
 



  



 

 

 / رویټر .  يپه لومړي مخ تصویر: عمر سبحان

 
د چاودنې وروسته   ېچ موتر بمب ځانمرګي برید یو قرباني لوي نیټی د ۱۳ د مئ  د ېد کابل ښار ک 

ټپي شوی پروت دی. دا چاودنه سهار مهال د ګڼې ګوڼې په وخت کی د ښار په یو مصروف سیمه کی 
 نور یې ټپیان کړل.  ۱۲۳کسان یې ووژل او  يملک ۲۹چی  هرامینځته شو

  



 
 
 

زیات  ژوند له السه ورکول ، ویجاړي ، – زیان رنګه جګړې انساني دغی بد د  ېک افغانستان په" 

د دولت ضد عناصرو لخوا په دوامداره ډول د بې توپیره ، غیر . کړاونه ډیر زیات او ډیر لوړ دي

او باید سمالسي  نکي ديکارول په ځانګړي ډول ځورومتناسب او نا قانونه چاودیدونکو توکو 

 " ودرول شي.

 

تو، افغانستان، کابل ، د سرمنشي ځانګړی استازی  تادامیچی یاماموملگرو ملتونوپاره د افغانستان ل   د

 کال .  ۹۱۳۲ جوالی

 

 

په دغه راپور کې شمیرې ، بیرونکی دي سره له دې چی دا هیڅکله په بشپړ توګه هغه  انساني  "

، نه منعکسوي . د دغو  تلفاتو هره شمیره یو ماته شوې  کړاونه چی د افغانستان خلک یې ګالي

کورنۍ ، غیر متوقع  روحی ضربه او رنځ ګالل او د خلکو په بشري حقونو ناوړه تیری ښیي. ډیري 

لکی افغانان  روانی ضربه  زغمي ، د کورنۍ غړي او دوستان یې له السه ورکړي ، په هغه ویره م

کې ژوند کوي چې معلومدار خطرونه لري او  دوې ورسره په ورځنې ژوند کې مخامخ کیږي. ډیري 

نور یې د خپل کورونو پریخودلو ته مجبور شوي چې د دوي  صحت ، زده کړو او معیشت ته یې 

  " ړولی دی. د افغانستان په دوامداره ملی غمیزه باید هیڅکله سترګې پټی نشي.تاوان ا

 کال  ۹۱۳۲زید راعد الحسین د ملګرو ملتونو د بشري  حقونو عالي کمیشنر ، جینوا . جوالی  
  



 صالحیت/واک

کال دغه راپور، په افغانستان کې د  ۹۱۳۲په افغانستان کې په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړوند د 

کال د جنوري  ۹۱۳۲دی، چې د  یملګرو ملتونو مرستندویه پالوي )یوناما( د بشري حقونو د څانګې له خوا چمتو شو

 پورې موده رانغاړي. ېټېن ۱۱تر  جونله لومړۍ نېټې څخه د 

مخې چمتو شوی دی، چې د ملګرو  دغه راپور د یوناما د بشري حقونو څانګې له خوا د هغه صالحیت او واک له

( پریکړه لیک پر بنسټ یوناما ته ورکړل شوی دی تر څو د ملکي ۹۱۳۲) ۹۱۱۱ملتونو د امنیت شورا له خوا د 

و په موخه هڅې همغږې کړي، حساب ورکول تقویه کړي او ېدوګړو وضعیت وڅاري، د دوي د خوندیتوب د باوري ک

احکامو، چې د افغانستان په اساسي قانون او په نړیوالو تړونونوکې، چې افغانستان د بنسټیزو ازادیو او بشري حقونو د 

یې غړیتوب لري تسجیل شوي دي، په بشپړ ډول پلي کیدو کې مرسته وکړي، په ځانګړي ډول د هغو احکامو په پلي 

 له ټولو حقونو څخه د برخمن کیدو سره تړاو لري. یکولو کې چې د ښځو له خوا د هغو

( شمیره پریکړه لیک چې په افغانستان کې د وسله والو شخړو په ترڅ کې د ملکي وګړو د وضعیت او ۹۱۳۲) ۹۱۱۱

 په ځانګړي توګه د ملکې وګړو د مرګ ژوبلې په اړوند روانې څارنې او راپور ورکونې ته اهمیت ورکوي.

راکمول دي لکه: په خپلواکه او یوناما یو لړ فعالیتونه تر سره کوي چې هدف یي په ملکې وګړو د جګړي د اغیزو 

المل ګرځي؛ په وسله والو جګړو کې د زیان من  ېناپیلې ډول د داسي پیښو څارنه چې د ملکې خلکو د مرګ ژوبل

شویو ملکي وګړو د ساتنې د تقویې په موخه مالتړ؛ او د داسي نوښتونو پیل چې د نړیوالو بشري  حقونو او د بشر 

انستان د اساسي قانون او نورو قوانینو سره سمون ولري او په جګړه کې د ټولو ښکیلو پالنې نړیوال قانون او د افغ

 غاړو له لوري رعایت شي. 

 دا راپور د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر د تخنیکې معلوماتو څخه برخمن شوی دی.  

  



 میتودولوژي

 

تر هغه ځایه چې ممکن وي د مرګ ژوبلې په  سیمه کې څېړي، له یوناما د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه 

مخلتفو سرچینو سره په  پراخه کچه سال مشورې کوي او بېالبېل معلومات راغونډوي چې د اعتبار او ریښتینتوب له 

 مخې ارزول شوي وي. یوناما د هرې پېښې په څېړنه او  تحلیل کې زیاته هڅه کوي چې تر شوني بریده له مختلفو

سرچینو څخه راټول شوي معلومات او نظریات کره او کنترول کړي، لکه د عیني شاهدانو، قربانیانو او په مستقیم ډول 

د زیانمن شویو وګړو، د نظامي کارکوونکو )د افغان حکومت او نړیوالو نظامي ځواکونو، د دولت وسله واله مخالفینو 

 و، مذهبی او د ټولني د مشرانو او نورو برخه والو څرګندونې.په ګډون(، د کلي/ ولسوالۍ او والیت ځایي چارواک

یوناما ټول معلومات د پیښو له سیمې څخه د مستقیمو لیدنو، د پېښو له ځای څخه د السته راغلو موادو، شواهدو او 

مدارکو د فزیکي ازمویني، د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو څخه د لیدنو، د تصویرونو او ویډیوګانو، د ملګرو 

ورونه، د دوهم الس سرچینو او د هغو معلوماتونو له الري ملتونو د امنیت او مصؤنیت د څانګې او نورو ادارو راپ

 راغونډوي چې د نا حکومتي سازمانونو او درېیمګړو سرچینو له خوا ترالسه شوي وي. 

د ملکي تلفاتو د هرې ځانګړې پېښې د کره کولو لپاره یوناما لږ تر لږه درېو مختلفو او خپلواکو سرچینو ته اړتیا لري 

، طبی پرسونل، ځایي چارواکي، په جګړه کې د ښکېلو غاړو له خوا تایید، قومي مشر او یا نوري لکه قرباني، شاهدان

سرچېنې. تر هغه ځایه چې ممکن وي معلومات د قربانیانو یا د پېښو د عیني شاهدانو په مستقیم شهادت او د پېښي د 

ته د امنیتي ستونزو له امله السرسی  ځای پر پلټونو والړ وي. دغه ډول څېړنې تل ممکنې نه وي ځکه د پېښې ځای

محدود وي. په داسي وختونو کې یوناما په یو لړ تخنیکونو باندي اتکا کوي چې د امکان تر بریده د پراخو معتبرو 

 شبکو څخه معلومات تر السه کړي او د اعتبار او باور له مخې یې کره کړي.

