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 پھ وسلھ والھ ج�ړه کې د ملکي و�ړو د ساتنې پھ اړه شپږ میاشتني وروستي معلومات

پورې ٣١کال د جنوري لھ لومړۍ نٻ�ې �خھ د جون تر  ٢٠١٩د   

 

 
لومړیو شپږو میاشتو کې، وسلھ والې ج�ړې ملکي و�ړو تھ د پام وړ زیان اړول جاري ساتلي، چې پھ کال پھ  ٢٠١٩د 

زر�ونو یې �پي او وژلي، کورن� یې لھ خپلو کورونو بٻ�ایھ کړي او د پوھنې او روغتیا پھ �ډون یې اړین خدمتونھ 
 ١٣۶۶ملکي تلفات ( ٣٨١٢، یوناما پورې ٣١کال د جنوري لھ لومړۍ نٻ�ې �خھ د جون تر  ٢٠١٩اغیزمن کړي. د 

 ٢٠١٢چې دا   سلنھ کموالی پھ ډا�ھ کوي ٢٧کال د ورتھ مودې پھ پرتلھ  �٢٠١٨پیان) مستند کړي، چې د  ٢۴۴۶مړه او 
کال پھ دویمھ ربع کې د �پي ملکیانو  ٢٠١٩. پھ داسې حال کې چې د کال راھیسې پھ شپږو میاشتو تر �ولو کم تلفات دي

عې لھ شمیر سره د پرتلې وړ دی، یوناما پھ روان کال کې د لومړۍ ربعې پھ پرتلھ پھ دویمھ کې د شمیر د لومړۍ رب
کال پھ لومړۍ ربع کې مستند شوي جریانونو دوام  ٢٠١٩سلنھ زیاتوالی مستند کړی. د  ٢٧ملکي و�ړو پھ مړینھ کې 

ي. دولت پلوه �واکونو تھ منسوب شوې درلود. دولت ضد عناصر ال اوس ھم د زیاترو ملکي تلفاتو د پی�یدو المل د
  ) لھ ھغې زیاتھ ده چې د دولت ضد عناصرو لھ خوا اړول شوې.ينھ د ملکي مړینھ (�ول�ال تلفات

کم�ت د ھغھ احتیاطي تدابیرو لھ املھ دی چې دوي د ملکي  وطالبان ادعا کوي چې دوي تھ منسوب شوي ملکي تلفات
و�ړو د خوندې ساتنې پھ موخھ اخستې. دولت پلوه �واکونھ وایی چې د ولت ضد عناصرو لھ خوا ملکي و�ړو کې 

د اخستنې لھ املھ دي چې د دولت ضد عناصرو بریدونھ یې پھ شا تمبولي او پھ  وکم�ت اصال د دوي د اغیزمن تدابیر
  یې د ملکي و�ړو د میشت سیمې خوندي کړي. من ډولاغیز

د �انمر�و بریدونو او �مکنیو ن�تو لھ املھ کموالی ھغھ اصلي فک�ورونھ وو چې د ملکي تلفاتو پھ عمومي پھ �ولیز ډول 
 .لوړه شوېپھ داسې حال کې چې د ھوایي او چا�یزو عملیاتو پھ پایلھ کې ولسي مرګ ژوبلھ کموالي کې یې ونډه درلوده 

کال پھ لومړۍ  ٢٠١٩کال پھ پرتلھ د  ٢٠١٨د دولت ضد عناصرو لھ خوا د �ای پر �ای شویو چاودیدونکو توکو،. د 
سلنھ راکم شوي، پھ داسې حال کې چې دولت پلوه  ۴٣نیمایي کې دولت ضد عناصرو تھ منسوب شوي ملکي تلفات 

  سلنھ لوړ شوي.  �٣١واکونو تھ منسوب شوي ملکي تلفات 
کال پھ لومړۍ نیمایي کې �مکن� ن�تې د ملکي تلفاتو مخکښ المل ��ل کیږي، چې د �ولو تلفاتو یو پر درې  ٢٠١٩ د

د  ١سلنھ کموالی پھ ډا�ھ کوي. ١۶کال د لومړۍ نیمایي پھ پرتلھ  ٢٠١٨برخھ یې اړولې. خو لھ دې سره سره، دا د 
کارونھ د ملکي تلفاتو دویم مخکښ المل و، چې یو �ای و انتحاري او غیر انتحاري �ای پر �ای شویو چاودیدونکو توک

                         
سلنه راکم شوی، کوم چې د  ۱۲ترمن� د وسله والو ن�تو شمیر  ۳۰کال د جنوري د لوم�ۍ او جون د  ۲۰۱۹کال د ورته مودې په پرتله د  ۲۰۱۸د مل�رو ملتونو د امنیت او خوندیتوب �ان�ې له معلوماتو سره سم، د  ١

  سلنه کموالي سره د تناسب وړ دی. ۱۶تلفاتو کې د �مکنیو ن�تو له امله په ملکي 
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د ھوایي عملیاتو پھ پایلھ  ٢سلنې المل شوي. ٢٠سلنې او غیر انتحاري ھغھ یې د  ٢٨انتحاري ھغھ یې د �ول�ال تلفاتو د 
  ٣کال کې د ورتھ مودې پھ پرتلھ د پام وړ زیاتوالي �یي. ٢٠١٨سلنھ جوړوي، چې پھ  ١۴کې اړول شوي تلفات 

  
ھغھ ولسي و�ړي چې پھ کابل، ھلمند، نن�رھار، فاریاب او غزني والیتونو کې ژوند کوي، تر �ولو زیات اغیزمن 

یوناما پھ شمالي او شمال ختی�و سیمو پھ �ان�ړي ډول پھ بلخ، بغالن او تخار والیتونو کې پھ ملکي تلفاتو کې   ٤شوي.
عمومي زیاتوالی او دغھ راز پھ پکتیکا والیت کې پھ ولسي مرګ ژوبلھ کې پھ �ان�ړي ډول د ژوبلې پھ پرتلھ پھ مړینھ 

 کې د پام وړ زیاتوالی مالحظھ کړی. 

 
 لھ شخړه��ې او وسلھ وا

  
��ې ال اوس ھم پھ افغانستان کې د وسلھ والې شخړې لھ املھ پھ نا متناسب ډول اغیزمنې کیږي، د ژوند لھ السھ 
ورکولو، �پي کیدلو، د ج�ړې اړوند بٻ�ایھ کیدنې، اقتصادي نا امن�، او بنس�یزو خدمتونو تھ د الس رسي لھ نشتون �خھ 

وړاندې نا برابري او لھ تبعیض ډکې کړنې زیاتوي، کوم �ھ چې لھ جنسي  کړیږي. وسلھ والھ ج�ړه دغھ راز د ��و پھ
  او د جنډر پر بنسټ تاوتریخوالي سره د ھغوي مخ کیدل زیاتوي.

 ٢٨۶مړې او  ١۴۴تلفات ( ۴٣٠پورې، وسلھ والې ج�ړې د  ٣٠کال د جنوري لھ لومړۍ نٻ�ې �خھ د جون تر  ٢٠١٩د 
سلنھ کموالی پھ ډا�ھ کوي. �مکن� ن�تې د ��و د تلفاتو  ٢٢مودې پھ پرتلھ  کال کې د ورتھ �٢٠١٨پ�) اړولي، چې پھ 

مخکښ المل و، چې پھ تعقیب یې د انتحاري او غیر انتحاري �ای پر �ای شویو چاودیدونکو توکو �ډه کارونھ او ھوایي 
  سلنھ جوړوي. ١١عملیات مخکښ الملونھ ��ل کیږي. د ��و تلفات د عمومي �ول�ال تلفاتو 

دولت ضد عناصرو د موازي عدلي جوړ�تونو لھ الرې پر ��و د ادعا شویو "غیر اخالقي" کړنو پھ تور د ناقانونھ 
د سرپل والیت  ۴سزا�انو جاري کول او دغھ راز یې د ھغوي ھدفي وژنې جاري ساتلي. د مثال پھ ډول، د جنوري پر 

                         
سلنه یــې اړولي. د مل�رو  ۴۵خک� المل و، چې د �ول�ال تلفاتو کال له لوم�یو شپ�و میاشتو سره پرتله شوي کله چې د انتحاري او غیر انتحاري �ای پر �ای شوي چاودیدونکي توکي په ��ه د ملکي تلفاتو م ۲۰۱۸دا د  ٢

سلنه راکم شوی، چې په  ۵۴سلنه راکم شوي، چې له امله یــې د ملکي تلفاتو شمیر  ۲۰و خوندیتوب �ان�ې له معلوماتو سره سم، د انتحاري او غیر انتحاري �ای پر �ای شویو چاودیدونکو توکو بریدونه ملتونو د امنیت ا
  زیان کې راکم شوی تناسب په ډا�ه کوي.

