جګړې ښکیلو غاړو ترمنځ ځمکنۍ نښتې بیا هم د ټولې مرګ ژوبلې 
توکو، ځان وژونکو او ډله ایزو بریدونو زیاته ملکي مرګ ژوبله رامنځته کړې ده.  ووروسته په ترتیب سره چاودیدونک

 ښتو زیات ملکي وګړي وژلي دي او وروسته په ترتیب سره هدفي او قصدي وژنو زیاته وژنه رامنځته کړې ده. ځمکنیو ن

 

کال په اوږدو کې د ټولې ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې د زیاتوالی المل د دولت وسله والو مخالفینو له خوا د  ۵۱۰۲د 
ځان وژونکو بریدونو، د هدفي او قصدي وژنو او د دولت پلوه ځواکونو له خوا د ځمکنیو نښتو او هواي  ي عملیاتو په لړ 

 عملیات يهوای  
 هدفمند او قصدي وژنې 3%
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 د پیښی  ې د نوعیت په اساس د ملکې خلکو مرګ ژوبله
 تر دسمبر پوری  ۵۱۰۲د جنوری څخه د  ۵۱۱۲د 
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 کال  ۵۱۰۲په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه، کلنی راپور، افغانستان، 

زیاتیدونکې مرګ ژوبلې  پهپه پایله کې  ترمنځ د دوه طرفه نښتو غاړو کې د ملکي مرګ ژوبلې په زیاتوالي او د ښکیلو  
 ، تړاو لري. 3پورې، په ځانګړي ډول د کندوز په والیت کې

 نسبت ورکول ته د ملکي مرګ ژوبلې مسؤلیت

 ۰۲ته ) 5سلنه دولت پلوه ځواکونو ۰۷ته او  4سلنه د دولت وسله والو مخالفینو ۲۵یوناما د ټولې ملکي مرګ ژوبلې 
سلنه افغان ملي امنیتي ځواکونو ته، دوه سلنه نړیوالو نظامي ځواکونو ته او یو سلنه دولت پلوه وسله والو ډلو ته( 

مخالفینو ترمنځ  والو سلنه د افغان ملي امنیتي ځواکونو او د دولت وسله ۰۷منسوب کړې ده. د ټولې ملکي مرګ ژوبلې 
ده منسوب شوې. څلور سلنه ملکي مرګ ه چې کومې مشخصې غاړې ته ن وې دهد ځمکنیو نښتو په پایله کې رامنځته ش

  7په پایله کې رامنځته شوې ده. 6ناچاوده توکوشویو پاتې د ژوبله د جګړې څخه 

 
                                                 

ي کمشنرۍ راپور، د د کندوز په والیت کې په جګړه کې د ملکي وګړو او د بشري حقونو د ساتنې په اړه د یوناما او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عال  3
 مه ۰۵کال د ډسمبر  ۵۱۰۲

 اونړیوالو حکومت افغانستان د توګه په مخالف وال وسله د کې جګړه وسلواله په چې دي،وسله والې ډلې  او کسان هغه ټول وسله وال مخالفین دولت د 4
 جګړه واله وسله په چې ګروپونو والو وسله لرونکي سازمان دولتي غیر همدارنګه شمول په طالبانو د چې دي کسان هغه دوي .جنګیږي  کې مقابل په ځواکونو

 محمد جیش ، طیبه اتحاد،لشکر اسالمي جهاد ، غورځنګ اسالمي ازبکستان د ، اسالمي ،حزب شبکه حقاني د لکه نومونو مختلفو په او دي بوخت کې
 ګروپونه جنایتکاره لکه هدفونو اقتصادي ، عقیدوي ، سیاسي د چې ګروپونه ملیشه نور  او ګروپ داعش د لکه ګروپونو شوي پیژندل نور  همدارنګه او ګروپونه

 .دي کوي،شامل استازیتوب جنګ د او ښکیل توګه مستقیمه په کې جګره په چې
 په کې عملیاتونو ضد شورش ،د شمول په ګروپونو نورو او ځواکونو وسلوال امنیتي افغانستان د چې دي مشمول ته کسانو هغو لفظ ځواکونو پلوو  دولت د  5

 افغان ، پولیس ملي افغان ، پوځ ملي افغان په محدود خو شامل ګروپونه دا .يد بوخت الندې کنترول تر دولت افغان د توګه غیرمستقیمه او مستقیمه
 سیمه وسلوال پلوه دولت او ، ،ندي کوي کار الندې ساختار قانوني تر افغانستان د چې پولیس ییز سیمه افغان او ځواکونه امنیت ملی د ، پولیس سرحدي

 همدارنګه تعریف دا .کیږي  ویل نکوي، عملیات الندې ادارې  پوځي او رسمي د او نلري  بنسټ کوم کی قانون افغانستان د چې ملیشې او وال وسله يیز
 ئ وکړ  مراجعه ته برخې تفصیالتو د لپاره تفصیالتو دډیرو  .کوی صدق هم ځواکونوته امنیتي او استخباراتي ، ځواکونو دنړیوالو

 یوناما د نیم سلنه څخه لږ کم ملکي مرګ ژوبله له پاکستان څخه افغانستان ته د راغلو توغندیو ته منسوب کړې.   6
 له جګړې څخه راپاتې ناچاودي توکي چې په هغوی کې مسؤله ډله نه ده پیژندل شوې او یا د پخوانۍ جګړې ناچاودې توکي دي.   7
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 کال  ۵۱۰۲په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه، کلنی راپور، افغانستان، 