کوي د جندر په لحاظ د بېالبېلو سرچینو سره او همدارنګه د کله چې د ملکي تلفاتو پېښې مستندي کیږي، یوناما هڅه 

نژادي لیږکیو، قومي او مذهبي ډلو او په ټولنه کې له منزوي شویو ډلو سره مشورې کوي. په دي ډول یوناما د 

زیانمنیدونکو سرچینو د ساتنې لپاره هڅې کوي چې کیداي شي د معلوماتو د برابرولو له امله له غبرګونونو سره 

خامخ شي او له دوی سره په خوندي ځایونو کې ګوري او له ښځو سره د مروجو ټولنیزو نورمونو سره سم مرکې م

کوي او په هغو ځایونو کې څېړني نه کوي چیري چې ښایي دغه منابع د ګواښ سره مخامخ شي. دغه راز یوناما د 

څخه  په فعاله ډول مالتړ کوي چې په پورتنیو یادو ملکې تلفاتو په اړه د څارنې، مستندکولو او مدافعه کولو تمایالتو 

 شویو ډلو باندي اغیزه کوي. 

کله چې یوناما د یوې پېښې په اړه د معلوماتو له کره والې څخه ډاډمنه نه وي، دغه ډول پېښې نه تاییدوي. ناتاییدشوي 

غه چې نتیجي ته ورسیږي څو پېښې په دې راپور کې نه دي ځاي شوي. په ځینو قضیو کې تحقیقات ښایي مخکي له ه

اوونۍ وخت ونیسي. دا په دې معنا ده چې د ملکي تلفاتو په اړه ارقام چې له یوې پېښې څخه مستند شوي وي ښایي 

چې بیا نوي شي ځکه چې تازه معلومات رارسیږي او په تحلیل کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. په کوم ځاي کې چې 

ې معتبر او قناعت بخښونکي شواهد السته نه وي راغلي نو نتیجه ګیري تر معلومات ښه څرګند نه وي او تر څو چ

هغو نه کیږي، څو پوري چې د قناعت وړ شواهد الس ته راشي، له پایلو پرته قضیه تړل کیږي او په احصایوي راپور 

 کې د هغي خبر نه شاملیږي. 

نه یوناما ته الرښودنه کوي. په ځینو پیښو کې د په ټولو مواردو کې د بشرپالنې نړیوال قانون د تطبیق وړ ټول نورمو

ځینو قربانیانو ملکي موقف نه شي کیداي چې په قطعي ډول سره په ګوته شي یا د هغه په اړه اختالف موجودوي. 

یوناما ملکې کسان هغه اشخاص ګنې چې د وسله والو ځواکونو او یا د کومې منظمې وسله والې ډلې غړیتوب ونلري. 

تلفات په هغه وخت کې نه مستند کوي چیري ملکي شخص د مړینې یا ژوبلې په وخت کې په مستقیم ډول  یوناما ملکی

په دښمنیو کې برخه اخیستي وي، او نه د هغو کسانو مړیني او ژوبلې مستندي کوي چې له بریدونو څخه خوندي وي 

. یوناما د 1ځواکونو طبي او مذهبي پرسونلخو د بشرپالنې د نړیوال قانون الندي ملکي کسان نه دي لکه د وسله والو 

جګړې د عمر نارینه کسان ملکیان یا جنګیالي نه تصور کوي، بلکه دغه ډول قضاوت په حادثه پوري د تړلو موجودو 

/راپور کې نه ئیهحقایقو پر بنسټ کیږي او مستندوي. چیرې چې پوره مالومات نه وي، دغه ډول تلفات په احصا

 ځایوي.

                                                           
 چوکاټ څپرکي وګورئ حقوقي. د زیاتو مالوماتو لپاره د 1 



جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه د خپل راپور او ارزونې څخه د مالتړ په موخه، یوناما په  په وسله واله

کال کې یو بریښنایی ډیتابیس جوړ کړ. ډیتابیس داسې طرح شوی، چې د معلوماتو سیستماتیکه، یوشان او  ۹۱۱۲

کتیک، وسله او نورو کټګوریو په لحاظ اغیزمنه ټولونه او د مالوماتو تحلیل اسانه کوي، چې د جنس، عمر، مرتکب، تا

 د مالوماتو ویشل او تحلیل هم په کې شامل دي.

څرنګه چې په جګړه کې ډیرې غاړې ښکیلې وي، نو یوناما هر ډول هڅه کوي چې د امکان تر حده پوري په دقیق 

ه عملیاتې چاپېلایر ډول په ملکي مرګ ژوبله کې مسؤل لوری په کره او مشخصه توګه په ګوته کړي. خو دا مساله پ

کې د ځېنو اړوندو محدودیتونو لکه د ځینو نظامي عملیاتو ګډ ماهیت، او په ډیرو پېښو کې د لومړنیو سرچینو پاتې 

راتلل چې د ګڼ شمېر نظامي فعالینو یا شورشیانو په منځ کې توپیر وکړي یا داسي حاالت چېرې چې هیڅ لوری د 

 شونې نه ده. یوې پیښې مسؤلیت نه مني له امله تل 

یوناما د ملکي تلفاتو د هرې پیښې لپاره دولت پلوه ځواکونه یا دولت ضد عناصر په ګډه مسؤل ګڼې او یا یې له نظره 

لکه داسي پېښې چې له جګړو څخه د پاتې شونو توکو چاودنې چې یوه لورې ته هم نه شي  ”مرتکب کس مالوم نه وي“

 ړو څخه پاتي شوي وي.منسوبیدالی او یا کیداشي له پخوانیو جګ

د دولت پلوه ځواکونو او د دولت ضد وسله والو ډلو تر منځ د ځمکنیو نښتو پر مهال چې کله ملکی مرګ ژوبله یوه لوري ته 

 هم منسوب کېدای نه شي، نو یوناما داسې پیښه په یوه جال کټګورۍ کې چې دواړو غاړو ته منسوبیږي، اچوي. 

راپور کې احصایې بشپړې دي او مني چې په عملیاتي چاپیلایر کې د محدودیت په پام  یوناما ادعاء نه کوي چې په دغه

 کې نیولو سره کیداي شي د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې پوره راپور یې نه وي ورکړی.

  



 لنډیز 

ه د السرسي وړ زامنو ته تلیفون وکړ، خو د هغوې تلیفونون وې خپلم سم اوریدو سرهله د چاودنې  ”

کړې  ور ژمنه ته د کار موندلو چې دوېچا  ه خپلوانهغ کوره ووتل څو لهنن سهار  هغوي .نه وو

نږدې ټولو روغتونونو ته ځکه نو  کړه،ه ن را هزه د پېښې ځای ته راغلم خو پولیسو اجاز. وه، وویني 

څو ځای ته راغلم ،چاودنې د بیرته چې ژوندي دي یا مړه. زه  –ما ونه موندل  هغوي خو الړمو

او زه  –وفات شوی  دمخه زما مېړه کلونه –. زه کونډه یم تر السه کړمد هغوې جسدونه  وکوالی شم

هغوي چیرې پیدا  اوس هغوي ورک دي. نه پوهیږم چېد خپلو دوه زامنو سره اوسیدم خو یواځې

  2“.کړم

په ځان نیټې  ۱۳مئ د کسانو مور چې ګمان کیږي د کابل ښار په وزیر اکبر خان کې د  ودو د هغو - 

 ۲۹. د راپور د چاپ په وخت دواړه کسان ورک وو. په برید کې وي مرګي برید کې وژل شوي

 نور ټپیان شول.  ۱۲۳ملکي کسان مړه او 

په کې ملکي وګړو ته  هیوادجګړې په ټول  وسله والې کال په لومړۍ نیمایی کې ،  ۹۱۳۲د 

 یا ټپي کړي ملکي وګړي وژلي یې په ورته کچهد تېر کال  سخت زیان اړولی دی، اوه توګه داوامدار

ملکي تلفات )  ۳۹۱۱یوناما  ،تر منځنیټو  ۱۱ د جوند  نیټې او ۳ ي دجنور کال د  ۹۱۳۲د دي. 