کال په لوم�ۍ  ۲۰۱۹کال په پرتله، د  ۲۰۱۸، د سلنې المل شوي. د مل�رو ملتونو د امنیت او خوندیتوب د �ان�ې له معلوماتو سره سم ۷ي عملیاتو د �ولو ملکي تلفاتو د کال په لوم�یو شپ�و میاشتو کې هوایــ ۲۰۱۸د   ٣
  سلنه زیاتوالی راغلی. ۳۹ه شمیر کې سلنه زیات شوی، په داسې حال کې چې د دې تاکـتیک له امله د ملکي تلفاتو پ ۳۱نیمایــي کې د هوایــي بریدونو د شمیر 

�پیان)؛ او   ۱۸۳م�ه او  ۸۸ملکي تلفات ( �۲۷۱پیان)؛ فاریاب:  ۲۳۸م�ه او  ۱۶۳ملکي تلفات ( �۴۰۱پیان)؛ نن�رهار  ۲۸۰م�ه او  ۱۶۰ملکي تلفات ( �۴۴۰پیان)؛ هلمند:  ۰۱۴م�ه او  ۶۳ملکي تلفات ( ۳۴۷کابل:  ٤
  �پیان). ۱۰۹ وم�ه ا ۷۷ملکي تلفات ( ۱۸۶غزني: 

 �
���� �  سلنه ۳۳:  �مک��

 مل� تلفات ۱۲۷۴
 )���ان ۹۸۵م�ە او  ۲۸۹(

غ�� انتحاري �ای پر �ای شوي 
:سلنه ۲۰: چاود�دون�� تو��   

 
مل� تلفات ۷۶۲  

)���ان ۶۱۵م�ە او  ۱۴۷(  

� ب��دونه � او ډله ی��
سلنه ۸: �انمر��  

 
مل� تلفات ۳۰۳  

)���ان ۲۴۴م�ە او  ۵۹(  

� عمل�ات سلنه ۱۴: �وا��  
 

مل� تلفات ۵۱۹  
)���ان ۱۵۶م�ە او  ۳۶۳(  

 �
�

� وژ�
�

سلنه ۱۰: �د�  
 

مل� تلفات ۳۸۳  
)���ان ۱۵۵م�ە او  ۲۲۸(  

� چاود�دون�� تو�� 
�

 ۷: له ج��ې �خه �اته شو�
 سلنه

مل� تلفات ۲۶۴  … 

و عمل�ات �  سلنه ۶: چا���
 مل� تلفات ۲۱۸

 )���ان ۵۹م�ە او  ۱۵۹(

 سلنه ۲: نور
 مل� تلفات ۸۹

 )���ان ۴۸م�ە او  ۴۱(

� مل�� تلفات
د پ��و د نوع�ت له م��

�ال له جنوري تر جون پورې  ۲۰۱۹د 

 : � د �ای پر �ای ش��و چاود�دونکو توکو انتحاري او غ�� انتحاري پ����
سلنه ۸۲  
مل� تلفات ۱۰۶۵  

���ان) ۸۵۹م�ە او  ۲۰۶(  
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تور پھ دورو ووھلھ. دغھ سزا د زیات شمیر خلکو پھ  کلنھ ��ھ د زنا پھ ٢۵پھ سانچارک ولسوال� کې، طالبانو یوه 
کلنھ ��ھ او د ھغې  ٣٠، د فاریاب والیت پھ قیصار ولسوال� کې، طالبانو یوه ٢٧شتون کې ترسره شوه. د جون پر 

درې کلن ماشوم پھ خپل کور کې د خوب پر مھال وروستھ لھ ھغې پھ ډزو ووژل کلھ چې یې خاوند، ھغھ پھ زنا تورنھ 
 و پھ اړه یې طالبانو تھ شکایت وکړ.کړه ا

  
 ماشومان او وسلھ والھ شخړه 

 
روان  اغیز بد کال پھ لومړۍ نیمایي کې، د ج�ړې اړوند تاوتریخوالي پھ افغانستان کې پر ماشومانو خپل  ٢٠١٩د 

ر �وون�یو ساتلي، پھ �ان�ړي ډول د ھغو �وا�ونو چې ھغوي ورسره لھ ج�ړې �خھ د پاتې شونو چاودیدونکو توکو، پ
او روغتونونو د بریدونو، او د ج�ړې د �کیلو خواوو لھ خوا د �مارنې او کارونې د زیانمنتوب لھ املھ مخ دي. د 

  ماشومانو پھ وړاندې د بچھ بازۍ پھ �ډون د جنسي تاوتریخوالي لپاره روان معافیت یوه جدي اندٻ�نھ ��ل کیږي. 
�پیان) مستند کړي. دا پھ  ٨٨٠مړه او  ٣٢٧تلفات ( ١٢٠٧کال پھ لومړیو شپږو میاشتو کې د ماشومانو  ٢٠١٩یوناما د 

سلنھ د �مکنیو ن�تو  ۴١سلنھ کموالی پھ ډا�ھ کوي. د ماشومانو د �ولو تلفاتو  ١٣کال کې د ورتھ مودې پھ پرتلھ  ٢٠١٨
او پھ تعقیب یې د انتحاري او غیر انتحاري �ای پر �ای شویو چاودیدونکو توکو د �ډې کارونې او لھ ج�ړې �خھ د 
پاتې شونو چاودیدونکو توکو لھ املھ رامن� تھ شوې. د ماشومانو تلفات د �ول�ال عمومي تلفاتو نږدې یو پر درٻمھ برخھ 

  جوړوي. 
جوړوي. د  کال  -سلنھ  ٨۴خھ د پاتھ شونو چاودیدونکو توکو لھ املھ د ملکي تلفاتو زیاتره برخھ ماشومان لھ ج�ړې �

پھ لغمان والیت کې یوه �وون�ي تھ �ٻرمھ پھ یوه پٻ�ھ کې، لھ ج�ړې �خھ پاتھ شونې یوې چاودیدونکې  ١۴د اپریل پر 
لھ نوموړې وسیلې سره پھ لوبو پیل وکړ. دغھ  وسیلې ھغھ مھال اووه ھلکان ووژل او اتھ نور یې �پي کړل کلھ چې یې

تلفات لھ دې املھ پھ �ان�ړي ډول ھٻ�وونکي دي �کھ چې د ماین پاک� د پرو�رام لھ الرې پھ بشپړ ډول د مخنیوي وړ 
  دي، د کومو لپاره چې اغیزمن شویو سیمو تھ لھ خنډ پرتھ السرسی خورا مھم دی. 

ھلکانو �مارنھ او کارونھ تایید کړې.  ٢۶کلونو ترمن� د  ١٧او  ١٢یوناما د کال پھ لومړیو شپږو میاشتو کې،  ٢٠١٩د 
یې د طالبانو لھ خوا د ج�ړې، چاودیدونکو توکو د �ای پر �ای کولو، وسلو د لیږد، جاسوس�  ٢٣لھ دغو ھلکانو �خھ 

لھ خوا وسلھ والو ډلو ت پلوه او د خپلو اډو د امنیت لپاره کارول شوي. درې ھلکان د افغان ملي امنیتي �واکونو او دول
  د ساتونکو پھ �یر، د وسلو د لیږد، �زمو او یا د جنسي اھدافو لپاره کارول شوي. 

