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 د بشري حقونو خدمتونه

 

والو شخړو کې د ملکې وګړو د خوندېتوب په تړاو درې میاشتنۍ راپورپه وسله   

 

 

 په وسله والو شخړو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب په تړاو دری میاشتنی رپوټ
مې ۳۱کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د مارچ تر  ۲۰۱۸د   

 
یو ځل بیا په جګړه کې په ښکیلو غاړو غږ کوي چې د ملکیانو د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پالوي دفتر یوناما 

کال همدې  ۲۰۱۷کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکي تلفاتو کچه د  ۲۰۱۸خوندیتوب په موخه خپلې هڅې ډیرې کړې، ځکه د 

 مودې ته ورته لوړه پاتې ده.

وژل شوي  ۷۶۳ملکي تلفات ثبت کړي )  ۲۲۵۸یوناما  مې نیټې پورې ۳۱کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د مارچ تر  ۲۰۱۸د 

میالدي کال د لومړیو دریو میاشتو په څیر د ملکیانو د ورته کچې ثبت شوی زیان  ۲۰۱۷او  ۲۰۱۶ټپیان دي(، چې دا د  ۱۴۹۵او 

 منعکسوي.

 

شوی  تلفاتو مهم المل پاتې پیچلي او ځانمرګي بریدونه چې له وړاندې تعبیه شوي چاودیدونکې توکي په کې کارول شوي د ملکي

کال کې نوې بڼه ګڼل کیږي. ځمکنۍ نښتې د ملکي تلفاتو دوهم مهم المل دی چې ورپسې قصدي او هدفې وژنې،  ۲۰۱۸چې دا په 

له جګړو پاتې شوي چاودیدونکي توکي او هوایي بریدونه یې نور الملونه دي چې تر ډیره په نښتو کې د کابل، هلمند، ننګرهار، 

 او کندهار والیتونه یې تر نورو ډیر اغیزمن کړي دي. فاریاب 

په داسې حال کې چې ماموریت د پیښو له اړخه د ملکي تلفاتو په برخه کې لوړوالی ثبت کړی، د ځمکنیو نښتو له امله په رامنځ ته 

کو آی ای ډی او همدارنګه سلنه کموالی راغلی، همدارنګه د له وړاندې تعبیه شوو چاودیدونکو تو ۱۵شوو تلفاتو کې د پام وړ 

هدفي وژنو په برخه کې هم لږ کموالی راغلی دی. یوناما د حکومت ضد عناصرو په بریدونو کې چې په ترڅ کې یې په قصدي 

 توګه ملکیان په نښه شوي دي، د رامنځ ته شوو ملکي تلفاتو په شمیر کې خواشینوونکی زیاتوالی ثبت کړی دی. 
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ټپیانې شوي(.  ۱۵۷وژل شوې او  ۶۰تلفاتو المل شوې ) ۲۱۷و میاشتو کې وسله والې نښتې د ښځو د کال په لومړیو دری ۲۰۱۸د 

ښځو ته د اوښتو تلفاتو سم نیمایي المل ځمکنۍ نښتې دي، تر څنګ یې د  ځانمرګو او پیچلو بریدونو او هوایي بریدونو له امله 

ی راغلی، ماموریت د ښځو په تلفاتو کې په دوامداره توګه د لوړې سلنه کموال ۲۴کړېدلي دي. په ټوله کې د ښځو په تلفاتو کې 

 شمیرې په تړاو اندیښنه په ډاګه کوي.  

 ماشومان او وسله والې شخړې

وژل شوي  ۱۵۵تلفات ثبت کړي دي ) ۵۸۳کال په لومړیو دریو میاشتو کې په وسله والو شخړو کې د ماشومانو  ۲۰۱۸یوناما  د 

سلنه ټیټوالی ښیي. دا ټیټوالی تر ډیره په  ۲۳کال د همدې مودې په پرتله  ۲۰۱۷ا په ټوله کې د ټپیان شوي(، چې د ۴۲۸او 

ځمکنیو نښتو کې د لږو ماشومانو د وژل کیدو او ټپي کیدو پایله ده، که څه هم دا بڼه یې د ماشومانو د تلفاتو مهم المل پاتې شوی. 