کموالی په  سلنې ېتلفاتو د یوملکي و ټول دا د چې ( ثبت کړي،کیدنېټپي  ۱۳۵۳او مړینې  ۳۶۶۹

د ملکي وګړو ژوبله یوه  د ملکي خلکو مړینه دوه سلنه زیاته شوې په داسې حال کې چې کوي. ډاګه

پورې، نیټې  ۱۱تر  جونکال د  ۹۱۳۲ د د لومړۍ نېټې نهي جنورد  کال ۹۱۱۲ د 3سلنه کمه شوې.

  کړي دي. اننور یې ټپی ۱۵۲۱۳ستی او یملکي کسانو ژوند اخ ۹۶۳۳۹ ټولټال جګړې د ېوسله وال

 

د ځمکنۍ  شاهده شوي تمایالت ښیی چې په ټولیز ډولمیاشتو کې م وکال په لومړۍ شپږ ۹۱۳۲د 

له امله ملکي  تاکتیکونود چاودیدونکو توکو  وکم شوي او د ځای په ځای شوی تلفات را له امله نښتو

                                                           
  ۹۱۳۲جون  ۳د قربانیانو د خپلوان سره د یوناما مرکه ، کابل ښار 2 
 ټپیان( ثبت کړي ۱۶۱۱مړه او  ۳۶۱۲ملکي وګړو تلفات )  ۳۹۶۲یوناما د  ،نیټو تر منځ،  ۱۱او د جون د  ۳کال د جنورۍ د   ۶۹۱۳د  3
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۲۰۱۷-۲۰۰۹د ملکي وګړو مرګ او ژوبله د جنورۍ نه تر جون 

وژل شوي ټپیان ټوټل



په کابل ښار کې د ځانمرګي او ډله ییزو څخه جملې  لهد ټولو ملکي تلفاتو  4تلفات زیات شوي.

  سلنه تلفات رامنځ ته شوي. ۳۲بریدونه له امله 

په ملکي  میاشتو کې زیاتره ملکي تلفات د دولت ضد عناصرو لخوا وشپږ یوکال په لومړ ۹۱۳۲د 

چاودیدونکو توکو د تاکتیک د کارولو  وځای شوی پر میشت سیمو کې د بې توپیره او غیر قانونی ځای

 5چاودیدونکو توکو له امله رامنځ ته شوي.په ذریعه د د ځانمرګي بمونو او فشار  ،په ځانګړي ډول –

 6(ټپی کیدنو ۳۱۵۱او  مړینو ۳۲۶ملکي تلفاتو )  ۹۱۲۲د  ځای شوي چاودیدونکي توکي ځای پر

سلنه  ۱۱کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ټولو ملکي تلفاتو  ۹۱۳۲، چې دا د يالمل ګرځیدل

په زمینه  ،7ځانمرګي او ډله ییزو بریدونو دملکي تلفات اکثرا   د دغو وسیلو په نتیجه کېجوړوي. 

نور ملکي کو توکو د چاودنې په نتیجه کې چاودیدوند  په ذریعهاو ورپسې د فشار  کې ترسره شوي

 .منځ ته شويرا تلفات 

و رامنځ ته شوید اوځانمرګو وسیلو په ترڅ کې  ونوچاویدونکو توکو د تاکتیک وځای شویر د ځای پ

له . د کارولو په نتیجه کې را منځ ته شوي ملکي تلفاتو له جملې څخه اکثره هغه یې د ځانمرګو وسیلو

په مستند کولو پیل وکړ، د هرې  ولکي تلفاتد مکال کې  ۹۱۱۲په هغه را وروسته چې کله یوناما 

د ډیرې اندیښنې ه کړې. دمودې په پرتله، یوناما زیاته ملکي مرګ ژوبله مستن نۍپخوانۍ شپږ میاشت

المل  ټپیان( ۵۲۹مړه او  ۹۳۲ملکي تلفاتو )  ۳۳۳۳خبره ده چې ځانمرګي او ډله ییز بریدونه د 

نور  ۱۲۳او  مړه  ملکي کسان ۲۹له امله رګي برید مئ د کابل په منځ کې د ځانم ۱۳. په يګرځیدل

او د تلفاتو د  - ثبت کړې یوناما وه چې کال راپدیخوا تر ټولو مرګونې پېښه ۹۱۱۳د دا   –ټپیان شول 

د ، او د دې سر بیره په اوله نیمایې موده کې ثبت شوي کال  ۹۱۳۲هغو لوړو ارقامو سره چې د 

، تېر کال ثبت شوېاو په ته یې تلفات واړول بریدونه چې سلګونو ملکي وګړو  ې هغهکچ ېلوړ

 8.مرسته وکړه

دوهم ځمکنۍ نښتې د ملکي تلفاتو و وروسته، تاکتیکون د ګډو چاودیدونکو توکو وځای شوی رد ځای پ

د ریکارډ شویو کچو د ملکي تلفاتو  و په پایله کېتنښ ویځمکند کال  ۹۱۳۶په . ومخکښ المل 

میاشتو کې د ځمکنیو نښتو په پایله کې د دولت ضد عناصرو  شپږوکال په لومړیو  ۹۱۳۲د  وروسته،

د تېر کال چې دا  ا ټیټه شوېر وبلهمرګ ژاو دولت پلوه ځواکونو تر منځ د ملکي تلفاتو په برخه کې 

( ټپې کیدنې ۳۱۲۳او مړینې  ۱۱۱ملکي تلفات )  ۳۵۱۲یوناما . ښیېپرتله کمښت  د ورته مودې په

تلفاتو کې د په نښتو له امله  یوسلنه کمښت ښیي. د ځمکن ۳۱ل په نسبت د تېر کادا ثبت کړي چې 

                                                           
چاودیدونکي توکو تاکتیک د سویچ او ماشې ټول انواع احتوا کوي چې په دې کې فشار سره چاودیدونکي ، ځانمرګي، د لېرې کنټرول  وځای شوی رځای پ 4

  دي. يشام آلې کیدونکي ) ریموټ/ مخابرې( او مقناطیسي
ډله ییز بریدونو له امله تلفات د هغه تلفاتو جدا شمېرلي  په وسلواله جګړه کې د ملکي وګړو د خوندي ساتنې په مخکیني راپورونو کې ، یوناما د ځانمرګي او5

 چې هغه چاودیدونکي وسیلې ځانمرګی نه وې، د بېلګي په ډول ، هغه چې د فشار سره چاویدونکي توکي ، مقناطیسي او د لېرې نه کنټرولیدونکي
خاصیتونه  فوټ نوټ وګورئ( او د بریدونو ۲چې چاودیدونکي تاکتیکونه په کې شامل وي )  پامچاودیدونکي توکي وي. ځانمرګي او ډله ییزو بریدونو ته په 

ملکي میشت په بمونو د کارولو له امله د غیر تفکیک نوعیت ولري، چې هغه کنترول کیدای نشي،  وځای شوی رته وي، چې په ځانګړي ډول د ځای پسره ور
کې یو ځای شمېرلي دي. د ډله ییز برید ځینې ملکي تلفات د ډزو په نتیجه کې یا د برید په وخت د نورو  سیمو کې انفجار کوي ، یوناما دغه په دې راپور

کال په لومړۍ نیمایی کې ثبت کړي دهغه  ۹۱۳۲د  وسلو له امله رامنځ ته کیږي، اکثره ملکي تلفات چې په څلور ډله ییز بریدونو کې رامنځ ته شوي او یوناما
    ځای شوي چاودیدونکي توکي کارول شوي. رځای پ مله رامنځ ته شوي چېځانمرګو بریدونو له ا

منې وژنې ترسره شوې وي ) د چاودیدونکي وسیلې له امله هدف وځای شویرکوم چې د ځای پ دا شمېرې د ملکي وګړو د تلفاتو هغه شمېرې دلته نه حسابوي 6 
 وټ نوټ وګورئ(.ف ۳۳چاودیدونکو ټول انواع یو ځای په اړه  وځآی شوی رځای پ