ترمن�، یوناما د ج�ړې د �کیلو خواوو لھ خوا د جنسي تاوتریخوالي  ٣٠کال د جنوري د لومړۍ او جون د  ٢٠١٩د 
لھ خوا او پر دریو  دولت ضد عناصرودوو نجونو د کړي چې پن�ھ ماشومان پھ کې شامل وو. پر  ثبت�لور پی�ې 

لھ خوا جنسي تیری شوی یا د بچھ بازۍ لپاره کارول  وسلھ والھ ډلو ھلکانو د افغان ملي امنیتي �واکونو او دولت پلوه
شوي. د دغو پی�و پھ اړه د کم راپور ورکوونې پھ پام کې نیولو سره، دغھ شمیرې پھ ھیواد کې تر ډیره د ستونزې 

صلي کچھ نھ منعکسوي، او کھ پھ اړه یې ھم راپور ورکړل شي، د خورا سختو حساسیتونو او د قرباني او شاھدانو د ا
  ساتنې د اندٻ�نو لھ املھ یې تاییدول خورا ستونزمن دي.  

د وسلھ . ا�ر کھ مرتکبین د یوناما پھ تخار والیت کې د بچھ بازۍ پھ تور د دوو مرتکبینو د محاکمھ کیدو یادونھ کوي
د دغھ ډول جدي سرغړونو د �یړنو او عدلي تعقیب او د جزا د  وال �واک یا وسلھ والو ډلو غړي ندي خو دا محاکمھ

احکامو د تطبیقولو لپاره د چارواکو  يکال پھ فبروري کې نافذ شوی د بچھ بازۍ پھ اړه د نو ٢٠١٨نوي قانون چې د 
ھم د بچھ بازۍ پھ زیاترو قضیو کې معافیت یوه معمولھ چاره ده او  اراده پھ ډا�ھ کوي. خو لھ دې سره سره، ال اوس

قربانیان لھ پیغور او د �ولنې لھ انزوا سره مخ کیږي. یوناما دولت ھ�وي �و خپلې ھ�ې زیاتې کړي �و د بچھ بازۍ 
 قضیې و�یړي او مرتکبین یې �رفتار او تر عدلي تعقیب الندې ونیسي. 

  
  روغتیایي خدمتونھ اغیزمنويھغھ پٻ�ې چې �وونیز او 

 
داسې پی�ې مستندې کړي چې پوھنھ یې اغیزمنھ  ٢۵ترمن�، یوناما  ٣٠کال د جنوري د لومړۍ او جون د  ٢٠١٩د 

کړې، او زیاتره یې د کال پھ لومړۍ ربع او پھ �ان�ړي ډول د ھیواد پھ لویدی�و، ختی�و، شمال ختی�و او مرکزي سیمو 
کال د جنوري او اپریل ترمن� پھ فراه والیت کې د ھغو بریدونو پھ �ډون  ٢٠١٩خوا د کې پی�ې شوي. د طالبانو لھ 

پٻ�ې طالبانو تھ منسوب شوي. د مثال پھ ډول، د  ١۶چې پھ فراه والیت کې یې د نجونو �وون�ي پھ ن�ھ کړي وو، 
ھ وسیلھ یې یو �وون�ی والوزاوه. ، پھ فراه والیت کې طالبان یوه �وون�ي تھ ننوتل او د چاودیدونکو توکو پ١۴اپریل پر 

زده کوونکو زده  ١٠٠٠دغې چاودنې د �وون�ي ودان� پھ جدي تو�ھ زیانمنھ کړه، چې پھ موقت ډول یې د شاوخوا 
�وون�ي تھ د طالبانو لھ خوا پھ روان کال کې اور  ھمدغھدویم �ل و چې ھمدې کال کې کړې لھ خنډ سره مخ کړې. دا 

وروستھ، پھ مئ د خوندیتوب پھ اړه خبرو ردوي. د یوناما لھ خوا لھ طالبانو سره تر  ې پٻ� هدواړ ورتھ شو. طالبان دغھ
او جون میاشتو کې پھ فراه والیت کې د �وون�یو پھ ضد کومھ پٻ�ھ نھ ده ثبت شوې. سربیره پر دې، دوه پٻ�ې چې 

کړې داعش/د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې تھ ، درې پٻ�ې افغان ملي امنیتي �واکونو تھ ، یوه اغیزمنھ پوھنھ یې 
  . شويپٻ�ھ نړیوالو نظامي �واکونو تھ ، او پاتې درې پٻ�ې پھ �ډه �ولو تھ منسوب 
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ه یې د کال داسې پٻ�ې مستندې کړي چې روغتیایي مرکزونھ او اړوند کارمندان یې اغیزمن کړي، او زیاتر ٣٨یوناما 
پٻ�ې طالبانو  ٢۵پھ لومړۍ ربع او پھ �ان�ړي ډول د ھیواد پھ ختی�و، جنوبي، او شمالي سیمو کې تر سره شوې. یوناما 

تھ، اووه افغان ملي امنیتي �واکونو تھ، دوه نړیوالو نظامي �واکونو تھ او پاتې پٻ�ې نامعلومو دولت ضد عناصرو او 
 ١٣، طالبانو د نورستان والیت پھ �لورو ولسوالیو کې ٢٠مثال پھ ډول، د اپریل پر �ډو منسوبَونو تھ منسوبې کړي. د 

 ٢۴کلینیکونھ د ھغوي د خدمتونو د برابرولو پھ غو�تنھ کې د پاتې راتلو لھ املھ پھ زور وتړل. دغھ کلینیکونو د مئ تر 
، طالبانو د بغالن ١٢شول. د مئ پر  پورې تړلي پاتې وو، او د قومي مشرانو تر من��ړیتوب وروستھ بیرتھ پرانیستل

  نور کلینیکونھ پھ زور وتړل. دغھ کلینیکونھ پھ ھماغھ اون� کې بٻرتھ پرانیستل شول.  ١١والیت پھ �لورو ولسوالیو کې 
، پھ زابل والیت کې د افغان ملي پولیسو افسرانو د روغتون دوه کارمندان لھ دې املھ �پي کړل چې د روغتون ۵د مئ پر 

. یو سړی د افغان ملي پولیسو لھ خوا پھ چې دوي ھلتھ د ورت� کو�ښ کولو ه یې زر تر زره خالصھ نھ کړهدرواز
ډزو وویشتل شو او بل یې وډبول شو. پولیسو د روغتون د ودان� دننھ د سپکو وسلو ډزې وکړي او یو ناروغ یې د 

  ه ورځ وروستھ بیرتھ خوشې شو. طالبانو پھ تور ونیوه. نوموړی شخص د قومي مشرانو پھ من��ړیتوب یو
پر  ) آی سي آر سينړیوال سره صلیب (، طالبانو پھ �ول افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې او ١١د اپریل پر 

کال پھ دویمھ ربع کې ھی�  ٢٠١٩فعالیتونو بندیز ول�اوه، چې لھ املھ یې د واکسیناسیون �ول کمپاینونھ بند شول. د 
ن د نورو وسیلو (لکھ د الس رسي نھ وړ ماره شوی، سره لھ دې چې لھ یوه میلیون �خھ زیات ماشوکمپاین نھ دی ترس

) لھ الرې د پولیو ضد  مسافرینو واکسین کول ھیواد نھ تلونکي او د لھ خوا واکسین دایمي �یمونھ�ر�نده سیمو کې د 
�ل کیږي چیرې چې د پولیو ناروغي شتون واکسین شوي. افغانستان پھ نړۍ کې یو لھ ھغو کم شمیر ھیوادونو �خھ �

نھھ دغھ پی�ې لھ ھغو سیمو  ٥پی�ې راپور شوي. ١٠کال کې یې  ٢٠١٩پی�ې او پھ  ٢١کال کې یې  ٢٠١٨لري، چې پھ 
السرسي لھ ستونزې سره مخ  واکسینو تھ راپور شوي چې د دولت عناصرو لھ خوا د بندیز یا د روانې ج�ړې لھ املھ د

 وې. 
  