 د دولت وسله وال مخالفین 

 ۵،۱۰۲ملکي مرګ ژوبله ) ۲،۸۲۲مې نیټې پورې ۱۰کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه د ډسمبر تر  ۵۱۰۲یوناما د 
ان( ثبت کړې چې د دولت وسله والو مخالفینو د عملیاتو او بریدونو په پایله کې رامنځته شوې ده، ټپي ۲،۲۲۲مړي او 
دغه کموالی د وسله والو مخالفینو له خوا د چاودیدونکو توکو او  .سلنه کموالی ښي  ي ۰۱کال په پرتله  ۵۱۰۲8او دا د 

ځمکنیو نښتو په جریان کې د کمې شوې ملکي مرګ ژوبلې پایله ده. خو یوناما د وسله والو مخالفینو له خوا د ډله ایزو 
وژنو په پایله کې چې سلنه زیاتوالی او د هدفي  ۰۲په جریان کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې بریدونو او ځان وژونکو 

 دی.  کړي سلنه زیاتوالی ثبت  ۵۷دوهم مخکښ ګڼل شوی، کال کې د ټولې وژنې  ۵۱۰۲9په 

د لومړۍ  ۵۱۰۲بیلګو سره سم چې په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه د یوناما د  وهغپه د پیښو 
نښتو په پایله کې د رامنځته شوې ملکې  یونیماي  ي په راپور کې ثبت شوې دي، د وسله والو مخالفینو له خوا د ځمکن

یله کې د رامنځته شوې سلنه کموالی او د چ10 ۱۸کال په پرتله   ۵۱۰۲مرګ ژوبلې په کچه کې د 
 
اودیدونکو توکو په پا

له خوا د چاودیدونکو توکو ضد سلنه کموالی راغلی دی. دغه کموالی د ملي امنیتي ځواکونو  ۵۱مرګ ژوبلې په کچه کې 
هڅو او د وسله والو مخالفینو له خوا د هدف نیونې په کړنو کې د پرمختیاوو په ګډون د یو لړ نورو یو ځای شوو الملونه 

کال  ۵۱۰۲کال کې یوناما د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لوړه کچه د  ۵۱۰۲پایله ده. سربیره پردې د یادولو وړ ده چې په 
همدا ډول د بنسټیز تړاو  په اپریل او جون میاشتو کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د دواړو دورو په شاوخوا کې ثبت کړې ده.

شوې ملکې مرګ ژوبلې په کچه کې کموالی باید په دې حقیقت کې  د وسله والو مخالفینو له خوا د رامنځته په توګه
، چې نسبت ی  ې کومې رامنځته شوې ملکي مرګ ژوبله کېپه  نښتو کې یود دواړو غاړو ترمنځ په ځمکنولټول شي چې 

 کاره زیاتوالی راغلی دی. ښ خوا ته نه دی شوی،

 دولت پلوه ځواکونه

انو د مرګ ژوبلې ملکيکال کې د زیات شمیر  ۵۱۰۲ځواکونه په ډول افغان امنیتي په ځانګړي  ،دولت پلوه ځواکونه
پیښې ان( ټپي ۰۵۱۱مړه او  ۲۵۰) ۰،۸۲۲المل شوی دي. یوناما دولت پلوه نظامي ځواکونو ته منسوب د مرګ ژوبلې 

اله جګړه کې د ملکي سلنه زیاتوالی ښي  ي. په افغانستان کې په وسله و ۵۸کال په پرتله  ۵۱۰۲11دي، چې د  ې کړ  ېثبت
کال د شپږ میاشتني راپور په څیر، یوناما موندلې ده چې دولت پلوه نظامي ځواکونو ته منسوب  ۵۱۰۲وګړو ساتنه د 

زیاتره د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پیښې د ځمکنۍ نښتو په جریان کې رامنځته شوي دي. چې د غیر مستقیم او 
او السي بمونو د کارولو له امله رامنځته شوي دي. یوناما موندلې چې افغان چاودیدونکو وسلو لکه هاوانونو، راک ټونو 

                                                 
 ټپیان( د وسله والو مخالفینو ټولو ډلو ته منسوب کړي ده.  ۲،۲۲۲مړي او  ۵،۲۷۷ملکي مرګ ژوبله ) ۷،۲۲۱کال کې، یوناما  ۵۱۰۲په   8
او پاتې ی  ی د دولت پلوه ځواکونو او محلي پولیسو له خوا تر سره شوی دی. سلنه د دولت ضد ځواکونو ته منسوب شوی  ۲۲ې تقریبا د هدفي او قصدي وژن   9

کال په لومړۍ نیماي  ي کې ترټولو زیات د مړینې المل شوی دی. په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په  ۵۱۰۲د ملکي وګړو هدفي او قصدي وژنه د 
 کال شپږ میاشتنی راپور وګورئ.  ۵۱۰۲د یوناما او عالي کمیشنرۍ د  اړه
یله کې د رامنځته شوې ملکي مرګ ژوبلې کموالی دی په دې مانا وي چې د دولت وسله وال مخالفین د  ځمکنیواړینه نه ده چې د   10

 
نښتو  ځمکنیونښتو په پا

نښتو په جریان کې رامنځته شوې او یوناما نه  ځمکنیوپه هغه ملکي مرګ ژوبله کې چې د په جریان کې د کمې ملکي مرګ ژوبلې مسؤل دي: په دې ډول چې 
 سلنه زیاتوالی راغلی دی.  ۸۲ده توانیدلې چې یوې مشخصې ډلې ته منسوب کړي، 

 منسوب دي، ثبت کړي دي. ټپیان( پیښې چې دولت پلوه ځواکونو ته  ۸۲۱مړه او  ۲۰۱) ۰۲۲۱کال کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې  ۵۱۰۲یوناما په   11



 

 

5 

 

 کال  ۵۱۰۲په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه، کلنی راپور، افغانستان، 

ملي امنیتي ځواکونو ته منسوب شوې ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی په نظامي عملیاتو کې د زیاتوالي له امله رامنځته  
خوندیتوب دنده سپارل  شوی دی، له هغه وخته چې په ټول افغانستان کې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته د امنیت د

 شوې ده. 

