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کال کې د افغان شخړې له امله تر ټولو لوړ شمېر ملکي مړینه ثبت شوې ۲۰۱۸د ملګرو ملتونو راپور: په   

مرستندویه د افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر بنسټ چې نن په ملګرو ملتونو د راپور د  -مه  ۲۴کال د فبروري  ۲۰۱۹کابل، د 

ملکي  شمېرزیات  په جګړو کېافغانستان  دتېر کال خپور شو، حقونو د دفتر له خوا  او د ملگرو ملتونو د بشريپالوي )یوناما( 

 پورټدغه رله هغه راهیسې چې ریکارډ ساتل شوی، دا د بل هر وخت په پرتله د مړینې لوړه شمېره ښیي.  یدي.وژل شو وګړي

ماشومان دي، چې په یوه کال کې په جګړو کې  ۹۲۷، په وژل شویو کې ېمستند کړ مړینهو ملکیانو تن ۳۸۰۴کال کې  ۲۰۱۸په 

 د وژل شویو نجونو او هلکانو تر ټولو لوړه ثبت شوې شمېره ده.  

کال په پرتله  ۲۰۱۷ټپیان دي، چې د  ۷۱۸۹وژل شوي او  ۳۸۰۴ملکي تلفات مستند کړي دي،  ۱۰۹۹۳په ټولیز ډول، یوناما 

 .په ګوته کويسلنه زیاتوالی  ۱۱پنځه سلنه او د ملکي وګړو په مړینې کې  کې تلفاتو ملکي

سلنه داعش/د اسالمي دولت د  ۲۰سلنه طالبانو،  ۳۷سلنه حکومت مخالف عناصرو ته منسوب کړې:  ۶۳یوناما د ملکي تلفاتو 

 ۲۴حکومت پلوه ځواکونه د  .یعناصرو ته نسبت ورکړل شو علوموسلنه یې نورو حکومت مخالفو او نا م ۶خراسان والیت او 

سلنه د حکومت پلوه  ۴سلنه یې نړیوالو پوځي ځواکونو،  ۶سلنه یې د افغان امنیتي ځواکونو،  ۱۴) تلفاتو مرتکب شويسلنه ملکي 

 .شويوسله والو ډلو ته منسوب بیالبیلو 

خراسان والیت  لخوا ځانمرګي بریدونو، او افغان حکومت ته د حکومت ضد عناصرو په ځانګړي ډول داعش/د اسالمي دولت د 

کال کې د ځانمرګو بریدونو او هوایي  ۲۰۱۸عملیات د زیاتو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې المل شوي.  تالشۍمنسوب هوایی او د 

 .عملیاتو څخه ثبت شوي ملکي تلفات تر ټولو لوړه شمیره په ډاګه کوي

په افغانستان کې ملکي وګړو ته د اوښتي  وویل: " ، تدامیچي یاماموتود سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو

باید ژر تر ژره  اړخونهاو په بشپړه توګه د منلو وړ نه دي." "ټول وړ اندیښنې جدي ډول د راپور موندنې په  دېدزیان په اړه 

 ".وانه خستل شي تري یېژوند  او زیانمن نشي وکړي زیات ملکيګامونه پورته کړي ترڅو  جدي

ځورونې  خلکوچې په افغان شخړو کې د ملکي  ید راپور کلنیدا د ملګرو ملتونو لسم  ، وویل: "دی، چې د یوناما مشر هم تویامامو

او وخت راغلی ي. شوزره ټپیان  ۶۰۰۰۰وژل شوي او شاوخوا  خلکڅخه زیات ولسي  ۳۲۰۰۰په یوه لسیزه کې له  -ي کومستند 

ونیول شي،  دا ده چي مخه  ښه الره، چې د ملکي وګړو د وژنې او ټپي کیدو نور دې کړاونو او غمیزې ته د پای ټکی کېږدو.چې 

و څخه خواوزه له ټولو  .د سولې راوستلو لپاره خپلې ټولې هڅې ګړندۍ کړو اړتیا ده چې مونږله دې امله  جګړه نوره بنده شي.