  د دولت ضد عناصر
 
مړه او  ۵٣١ملکي تلفات (١٩۶٨پورې، دولت ضد عناصرو  ٣٠کال د جنوري لھ لومړۍ �خھ د جون تر  ٢٠١٩د 

د �انمر�و بریدونو  ٦سلنھ کموالي پھ ډا�ھ کوي. ۴٣کال کې د ورتھ مودې پھ پرتلھ  �٢٠١٨پیان) اړولي، چې پھ  ١۴٣٧
ملکي تلفاتو کې د پام وړ کموالي پھ �ان�ړي ډول د داعش/د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې لھ خوا، لھ لھ املھ پھ 

  دغھ عمومي جریان سره مرستھ کړې. 
سلنھ یې داعش/د اسالمي دولت  ١١سلنھ یې طالبانو،  ٣٨سلنھ دولت ضد عناصرو ، چې  ۵٢یوناما د �ولو ملکي تلفاتو 

 لنھ یې نا معلومو دولت ضد عناصرو تھ منسوب کړي. خراسان والیت ډلې، او درې س
  

  د �ای پر �ای شویو چاودیدونکو توکو انتحاري او غیر انتحاري بریدونھ
 

کال پھ لومړۍ نیمایي کې د �ای پر �ای شویو چاودیدونکو توکو  ٢٠١٩کال پھ پرتلھ د  ٢٠١٨دولت ضد عناصرو د 
ترسره کړي، چې د دغھ ډول تاکتیک �خھ پھ ملکي تلفاتو کې د اړوند کموالي د لوړې کچې کم شمیر �انمر�ي بریدونھ 

کال پھ  ٢٠١٩المل شوی. د دولت ضد عناصرو لھ خوا د �ای پر �ای شویو چاودیدونکو توکو �انمر�ي بریدونھ د 
مایي پھ پرتلھ کال د لومړۍ نی �٢٠١٨پیان) المل شوي، چې د  ٢۴۴مړه او  ۵٩ملکي تلفاتو ( ٣٠٣لومړۍ نیمایي کې د 

 ٢۶٨طالبانو د �ای پر �ای شویو چاودیدونکو توکو نھھ بریدونھ ترسره کړي چې  ٧سلنھ کموالی پھ ډا�ھ کوي. ٧٩
اسالمي دولت ډلې دوه خراسان والیت یې اړولي پھ داسې حال کې چې داعش/د  �٨پیان) ٢٢۴مړه او  ۴۴ملکي تلفات (

 �٩پیان) یې پیښ کړي. ١٩مړه او  ١۵ت (ملکي تلفا ٣۴دغھ ډول بریدونھ ترسره کړي چې 
کال پھ لومړیو شپږو میاشتو کې د �ای پر �ای  ٢٠١٩پھ لومړۍ ربع کې د راپور شویو جریانونو برعکس، یوناما د 

شویو چاودیدونکو توکو د غیر انتحاري بریدونو لھ املھ پھ ملکي تلفاتو کې کموالی مستند کړی. د دې تر�ن� یوناما لھ 
د دولت ضد عناصرو لھ خوا د ناقانونھ فشاري ماینونو د دوامدارې بې توپیره کارونې یادونھ کوي، کومھ  اندی�نې سره

د فشاري ماینونو  �١٠پیان) المل شوې او زیاتره یې طالبانو تھ منسوب شوي. ١۴٧مړه او  ۵٨ملکي تلفاتو ( ٢٠۵چې د 
د پھ جنوبي سیمو کې رامن� تھ شوې. د مثال پھ ډول د د پی�و لھ نیمایي زیاتھ برخھ چې ملکي تلفات یې اړولي د ھیوا

، پر یوې نقلیھ وسیلې چې د کندھار والیت پھ ډنډ ولسوال� کې یې سفر کاوه د طالبانو لھ خوا د سړک غاړي ١١جون پر 
پي �ای پر �ای شوې فشاري ماین وچاود، چې لھ املھ یې پھ مو�ر کې سپاره دوه نارینھ ووژل شول او �لور ماشومان �

                         
  دغه ان�رنی� پا�ه و�ورئ: ٥

http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/#weekly-country-updates-as-of-10-july- 2019-0  
  �پیان) منسوب ک�ي. ۲۳۱۶م�ه او  ۱۱۴۲ملکي تلفات ( ۳۴۵۸کال په لوم�یو شپ�و میاشتو کې یوناما د دولت ضد عناصرو ته  ۲۰۱۸د   ٦
  �پیان) ثبت ک�ي. ۹۸۶م�ه او  ۴۲۷ملکي تلفات ( ۱۳۱۴پورې، یوناما د �انمر�و او ډله ییزو بریدونو له امله  ۳۰کال د جنوري له لوم�ۍ �خه د جون تر  ۲۰۱۸د  ٧
  �پیان) المل شوي. ۳۷۳م�ه او  ۱۹۰ملکي تلفاتو ( �۵۶۳انمر�ې پي�ې طالبانو ته منسوب ک�ي، چې د  ۱۶کال کې، یوناما د �ای پر �ای شویو چاودیدونکو توکو  ۲۰۱۸په  ٨
  �پیان) المل شوي. ۵۸۱م�ه او  ۲۳۴ملکي تلفاتو ( ۸۱۵ش/د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې ته منسوب ک�ي، چې د �انمر�ې پي�ې داع ۱۷کال کې، یوناما د �ای پر �ای شویو چاودیدونکو توکو  ۲۰۱۸په  ٩

  کموالی وړاندې کوي.سلنه  ۳۷کال په لوم�ۍ نیمایــي کې د �ای پر �ای شویو چاودیدونکو توکو د فشاري ماینونو له امله په ملکي تلفاتو کې  ۲۰۱۹کال کې د ورته مودې په پرتله د  ۲۰۱۸دا په  ١٠
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چاودیدونکي توکي �ای پر  ھ اندازهچارواکو لھ معلوماتو سره سم، پھ دغې چاودیدونکې وسیلھ کې زیات وشول. د پولیس
  �ای شوي وو چې د نظامي زغروالو مو�رو د ویجاړولو پھ موخھ اٻ�ودل شوې وه. 

یوناما یو �ل بیا �ین�ار کوي، چې د قرباني پھ وسیلھ فعالیدونکي د �ای پر �ای شویو چاودیدونکو توکو فشاري وسیلې 
ونل ضد ماینونو پھ اړه د او�اوا تر کنوانسیون الندې د پرسونل ضد �مکنیو ماینونو پھ �یر کار کوي کوم چې د پرس

چې افغانستان یې غړیتوب لري، منع دي. دغھ وسیلې پھ �ان�ړې تو�ھ ولسي و�ړو تھ زیان رسوونکې دي، �رن�ھ 
چې ھغھ پھ ذاتي ډول بې توپیره دي او ھغومره چې یې د پھ پام کې نیول شوی نظامي ھدف لھ الرې فعالیدل شونی ده، 

چې ندي کافي  چې ھر �ومره وي  ل لري چې د یوه ملکي  شخص پھ وسیلھ ھم فعالھ شي؛ او  احتیاطي تدابیراحتما
راکمھ کړي. یوناما یو �ل بیا پر دولت ضد عناصرو غږ کوي  دې ولسي و�ړو تھ د دغو وسیلو د تمې وړ  خطر کچھ

شویو چاودیدونکو توکو د �ولو فشاري ماینونو  چې د ملکي و�ړو د غوره ساتنې د یوه کلیدي �ام پھ �یر د �ای پر �ای
  کارونھ ژر تر ژره پای تھ ورسوي. 