ان( ثبت ټپي ۰۲۷مړه او  ۰۲۲) ۵۲۲کال په اوږدو کې ملکي مرګ ژوبله چې  ۵۱۰۲د تیرکال د کمیدو پر خالف، په 
شوې ده چې د هواي  ي ځواکونو دواړه د افغان او نړیوالو نظامي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې رامنځته شوې ده، چې 

سلنه زیاتوالی په ګوته کوي. د هوا څخه پر ځمکې بریدونه چې د افغان امنیتي ځواکونو له  ۸۱کال په پرتله   ۵۱۰۲د 
کال په دوهمه  ۵۱۰۲سلنه جوړوي. د  ۲۱خوا ترسره شوي دي، د هواي  ي عملیاتو د ټولې مرګ ژوبلې نژدې نیماي  ي یا 
شوې ملکي مرګ ژوبلې پیښې ددې کال د  نیماي  ي کې د افغان امنیتي ځواکونو د هواي  ي عملیاتو په پایله کې د رامنځته

یوناما موندلې ده چې دغه زیاتوالی د امنیت مسؤلیت د انتقال او د  12اولې نیماي  ي په پرتله درې برابره زیاتې شوې دي.
افغان امنیتي ځواکونو د زیاتیدونکي وړتیا له امله دي چې په نړیوالو نظامي ځواکونو باندې د تکی  ې څخه پرته هواي  ي 

 په الره اچوي.  مالتړ

 ې مشخصې غاړې ته نه ده منسوب شوېچې کوم ېملکي مرګ ژوبل

مړه او  ۲۲۱پیښې ی  ی ) ۸۸۲،۰له جملې څخه چې د یونام له خوا ثبت شوی،  یښوملکی تلفاتو د پ ۰۰،۱۱۵د 
سلنه جوړوي، کومې مشخصی ډلې ته ته ده منسوب شوې. د دغه ملکي  ۰۷ټپیان(، چې ټولو ملکي تلفاتو  ۱۲۵،۰

تر منځ د ځمکنیو نښتو له امله رامنځ ته  سله والو مخالفینووتلفاتو زیاتره برخه ی  ی د دولت پلوه ځواکونو او د دولت 
 .ې دهشو

رامنځته  نښتو په پایله کې یوپه زیاته اندازه د هغو ځمکن سلنه زیاتوالې ښی  ي او ۲۱کال په پرتله  ۵۱۰۲د  دا مرګ ژوبله

او یوناما نه  هپورې ترسره شوې د 13مې۰۱مې نیټې څخه د اک توبر تر ۵۸شوې ده چې د کندوز په ښار کې د سپتمبر د 
 ده توانیدلې چې د جګړې یوې مشخصې غاړې ته ی  ې منسوب کړي.

 ېنښت ۍځمکن

ان( ټپي ۱،۱۵۰مړه او  ۰،۰۰۲ملکي مرګ ژوبله ) ۲،۰۱۷نښتو په پایله کې  یوکال په اوږدو کې د ځمکن ۵۱۰۲د 
 ۰،۸۱۲)، سلنه ۲۲ ،سلنه زیاتوالی په ګوته کوي. ددې مرګ ژوبلې نژدې نیماي  ي ۰۲رامنځته شوې چې دا شمیره 

و او د دولت نښتو او په زیاته اندازه د د وسله والو مخالفین یوان( د هغو ځمکنټپي ۰،۱۲۵مړه او  ۲۷۵مرګ ژوبله، 
  14.پلوه ځواکونو په دو طرفه ډزو کې رامنځته شوې ده

                                                 
مړي  ۲) ۵۸مې نیټې پورې، یوناما د افغان هواي  ي ځواکونو د عملیاتو له امله د ملکي مرګ ژوبلې ۱۱کال د جنورۍ د لومړۍ نیټې څخه د جون تر  ۵۱۰۲د   12
 ټپیان( ثبت شوي دي.  ۲۷مړه او  ۲۰لې )ملکي مرګ ژوب ۲۸مې نیټې پورې  ۱۰ټپیان( ثبت کړې ده، او د جوالی د لومړۍ نیټې څخه د ډسمبر تر  ۵۱او 
 چي د کندز والیت لپاره ځانګړې شوي. . د دی راپور اصلي متن ته مراجعه وکړئ  13
 ټپیان( ثبت کړې ده چې یوې مشخصې ډلې ته نه دی منسوب شوې.  ۲۲۷مړي او  ۵۲۷ملکي مرګ ژوبله ) ۲۲۲کال کې، یوناما  ۵۱۰۲په   14
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 کال  ۵۱۰۲په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه، کلنی راپور، افغانستان، 

کچه  تلفاتود ملکي ته منسوب شوي  سله والو مخالفینوودولت د د ځمکنیو نښتو له امله ، چې لیدل کیږی نګه څ 

