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کال په لومړۍ ربع کې د افغانستان په جګړو کې وژل شویدي ۲۰۲۰ملکیان د  ۵۰۰څه باندې   

اړتیا  واقداماتیو بیړندلپاره  ژغورلود ملکیانو د ژوند  –ملتونو رپوټ  د ملګرو  

ماشومانو په ګډون  ۱۵۰د ملګرو ملتونو تازه رپوټ چې نن خپور شو ښیي، چې د څه باندې  -مه  ۲۷کال د اپریل  ۲۰۲۰کابل د 

اړخونو  دښکیلوکال په لومړۍ ربع کې دافغانستان په جګړو کې وژل شویدي. دغه رپوټ د جګړې  ۲۰۲۰ملکیان د  ۵۰۰څه باندې 

ګواښ د خپریدو په لړ کې  ورپیښله اړخه د   ۱۹د کویډ په جنګ کې د ملکیانو د خوندیتوب، په ځانګړي ډول ټولو افغانانو تهلخوا 

 . د ډیرو هڅو پربیړنۍ اړتیا ټینګار کوي

وژل  ۵۳۳تلفات ) ۱۲۹۳په افغانستان کې د ملګرو ملتونه مرستندویه پالوي )یوناما( د میالدي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 

 ډیر زیان ملکي وګړو ته رسیږي.  جنګ دالهم ټپیان( ثبت کړیدي او ټینګار لري چې  ۷۶۰شوي او

دغه رپوټ د مارچ په میاشت کې چې تمه وه افغان حکومت او طالبانو د سولې خبرې اترې پیل کړې وای او د جګړو د بندولو او 

 وي.د افغانانو د اخته کیدو هڅو ته لومړیتوب ورکړی وای، د تاوتریخوالي ځورونکی زیاتوالي ته اشاره ک ۱۹پر کویډهمدارنګه یې 

زه پر ټولو اړخونو غږ کوم، چې د ملګرو  نز وایي: "یرا البدافغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې او د یوناما مشرې دی

 ۱۹ملتونو د سرمنشي لخوا د نړیوال اوربند د غوښتنې له فرصت څخه ګټه پورته او له ګډ دښمن سره د مبارزې لپاره، چې د کویډ

زیاته کړه: "په افغانستان کې د بې شمیره ملکیانو د ژوند خوندیتوب او د ښه  ېپرټولیزو هڅو تمرکز وکړي." هغوایروس دی، 

 راتلونکي په اړه ملت ته د هیلې ورکولو لپاره اړینه ده، چې تاوتریخوالی په اوربند سره ودرول شي او د سولې خبرې پیل شي."

ډیره د پام  له دې کبلهد تاوتریخوالي او دملکي تلفاتو په ډیریدو اندیښمنه ده. دا دوره یوناما په ځانګړي ډول د مارچ په میاشت کې 

مې وه تیره شوه او  ۲۸تر ۲۲وړ ده، چې وړاندې ترې د حکومت پلوه ځواکونو او طالبانو ترمنځ د اورکم دوره چې د فبرورۍ له 

 لیک شو. مې د متحده ایالتونو او طالبانو ترمنځ تړون الس ۲۹د فبرورۍ په 

 ۷۱۰د ېچ ، حکومت مخالفو عناصرو ته راجع کیږيسلنه  ۵۵ –ه برخ یرډی د ملکي تلفاتو ېک انیپه جر ېربع ړۍد لوم د کال

 ېاتاو پخراسان څانګې  داعشد  سلنه۱۳سلنه طالبانو، ۳۹ ونامای. ي ديالمل شو شوي( انیپټ ۴۲۸وژل شوي او  ۲۸۲)ملکي تلفاتو

ملکي وګړو وژنه چې د دولت ضد عناصرو په ځانګړې ډول  دي دي. ړته منسوب کیوعناصرو شو ژندلیناپد دولت ضد  یېنور 

سمدالسه صحرایی له پلټنو پرته کال د ورته مودې په پرتله په عمده توګه د هدفي وژنو او  ۲۰۱۹طالبانو ته منسوب شوې، د 

  سلنه لوړه شوې ده. ۲۲اعدامونو د زیاتیدو له امله 

 ۱۹۸ملکي تلفاتو) ۴۱۲ د ېچسلنې مسؤلیت لري،  ۳۲کال په لومړۍ ربع کې دولت پلوه ځواکونه د ټولو ملکي تلفاتو د  ۲۰۲۰د 

 ځواکونهمیاشتو کې، دولت پلوه دریو د کال په لومړیو ي دي. د اندیښنې وړ خبره ده، چې شوي( المل شو انیپټ ۲۱۴وژل شوي او 

ځانګړي ي، چې په شو ه برابرو څخه زیاتاو دغه تلفات له دو، مسوول دي زیاتو تلفاتو ماشومانو ته د پرتلهد دولت ضد عناصرو 

سلنه  ۲۱. یوناما د ټولو ملکي تلفاتو دي غیر مستقیمو ډزو له امله رامنځته شويځمکنیو جګړو پر مهال دد هوایي بریدونو او ډول

، اته سلنه نړیوالو نظامي ځواکونو او پاتې نور یې دولت پلوه وسله والو ډلو او دولت پلوه نامعلومه افغان ملي امنیتي ځواکونو

 . دي يعناصرو ته منسوب کړ

 تی، خو ماموريړک ثبت دلیلخوا د ملکي تلفاتو کم واکونوځ تيید افغان ملي امن ېربع ک ړۍکال په لوم ۲۰۲۰د ونامایهم  هڅکه 

، په توښن ویمکنځد  په خاص ډول  اندیښنه لري،  دویرډید ملکي تلفاتو د  ېک اشتید مارچ په م ېک لهیپه پا اتوید عمل ید دو

 دغیر مستقیمو ډزو او هوایي بریدونو له امله رامنځ ته شوي. ې توګه ګړانځ

مه د تاوتریخوالي د ۱۷د فبروري په ، هیښپ ۍد ملکي تلفاتو وروست د کال په لومړۍ ربع کې نړیوالو ځواکونو ته منسوب شوې

 کمولو له دورې څخه دمخه رامنځته شوې. 

مې  ۳۱د مارچ تر لومړۍ نیټې له  ۍکال د جنور ۲۰۲۰د . ښندي زیاغتر ټولو زیات  وېرمنیاو م وماشومانپر  الهم یخوالېتاوتر

ثبت ( ېانیپټ ۱۰۸او  ېوژل شو ۶۰تلفات ) ۱۶۸ وښځاو د  (انیپټ ۲۶۵وژل شوي او  ۱۵۲) تلفات ۴۱۷د ماشومانو  ونامای، ېپور

 دي. يړک
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 رهید ملکي تلفاتو مجموعي شم ېربع ک ړۍپه لوم لکا ۲۰۲۰او ملکي تلفاتو سره سره ، د  خواليیتاوتر دونکيیرډی له ېمارچ ک په

 ده.  رهیشم هټیټې تر ټولو ربع ړۍد لوم ېسیراه کال ۲۰۱۲د چې  په ګوته کوي تښکمسلنه  ۲۹ربع پرتله  ړۍلومد کال  ۲۰۱۹د 

 رپوټ دلته ولولئ:

UNAMA Protection of Civilians in Armed Conflict 

 

* * * 

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

حکومتدارۍ ې پیاوړتیا مالتړ کوي. دا ماموریت د اغیزمند 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 لي مالکیت او حساب ورکوونکتړ کوي، ممال

او نور کلیدي خدمتونه  ’د ښه نیت چارې ‘ مخنیوي په موخهد 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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