  

  د ملکي کسانو عمدي پھ ن�ھ کول

یوناما پھ اندی�نې سره د دولتي چارواکو، قومي مشرانو، مرستندویھ کارکونکو، دیني علماوو، مالیانو او د عبادت او 
  پھ ن�ھ کول مستند کړي. ډول عمدي  پھ  پر وړاندې دوامداره اھدافو  ملکيفرھن�ي �ایونو پھ شمول، د ملکي کسانو او 

تر من�، یوناما د دولت ضد عناصرو د بریدونو پھ نتیجھ کې پھ کومو  ٣٠کال د جنوري د لومړۍ او د جون د  ٢٠١٩د 
�پیان) مستند کړي. پھ داسې  ۶٧٩مړینې او  ٣٠۶تلفات ( ٩٨۵کې چې یې پھ عمدي تو�ھ ملکیان پھ ن�ھ کړې �ول�ال 

سره یادونھ کوي چې دا  نې سلنھ کموالی �یي، یوناما پھ اندی� ۵١کال د ورتھ مودې پھ پرتلھ  ٢٠١٨حال کې چې دا د 
سلنې المل شوي او د نیمایي �خھ زیات ملکي تلفات دولت ضد عناصرو تھ منسوب  ٢۶بریدونھ د �ولو ملکي تلفاتو د 

   ١١شوي.

�انمر�و �ای پر �ای شویو چاودیدونکو توکو او ھمداراز د سپکو وسلو او السي بمونو د یو شمیر  د �انمر�و او غیر
تاکتیکونو د کارولو پھ شمول، دولت ضد عناصرو د ملکیانو او ملکي جوړ�تونو پر وړاندې یو شمیر بریدونھ ترسره 

ن�رنشنل موسسې پر وړاندې پھ یوه ډلھ ییز ، پھ کابل کې نږدې غرمھ مھال، طالبانو د کاون�ر پارټ ا٨کړي. د م� پھ 
برید کې پھ کوم کې چې پھ مو�ر کې د �ای پر �ای شویو چاودیدونکو توکو، سپکو وسلو او ھاوانونو �خھ کار اخیستل 

نور �پیان کړل. پھ داسې حال کې چې د قربانیانو پھ من� کې د کاون�ر پارټ ان�رنشنل  ٢٧شوی، اتھ تنھ ملکیان ووژل او 
ې کارکونکي موجود نھ وو، خو د پاملرنې د نړیوالې موسسې دری تنھ د وژل شویو کسانو لھ جملې �خھ وو. موسس

طالبانو د �وی�ر او نورو عامھ بیانونو لھ الرې د پی�ې مسئولیت ومانھ او ادعا کوي چې یادې موسسې "د ��و او نارینھ 
یق پھ برخھ کې یې د کابل د امنیتي ادارې او نور پرسونل وو تر من� اختالط ترویجاوه " او د "غرب پلوه موخو د تطب

  ١٢سره ھمکاري کولھ".

، د سمن�ان والیت پھ ایبک کې، د ریموټ کنترول پھ واسطھ کنترولیدونکي �ای پر �ای شوي چاودیدونکي ٢٨د جون پھ 
ول چې پھ نتیجھ کې یې توکي چې د طالبانو لھ خوا �ای پر �ای شوي وو پھ جومات کې د جمعې د لمون� پر مھال وچ

کلونو تر من� وو �پیان کړل. د سرچینو پھ حوالھ، طالبانو غو�تل ھغھ مال  ١٨او  ١٣ملکیان د کومو عمرونھ چې د  ١۴
پھ ن�ھ کړي ، �وک چې د علماوو د شورا غړی دی او چا چې پھ تیرو خطبو کې د افغان ملي او امنیتي �واکونو ستاینھ 

  .هکړې و

رای ورکوونکو د ثبت د بھیر پر مھال ریکارډ پارلماني �اکنو د کال د ٢٠١٨ي زیان پھ پرتلھ چې د د لوړې کچې د ملک
، چې موخھ یې د �اکنو پور تړلې ھی� ملکي تلفات ندي ثبت شوي  کال پھ لومړۍ نیمایي موده کې، د  ٢٠١٩شوی، د 
ن�ھ کول وي، نھ دي ثبت شوي چې تمھ ده د د �اکنو لپاره د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې د پروسې پھ  ۍ ولسمشر

ترسره شوه، یوناما ې پروسد غزني پھ والیت کې چیرې چې د رای ورکونکو بشپړه نوملیکن ١٣ترسره شي. ٢٨سپ�مبر پھ 
د  ١٤، �ولې طالبانو تھ منسوبې شوې. کړيمستندې ، پن�ھ پی�ې کومو چې �اکنیز بھیر پھ ن�ھ کړ �اکنو پورې تړلې 

، د غزني پھ �ار کې، �ای پر �ای شوې چاودیدونکي توکي د یوه �وون�ي پھ ان�ړ کې چې د راي ١٩جون پھ 
چا چې د کونکي  ورکوونکو د ثبت د مرکز پھ �یر کاریده وچول چې پھ نتیجھ کې یې د افغان ملي پولیسو دری تنھ کار

                         
   ) را من� ته شوې.�پیان ۳۷۳م�ینې او  ۱۹۰ملکي تلفات ( ۵۶۳پی�ې طالبانو ته منسوب ک�ې چې په نتیجه کې يــې  ۱۶کال کې، یوناما د �ای پر �ای شویو �انمر�و چاودیدونکو توکو  ۲۰۱۸په  ١١
  السرسی شوی). ۲۱کال د جوالی په  ۲۰۱۹(وروستي �ل ورته د    =https://alemarahenglish.com/?p#45608  :، په الندې پته د السرسي وړ ده۸کال د م�  ۲۰۱۹د جهاد غ�، د  ١٢
د هیواد په  وغ�ول شو، و د نوم لیکنې بهیر د جوالی تر اتميکپه استثناو چیري د رای ورکون، د غزني د والیت  مه به ترسره کی�ي  ۲۸ولسمشریزو  �اکنو چې د سپتمبر په چې  بهیرد نوملیکنې تقویتي د رای ورکونکو  ١٣

  پورې ترسره شو. ۲۹-۸کچه د جون له 
  وت�ل شو.  ۶وې اونې لپاره وغ�ول شو او د جوالی په یپه غزني والیت کې، د راي ورکونکو نومل� د  ١٤
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پیان کړل. پھ نورو پی�و کې د برید او د رای ورکونې د ثبت د مرکز د رییس د ت�تونې پھ رایو د مرکز ساتنھ کولھ، �
اړه �وا�ونھ موجود وو، �وک چې د �و ور�و لپاره د طالبانو پھ توقیف کې وو او وروستھ بیا د قومي مشرانو پھ 

  ١٥من��ړیتوب لھ توقیف �خھ را خوشی شو. 

کې پھ مستقیم ډول  ج�ړو پھ شمول، یوناما �ین�ار کوي، ھغھ ملکیان چې پھد دولت د ملکي کارکونکو او ملکي شیانو 
برخھ نھ اخلي، باید ھی�کلھ د برید موخھ ونھ �رزول شي. یوناما پھ کلکھ د دولت ضد عناصرو �خھ غو�تنھ کوي چې 

او بیا د دولت  خ ل�ويد ملکیانو او ملکي شیانو لپاره ھغھ تعریف وکاروي کوم چې د نړیوال بشر دوستانھ قانون سره اړ
 . ضد عناصرو باندې غږ کوي چې پھ قصدي ډول ملکي خلکو او �ایونو ھدف �ر�ول سمالسي ودروي

یوناما پھ دوامدار ډول داسې پی�ې مستندې ک�ي پھ کومو کې چې د دولت ضد عناصرو ملکي کورونھ او نور ملکي شیان 
�ھ د دولت ضد عناصرو لخوا دعملیاتواوبریدونو لپاره دداسې ساحو (ملکیتونھ) د نظامي موخو لپاره کارولي. دمثال پھ تو

 تعینول چی ملکي وي او یا د دولت پلوه �واکونو سره د ن�تې پرمھال پھ ملکي کورونو کی پناه اخستل.