  15یات شوې دی.ز چهک تلفاتد راټیټ شوې او د دولت پلو ځواکونو ته منسوب شوې 

 

 ک تنې

د ترالسه کولو په موخه په دی  ګ ټوقلمرو او یا نورو سیاسي  يکال کې د جګړي ښکیلې غاړې د نظامي، ځمکن ۵۱۰۲په 
راغلل چې د ملکي وګړو د ژوند ساتنه وکړي.  طالبان او د دولت نور وسله وال مخالفین یو ځل بیا د ملکي  پاتېکې 

ژوبلې د زیاتې اندازې مسوولیت پرغاړه لري. یوناما د دولت د مخالفو وسله والو ډلو له لورې دځای پر ځای -وګړو د مرګ
-اخیستنې له امله د ملکي مرګ ېټاکلو تاک تیکونو څخه د ګ ټنښتو په ګډون د نورو  یوشوو چاودیدونکو توکو او ځکمن
. د دولت وسله والو مخالفینو د پخوا په څیر په وګړنیزو او ګڼ میشتو سیمو کې، کړي ژوبلې په کچه کې کموالي ثبت 

بریدونو ته دوام دې چې د خپلو هدفونو شاوخوا کې د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي خپلو ډله ایزو او ځانمرګو ه پرته ل
 .  کړي دی رعایت ه خپلو هدفونو کې هغه د ملکيتوب اصل هم ن پهدی، ان تر دې چي په ډیری مواردو کې  کړي ور 

اړولی ؤ، ترڅو د  ته وسله والو ډلو( خپل پام دې وکال کې، د دولت مخالفو وسله والو ډلو )طالبان او نور  ۵۱۰۲په 
ګوي. هغوي وکوالی شول چې د دولت څخه د ډیری ولسواليو ودانۍ د دولت حضور وننکې قلمرو په ځینو برخو 

ترخپلې ولکې الندې راولې او حتاهغوې وکوالی شول چې یادې ولسوالۍ د تیرو کلونو پرخالف د یو څه زیات وخت 
کال کې د  ۵۱۱۰لپاره د ځان سره وساتي. هغوې د لنډ وخت په موده کې وکوالی شو چې د کندز ښار ونیسي. دا په 

طالبانو د رژیم د راپرځیدو وروسته لمړنې مرکزي ښار ؤ چې د طالبانو السو ته ولوید. د دولت مخالفو وسله والو خپل 

                                                 
15

  جعه وکړئ.ځمکنیو نښتو په هکله الندینی برخې ته مرازیاتو معلوماتو لپاره، د  د.  
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 د جګړې د ښکیلو خواو له خوا د ملکي خلکو مرګ ژوبله
 تر دسمبر پوری  ۵۱۰۲د جنوری څخه د  ۵۱۱۲د 

 نور  دولت پلوه ځواکونه دولت ضد ځواکونه
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 کال  ۵۱۰۲په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه، کلنی راپور، افغانستان، 

کابل په پام ګڼ میشته ښارونو )ښارونو، بازارونو او لویو کلیو( ته اړولې ؤ  ترڅو په دغه ځایونو کې، په ځانګړي توګه  
لو په ترسره کولو د دولت حضور او ولکه وننګوي. طالبانو د نيمای  ې څخه د د خپلو ځانمرګو او نورو مرګونو حمکې ښار 

 16ژوبلې المل شوی دی. -زیاتو ځانمرګو او ډله ایزو بریدونو پړه پرغاړه واخیسته چې د ډیرو ملکي وګړو د مرګ

نسټیزو موخو څخه ب له کال په اوږدو کې، طالبانو په بار بار څرګنده کړې وه چې د ملکي وګړو ساتنه د دوی ۵۱۰۲د 
مرګ ژوبلې المل شوي دي او په داسې ځایونو کې ی  ې بریدونه ترسره کړي  يشمیرل کیږي، خو بیا هم دوی د ډیری ملک
پیښو کې د ملکي وګړو د  و کې زیاته وي. که څه هم دوی په عامه توګه په دو ه چې ملکي وګړو ته د زیان اوښتو شونتیا پ

. طالبانو ادعا کړې چې یوازې یو څو کړي ملکي وګړو ي  ې واقعي اغیز نه دی څرګند  مرګ ژوبلې ادعاوې منلې دي، خو په
ان شوی دي )د ټپينور  ۲۵بریدونو کې څلور ملکي وګړي وژل شوي دي او  و ان شوي دي، خو په دو ټپي ملیکان برسیرن 

 څرګندونو څپرکی وګورئ(.    د ال زیاتو مالوماتو لپاره الندې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه د طالبانو 

حکومت په داسې وخت کې چې هیواد هم مهاله د څو سیاسي، امنیتي او اقتصادي لیږدونو څخه تیر شو، هڅه کړې 
چې خپل قلمرو او وګړي په مناسبه توګه خوندي کړي. د پیښو پورتنۍ بیلګې چې د نوموړو لیږدونو سره یو ځای شول، 

د ولسوالیو مقامونه  17۵۲کال کې طالب ځواکونو  ۵۱۰۲ګه په خطر کې واچول. په ملکي وګړي ی  ې په زیاتیدونکي تو 
کال کې څلور وه، چې افغان ځواکونه ی  ې اړ کړل ترڅو په څو جبهو کې هم مهاله جګړه  ۵۱۰۲ونیول چې دا شمیره په 

 وکړي. 