 " .اخیستنې دغه کار ترسره کړي ممکنه الرو څخه په ګټې غواړم چې د

په افغانستان کې جګړه د ډیرو ملکي و ګړو د مرګ ژوبلې د  : ”ګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرې وویلمیشل بشلت د مل

د وژل شوو ماشومانو ږ کال ". سفزیکي او روحي مصایب ور پیښ کړي دي ېیدوام المل ګرځیدلې او زیات شمیر نورو کسانو ته 

ډېره لوړه او ټکان ورکونکې ده. د ژوند له السه ورکولو تر څنګ، خرابې امنیتي اوضاع اکثره افغانان د هغوی د اقتصادي،  هشمیر

ټولنیز او فرهنګي حق څخه بی برخې کړي، او زر ګونه ماشومان پر ښوونځیو اوروغتیایي تسهیالتو د حملو له امله د ټول ژوند 

 "لپاره معلول شویدي.

زه له ټولو ښکیلو خواوو غوښتنه کوم چې بشر دوستانه نړیوال قانون او د بشري حقونو نړیوال قانون ته درناوی " کړه بشلت زیاته

 "وکړي تر څو د ټولو ملکي وګړو ژوند مصؤون شي.

سلنه  ۳کال په پرتله  ۲۰۱۷د چې ، (ټپیان ۴۷۳۷او  وژل شوي ۲۲۴۳ي، )د مسؤلو ملکي تلفات ۶۹۸۰د حکومت ضد عناصر

او په قصدي ډول ددې توکیو پر مټ ملکي وګړي په نښه  ځان وژونکو چاودیدونکوډول له توپیر پرته د عمده په او ، ښیي توالیزیا

سلنه کموالی په  ۷ټپیان چې  ۲۷۲۴وژل شوي او  ۱۳۴۸: و المل شويملکي تلفاتتنه  ۴۰۷۲ طالبان د. يامله رامنځته شو کولو له

وژل  ۶۸۱: و پړه پر غاړه لريتنه ملکي تلفات ۲۱۸۱د داعش/ د اسالمي دولت د خراسان والیت ، په داسې حال کې چې ګوته کوي

 ۱۹۶تنه ملکي تلفات منسوبوي:  ۶۷۸ته  کړیولومو دولت ضد مایوناما ناسلنه زیاتوالی ښیي.  ۱۱۸تنه ټپیان، چې  ۱۵۰۰شوي او 

 ټپیان شوي دي.  ۴۸۲وژل شوي او 

زیات را خوتوکو کارول  نکوپه ځانمرګو او غیر ځانمرګو بریدونو کې د تعبیه شویو چاودیدوله لوري عناصرو د دولت ضد 

نو . د ځان وژونکو چاودیدونکو توکو بریدوسلنه جوړوي ۴۲، چې د ټولو والمل  سترکې د ملکي تلفاتو کال  ۲۰۱۸شویدي، چې په 

سلنه جوړوي، په  ۲۶ټپیان شویدي چې د ټولو ملکي تلفاتو  ۱۹۲۳ي او وژل شو ۸۸۶ملکي تلفات رامنځته شوي:  ۲۸۰۹له وجې 
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 ۴۶۲۷تلفاتو المل شوي چې پایله کې یې په ټولیز ډولڅخه زیات سلنه  ۱۶داسې حال کې چې د ناچاودیدونکو توکو بریدونه د 

 ټپیان شوي دي.  ۳۲۶۶تنه وژل شوي او  ۱۳۶۱ملکي تلفات رامنځته شوي، چې 

له لوري په غیر مستقیم ډول د وسلو سیسټمونو او چاودیدونکو توکو په کارولو، په ځانګړې توګه د ټاکنو اړوند یوناما د طالبانو 