یوناما د ج��ې �کېلو خواوو تھ د ھغھ مکلفیت بیا یادونھ کوي چې د ج��ې پھ چمتووالي او ترسره کولو کې د تفکیک 
د اصل درناوي وک�ي، کوم چې د ج��ې لھ �کېلو خواوو د دې غو�تنھ کوي چې د ملکي و��و او جن�یالیو او د ملکي 
شیانو او نظامي موخو ترمن� �ر�ند توپیر وک�ي. د دغھ مکلفیت مھمھ برخھ لھ برید �خھ د نظامي موخو د خوندي کولو 

رونې منع کول دي. پر دې باید �ین�ار وشي چې د ج��ې د �کېل یا د نظامي عملیاتو د مخنیوي لپاره د ملکي و��و د کا

د یوه لوري لھ خوا د دغو اصولو پھ رعایت کولو کې پاتې راتلل مخالف لورې د ن�یوال قانون الندې د تفکیک، احتیاطي 
 تدابیرو او د تناسب اصولو پھ ت�او لھ مکلفیتونو �خھ نھ بري کوي.

  دولت پلوه �واکونھ

 ۶٨٠مړینې او  ٧١٧ملکي تلفات ( ١٣٩٧پورې، یوناما �ول�ال  ٣٠کال د جنوري د لومړۍ �خھ د جون تر  ٢٠١٩د 
دولت  ١٦سلنھ زیاتوالی �یي.  ٣١کال د ورتھ مودې پھ پرتلھ  �٢٠١٨پیان) دولت پلوه �واکونو تھ منسوب کړي، دا د 

سلنھ،  ١٨تلفات اړولي. (افغان ملي امنیتي �واکونھ سلنھ ملکي  ٣٧کال پھ لومړۍ نیمایي کې  ٢٠١٩پلوه �واکونو د 
 سلنھ او پاتھ برخھ یې نا�ر�ندو یا متعددو دولت پلوه �واکونو ٢، دولت پلوه وسلھ والې ډلې ١٢نړیوالو پو�ې �واکونھ 

ي تلفاتو کال پھ لومړۍ نیمایي کې د دولت پلوه �واکونو لھ خوا د �ولو را من� تھ شویو ملک ٢٠١٨منسوب دي). دا د  تھ
سلنې سره پرتلھ کیږي. ماموریت د �مکنیو ن�تو پھ پایلھ کې ، چې زیاتره افغان ملي امنیتي �واکونو تھ ، د ھوایي  ٢٠د 

بریدونو پھ پایلھ کې چې ، زیاتره نړیوالو پو�ې �واکونو تھ او د تالشي د عملیاتو پھ پایلھ کې چې، زیاتره د ملي امنیت 
واک او پھ پکتیکا کې میشت شاھین �واکونو تھ منسوبیږي چې �وست ژغورنې ساتندویھ ریاست �ان�ړو �واکونو، د خ

  مالتړ یې د نړیوالو �واکونو لھ خوا �خھ کیږي، د ملکي تلفاتو پھ برخھ کې زیاتوالی مستند کړی.

  ھوایي عملیات

د متحده ایالتونو د ستراتیژې د یوې برخې پھ حیث د راپورونو د زیاتیدو پھ من� کې چې موخھ یې د طالبانو د مشرانو 
کال د ورتھ مودې پھ پرتلھ د  ٢٠١٨د  ١٧لپاره شرایط را من� تھ کړي، جوړجاړي پھ ن�ھ کول دي �و د یوه سیاسي 

پھ نتیجھ کې ملکي تلفات پھ دوامداره تو�ھ زیات شوې. د لومړۍ کال پھ لومړۍ نیمایي موده کې د ھوایي عملیاتو  ٢٠١٩
کال پھ دوھمھ ربع کې د دې تاکتیک پھ نتیجھ کې ھم د ھوایي بریدونو د پی�و پھ شمیر او ملکي  ٢٠١٩ربع پھ پرتلھ د 

 ۵١٩جھ کې ، د ھوایي بریدونو پھ نتی٣٠کال د جنوري د لومړۍ �خھ د جون تر  ٢٠١٩تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. د 
�پیان)  ۶١مړینې او  ٨٩ماشومان ( �١۵٠پیان) را من� تھ شوي، لھ دې جملې �خھ  ١۵۶مړینې او  ٣۶٣ملکي تلفات (

سلنھ زیاتوالي  ٣٩کال د لومړۍ نیمایي پھ پرتلھ د دې تاکتیک پھ نتیجھ کې د �ولو ملکي تلفاتو پھ برخھ کې  ٢٠١٨وو. د 
کال د لومړیو شپږو میاشتو پھ پرتلھ د دوو  ٢٠١٨ھ شمیر کې کموالی راغلی، د راغلی. پھ داسې حال کې چې د �پیانو پ

سلنھ چې  ٨٣برابرو �خھ زیات ملکیان وژل شوي، چې دا د دې تاکتیک مر�ونی ماھیت جوتوي. یوناما د ملکي تلفاتو 

                         
د  ک�. د �لورو �انمر�و مو�ر بم وسیلو کې چې طالبانو د ولسوال� په اداري مرکز همغ�ي برید ترسرهه یو پی�ه ثبت ک�ه، په کوم ۳۰کال د جون په  ۲۰۱۹وال� کې د یوناما همدارن�ه د کندهار والیت د معروف په ولس ١٥

�اکنو د خپلواک کمیسون یو غ�ي هم د افغان ملي پولیسو د چارواکو تر �ن� وت�تول شو.  په کومو کې چې چاوديدونکي توکي �ای پر �ای شوې وو، د �اکنو د خپلواک کميسون �لور غ�ي ووژل شول. د چاودیدو له امله
  نه دي ثبت شوي.دا د یوناما تحلیل دی چې د �اکنو د خپلواک کمیسیون غ�ي د برید یا اختطاف هدف نه و او پدې تو�ه دا پی�ه په �اکنو پورې اړونده پی�ه 

  ) دولت پلوه �واکونو ته منسوب ک�ي.�پیان ۶۴۶م�ینې او  ۴۲۳ملکي تلفات ( ۱۰۶۹، یوناما �ول�ال  ۳۰ون تر کال د جنوري د لوم�ۍ �خه د ج ۲۰۱۸د  ١٦
  ، په الندې پته د السرسي وړ ده: ۳۱د مارچ  -۱کال د جنوري  ۲۰۱۹د سی�ار راپور، د سینتینیل د ازادي عملیات، د  ١٧

  https://www.stateoig.gov/system/files/fy2019_lig_oco_report.pdf   السرسی شوی). ۲۱کال د جوالی پر  ۲۰۱۹(وروستي �ل ورته د  
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 اتھیي �واک تھ ، او پاتھ سلنھ افغان ھوا ٩د ھوایي بریدونو پھ پایلھ کې را من� تھ شوې نړیوالو پو�ې �واکونو تھ، 
  سلنھ نا پیژاندو دولت پلوه �واکونو تھ منسوب کړې. 