افغان ځواکونو تلفات ددې  کال په اخر کې د طالبانو په ولکه کې پاتې شوې. د ۵۱۰۲ولسوالیو څخه څلور د  ۵۲د 
المل شول چې د ملکي وګړو په ساتنه کې د دوی وړتیا کمزورې شي، او دې په حکومت باندې د عامه اعتماد له منځه 

 تلو ته الره هواره کړه. 

 د دولت وسله والو مخالفینو له خوا د بریدونو زور اخیستو ته په ځواب کې، افغان امنیتي ځواکونه او نړیوال نظامي
ځواکونه دواړه ملکي وګړو ته د زیاتیدونکي زیان المل ګرځیدلي دي. یوناما اندیښنه لري چې افغان امنیتي ځواکونه 

 زیاتره وخت په درنو او چاودیدونکو وسلو باندې په دفاعي توګه او یا د لومړنۍ درجې وسلې په توګه تکیه کوي. 

 ۰۵۱۱۱کال کې له  ۵۱۰۲ځواکونو تلفات زیات شول )په  وروسته له هغې چې د جګړې په ډګر کې د افغان امنیتي
خوځښتونو څخه ی  ې مالتړ او حکومت په داسې وخت کې د دولت پلوه وسله والو ډلو او د ملي پاڅونو  18څخه زیات(

                                                 
بریدونو پړه پر غاړه اخیستې. دا یوازې هغه بریدونه  ۲۰د  طالبانوچې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې المل ګرځیدلي،  ځانمرګو او ډله ایزو بریدونو څخه ۷۲ د  16

ې ده او طالبانو ی  ې په اړه دي چې طالبانو په خپله ویب پاڼه او یا ټویټر کې ی  ې پړه پر غاړه اخیستې ده. هغه ملکي مرګ ژوبله چې یوناما طالبانو ته منسوب کړ 
 څه نه دي ویلي، د وسله والو مخالفینو تر چتر الندې شامل شوي دي. 

مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت او مصونیت څانګې سره د یوناما ک تنه. د هغو ولسوالیو مرکزونه چې طالبانو نیولي دي: ۰۲کال د جنورۍ په  ۵۱۰۲د   17
وایګل، کوهستانات، نوزاد، موسی قلعه، راغستان، وردوج، بهارک، خاک سفید، خواجه غار، امام صاحب، کندز  جوند، یمګان، چاردره، دشت ارچي،

ب، چارسده او کوران و  ۵۱۰۲ښار، تله وبرفک، خام اب، ګرزیوان، غورک، باال بلوک، غورماچ، درقد او ریګ ولسوالۍ. په 
 
کال کې طالبانو د یمګان، دو ا

 . مونجان ولسوالۍ نیولې وې
مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت او مصونیت د څانګې برښنا لیک. یو ان ډي ایس ایس په افغان امنیتي ځواکونو کې  ۰۷کال د جنورۍ په  ۵۱۰۲د   18

نوټ سلنه زیاتوالی په ګوته کوي. یو این ډی ایس ایس  ۵۱کال په پرتله  ۵۱۰۲ټپیان( ثبت کړې ده چې د  ۷،۲۵۸مړه او  ۲،۲۲۰مرګ ژوبله ) ۰۵،۰۲۲
کال په پای کې محدودیتونه  ۵۱۰۲کال د نومبر او ډسمبر په میاشتو کې د افغان ځواکونو تلفات ترالسه نشول، ځکه چې حکومت د  ۵۱۰۲کړې ده چې د 
 وضع کړي وو. 
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 کال  ۵۱۰۲په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه، کلنی راپور، افغانستان، 

کال او له هغې وروسته د د  ۵۱۰۲، او دا په 19پیل کړ چې دوی هم مهاله د داسې ډلو بې وسلې کولو وعدې کولې 
کال د داعش ډلې په ګډون د عملیاتو  ۵۱۰۲بشري حقونو د خوندیتوب په اړه جدي اندیښنې راپورته کړې. همدارنګه 

چې د ملکي وګړو لپاره نوی، خطرناکه او په  ودولت ضد ډلو د راڅرګندیدو شاهد ؤ، کوم افراطيپه ډګر کې د نویو 
 ظ محدود تهدید له ځانه سره راوړ. جغرافیوي لحا

کال د جنورۍ په لومړۍ نیټه، نړیوال نظامي ځواکونه د جګړې ماموریت څخه د روزنې، مرستې او مشورې  ۵۱۰۲د 
یساف د رسمي ماموریت د پای ته رسیدو سربیره، نړیوالو نظامي ځواکونو له خپلو 

 
ماموریت ته ولیږدیدل. د ناټو/ ا

، لکه څنګه چې جګړې زور واخیستو، نړیوال نظامي افغان سیاالنو څخه خپل مستقیم نظامي مالتړ ته ادامه ورکړه
ځواکونه هم د مستقیمې جګړې په حاالتو کې راکاږل شول. سربیره پردې، د داعش سره د تړلو وسله والو مخالفینو 
نویو ډلو په رامنځته کیدو او د مال عمر د مرګ له څرګندیدو څخه وروسته په مختلفو ډلو د طالبانو د ډلې ویشل کیدل 

همدارنګه د هیواد په مختلفو سیمو کې د دولت پلوه وسله والو ډلو رامنځته کیدلو د ملکي وګړو خوندیتوب هڅې ال او 
 پیچلې کړې. 