بریدونو پر مهال د ملکیانو او ملکي تاسیساتو په نښه کولو او په ملکي سیمو کې د دولت پلوه ځواکونو پر وړاندې د وسلو استعمال 

. په قصدي ډول د طالبانو له خوا د ملکي خلکو په نښه کولو کې زیاتوالی، چې په ويچې بې توپیره زیان اړ سره اندیښنې لري

تنو ته ورسېد، چې عمدتآ د جنورۍ په  ۱۶۸۸کال کې دوه برابر یانې  ۲۰۱۸ملکي تلفاتو څخه په  ۸۶۵کال کې د نږدې  ۲۰۱۷

ي تر ټولو خونړی برید ثبت شو(، همدا شان مه د کابل ځانمرګی برید چې د امبوالنس په مټ ترسره شو، )د یوناما له لور ۲۷

مه د رایه ورکولو په ورځ د بریدونو په ترڅ کې ثبت  ۲۰کال کې د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړه کچه د اکتوبر په  ۲۰۱۸یوناما په 

وړاندې د لخوا په قصدي توګه د ملکی وګړو د په نښه کولو په ځانګړي ډول د شیعه مسلمانانو پر  کړه. ملکي تلفات د داعش

 بریدونو له وجې دوه برابر زیات شوي دي. 

سلنه طالبانو ته  ۲۱ځانمرګي او پیچلي بریدونه ترسره کړیدي. یوناما ددې بریدونو  ۶۵کال کې  ۲۰۱۸دولت ضد عناصرو په 

هغې څخه مسؤلیت پر غاړه اخیستی، چې له  ۱۵ملکي تلفات یې رامنځته کړل. طالبانو ددغو بریدونو د  ۶۴۲منسوب کړل چې 

ځانمرګي او پیچلي بریدونه داعش/ د اسالمي دولت د خراسان والیت ته منسوب  ۳۶. یوناما يملکي تلفاتو تصدیق کړ ۵۴۲یوناما د 

بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی، چې په پایله کې یې  ۳۳ملکي تلفات رامنځته شوي. دې ډلې د  ۱۸۹۲کړي چې له امله یې 

ډېر  ۱۰۰پېښو مسؤلیت منلی چې له  ۷ي. همدا شان داعش/ د اسالمي دولت د خراسان والیت د ملکي تلفات پېښ شوي د ۱۶۳۱

 وه.  ۳کال کې یواځې  ۲۰۱۷ملکي تلفات یې پېښ کړل چې دا شمېره په 

 ۲۰۱۸یوناما د کابل اوسیدونکو ته د ځان وژونکو او پیچلو بریدونو له امله نا متناسب او زښت زیات زیان مستند کړی دی. په 

 ۲۸کال کې د دولت ضد عناصرو له لوري نږدې نیم ځانمرګي او پیچلي بریدونه  په کابل کې ترسره شوي، چې له هغو څخه 

د تلفاتو په شمېر  کال په نسبت ۲۰۱۷ټپیان شویدي(، چې د  ۱۱۵۰وژل شوي او  ۴۸۱ملکي تلفات رامنځته کړي، ) ۱۶۸۶بریدونو 

 سلنه زیاتوالی په ډاګه کوي.  ۵ کې

سلنه زیاتوالی ثبت کړی،  ۲۴کال کې د ملکي وګړو په تلفاتو کې  ۲۰۱۸کال په پرتله په  ۲۰۱۷ما دولتي ځواکونو ته منسوب د یونا

چې عمدتآ د نړیوالو نظامي ځواکونو د هوایي  عملیاتو او د افغان امنیتي ځواکونو او دولت پلوه ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو په پایله 

مې، یوناما د دولت پلوه ځواکونو لخوا د ترسره شوو  ۳۱نېټې څخه د ډسمبر تر  ۱جنورۍ له کال د  ۲۰۱۸کې رامنځته شویدي. د 

ټپیان(، مستند کړي.  ملکي تلفات چې دولت پلوه ځواکونو ته  ۱۴۲۷وژل شوي او  ۱۱۸۵ملکي تلفات ) ۲۶۱۲عملیاتو په ترڅ کې 