ل بیا د جګړو له پاتې شوو چاودیدونکو توکو له اړخه د رامنځ ته شوو ملکي یوناما خپله اندیښنه په ډاګه کوي چې ماشومان یو ځ

ال هم یوه ستونزه پاتې شوې 1سلنه( یوه مهمه برخه جوړوي. د حکومت مخالفو عناصرو له لوري د ماشومانو ګمارل  ۸۹تلفاتو )

وو ماشومانو د وژل کیدو په تړاو کال په لومړیو دریو میاشتو کې په پوځي عملیاتو کې د ګمارل ش ۲۰۱۸او ماموریت د 

 خواشینونکي رپوټونو ترالسه کوي.

 حکومت مخالفه عناصر

یوناما اندیښنه په ډاګه کوي چې حکومت مخالف عناصرو ته منسوب شوو تلفاتو په کچه کې زیاتوالی راغلی چې په دې کې د 

ملکي تلفاتو  ۱۵۰۰کال په لومړیو دریو میاشتو کې حکومت مخالف عناصر د  ۲۰۱۸ملکیانو د هدفي وژنو دوام هم راځي. د 

                                                           
 مطابق، له اتلس کلنۍ څخه ټیټ عمره کسان ماشومان بلل کیږي.د نړیوالو نورمونو 1 
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چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله شپږ سلنه زیاتوالی په ګوته کوي. ټپیان دي(،  ۹۸۹وژل شوي او  ۵۱۱المل شوي ) 

سلنه یې داعش/ د اسالمي دولت  ۱۱سلنه یې طالبانو،  ۵۰سلنه ملکي تلفات حکومت مخالفه عناصرو ته منسوبوي چې  ۶۷یوناما 

د اسالمي دولت د خراسان  د خراسان څانګې ته، څلور سلنه یې نا مشخصو حکومت مخالف عناصرو ته ) چې ځان داعش/

سلنه د دغو حکومت مخالف عناصرو تر منځ جګړو ته منسوب کړي دي.  ۲څانګې ته منسوب بولي( او   

کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله د حکومت مخالف عناصرو د بریدونو له اړخه چې په قصدي توګه ملکیان په کې په  ۲۰۱۷د 

او د هغو ملکي سلنه  ۳۹ه باندې دوه برابره زیات شوي دي. چې دا د ټولو ملکي تلفاتو نښه شوي رامنځ ته شوي، ملکي تلفات څ

کلونو په څېر د  ۲۰۱۷او  ۲۰۱۶سلنه جوړوي. په خواشینونکی توګه د  ۵۹تلفاتو چې حکومت مخالف عناصرو ته منسوب شوي 

وژل  ۴۹تلفات یې رامنځ ته کړي )  ۱۵۴چې حکومت مخالف عناصرو د شعیه وګړو په وړاندې مستقیمو بریدونو ته دوام ورکړی 

ټپیان( چې نژدې ټول د ځانمرګو او پیچلو بریدونو له امله دي چې داعش / د اسالمي دولت د خراسان څانګې یې  ۱۰۵شوي او 

 مسؤلیت په غاړه اخیستی.

ټپیان( المل شوي  ۵۱۵او وژل شوي  ۲۳۶ملکي تلفاتو ) ۷۵۱د حکومت مخالف عناصرو له لوري ځانمرګي او پیچلي بریدونه د 

 ۳۳کال د همدې مودې په پرتله د دې تکیتک له اړخه د ثبت شوو تلفاتو څه باندې دوبرابره ده چې د ټولو تلفاتو  ۲۰۱۷چې دا د 

سلنه جوړوي. له وړاندې د تعبیه شوو چاودیدونکي توکو له امله رامنځ ته شوي ملکي تلفات لږ شوي، د حکومت مخالف عناصرو 

ملکي تلفاتو  ۱۵۶له تبعیض پرته او د له وړاندې تعبیه شوو بشقاب ته ورته فشاري چاودیدونکي توکو  ناقانونه کارونه د  له لوري