زونونو کې تمرکز درلود، شمال ختیځ او مرکزي  و کال په اوږدو کې د ملکي مرګ ژوبلې زیاتوالی په دو  ۵۱۰۲د 
کې، لکه د ملکي وګړو هدفي او قصدي وژنو کې زیاتوالی او یا د هواي  ي افغانستان کې. که څه هم په ځینو ټاکلو بیلګو 

مرګ ژوبلې لوړوالی په ټول هیواد کې ثابت پاتې شوی دی، خو یوناما په نورو زونونو د بریدونو په پایله کې ملکي وګړو 
موالی راغلی دی. خو سلنه ک ۲چې په دې ډله کې په جنوبي زون کې  ،دی کړي کې په ملکي مرګ ژوبله کې کموالی ثبت 

 مرګ ژوبلې کچه تر ټولو لوړه وه.  د سره له دې هم شمال ختیځ او مرکزي زونونو کې د ملکي وګړو 

 

                                                 
: په هیڅ صورت سره به ملیشه  مه نیټه، د افغانستان ولسمشر کندز والیت څخه د لیدنې په ترڅ کې ټنګار وکړ چې۰۲کال د اک توبر په  ۵۱۰۲وګورئ، د   19

مه نیټه د ولسمشرۍ دفتر مطبوعاتي اعالمیه  ۰۲کال د جنورۍ په  ۵۱۰۲ځواکونه جوړ نشي او د افرادو مسؤلیتونه به په رسمي چوکاټ کې تحویل شي. د 
  news/54437http://president.gov.gov.af/en/وګورۍ: 

http://president.gov.gov.af/en/news/54437
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 کال  ۵۱۰۲په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه، کلنی راپور، افغانستان، 

 

 

په کندوز ښار  ی  ېتلفات دوه برابره وه،دلیل  ملکي کېکال په پرتله په شمال شرق   ۵۱۰۲د  کېکال  ۵۱۰۲په 
جګړی وی. کېاواړونده پرتو سیمو   

 ونیوه. ی  ېد سپتمبر طالبانو په کندز حمله وکړه او کندز  ۵۸کال د اپریل او جون د پرمختګونو په تعقیب،په  ۵۱۰۲د 
د ښار څخه د  يدو چېکله  دوام وکړ. ی  ېداک توبر  ۰۱تر  چېجګړه روانه وه  کېپه ښاری سیمو  ېزیات ی  له دوو اونیو 

 امنیتيتلفات د افغان  ملکيډیری  راوست، کېولکه  هپه خپل بیرته  ښار ځواکونو امنیتيوتلو اعالن وکړ،افغان 
تلفات د  ملکيیوناما یو لړ  چې  کېحال  ېداسه پ .لرامنځ ته شو کېجکړه  ۍځواکونو او طالب جنګیالیو په ځمکن

د نېټه  ۱ پر د اک توبر باندېډاک ټرانو)ایم اس ایف(  ېپول پر بې وژنو،صحرائی محاکمی،هوائی عملیات، قصديهدفی یا 
 دي. کړي ثبت  ګډونبرید په  يهوائد متحده ایاالتو 

 کېیز او ځان وژنکو حملو  په نتیجه ه یتلفات د ډل ملکيسلنه  ۰۸ کېپه خاص ډول د کابل په ښار  ،زون مرکزي په  
خپل  ی  ې ۲۵ ې) چل تلفات رامنځ ته کړ  ملکي ۱۲۲بریدونو  وځانمرګ و دو  اګستد  ۷زیات شوی.د مثال په ډول په 

یوناما په سیستماتیک ډول د  چېکال راپدیخوا له کومه  ۵۱۱۲دا د  ېزخمیان شول( چ ی  ې ۱۰۱ژوند د السه ورکړ او 
 .کیږي شمیرل   کېورځ  هتلفات په یو ملکيتر ټولو لوړ   کړي تلفاتو د ثبت پروسه پیل  ملکي
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مرکزي لوړه  مرکز
 سیمه

 لویدیځ جنوب جنوب شرق  شمال شمال ختیځ ختیځ

2009 942 27 785 262 188 959 2440 365

2010 641 8 975 479 381 1387 2940 351

2011 1242 3 1262 606 369 1775 2057 528

2012 1183 14 1183 376 848 1442 2021 523

2013 1255 53 1606 573 667 1624 2050 810

2014 1488 67 1813 929 1060 1677 2686 814

2015 1753 58 1646 1978 858 1470 2537 702

 په سیمه ییزه کچه د ملکي وګړو مرګ او ژوبله
 تر دسمبر پوری  ۵۱۰۲د جنوری څخه د  ۵۱۱۲د 
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 کال  ۵۱۰۲په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو ساتنه، کلنی راپور، افغانستان، 

راپور په تعقیب د عامو  کلنياو  میاشتنيلومړنی شپږ د  ساتنېتلفاتود  ملکيد  کېم کال په جنګ  ۵۱۰۲د یوناما د  
فیصده د ښځینوو تلفات  ۰۰تلفاتو څخه   ملکيد ټولو  چېوګړو په نسبت   دښځو او ماشومانو تلفات زیات و. 