نه زیات ډول وسلې او یو ډول د وسلو څخه ځانمرګی بم و زیات بریدګر، دوه یا دو د یوناما د تعریف له مخې ډله ییز برید الندې عناصر لري: د دوه څخه 7
  ځای شوي چاودیدونکي توکي. راودیدونکي توکي یا موټر کې ځای پوي، د بېلګې په ډول په ځان پورې تړل شوی چ

ډله ییز برید وکړ، چې په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو د  ۳۲کال د اپریل په  ۹۱۳۶د بېلګې په ډول ، یوناما مشاهده کړې چې دولت ضد عناصرو د  8

راسان مه ، داعش یا د خ۹۱د جوالی په  ۹۱۳۶ټپیان شول. په بله داسې پېښه کې د  ۱۱۲کسان مړه او  ۳۶محافظت په ریاست برید وکړ چې له امله یې 
ملکي کسان پکې ووژل شول  ۵۳والیت اسالمي دولت د هغه ځانمرګي برید مسولیت په غاړه واخست چې په کابل کې یې سوله ییز الریون په نښه کړ، چې 

 نور ټپیان شول ۱۳۱او 



د  په تیره بیا –تلفاتو کې کمښت دی په او چاودیدونکو وسلو له امله  وکمښت المل د غیر مستقیم

  9کارول وو. ونوواناد هت پلوه ځواکونو لخوا دول

 یود دولت ضد عناصرو سره د ځکمن موخه یې هڅو چې وامنیتي ځواکونو د هغملي یوناما د افغان 

کوي  د ملګرو ملتونو ماموریت د دې یادونه. هرکلی کوي يول دراکم وملکی تلفاتد  مهال رنښتو پ

و مخ پر سیمد او د دولت ضد عناصرو لخوا  10وبې ځایه کیدل چې د ملکي وګړو دوامداره

: د جنګ ملکي تلفاتو په برخه کې د کمښت د مسلې سره مرسته کړي وي دښایې  کنترول یزیاتیدونک

رامنځ ته د مالي جنګ د احت ته ملکي وګړوښایې لومړۍ کرښې چې هلته کم تاوتریخوالی موجود وي 

تر  ، او ، په ځانګړي ډول په جنوبی سیمه کېفرصت ورکړي د سیمې د پریښودو نه وړاندې کیدو

په کندوز د  شمال ختیځ کې په مقایسوي ډول د دولت ضد عناصرو لخواډیر کمه حده دا کمښت په 

    سره شوی و.کال د اپریل په میاشت کې تر ۹۱۳۶و څرنګه چې یرغلیز برید نه شتون 

د انساني تلفاتو ور اخوا چې د ملکي وګړو د مرګ او ژوبلې له امله رامنځ ته کیږي ، ځمکنۍ نښتې د 

بېځایه کیدل  اندیښنې راوالړوي، چې په دې کې د ټولنو، کورنیو او افرادوخوندي ساتنې په اړه جدې 

، له منځه تلل؛ بشري مرستو ته الس رسی ته زیان اوښتل لکه د کورونو او معیشت ، ملکي شتمنیو

، دې سربیره پر. ېکړ همحدود ازادي خوځښتد  لرنې ته الس رسی اوزده کړو او صحي پام

په سیمو وان، راکټ او ګرینیډ د دې المل کیږي چې د وسلواله نښتو وروسته اه ،چاودیدونکي توکي

ژوبلې المل ګرځي  د ملکي وګړو د مرګ او په بالقوه ډول پایله کېپه ي او ناچاوده توکي پاتې شکې 

 کال ډیر ځل رامنځ ته شوي. ۹۱۳۲، چې دا په 

کال  ۹۱۳۲ل کم کمښت راغلی، خو د کې په ټولیز ډو په برخه ملکي تلفاتود په مقایسوي ډول چې په 

کال کې د ښځو د  ۹۱۳۶زیاتوالی راغلی. په د ماشومانو او ښځو په تلفاتو کې په لومړۍ نیمایی کې 

( ثتب کړي ي کیدنېټپی ۱۶۹او  ینېمړ ۳۲۱ښځو تلفات ) ۶۱۶خالف ، یوناما د  رد کمښت پ تلفاتو

. د ماشومانو تلفات یوه سلنه لوړ شوي زیاتوالی ښیيسلنه  ۹۱چې دا د تېر کال د ورته مودې په پرتله 

کسانو د شمیر شویو  وژل د( ته رسیږي چې دا  ې کیدنېټپ ۳۳۱۳او مړیني  ۱۱۶تلفاتو )  ۳۳۲۲چې 

 نتوکو د زیا ود ناچاود ته په داسې حال کې چې ماشومانوڅرګندوي.  زیاتوالیسلنه  ۲کې  په برخه

او هوایی  يتوک يچاودیدونک په ذریعه یمو کې د فشارخو په ملکي میشت س سخت خطر متوجه و،

   زیاتیدو المل ګرځیدلی.د تلفاتو عملیات په بنیادي ډول د دواړه ښځو او ماشومانو د 

ملکي  ۳۱۱۵ټولټال زیات ملکي تلفات ثبت کړي.  دوامداره ډولتیره بیا کابل ښار په یت په کابل وال

سلنه د دولت ضد  ۲۱( چې کابل کې ثبت شوې د دې ې کیدنېټپ ۵۹۲او  ینېمړ ۹۳۲تلفات ) 

د کابل  11عناصرو لخوا د ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو په پایله کې کابل کې رامنځ ته شوي. 

، لغمان، هرات ، کندوز او وزګان، فاریابارتلفات په هلمند، کندهار، ننګرهار،وروسته زیات ملکي 

 ۱۱د افغانستان د کال په لومړۍ نیمایی کې   ۹۱۳۲د  12کې رامنځ ته شوي دي. فراه والیتونو

                                                           
( ثبت کړي، چې د غیر مستقیمو او ټپیان  ۹۵۶مړه او ۲۲ملکي تلفات )  ۱۵۳نیټو تر منځ، یوناما د  ۱۱او د جون د  ۳جنورۍ د   کال د ۹۱۳۲د  9

سلنه کمښت ښیی، په  ۱۹کال د ورته مودې په نسبت  ۹۱۳۶چاودیدونکو وسلو له امله د ځمکنۍ نښتو په وخت د دولت پلوه ځواکونو لخوا اوښتي ، چې دا د 
 ټپیان( ثبت کړي وو.  ۱۲۶مړه او  ۳۵۱ملکي وګړو )  ۶۶۱داسې حال کې چې یوناما د 

 ۹۲والیتونو د جملې نه په  ۱۱خلک د خپلو کورونو نه د جګړې له امله تښتیدلي، د  ۳۱۵۱۱۱ نیټو تر منځ،  ۱۱او د جون د  ۳جنورۍ د  کال د  ۹۱۳۲د  10

ملګرو کلنو ټیټ عمر لري. منبع : افغانستان د  ۳۵سلنه نجونې او هلکان دي چې د  ۳۵والیتونو کې جبرې بېځایه کیدنه راپور شوې او د بېځایه شویو له ډلې 
 (۹۱۳۲جوالی  ۹۳-۳۲ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر اونیز راپور ) 

 .ټپیان ( ثبت کړي ۲۲۲مړه او  ۹۱۲ملکي تلفات )  ۲۵۶ کال په لومړۍ نیمایی کې په کابل کې ۹۱۳۲یوناما د ځانمرګي او ډله ییزو بریدونو له امله د  11
 ټیبل وګورئ. Aد والیت په کچه د ملکي تلفاتو په اړه  12



والیتونو کې ملکي تلفات ډیر شوي، چې زیاتره یې د دولت ضد  ۳۳په  له جملې څخه والیتونو

  13عناصرو د بریدونو له امله دي. ووسلوال

 

 

 د ملکي تلفاتو منسوبول

سلنو  ۶۲شپږو میاشتو کې د زیاترو ملکي تلفاتو یعني  لومړیوکال په  ۹۱۳۲عناصر د دولت ضد 