 .سلنه جوړوي ۲۴تو کې په افغانستان کې د ټولو ملکي تلفا ۲۰۱۸منسوب شوي په 

پیل شول، یوناما د هوایي عملیاتو له ډول  په منظم ثبتول کال راهیسې د لومړي ځل لپاره کله چې د ملکي تلفاتو شمیرې ۲۰۰۹د 

ملکیانو وژل ثبت شوي.  ۵۰۰کال کې د لومړي ځل لپاره د هوایي عملیاتو له امله د  ۲۰۱۸ملکي تلفات ثبت کړي. په  ۱۰۰۰امله 

ټپیان(، ثبت کړي. له دې جملې څخه، یوناما  ۴۷۹وژل شوي او  ۵۳۶ملکي تلفات، )  ۱۰۱۵وایي عملیاتو په ترڅ کې یوناما د ه

ملکي تلفات  ۳۰۴ټپیانو( او افغان هوایي ځواکونو ته د  ۲۳۹وژل شوو او  ۳۹۳ملکي تلفاتو ) ۶۳۲نړیوالو نظامي ځواکونو ته د 

  ر تلفات یې حکومت پلوه ځواکونو ته منسوب کړل.ټپیان شوي( او پاتې نو ۱۸۶وژل شوي او  ۱۱۸)

ټپیان( ثبت کړیدي، چې ډیری یې د ملي امنیت ریاست د ځانګړو ځواکونو  ۶۹وژل شوي او  ۲۸۴ملکي تلفات ) ۳۵۳د پلټنو عملیاتو 

 .او د خوست محافظتي ځواک له امله رامنځته شوي، چې دواړه یې د نړیوالو نظامي ځواکونو لخوا حمایه شوي

کلونو نږدې مجموعي شمېر برابر ملکي وګړي ووژل  ۲۰۱۶او  ۲۰۱۵،  ۲۰۱۴کال کې د هوایي بریدونو له امله د  ۲۰۱۸ه پ

ملکي تلفات  ۶۴۸برخې جوړوي، چې پر دریمه شول. ښځې او ماشومان د هوایې عملیاتو څخه د ټولو ملکي تلفاتو نږدې دوه 

 ټپیان( په ډاګه کوی.  ۳۲۸وژل شوي او  ۳۲۰)

سلنه   ۹۴ټپیان( مسؤل ګرځول شوي و چې د  ۲۶۸وژل شوو او  ۴۰۶ملکي تلفاتو ) ۶۷۴کې نړیوال نظامي ځواکونه د  ۲۰۱۸په 

 المل یې هوایي عملیات و. 

کې د دولت پلوه ځواکونو له لوري د تلفاتو دوه  ۲۰۱۸هوایي عملیات او ځمکنۍ نښتې د یو ډول ملکی تلفاتو المل شوي، چې په 

 نه ګڼل شوي. اصلي الملو
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. د سلنه جوړوي ۳۸چې د ټولو ملکی تلفاتو  وسله والې جګړې په افغانستان کې پر ماشونانو او ښځو ناوړه اغیزې پرېباسي،

 ۲۱۳۵وژل شوي او  ۹۲۷د ماشومانو مرګ ژوبله ثبت کړې ) ۳۰۶۲. یوناما جوړويسلنه  ۲۸ د ټولو ملکي تلفاتوماشومانو تلفات 

کال کې خپلې لوړې  ۲۰۱۸د ماشومانو مړینه په ، کال په پرتله لږ کموالې ښیي ۲۰۱۷دا د ل کې چې په داسې حاشوي(.  ټپیان

، همدارنګه د ځانمرګو بریدونو ان له دوه برابرو اوختېله امله  عملیاتوکچې ته رسیدلې په ځانګړې توګه د ماشومانو مړینه د هوایی 

 له الرې هم د ماشومانو د مړینې کچه لوړه شوې ده. 