 فیصده وو(. ۲تلفات   د ښځینوو  کېم کال  ۵۱۰۲تشکیلوی)په 

 وه(.  ۵۲ کېکال  ۵۱۰۲دغه فیصدی په  چېفیصده تشکیلوی ) ۵۲تلفاتو څخه د ماشومانو تلفات   ملکياو د ټولو 

د جنګ ماهیت  چې کويکیدل  دا په ډاګه  ټپ يمړینه او په زرګونه وګړو  ملکيد  ېد جنګونوله وج کېم کال  ۵۱۰۲په 
د  چې کويراغلی. یوناما ټینګار  پاتې ډلېد جنګ ښکیلی  کېپه  ژغورنه  وګړو د تلفاتو ملکيد  کېتغیرشوی او په جنګ 

لپاره عملی اقدامات تر  ساتنېتلفاتو د  ملکيد  کېپه جنګ  ډلېد جنګ ښکیلی  کېقوانینو په چوکات  بشري نړیوال 
مسؤل او دزیانمنو وګړو د عوض او  کېپه صورت  سرغړونېقوانینو د  بشري د نړیوالو  چېاقدامات  داسې،  کړي سره 

 اوسي.وحمای  ی  لپاره تیار 

تلفاتو  ملکينړیوالو قوانینو د مسولیت پر اساس د  بشرپالنې د د  چې کويیوناما یو ځل بیا د جنګ په ښکیلو ډلو غږ  
د عامو   ډلې، ددولت مخالفی شيتلفات کم  ملکي کېکال  ۵۱۰۲په  څو کړي اساسی اقدامات ترسره  کېپه مخنوي  

 کېپه خاص ډول د عامو میشت ځایونو ، شيالس پر سر باید  زوبریدونو او ځان وژنکوحملو څخهډلېد  وړاندېوګړو په 
او په  ېوژن قصديوګړو  ملکيباید د  سله والو مخالفینوودولت  .دوکړي د استعمال څخه  مخنیوی  توکود ناچاودیدونکو 

 .وکړي ماینونو ځای پرځای کولو څخه ډډه  ي توګه د فشار  قانونيغیر 

تلفاتو د مخنیوی لپاره  ملکيد  کېعملیاتو  نظاميپه خپلو  ډلېځواکونو په شمول ټولی ښکیلی  امنیتيد افغان 
غیر مستقیم نښه کول او د  ،کارول  وسلودرندو د  کېبایدعملی احتیاطی تدابیر ونیسي.او په عام میشته ځایونو 

 .وکړي څخه ډډه له کارولو چادیدونکو توکو 

 ،قصدي ېچپه ګډون  د هغو وسله والو ځواکونو ډلېښکبلی  ټولې د جنګ چې کويیوناما په دی خبره بیا هم ټینګار 
 .يحساب  ورکونکی اووس کويکیدنه  ټپ ياو  وژنې ملکيتعصبی او غافالنه 

تلفاتو د مخنیوی لپاره د  ملکياو د  وړاندېټولنو په  ملکيتر څو د  کوي سپارښتنې الندېد جنګ ښکیلو ډلو ته یوناما 
 :کړي حمایه  کېته په مسؤلییت لرلو  بشرپالنې نړیوال قانونهغوی هڅی د 

 :سپارښتنې

 :سله والو مخالفینوود دولت 

 مسولیتونه: مخېله بشرپالنې د نړیوال قانون د 

  ملکيډول د مرستندویه کارکونکی،ددولت  ځانګړي وکړو د ځایونو په نه نښه کول په  ملکيانو او د ملکيد 
 حقوقو مدافعین،قاضیان،څارنواالن ،د عبادت ځایونه او کلتوری مراکز بشري کارکونکی،ژورنالستان،د 

 انو د پیژندنی عملی کول .ملکيد  الندېتر چتر  د بشرپالنې د نړیوال قانوناو 
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  زو او ځان وژنکو حملو ه ییډلد ماینونو د استعمال په خاص ډول د نامناسبو د تبعیه شویو چاودیدونکو توکو

 فشارد  قانونياو د غیر کسانو له خوا ډیر تګ راتګ ورته کیږي  ملکيد  چې کېودرول، په ټولو هغو ځایونو 
 .د تختې په ذریعه د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو له کارونې څخه ډډه کول

 یوی.په عام میشته ځایونو او د عام میشته ځایونو څخه د راکیټونو د استعمال مخن 

  انو په میشت ځایونو د حملو مخنیوی ملکيانو او دملکيپر  چېد طالبانو د مشرتابه د هغو بیانیو نافذول
تلفاتو مخه ونیسی.او د هغو خلکو څخه  ملکيد  چې کويطالبانو ته امر  چې.د هغو الرښونو پلی کول کوي

 ژوبلوی. ی  ېیا  ی  ې وژنېنیسی، الندېکسان د هدف  ملکي چېحساب وغواړی 

  حقونو په اړوند  بشري د ښخو او نجونو د  چېد طالبانو د رهبری لخوا د هغوو اعالمیو تفویه کول کوم
دی:د نجونو په تعلیم،استادانو،په تعلیمی سک تورنو د  کېد طالبانو به ولکه  چې کېخصوصا په هغه ځایونو 

 نو کموالی.وبریدونو او تهدید

  او پولیو د  .کارويهدفونو لپاره نه  نظامينونه او کلینیکونه د ،روغتوښوونځيجنګیالی به  چېکول  یقینيدا
 د تهدید او بریدونو کمول. وړاندېکارکونکو په  صحيواکسین د کمپاین او د 

 د افغانستان دولت:

  د چاودیدونکو  او هوائی بریدونو څخه مخنیوی. وسلود راکټ،السی بمونو د نورو  کېپه عام میشته ځایونو
 الوتکو لپاره د خاصو قواعدو رامنځ ته کول او عملی کول. جنګياو  وسلو

  پالیسی رامنځ ته کول او د هغی د عملی کولو لپاره  مليتلفاتو د کمولو په خاطر دیوی  ملکيد  کېپه جنک
 .وکړي څیړنه  پيښوانو د ملکيیو ارکان رامنځ ته کول تر څو د زیانمنو  داسېد کېکړنالری.او په دولت 

 شيوسلی او وتړل  بېراپورته کیدونکی خوځښتونه باید ژر ترژره  ملي،ملیشی او ډلېی ټولی وسله وال .  