سلنه ۳۵. یوناما (سلنه ۳داعش ، سلنه  ۳۲دولت ضد عناصر ژاندهسلنه ، نا پی ۱۱ طالبان) المل شوي

امنیتي ځواکونو  و، دوه فیصده نړیوال وسلنه افغان امنیتي ځواکون ۳۳تلفات دولت پلوه ځواکونو ته ) 

د دولت ضد عناصرو  ،مهال نښتو پر یوځمکن دته منسوب کړي. ډلو(  ووسلوالدولت پلوه او یو فیصد 

سلنه یې د  څلور، ېملکي تلفاتو المل ګرځیدل ېسلن ۳۱ډزو تبادله د د او دولت پلوه ځواکونو ترمنځ 

د پلې جګړې نه د پاتې شویو نا چاوده توکو د چاودنې له مله رامنځ ته شوي او پاتې یوه سلنه یې 

  فیر کولو له امله رامنځ ته شوي. ونو دواناراکټ/هد پورې غاړې د پاکستان نظامي ځواکونو لخوا 

                                                           
الیتونو کې ملکي یوناما په کابل ، کاپیسا، دایکندي ، لغمان، نورستان، فاریاب ، خوست ، پکتیا، جوزجان، بادغیس ، فراه ، غور، هرات ، هلمند او زابل و 13 

  تلفاتو کې ډیر والی ثبت کړی دي.

 

ځانمرګي او ډله ییز 
بریدونه

22%

د ځانمرګي پرته ځای په
ځای شوي چاودیدونکي 

توکي 
18%

ځمکنۍ نښتې
34%

عمدي هدفي وژنې
12%

هوایی بریدونه
4%

دجګړې نه پاتې ناچاوده 
توکي 

7%
نور

3%

د ځای په ځای شوي چاویدونکو 
هټول کاریدونکي تاکتیکون

40%

پېښې د نوعیت په اساس د ملکي وګړو د 
مرګ او ژوبله 



 

 دولت ضد عناصر 

میړینې  ۳۳۱۳ملکي وګړو )  ۱۱۵۲دولت ضد عناصرو ، منځنیټو تر ۱۱ د جوند  او ۳ جنوري د د

د  14سلنه لوړ والی ښیی. ۳۹پرتله په کال  ۹۱۳۶د دا ( ته تلفات اړولي، چې ټپیې کیدنې ۹۱۱۵او 

بریدونو او د دې  وډیر والی عامل د دولت ضد عناصرو لخوا د ځانمرګي او ډله ییزملکي تلفاتو د 

په نتیجه کې  کولو فیرد مهال د مرمیو  د ځمکنۍ نښتو پرخوا له عناصرو سره یو ځای د دولت ضد 

مهال د پولیسو په  د ځمکنیو نښتو پر په خاص ډولپه تصادفي ډول د ملکي وګړو مرګ او ژوبله ده، 

 پوستو بریدونه دي. 

ملکي  ۹۹۶۹ناما دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي، یوچې  څخهجملې  لهملکي تلفاتو  ۱۱۵۲د 

ته  سلنه طالبانو ۱۱ټولو تلفاتو د دې پېښو څخه د یا  –( ې کیدنېټپ ۳۱۱۹او  ینېمړ ۵۱۱تلفات ) 

ستی چې له امله یې ییدونو مسؤلیت په علنۍ ډول په غاړه اخبرد پېښو  ۲۱د  ، دې څخهې منسوب کړ

او  ینېمړ ۳۱۳ملکي تلفات )  ۹۳۲ یوناما ټپیان( اوښتي. ۱۶۳مړه او  ۳۵۶ملکي تلفات )  ۳۳۳

سلنه مسؤلیت د خراسان اسالمي دولت ته منسوب کړی،  پنځهیا د ټولو تلفاتو  –( ې کیدنېټپ ۳۳۱د

 ومړ ۲۱ملکي تلفاتو )  ۹۱۵ستی چې د یبریدونو مسؤلیت په غاړه اخ ۲ډلې د ې چې له دې جملې دغ

 وناپیژاند ټپیان( ۶۱۲مړه او  ۱۲۹ملکي تلفات )  ۲۱۲یوناما پاتې  15ټپیانو( المل ګرځیدلی. ۳۱۱او 

  16.کړیدولت ضد عناصرو ته منسوب 

                                                           
 ټپیان( منسوب شوي دي. ۹۳۱۱مړه او  ۲۲۵ملکي تلفات )  ۱۳۹۹دولت ضد عناصرو ته  ،نیټو تر منځ ۱۱او د جون د  ۳کال د جنورۍ د   ۶۹۱۳د  14
ستی شاملوي او همدارانګه په دې کې هغه پېښې یپه غاړه اخ په علني ډولیې بریدونو مسؤلیت وې د داعش سره تړلي کسان چې د هغک یوناما په دې شمیر 15

وسلوالو  ومخالفد مړه او دوه ټپیان ( ثبت کړي دي او  ۳۳)  کسانو تلفات ۳۲ د ماموریت ،سر بیره .له دېيپه ننګرهار کې داعش ته منسوب دچې شامل دي 
 په جوزجان، سرپل او غور کې خپل ځان داعش معرفي کوي. دغه ډلې ،تول ثبت کړيښت وملکي وګړ ۹۹لخوا 

په نتیجه کې د  بریدونو وځانمرګي او ډله ییز دامله د مسؤلیت د ادعا پرته  له نه وي چې په داسې پېښو کې د فعالینو د پېچلتیا وړیوناما زیاتره وخت د دې  16
 چې کابل کې موجود دي ، ځکه “ترهګرو ډلو ”په شمول د هغه  –د دولت ضد عناصرو ته منسوب کړای شي او ملکي خلکو تلفات په دقیق ډول مشخص 

دولت ضد عناصر
67%

دولت پلوه ځواکونه
18%

د  دولت ضد عناصرو او 
دولت پلوه ځواکونو ته 

منسوب تلفات
10%

نور
5%

په وسلواله جګړه کې د ښکېلو لورو لخوا د ملکي وګړو مرګ او ژوبله 
۲۰۱۷جون -جنوري 



 دولت پلوه ځواکونه 

ټپیان ( دولت پلوه  ۶۳۵مړه او  ۱۹۲ملکي تلفات )  ۲۱۳ کال په لومړۍ نیمایی کې ۹۱۳۲د  یوناما

د  17سلنه کمښت ښیي. ۹۳ځواکونو ته منسوب کړي دي، چې دا د تېر کال د ورته مودې په پرتله 

 ، د بیلګې په توګه، دکارولود  وسلو ود غیر مستقیم کمښت سبب دڅرګند لفاتو په شمیر کې ملکي ت

او مرګ د د ملکي وګړو چې ب دولت پلوه ځواکونو ته منسوچې  – له امله دی د توغولو وانونهاه

 کمښت المل ګرځیدلی.  شمیرو کې دپه  ېژوبل

ه په غیر مستقیم ډول د دولت ضد وسلدولت پلوه ځواکونو لخوا ملکي وګړو ته د په ځانګړي ډول 

اوښتی، وسلې توغول شوي یا د هوایی برید په نتیجه کې زیان مهال  رپ یو نښتود ځمکن له خواوالو 

ټپیان(  ۳۱۲مړه،  ۲۳ملکي تلفات )  ۹۱۹ملکي تلفاتو المل ګرځیدلی. یوناما  وچې د زیات فیر شوي

پرتله په کال د ورته مودې  ۶۱۰۲د دا د هوایی بریدونو له امله رامنځ شوي، چې چې کوم ثبت کړي 

سلنه هم شامل  ۲۶سلنه زیاتوالی ښیی، چې په دې کې د وژل شویو  ۳۴کې په برخه ملکي تلفاتو د 

تلفات  وګړو ته ملکي ۳۳۱کې یو هوایی بمبار وتر سره شویپه یتي ځواکونو لخوا نمد افغان ا 18ده.