یوناما د ھوایي عملیاتو پھ نتیجھ کې د ملکي زیان د لوړې کچې پھ اړه ، پھ �ان�ړې تو�ھ د ھغو عملیاتو پھ اړه چې د 
ي، پھ دوامداره تو�ھ جدي اندی�نې افغان �واکونو پھ مالتړ پھ �مکھ کې ترسره کوي او پھ ملکي جوړ�تونو بریدونھ کو

، د شپې پھ شاوخوا لسو بجو د کابل پھ سروبي ولسوالي کې افغان ملي پوځ �٢۵ر�ندوي. د بیل�ې پھ تو�ھ، د مارچ پھ 
او د متحده ایالتونو پو�ې �واکونو د یوه �ایي طالب قومندان پھ کور د تالشي عملیات تر سره کړل چې پھ نتیجھ کې 

ره ډزې تبادلھ شوې. د ھوایي مالتړ غو�تنھ وشوه، چې پھ نتیجھ کې یې د دریو ��و او یوه ھلک پھ یې د طالبانو س

شمول پن�ھ تنھ ملکیان ووژل شول او د دریو ��و پھ شمول �لور نور �پیان شول. د غوڅ مالتړ ماموریت لھ پی�ې ژر 
   ١٨پی�ھ کې وژل شوي.  وروستھ، پھ یوه مطبوعاتي بیان کې ومنلھ چې �لور ��ې او یو ماشوم پھ

پھ یوه بلھ پی�ھ کې، د فراه والیت پھ شیب کوه ولسوالي کې، نړیوالو پو�ې �واکونو یو ھوایي برید ترسره  ٢٣د م� پھ 
کړ چې د راپور سره سم یې د طالبانو یو موقعیت پھ ن�ھ کړ، چې لھ املھ یې د یوې محلي نادولتي سازمان دوه نارینھ 

ظ الصحي پھ برخھ کې یې خدمتونھ وړاندې کول. دې برید ھمدارن�ھ د یاد نادولتي سازمان کارکونکي ووژل چې د حف
  ودان� لھ من�ھ یووړه او د پروژې یوه نقلیھ وسیلھ یې ھم زیانمنھ کړه. 

د ملکي زیان لوړه کچھ چې د دغو بریدونو پھ پایلھ کې را من� تھ کیږي ھغھ خطرونھ پھ ډا�ھ کوي چې پھ �ڼ میشتو 

یمو، یا کورونو او نورو ملکي جوړ�تونو کې د بریدونو د ترسره کولو سره تړلي دي. یوناما د ھوایي بریدونو ملکي س
، د ھدف نیولو د معیارونو او د �کیلتیا �خھ وړاندې د احتیاطي تدبیرونو پھ نتیجھ کې د ملکي تلفاتو د زیاتیدونکي شمیر 
خاص ډول پھ ھغھ احتمال غور کول چې ممکن پھ ورتھ تعمیرونو او ھ د دوامدارې بیا کتنې پر سر د �ین�ار پھ اړه ، پ
  پھ دوامداره تو�ھ د تیرو �و کلونو پھ ترڅ کې خپلې اندی�نې مطرح کړې.موقعیتونو کې دولت ضد عناصر شتون ولري 

  د مخدره توکو د تولید پھ مرکزونو ھوایي بریدونھ

د متحده  کېاو د افغانستان وروستھ کال پھ ا�سټ کې د جنوبي آسیا لپاره د متحده ایالتونو د ستراتیژې د اعالن  ٢٠١٧د 
د مخدره   و د متحده ایالتونو �واکون کې د قواعدو د نرم�ت پھ تعقیب، افغانستان �کٻلتیا لپاره د  ١٩ایالتونو د �واکونو 

دولت ضد پھ ن�ھ کړل چې د توکو د تولید د مرکزونو پھ شمول چې پھ (عمومي تو�ھ د البراتوارونو پھ نوم یادیږي) 
یوناما وروستھ د یو شمیر ملکي جوړ�تونو پر وړاندې چې �مان کیده د  ٢٠عناصرو د عایداتو سرچینې وچي کړي.

مخدره توکو د البراتوارونو پھ حیث ترې کار اخیستل کیده یو شمیر ھوایي بریدونھ ثبت کړي، دا ھوایي بریدونھ ډیری 
  شوي. وختونھ پھ �مکھ د مخدره توکو سره د مبارزې د عملیاتو د مالتړ پھ موخھ د شپې پر مھال ترسره

چې د مخدره توکو  �ر�نده کړې وه کال د لومړۍ ربعې �خھ وروستھ  ٢٠١٩د متحده ایالتونو �واکونو د کې افغانستان 
کھ �ھ ھم چې د م� پھ  ٢١د پروسس کولو د البراتوارونو او زیرمتونونو پر وړاندې یې خپل کمپاین پای تھ رسولي دي.

�واکونو د فراه والیت د بکوا پھ ولسوالي کې چې د نیمروز  د متحده ایالتونوکې پن�مھ، د ور�ې پر مھال، افغانستان 
�خھ د زیاتو البراتوارونو پر وړاندې یو شمیر ھوایي  ۶٠لي د مخدره توکو د تولید د والیت دالرام ولسوالي تھ غ�ید

بریدونھ ترسره کړل. د متحده ایالتونو د �واکونو پھ حوالھ، یادو �واکونو د میتامفیتامینو البراتوارونھ چې د طالبانو لھ 
ره پھ البراتوارونو کې �ول موجود پرسونل طالب خوا کنترولیدل او پر مخ وړل کیدل پھ ن�ھ کړل، د یادو �واکونو پھ خب

ملکي تلفات نھ دي  ھی� عملیاتو پھ نتیجھ کېدغھ چې د  ھ کړېارزون جن�یالي وو. افغانستان د متحده ایالتونو �واکونو
  را من� تھ شوي.

                         
  سرسي وړ ده: ، په الندې پته د ال۲۶کال د مارچ  ۲۰۱۹، د  ورۍ �طلوع نیوز و  ١٨

http://prod.tolonews.com/afghanistan/five-civilians-killed-afghan-forces-operation-surobi   سی السر  ۲۱کال د جوالی په  ۲۰۱۹(وروستي �ل ورته د
  شوی).

  ، په الندې پته د السرسي وړ ده: ۶کال د جون  ۲۰۱۹مز و�ورۍ، د ینیویارک �ا ١٩

https://www.nytimes.com/2017/10/06/world/asia/mattis-afghanistan-rules-of-engagement.html  کال د جوالی په  ۲۰۱۹(وروستي �ل ورته د
  السرسی شوی). ۲۱
  ، پدې پته موجود دي:۲۰۱۷نومبر  ۲۰ه ایالتونو د دفاع وزارت مطبوعاتي لن�یز، د د متحد ٢٠

https://dod.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1377753/department-of-defense-press-briefing-by-
general-nicholson-via-teleconference-fr/  ل ورته د� �

  ال�� شوی).  �۱۶ال د جوالی �ه   ۲۰۱۹(وروس��
، په الندې پته د السرسي وړ ده: ۳۱ي د لوم�ۍ �خه د مارچ تر کال د جنور  ۲۰۱۹د سی�ار راپور، د سینتینیل ازادي عملیات، د  ٢١

https://www.stateoig.gov/system/files/fy2019_lig_oco_report.pdf السرسی شوی ۲۱کال د جوالی په  �۲۰۱۹ل ورته د  (وروستي.(  
  

  .)السرسی شوی ۲۱کال د جوالی په  �۲۰۱۹ل ورته د  (وروستي
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بکوا ولسوال�  . یوناماترالسھ کړيعدد راپورونھ تزیات شمٻر ملکي تلفاتو پھ اړه ملھ املھ د عملیاتو د دغھ   یوناماخو 
د دغې پی�ٻې پھ نتیجھ کې د را من� تھ شویو د یوناما لھ خوا  تھ سفر وکړه ، کومھ چې د طالبانو د ولکې الندې ده. 

  ملکي تلفاتو د تاییدولو چارې روانې دي. یوناما غواړي چې د دې پی�ې پھ اړه یو جال راپور نشر کړي. 