  امنیتي مليافغان  ی  ېمرتکبین  چېد تخطیو څیړل او د بشرپالنې د نړیوال قانون قوانینو  بشري د نړیوالو 
مقصر ثابت شو د هغی محاکمه کول او مجازات  چېهر هغه څوک  وی. ډلېځواکونه او ددولت مالتړی 

، لکه څنګه چې نړیوال او ملي قوانین ی  ې غوشتنه کوي او د هغو شبکو رسوا کول چې د معافیت کلتور کول
 ته وده ورکوي.

  د هغو قربانیانو فامیلونو او ښځو ته  کول، یقینياو  ې چارې برابرولموثر  ېیود د تاوتریخوالی د قربانیانو ته
زیان د ان شوی وی.او د ټپيد جنګونو له وجی وژل شوی او  چېغوښتلو د پروسی غښتلی کول  ان کولوجبر د 

 د عامه پوهاوی لوړل. کېاو خدماتو ته د الس رسی په برخه  ترالسه کول جبیره کولو

  د چاودیدونکی توکو د  چېځواکونو د ظرفیت لوړلو ته اولویت ورکول ترڅو وشی کوالی  امنیتي مليد افغان
.دچادیدونکو توکو د ولري پیداکولو،خنثی کولو او حتی د استعمال د چارو قومنده او کنترول په خپله غاړه 

 ورکول. کېتیژی د تطبیق لپاره د ټولو اړینو منابعو په اختیار انښه کولو د ستر 

 ېستنیاخ ګ ټېو په خاطر د توګه د ښوونځیو ،روغتونونو او کلینیکونو څخه د پوځی مقاصد يپه سمدست 
 په حیث پیژندل. هغوطرفه  بېد  و مراکز  صحيبندول او 
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 20:نظامي ځواکونهنړیوال  

  تر سره کول او  ېاو واقعی څیړن ېطرفه،رڼ بې ،هپر روغتون د برید خپلواک پوله ډاک ټرانو)ایم اس ایف( بېد
او  يدولتی چارواک .کړي باید حساب ور  يمسؤل د ېپیښ ېد د ېچ څوکخلکو ته د نتایجو اعالنول او 

په اساس د هغو اشخاصو څخه تحقیق  ېپروس ېاو رڼ ېناپیل ،ېخپلواک ،ې موثر  ،ېعاجل ېمسؤلین باید د یو
جرایمو تورن او  جنګي.په کړي تر سره  ی  ېدا برید  چېاو هغه  کړي د دی برید امر  چېچا  وکړي او څیړنه 

، د نیولو سره کېپه نظر  والبته د متهمینو د حقوق شيمحاکمه  کېمشکوک افراد باید په نافذه محاکمو 
 .شيد ورکولو لپاره باید الزم ګامونه واخستل  خسارې د جبران

  ترڅو په راتلونکی  شياوسنی پروتوکولونه ،عملیاتی پالیسی او د هدف نیونی نه دمخه معیارونه باید وارزول
 .شي کسانو او روغتونو د برید مخه ونیول ملکيد  کې

  تلفاتو د ادعاوو په تړاو باید تر عملیاتو  ملکيد  کېقواوو د عملیاتو په نتیجه  ياو استحبارات امنیتيد نړیوالو
الزم  کېپیلوټه تیارو بریدونو او تالشی په عملیاتو  بېډول د  ځانګړي په  شيوروسته ارزونه او تحقیق تر سره 

ګامونو اخستل  يعملیات و ورکول او د بهتر  خسارې جبراند .تر څو حساب ورکونه،شياقدامات باید تر سره 
 .شي یقیني

  د  کېاو تطبیق په برخه  جوړونېد  ۍپالیس مليد  يتلفاتو د مخنیو ملکيد  کېد جنګ جکړو په وخت
 کول. مالتړافغانستان حکومت 

   و ځواکونو ته د روزنی ،منابعو او نور  امنیتي مليکال وروسته افغان  ۵۱۰۲او عملیاتو په کچه تر  يد پالسی
 جنګيد ډزو او  وسلو وپراخول.د غیر مستقیم ی  ې کچې يته ادامه ورکول او تک تیک ېمرست کېبرخو  اړوندو

 تلفاتو مخنیوی ته ځانګری پاملرنه کول. ملکياو د  ېروزن طیارو د کارولو په تړاو د مناسب پروتوکولونو،

  ځواکونو مالټر کول تر څو وشی کوالی په ښه توګه د  امنیتي ملياو تر هغه وروسته د  کېکال  ۵۱۰۲په
 .ولري چاودیونکو توکو د پیداکولو،خنثی کولو او استعمال د چارو قومنده او کنترول په خپله غاړه 

 
                                                 

 ۱کال د فبروري میاشت په  ۵۱۰۲مالتړ ماموریت د وړاندیزونو د پلي کولو په اړه تازه معلومات د سوابقو په یو لیک کې د غوڅ یوناما پوهیږي چې د ناټو د 20 
 .ضمیمه وګورئ  ۱ددې راپور  .نیټه وړاندې کړي 
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 په سیمه ییزه کچه د ملکي وګړو مرګ او ژوبله
 د جنوری څخه تر دسمبر پوری  ۵۱۰۲د 

 ټول ټپیان وژل شوي کسان