ملکي تلفات  ۵۳کې  ونونظامي ځواکونو په هوایی برید ووال( ، خو د نړېنټپیا ۵۳مړه او ۹۲اوښتي ) 

ټپیان ( د  ۹۳مړه او  ۳۹ملکي وګړو تلفات )  ۱۱ټپیان( رامنځ ته شوي. یوناما د  ۱۳مړه او  ۳۱) 

مسؤل نه ده توانیدلي دولت پلوه ځواکونو هغه هوایی بریدونو ته منسوب کړي، چېرته چې یوناما 

په دې اهمیت  زیاتوالید ملکي تلفاتو د هوایی عملیاتو په نتیجه کې  19طرف مشخص کړی.

او جګړه کې د ښکېل کیدو د  هدف ګرځولو معیارد دې  ه توګهکوي چې په دوامدار غوښتنهاوټینګار

  شي.و له سره کتنه نواحتیاطي تدبیروپه مخه په دواړه تهاجمي او دفاعي هوایی عملیاتو کې 

کمښت هر کلی کوي او  کې دپه برخه ملکي تلفاتو شویو منسوب د یوناما دولت پلوه ځواکونو ته 

کال په پاتې موده کې هڅو  ۹۱۳۲امنیتي ځواکونه دې ته رابولې چې د کمښت په هکله د ملي افغان 

ملکي تلفاتو ډیر والی او په دوامداره ډول د ځمکنۍ  په پایله کې د ه ادامه ورکړي. د هوایی عملیاتوت

د دې  ژوبله په جدي توګهاو فیر کیدونکو وسلو له امله ملکي مرګ  ومهال د غیر مستقیم رنښتو پ

 ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي او کمښت ملي پالیسي دې بشپړه او د اهمیت ښکارندوي کوي چې

 تطبیق شي.

 

 مشاهدات

لکه  درلود. دوامشخړې په نه ختمیدونکې توګه  وسله والې مړیو شپږو میاشتو کی په افغانستان کې ولپه کال  ۹۱۳۲د 

 ځمکنۍ ځو دولت پلوه ځواکونو ترمنکې د دولت ضد عناصرو ا نووالیتو د هیواد په ډیروکې  کال ۹۱۳۶په څنګه چې 

، قصبو او ښارونو کې رامنځ ته شوي چې وا یو له بله متفاوت بریدونه په کلوت ضد عناصرو له خد دول نښتې وې او

په دا منعکسوې چې جګړې  وسله والې مړنی نیمایی کې وکال په ل . دپه دې کې بې توپیره تاکتیکونه کارول شوي

د ژوند په هر ممکن اړخ کې ملکي خلک  ، تاوتریخواليمتاثره شویهیواد کې ټول په کومه اندازه د افغانانو ژوند 

و یا یې نور زیانونه له السه ورکړی ا او نظر خپل ژوند ، پښېپه داسې حال کې ملکي وګړو  .وژلي او ټپیان کړي دي

                                                                                                                                                                                     
میاشتو کې طالبانو سره تړلې  وکال په لومړۍ شپږ ۹۱۳۲محدودیتونه لري. له همدې امله یوناما د  برخه کېراټولو په  و داستخباراتی معلومات د یوناما چې

 حقاني شبکې ته کوم برید ندی منسوب کړی. 
 ټپیان( منسوب کړي دي.  ۵۱۲مړه او  ۱۲۶ملکي تلفات )  ۳۹۱۱یوناما دولت پلوه ځواکونو ته نیټو تر منځ،  ۱۱او د جون د  ۳کال د جنورۍ د   ۶۹۱۳د  17 

 ټپیان ( د هوایی عملیاتو په پایله کې ثبت کړي. ۳۱۳مړه او  ۳۲ملکي تلفات )  ۳۶۹یوناما  نیټو تر منځ،  ۱۱او د جون د  ۳کال د جنورۍ د   ۶۹۱۳د  18
 ځواکونه هوایی عملیات ترسره کوي.په افغانستان کې یواځې دولتي  19 

 



، و بوخت ووزده کړپه کې  وپه ټولګی،  وو د سفر پرمهالکونو ړ، په عمومي سکې وو په خپلو کورونو لیدلې چې دوي

ه زراعتي ځمکو ، پ وو ، په دفترونو کېمصروف وو ستلویاخپه خوراکۍ توکو د ، والړ وومانځه په لپه جومات کې 

 .په روغتون کې بستر وویا ، بانکونو ته تللو او ر بوخت ووکاپه کې 

 اما دغه موندنې په وګړو ډیر زیانونه مستند کوي، افغانستان کې د ملکي ټول په داسې حال کې چې دغه راپور په

افغانانو ته رسیدلې نشي  زرګونو کال په اوله نیمایی کې ۹۱۳۲چې د اندازه هغه ټوله  بشري زیانونود بشپړه توګه 

 ۍځمکن ،چې پدې راپور کې ځای شوېد الملونو ور ها خوا ملکي وګړو د وژل کیدو او ټپي کیدو  د کولی. انځور

، کورونه ،  ي. هغوی یې د خپلو سیمو بې ځایه کړراوستی دی جګړې د بې شمیره ملکي وګړو په ژوندون کې بدلون

وې چې د ملکي وګړو الس دې دلیل ش سهولتونو ترڅنګ خراب شوې او دا دو مکتبونه او صحي مرکزونه یې د نور

ته پدې  ټولنو ېمحلي وګړو او ځای .یته کم ش ونو او ګټورو کارموندن، اقتصادي فرصتورسی تعلیم، روغتیایی پاملرنې

دې  او د رکړيکورنی غړي له السه و چې په غیر متوقع حاالتو کې یې خپل دوستان او د دلیل رواني ضربه رسیدلې

  .یو ښکاره حقیقت دی السه ورکړي له هم خپل ژوندچې ګواکې دوی به  د شتون له امله خطر

ساتنی په خوندي ي وګړو د لکد م میاشتو کې د ملکي تلفاتو مخ په اوړیدونکي وضعیت مړیو شپږووکال په ل ۹۱۳۲د 

له کبله په ملکي تلفاتو کې کموالی راغلی دی  مکنیو جګړواړه جدي اندیښنې راپارولې. دا په داسې حال کې ده چې د ځ

امله د ملکي کسانو د نځ د ځمکنیو جګړو له اصرو او دولت پلوه ځواکونو ترمعندولت ضد  دې په شمول چې د او د

حال خپل  موده کې پر لومړۍ نیمایی پهکال  ۹۱۳۶د  خو ملکي تلفات ر کې د پام وړ کمښت لیدل کیږي،مړینې په شمې

 د ماشومانو په مړینه او د ښځو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی.  او يه دپات

درنښت ندی کړی ، بې تفکیکه تاکتیکونه یې کارولي چې  پرلپسې ډولدولت ضد عناصرو د ملکي وګړو ژوند ته په 

سره یې ملکي کسان  ېډول یې ملکي خلک هدف ګرځولي او د نړیوال بشردوستالنه قانون نه په سرغړون په عمدي

وژلي او ټپي کړي. هغه بریدونو ته ادامه ورکړل شوې چې د دولت ملکي مامورین، قومي مشران، دیني علماء، او 

هغه ملکي خلک چې د حکومت د مالتړ ګمان ورباندې کیده هدف ګرځولي. تردې چې کله د دولت ضد عناصرو غیر 

 جملېثره بې تفکیکه او غیر متناسب تاکتیکونه کارولي چې د دې اککې برید په وخت د نظامي ځایونه/شیانو باندې 

هدف په نظر کې د کې د چاویدونکو وسلو انفجارونه دي. دا په دې مانا چې سیمو ملکي میشت په ډیر عمده یې  څخه

ري وخت ډییې  ریقو له الرې داسې طد او  ،نیولو پرته ملکي افغانان تل د داسې بریدونو تر ټولو زیات زیان ګاللی

  ملکي خلکو ته په غیر متناسبه ډول تلفات اړولي دي.