سلنه کموالی په ګوته کوي. یوناما خپله  ۳۴ټپیان( المل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله  ۱۰۷وژل شوي او  ۴۹)

 دوامداره توګه د تلفاتو له دریو یوه برخه جوړوي. اندیښنه په ډاګه کوي چې ماشومان په

 حکومت پلوه ځواکونه 

کال په لومړیو دریو میاشتو کې د حکومت مخالف عناصرو ته د منسوب شوو ملکي تلفاتو په کچه  ۲۰۱۸کال په دوام، د  ۲۰۱۷د 

. دا کموالی تر ډیره د ځمکنیو نښتو ټپیان( ۲۳۱وژل شوي او  ۱۷۶ملکي تلفاتو څخه )  ۴۰۷سلنه ټیټوالی راغلی چې د  ۱۳کې 

سلنه کموالي پایله ده. حکومت پلوه ځواکونه د  ۳۶پرمهال حکومت پلوه ځواکونو ته د منسوب شوو ملکي تلفاتو په کچه کې د 

 ۲ه، سلنه افغان ملي امنیتي ځواکون ۱۱سلنې المل شوي )  ۱۸کال د لومړیو دریو میاشتو په ترڅ کې د ټولو ملکي تلفاتو د  ۲۰۱۸

 سلنه نا مشخص حکومت پلوه ځواکونه او یوه سلنه حکومت پلوه وسله والې ډلې(. ۴سلنه نړیوال پوځي ځواکونه، 

له دې سره سره، یوناما د هوایي بریدونو له اړخه د رامنځته شوو ملکي تلفاتو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو په اړه خپله 

کال په لومړیو دریو میاشتو  ۲۰۱۸یدونو له امله د ملکي تلفاتو څه باندې نیمایي جوړوي. د اندیښنه په ډاګه کوي، چې دا د دغو بر

کال د همدې  ۲۰۱۷ټپیان( ثبت کړي چې دا د  ۷۵وژل شوي او  ۶۷ملکي تلفات )  ۱۴۲کې یوناما د هوایي بریدونو له امله 

سلنه  ۳۵دونو له امله د رامنځ ته شوو تلفاتو مودې په ترڅ کې له ثبت شوو شمیرو سره سمون لري. ماموریت د هوایي بری

سلنه یې افغان هوایي ځواکونو او پاتې نور یې نا مشخص حکومت پلوه ځواکونو ته منسوبوي. ۳۵نړیوالو پوځي ځواکونو،   

ړې توګه ځانګد افغانستان د حکومت له لوري د ملکي تلفاتو د مخنیوي په موخه فعالیتونه روان دي چې دا د دوي په عملیاتو کې په 

د ځمکنیو نښتو له اړخه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په کچه کې د کمیدو المل شوي. یوناما د ملکي تلفاتو د مخنیوي او کمیدو په 

تړاو د ملي پالیسۍ د عملي کیدو په لور ګامونو هرکلی کوي او په ډاګه کوي چې د فبروري له نهمې، دا د حکومت مسوولیت 

و وسلو څخه د کار اخیستنې د منع د کنوانسیون د پنځم پروتوکول سره په سمون کې چې له جګړو څخه د جوړیږي چې له متعارف

پاتې شوو ناچاوده مهماتو په اړه اندیښنه څرګندوي، د عملي کیدو وړ دی. اوس حکومت مسوولیت لري څو د ناچاوده توکو د 

ه تعقیب او نښه کړي. یوناما نړیواله ټولنه هڅوي څو د دې مسؤلیتونو احتمالي ککړتیا موقعیتونه د له منځه وړلو او پاکولو په موخ

په پوره کولو کې د حکومت مالتړ وکړي. ماموریت یو ځل بیا یادونه کوي چې نړیوال پوځي ځواکونه باید تخنیکي، مالي، موادو 

 یا بشري سرچینو مرستې چمتو کړي، او ډاډ ترالسه کړي چې پاتې شوي توکي ویجاړ شوي دي.
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د نورو معلوماتو لپاره د ملکي وګړو د خوندیتوب په تړاو د یوناما کلنۍ او شپږ میاشتنۍ رپوټ دلته موندلی شئ: 

http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports 
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