کال کې د  ۲۰۱۸ټپیان شوي(، چې په  ۱۰۱۹وژل شوي او  ۳۲۴ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې )  ۱۳۴۳د دولت ضد عناصرو 

 ۶۳۷وژل شوي او  ۴۱۴ماشومانو د مرګ ژوبلې )  ۱۰۵۱سلنه جوړوي. دولت پلوه ځواکونه د  ۴۴ټولو ماشومانو د مرګ ژوبلې 

 سلنه جوړوي.  ۳۴رګ ژوبلې ټپیان شوي( المل شوي، چې د ټولو ماشومانو د م

سلنه کم والې راغلې خو به په مجموع کې د ماشومانو د تلفاتو  ۳کال په پرتله د ماشومانو په مرګ ژوبله کې  ۲۰۱۷څه هم د که 

کال کې په دوامداره توګه د تر ټولو زیاتو ماشومانو د تلفاتو المل شوي. په  ۲۰۱۸شمیرې ښیي، چې د دولت ضد عناصرو په 

 سلنه د ماشومانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالې راغلې.  ۱۵ال کې چې د دولت پلوه ځواکونو له لوري داسی ح

ماشومان وژل شوي، په داسې حال کې چې د دولت  ۴۱۴کال کې  ۲۰۱۸یوناما ثبته کړي چې د دولت پلوه ځواکونو له لوري په 

 ماشومانو د وژولو مسؤول پیژندل شوي. ۳۲۴مخالف ځواکونه د 

ټپیانې( راټیټ شوي چې په عمده توګه د ځمکنیو نښتو له امله د  ۸۰۲وژل شوي او ۳۵۰) ۱۱۵۲و تلفات په سلو کې شپږ د ښځ

 سلنه جوړوي. ۱۰کال کې ښځې د شخړو اړوند ملکي تلفاتو  ۲۰۱۸ښځو د تلفاتو په سلو کې اته کموالی په ګوته کوي. په 

له زیان  فغان ملي امنیتي ځواکونو، نړیوالو نظامي ځواکونو او طالبانو لخوا کې، یوناما د هغو هڅو تصدیق کوي چې د ا راپورپه 

څخه د ملکي وګړو د ساتنې په پار تر سره شوي دي. په هرصورت، ملکي تلفاتو ته په کتو سره چې د کلونو راهیسې په ډیره 

 نورې هڅې هم تر سره شي.  الکچه دوام لري، پدې ټینګار کوي چې اړتیا ده  لوړه 

د دولت ضد عناصر هڅوي چې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو په قصدي توګه په نښه کول او  راپورسپارښتنو په ډله کې، دغه  د

همدارنګه د ټولو تعبیه شویو چاودیدونکو توکو بې توپیره اونا متناسب کارول ودروي. یاد رپوټ د افغانستان پر دولت او نړیوالو 

 کسانو لپارهزیانمنو د او پیښو بیاکتنه پیاوړې کړي چې د ملکي تلفاتو تورونه پکې شامل دي پوځي ځواکونو غږ کوي چې د هغو 

. له دې هاخوا، د ټولو اړخونو لخوا د جګړې درول د ملکي وګړو د خوندیتوب په موثره توګه د غرامت د جبران ډاډ ترالسه شي

 لپاره یوازینۍ اغیزمنه الر ده.

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

پریکړه لیک له مخې د خپل ماموریت سره سم راپورونه چمتو کوي:  ۲۴۰۵کال د  ۲۰۱۸یوناما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 

رکونې ته وده ورکول او " د ملکي وګړو د وضعیت څارنه، د دوی د خوندیتوب د تضمین لپاره دهڅو همغږي کول، ]...[ حساب و

د افغانستان د اساسي قانون او نړیوالو تړونونو له مخې چې افغانستان یې غړیتوب لري، د بنسټیزې ازادۍ او د بشري حقونو بشپړ 

پلي کولو کې مرسته کول په ځانګړې توګه هغه حقونه چې د ښځو د بشري حقونو د بشپړې ازادۍ پورې تړاو لري. " د ملګرو 

پریکړه لیک په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د وضعیت په اړه د څارنې د روان  ۲۴۰۵کال د  ۲۰۱۸امنیت شورا د ملتونو د 

 بهیراو په دې اړه د امنیت شورا ته، په ځانګړې توګه د ملکي تلفاتو په اړه د راپور ورکولو پر اهمیت ټینګار کوي. 