کې د پام وړ کمښت یو مثبت ګام دي. یوناما یادونه کوې په برخه ملکي تلفاتو شویو منسوب د دولت پلوه ځواکونو ته 

تاکید خو له دې سره بیا هم حکومت باید د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي او کمښت پالیسې تصویب کړي. ماموریت 

کال په اوږدو کې په ځمکنیو نښتو  ۹۱۳۲کوي چې د سولې د لوظنامې د پرمختګ پرته، بالقوه امکان شتون لري او د 

غواړي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي  څخهه دې شرایطو کې یوناما د حکومت شدت احتمال په ځای پاتې دی. پ کې د

او کمښت پالیسي تصویب کړي، د عمل کړنالره یې د پلي کیدو په موخه بشپړه کړي، او د دې په اړه په عملي ډول په 

   ت شي.ااهدافو د شتون نه ځان مطمین کړي چې د ټولو عملیاتو په وخت مراع وړ دې کې د لمس

نه د جدي سرغړونو په اړه د حساب ورکولو د نشتوالي اغیز له امله، په ډول د بشر دوستانه قانون  هپه دوامدار

سره، باید کم محاسبه نه کړای شي. یوناما ټینګار کوي  پامملکي تلفاتو ته په  نګړي ډول د دولت ضد عناصرو لخواځا

سرغړونې د ن نه هغه حالت کې رامنځ ته کیږي چې په مدلل ډول د نړیوال بشردوستانه قانوپه چې کله ملکي تلفات 

مرتکب سره د د ګمان کیږي، په شمول د هغه جرایمو چې ممکنه جنګي جرایم وګڼل شي، باید هغه وپلټل شي او یا 

انضباطي اجرات ترسره شي. په  ادارې او یا الرې حساب وشي تر کومه چې په دې پورې مربوط وي او لهمحکمې 

نړیوال بشردوستانه د ده، خو د ملکي وګړو په ناقانونه وژل او یا د زیاتو ملکي تلفاتو چې هلته  هشرایطو پورې مربوط

 د ورته تحقیقاتو ضرورت دي.  سرغړونه شوي وي همڅخه قانون 

د بنیادي اهمیت خبره ده چې د دولت ضد عناصر او دولت پلوه ځواکونه د ښه نیت په اساس ښکیل شي چې په 

زیان ثبت کړي، او د ټولو حاالتو په شمول چې که په هغه کې ملکي وګړو ته تلفات اوښتي وي،  سستماتیک ډول ملکي

ملکي تلفات رامنځ ته کیږي ایا دا د مشروع عمل په نتیجه کې کوم ځای چیرې په نان حاصل کړي که یاو د دې اطم

د ملکي وګړو  کې ول دواړوسبق زده کیدای شي چې په ستراتیژیکي او تاکتیکي ډ و مشقونو څخهکې دي، د تېر

 خوندیتوب تقویه شي او دوی ته په رسیدلی زیان باندې په علني ډول اعتراف وشي. د خسارې د جبران په شمول او



یواځې د همدې کړنو په ترسره کولو د ملکي قربانیانو وقار او حقونه په وسلواله جګړه کې خوندي کیدای او تقویه 

 کیدای شي. 

 وتړلد واله جګړه پورې ه تلفاتو او وسلپه ملکي وګړو  د لکي وګړو د خوندي ساتنې دا راپورد م په وسلواله جګړه کې

راپورهغه عمده میاشتو کې ثبت شوي دي. و لومړۍ شپږکال په  ۹۱۳۲بنیادي بشري حقونو اندیښنې بیانوي کوم چې د 

پاره له کې د ښکېلو لورو لخوا د کمښت تمایالت په ګوته کوي چې ملکي تلفات یې اړولي دي او هغه زیان چې په جګړ

هڅونه کوي چې د راپور موندنې دې د مالتړ را جلبولو او عامه پوهاوي په خاطر د ښکېلو  کړنو ته اړتیا لري. یوناما

  اشخاصو او همکارانو د ملکي تلفاتو د مخنیوي د ګډ هدف په موخه وکارول شي.

 سپارښتنې 

الندې سپارښتنې کوي چې د ملکي وګړو د خوندي ساتنې، د ملکي تلفاتو د مخنیوي یوناما په جګړه کې ښکېلو خواو ته 

په هڅو  د نړیوال بشر دوستانه قانون او د بشري حقونو د قوانینو په رڼا کې د خپل مکلفیت د ترسره کولو په هکله او

 کې د هغوې سره مرسته کوي. 

 دولت ضد عناصر

 فیتونو سره په مطابقت کې:د بشر پالنې د نړیوال قانون الندې مکل 

 په شمول د دولت د کارکونکو، خبریاالنو، بشری حقونو د  په عمدي ډول د ټولو ملکیانو او ملکي ځایونو

مدافعینو، قاضیانو، څارنواالنو، مرستندویه کارکونکو،دیني علماوو، مال امامانو، عبادت ځایونو او د کلتوري 

 په نښه کول ودروئ. مرکزونو

  ځانمرګي او ډله ییزو بریدونو په وخت کې په ځان  د او ځای شویو چاودیدونکو توکو د کارولود ځای پر

استعمال ودروئ، په ځانګړي ډول کله  توکو پورې تړلي یا په موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو

 سربیره غیر قانونيکارول کیږي او له دې  دا توکي په ملکي سیمو کې په بې توپیره او غیر متناسب ډول چې

 د فشار په واسطه فعالیدونکي ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکې په سمالسي ډول ودروئ. 

  د ملکي وګړو د میشت سیمو څخه او هم د ملکي وګړو په میشت ځایونو باندې د هوانونو، راکیټونو او السی

 بمونو فیر کول ودروئ. 

  پلې  اعالمیې د طالبانو د مشرتابه له خوا حملو د مخنیوی په اړهپه ملکیانو او د ملکیانو په میشت ځایونو د

چی د طالبانو غړو ته امر کوي چی د ملکي تلفاتو مخه ونیسي، او د ملکي  الرښودونه پلي کړئ هغه کړئ او

 کسانو د ساتنې په اړه د طالبانو پالیسي علنۍ کړئ. 

 هغه  ړیوال قانون سره په مطابقت کې دي اود ن ورکړئ چې ټول الرښودونه او حکمونه د بشر پالنې ډاډ

تفکیکه بریدونه تر سره کوي، ملکي وګړي وژني او یا یې  کسان مسؤل وګنئ څوک چې په ملکي کسانو بې

ټپي کوي، دا یقیني کړئ چې د دولت ضد عناصر ښوونځي، روغتونونه، کلینیکونه او د بشر پالنې د نړیوال 

په  پلو پوځي موخو لپاره نه کاروي، او د روغتیا پالنې د کارکونکونور خوندي ځایونه د خ قانون له مخې

وړاندې ، د ګوزڼ د واکسیناتورانو او د پولیو د واکسین د کمپاینونو په ګډون د ټولو بریدونو او ګواښونو 

پوهنې او روغتیا پالنې معیاري  ترسره کول ودروئ، او د هر ډول اعمالو د ترسره کولو چې د وګړو

   مخنیوی کوي، ډډه وکړئ.  السرسي د حقونو ته د خدمتونو

 او په کار  د ښځو او نجونو د ګرځیدو په مشروع حق محدودیت، زده کړو ، روغتیا یې پاملرنې ته الس رسی

په  کولو وضع شوي محدودیتونه په سمالسي ډول لرې کړئ ځکه دا په قانون او مذهب کې اساس نه لري او

 مخنیوی وکړئ.  ورکړي فوريموازي محکمو کې د سزا د 

 د افغانستان حکومت 



 سیمو باندې په غیر مستقیم ډول فیر کیدونکي ) چې هدف په سترګو نه لیدل کیږي ( د ملکي وګړو په میشت 

او نورې وسلې او په ملکي سیمو کې هوایي بریدونه ودروئ. په جګړه کې د  هاوانونه، راکټونه، السي بمونه

 لو او پوځې الوتکو د کارولو په تړاو روښانه تاکتیکي الرښودونه او د جګړېنښتو ، د چاودیدونکې وس

 اصول او نورو پروسیجر ) کړنالرې( را منځ ته او پلې کړئ.

 تصویب  په شمول لپاره یې د عمل کړنالرې کولو ملي پالیسي او د پلي مخنیوي او کمولو د ملکي تلفاتو د

 چې موخه یې په جګړه کې د ملکي تلفاتو تدبیرونه شامل شياو اضافي  په کې څرګند اهداف کړئ، چې

 چې د وسله والې منځ ته کول یقیني شي را مخنیوی وي، او د دولت په دننه کې د یوه ځانګړې شوې څانګې

   تي زیان د ټولو پیښو څیړنه وکړي.ښسره د تړلي ملکي خلکو ته د او جګړې

 او منحلول او د  ي پاڅون د خوځښتونو سمالسي بې وسلې کولد ټولو ناقانونه وسله والو ډلو، ملېشو او مل

ستو یافغان امنیتي ځواکونو سره په عملیاتو کې د غیر رسمي ځواکونو ، ملېشو او وسلواله ډلو د برخه اخ

 مخنیوی وشي.

  د پلي کولو   پنځم پروټوکول په رسمي ډول بشپړ کړئ د یو شمیر دودیزو وسلو د کنوانسیون کال ۳۲۵۱د

د پاتې شویو  ره یې تصویب کړئ او د اصالح کونکو تدبیرنو څخه ډاډ ورکړئ چې د جګړې نهکړنال

چاودیدونکو توکو خطر او اغیز را کم کړي او د دې لپاره ملي ظرفیت ال پیاوړی کړئ . د عملیاتو وروسته 

منابع ځانګړي اخستلو لپاره دې  د ککړو سیمو د تطهیر د عملي کړنالرې د پلي کولو او الزمي ګامونو د

 شي.

  په دوامدار ډول د افغان ملی امنیتی ځواکونو ظرفیت لوړولو ته لومړیتوب ورکړئ چې په اغیزمن ډول د

منځه ه چاویدونکو توکو ضد مبارزې قومانده او کنترول وکړای شي چې په دې کې د چاودیدونکو توکو ل

شویو چاودیدونکو توکو سره د مبارزې د ملي  . د ځای په ځای هم شامل دی وړل او د دې استحصال

 ستراتیژی د بشپړ تطبیق لپاره ټولې اړینې سرچینې اختصاص کړئ. 

  د دې ډاډ تر السه شي چې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت پلوه وسله والو ډلو له خوا د بشرپالنې د نړیوال

ونو د قانون او د ښځو د حقونو د قانون د سرغړونو، د نړیوال بشري حقونو د قانون او د بشري حق

او ګرم پیژندل  مسولو ټول موارد څیړل کیږي، او د افغان او نړیوالو قوانینو د غوښتنې مطابق د سرغړونو

 شي. کسانو عدلي تعقیب او هغوي ته سزا ورکړل وشوی

  د جبران لپاره  تهد دې څخه ډاډ چې د نړیوال بشر پالنې قانون او نړیوال بشري قانون د سرغړونو قربانیانو

په موثر ډول عدالت ته د الرس رسي، د غرامت ورکولو ، د خسارې جبران،بیا رغونې او د داسې پېښو د 

د  تکرار مخنیوی تضمین شي او د سرغړونو او غرامت ورکولو د میکانیزم په اړه معلوماتو ته الس رسی

 جنسي او توکمي تبعیض پرته یقیني شي.

 احترام یقیني کړئ، او د  ط د ناپیلو مرکزونو او غړو په حیث طبي مراکزو تهصحي پرسونل او صحي وسای

  ته السرسي لري. دې ډاډ ورکړئ چې د افغانستان ټول وګړي معیاري پوهنې او د روغتیا پالنې خدمتونو

  ځواکونوته نړیوال نظامي

 د ملي پالیسي د تطبیق په  په هکلهکمولو  د وسلوالو نښتو د ترسره کولو په وخت کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او

په جوړولو کې ورسره مرسته وکړئ  مناسبې عملي کړنالرې برخه کې د افغانستان د حکومت مالتړ وکړئ، او د

 . ولري چې د جګړې په وخت د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره څرګند اهداف

  په پالیسې او عملیاتې  کال نه وروسته ۹۱۳۲کې د د افغان امنیتي ځواکونو په روزلو او د سرچینو په چمتو والي

د کمولو د حمایت دا چارې باید تاکتیکي کچو ته هم وغزولې شي او په  کچو کې مرستو ته ادامه ورکړئ ،

په غیر مستقیم ډول د وسلو د فیر کولو او پوځې الوتکو د کارولو په حواله د ملکي تلفاتو د را  ځانګړي توګه،



په  اړتیا ته پاملرنه وشي چې له امله یې د نړیوال بشر دوستانه قانون روزنې او مناسب پرتوکولکمولو تدابیر ، 

    مطابقت کې خپل مکلفیت سرته رسول یقیني شي.

 کال وروسته د ځای پر  ۹۱۳۲د  د افغان ملي امنیتي ځواکونو د مالتړ دوام څو قومانده او کنترول په الس کې ونیسي او

 و توکو په ضد د مبارزې عملیات ، د دې په له منځه وړلو او استحصال کې مرسته وکړئ.ځای شویو چاویدونک

   دافغان ملي امنیتي ځواکونو سره باید مالتړ ته دوام ورکړی ترڅو د دوی ظرفیت لوړ او وشی وکولی چې د جنګ

دافغانستان په دولت باندې د  کوم چې دغه مکلفیت پاتې شونې او ناچاودیدونکې توکې په نښه ، پاک او له منځه یوسي

تصویب په وخت کې  نو دودیزو وسلو د کنوانسیون د پنځم پروتوکول دیکال د ځ ۳۲۵۱بشرپالنې د نړیوال قانون او د

 ایښودل شوی وه.

 ښکیل وي، د  په شمول نړیوال نظامي ځواکونه، استخباراتي ځواکونو د هغو عملیاتو په هکله په کومو کې چې د

څیړنو ته ادامه ورکړئ  ادعاوو په صورت کې د عملیاتو وروسته شفافیت ډاډ من کړئ ، بیا کتنې اوملکي تلفاتو د 

په حواله دې د عملیاتی  تالشۍ په ځانګړې ډول د هوایې بریدونو او د بې پیلوټه الوتکې د عملیاتو په شمول، د

قانون او نړیوالو بشري حقونو د  او حساب ورکونې کې پرمختګ راشي چې عملیات د بشر پالنې د نړیوال اجراتو

خساري جبرانول  کسانوته د قانون سره په مطابقت کې تر سره کیږي او د پېښې قربانیانو او ژوندي پاتې شویو

  اطمیناني کړئ.
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په جګړه کې د ښکېلو لورو لخوا د ملکي خلکو وژنه 
۲۰۱۷-۲۰۰۹د جنورۍ نه تر جون 

دولت ضد عناصر دولت پلوه ځواکونه نور ټوټل

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

جنوب 1123 1559 1216 891 1093 1393 1317 1500 1417

مرکزي سیمه 314 351 447 464 612 697 690 1116 1254

ختیځ 329 440 697 437 671 856 952 741 702

جنوب ختیځ 445 551 875 664 598 615 766 446 517

لودیځ 158 156 219 208 404 422 297 395 483

شمال 61 93 98 318 331 563 370 518 469

شمال ختیځ  35 113 363 147 187 311 548 543 379

مرکزي لوړه سیمه 27 8 1 9 25 38 42 8 22
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د زون په کچه د ملکي وګړو مرګ او ژوبله 
۲۰۱۷-۲۰۰۹جون -جنوري 