ملکي وګړو باندې د وسله والې جګړې اغیز کمول دي، لکه : د هغو پیښو یوناما یو لړ اقدامات ترسره کوي چې موخه یې په 

له امله د   خپلواکه او بې پرې څارنه چې د ملکي وګړو د ژوند له السه ورکول او ټپي کیدل پکې شامل وي؛ د وسله والو شخړو

ونو له خوا د نړیوالو بشردوستانه قوانینو اغیزمن شویو ملکي کسانو د ساتنې د پیاوړتیا په موخه کار کول؛ او د شخړې د ټولو اړخ

او د بشري حقونو د نړیوال قانون او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون او نورو قوانینو ته پام کول په ځانګړي توګه د ژوند کولو 

 حق او فزیکي خوندیتوب ته. 
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میکانیزم په کارولو سره پیل کړي چې په افغانستان  راهیسې یوناما په منظم ډول د ملکي تلفاتو مستند کول د یو متوازن ۲۰۰۹له 

 ورکولو له معیارونو څخه پکې کار اخیستل شوی. راپورکې د شخړې ښکیلو اړخونو ته منسوب شوي او کال په کال د تحلیل او 

سره تړاو لري، او  د یوناما د ملکي وګړو د خوندیتوب چارې د بشر د حقونو نړیوال قانون او د نړیوال بشردوستانه قانون اصولو

کمیشنر د دفتر د مشورې او الرښوونې له مخې تر  د کار څرنګوالی یې د تر ټولو غوره کاري کړنالرې او د بشري حقونو دعالي

  سره کیږي.

تو لپاره یوناما په خپل رپوټ کې یواځې تایید شوي ملکي تلفات شاملوي. د یوناما د تایید د پروسې او د تثبیت د معیار په اړه د جزیا

 وګورئ.  ولوژيد راپور میتود

 

 

په وسله والو شخړو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب کلنی راپور دلته د السرسي وړ دی ۲۰۱۸د یوناما د   
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports 

 

اډیټرانو لپاره یاد داشت:د   

  195 426 728 (0) 93+ :د راپور په اړه د راډیویي، ټلویزیوني او نورو مرکو لپاره له دې آدرس سره اړیکه ونیسئ

spokesperson-UNAMA@un.org   

 

 

 

 

 

 

* * * 

خپل ماموریت سره سم، یوناما د شخړې له د سیاسي ماموریت په توګه سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره مالتړ کوي.  افغانستان له خلکو او حکومت څخهیوناما د 

حکومتدارۍ ې اغیزمنپیاوړتیا مالتړ کوي. دا ماموریت د د او ټولنیز یووالي او همدارنګه د سیمه ییزو همکاریو ونډې اخیستنې د زیاتیدو  مخنیوی او حل، د

یوناما د استقاللیت، بې پرې والي  ته د درناوي پر بنسټ جوړ شوي، مالتړ کوي.چې بشري حقونو و ته بنسټونو تړ کوي، ملي مالکیت او حساب ورکوونکمال

او نور کلیدي خدمتونه  ’د ښه نیت چارې ‘ ه موخهمخنیوي پد دو او پراخیدواو یوالي د اصل په پام کې نیولو سره د ډیپلماتیکو اقداماتو په ګډون د شخړو د زیاتی

 برابروي. دا ماموریت د افغانانو پرمختګ او بشري لومړیتوبونو لپاره نړیوالې مرستې همغږې کوي.
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