  

 د تالشي عملیات

 ١۵٩ملکي تلفات ( ٢١٨تر من�، یوناما د تالشي د عملیاتو پھ پایلھ کې  ٣٠کال د جنوري د لومړۍ او د جون د  ٢٠١٩د 
�پیان) مستند کړي چې لھ دې جملې �خھ تر نیمایي زیات یې د ملي امنیت د ریاست د �ان�ړو �واکونو  ۵٩مړینې او 

مړینې  ٩٩ملکي تلفات ( ١٢٢مایي مودې پھ پرتلھ چې کلھ یوناما کال د لومړۍ نی ٢٠١٨دا د  ٢٢لھ خوا را من� تھ شوي. 
  سلنھ زیاتوالی �یي.  �٧٩پیان) ثبت کړل،  ٢٣او 

ملکي زیانونوپھ اړه پھ وروستي راپورونو کې زیاتې اندی�نې راپورتھ  لوړې کچې  یوناما د پل�نې د عملیاتو پر مھال د
ملي امنیت د �ان�ړو �واکونو، د خوست ساتنې �واک، او د شاھین  کړې، پھ �ان�ړې تو�ھ د ھغو عملیاتو پھ اړه چې د

کال کې، یوناما ھمدا راز پھ پکتیکا والیت کې د تالشي د عملیاتو پھ پایلھ کې د  �٢٠١٩واکونو لخوا ترسره شوي. پھ 
ره شوي چې پھ محلي لخوا ترس وسلھ والھ ډلو  را من� تھ شویو ملکي تلفاتو پھ مستند کولو ھم پیل کړي چې د دولت پلوه

  تو�ھ د "شاھین �واک" پھ نامھ یادیږي چې مالتړ یې د متحده ایالتونو د �واکونو لخوا کیږي.

یوناما مستند کړې چې د دې �واکونو لخوا د تالشي پھ ترسره شویو عملیاتو کې د پام وړ زیات ملکي تلفات را من� تھ  
مړینې کچھ لوړه وه. د ملکي تلفاتو  غھ عملیاتو کې دیاتو پھ پرتلھ دلخوا د ترسره شویو عملاردو د افغان ملي  چې شوي 

 شتمن� تھ پھ قصدي ډول زیان اړول د زیاتیدونکې شمیر سربیره، د عمدي وژنو، شکنجې او ناوړه چلند، اجباري نیونو، 
تند کړې. د بیل�ې او نورو سرغړونو پھ شمول، یوناما د دغو �واکونو لھ خوا د بشري حقونو بوږنوونکي سرغړونې مس

شپې پورې، د ملي امنیت د ریاست �ان�ړو �واکونو د نړیوالو پو�ې   ٢٣ تر نی�ې �خھ ٢٢پھ تو�ھ، د فبروري د 
�واکونو پھ مالتړ د میدان ورد�و د والیت پھ دای میرداد ولسوالي پھ �ڼ شمیر کلیو کې د طالبانو پھ موقعیتونو کې د 

عملیاتو پر مھال، �مکنیو �واکونو د کورونو د دروازو د لھ من�ھ وړلو لپاره پل�نې عملیات پھ الر واچول. د دې 

چاودیدونکي توکي کارولي. دغو �واکونو یوه ��ھ او د ھغې میړه، د ھغوي ماشومان او خپلوان د خپلو خونو �خھ را 
د کور پھ یې ھ کړي. پالر ایستلي، د پالر او مشر زوي ستر�ې یې ور تړلي او د کورن� پاتھ غړي یې �اونډ کور تھ دنن

پارکن� کې د ملي امنیت د ریاست د �ان�ړو �واکونو لھ خوا پھ ډزو ووژل شو، زوی یې توقیف او کابل تھ ولیږدول 
  شو. د عملیاتو پر مھال، یو بل ملکي شخص پھ ھماغھ کلي کې د ھغھ پھ کور کې پھ ډزو ووژل شو. 

کې فعالھ برخھ نھ اخلي د ژنیو د  ج�ړو ا د ھغو کسانو وژل چې پھ یوناما �ین�ار کوي چې د شخړې د ھرې ډلې لھ خو
او �ایې پھ جن�ي جرمونو دي کنوانسیونونو د دریمې �ډې مادې لھ خوا پھ ھر وخت او ھر �ای کې پھ �ر�ند ډول منع 

ناقانونھ وژنھ د کې وشمیرل شي. یوناما ھمدارن�ھ تین�ار کوي چې د بشري حقونو د نړیوال قانون الندې د یوه شخص 
ژوند د حق �خھ سرغړونھ تشکیلوي. دولتونھ باید د قانون د پلې کولو پھ عملیاتو او د ژوند د حق د ادعا شویو سرغړونو 
پھ زمینھ کې چې د وسلھ والې شخړې پر مھال ترسره کیږي د ھغوي د فعالینو لھ خوا د وژونکي �واک کارول 

   ٢٣و�یړي.

ھ غو�تنھ شوې، یوناما د افغان چارواکو �خھ غو�تنھ کوي �و د خوست ژغورنې لکھ �ن�ھ چې پھ وار وار د مخ
�واک او شاھین �واکونو پھ شمول �ولې وسلھ والې ډلې او ملیشھ یې �واکونھ ژر تر ژره منحل او بې وسلې کړي، یا 

ره پھ رسمي تو�ھ یو یاد �واکونھ د ارزونې د یوه پیاوړي طرزالعمل وروستھ د افغان ملي امنیتي �واکونو د غړو س
�ای کړي، د ملي امنیت د ریاست د �ان�ړو �واکونو د عملیاتو پھ حوالھ، کوم چې د دولت د قوماندې د رسمي سلسلھ 
مراتبو �خھ د باندې عمل کوي، د رو�والي او احتساب چارې پیاوړي کړي او د احتساب د یقیني کولو پھ خاطر د بشري 

  ر دوستانھ قانون �ولې ادعاوې و �یړي.حقونو د سرغړونو او د نړیوال بش

                         
�پیان) المل شوي. يوناما دولت پلوه ملٻشو، لکه د خوست ژغورني �واک او شاهين �واکونو ته د پل�نو  ۳۶م�ینې او  ۷۹ملکي تلفاتو (  ۱۱۵کال په لوم�یو شپ�و میاشتو کې، د ملي امنیت �ان��ي �واکونه د  ۲۰۱۹ ٢٢
�پیان) ن�یوالو پو�ې �واکونو ته �لور ملکي تلفات (�ول �پیان)؛ او پاتې نور  ۱۳م�ینې او  ۱۲ملکي تلفات ( ۲۵ ملکي تلفات (�ولي م�ينې)؛ د افغان ملي اردو لخوا د تالشي د عملیاتو په پایله کې ۳۹عملياتو په پایله کې د 

  یــې په ��ه بیالبیلو د دولت پلوه �واکونو ته منسوب شوي.
پریک�ه لیک لخوا  ۱۹۸۹/۶۵د اقتصادي او �ولنیزې شورا د  ۲۴کال د می په  ۱۹۸۹پرا�رافونه، چې د  ۱۷او  ۱۰، ۹د غیر قانوني، اجباري، صحرايــي اعدامونو د موثره مخنیوي او تحقیق په اړه د مل�رو ملتونو د اصولو  ٢٣

بشري حقونو امنیت شورا او د عمومي غون�ې پریک�ه لیکونه چې د غیر ن�یوالې وسله والې شخ�ې په اړه دي، هم و�ورئ، د �ولو اړخونو غو�تنه کوي �و د  تصویب شو. د غیر ن�یوالو وسله والو شخ�و په اړه د مل�رو ملتونو د
  ن�یوال قانون ته درناوی وک�ي.
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 لوٻک� ېک ه�ړد افغانستان پھ ج ېچ يړتلفات ثبت ک و�ړد ملکي و ولډ کیپھ سستمات ونامای ېسیکال راھ ٢٠٠٩د 
او  لیتحل  التوید کال پھ کال د تما یېلھ املھ  ېچ ي،یږکارول ک تودیشان م ویلپاره  ېد د ېخواو تھ منسوب شوي چ

بشر  والړیبشري حقوق قانون او ن والړین ټبنس اصليکار  توبید خوند و�ړد ملکي و ونامای. د یراپور ممکن شو
د غوره  ۍملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر رو�ھم د مل ټبنس تودولوجيیم ېدوستانھ قانون اصول دي، او د د

پھ مانا ندي، اما د  دویترسره ک ېونړد سرغ دلیتھ ک �تلفاتو رامن. د ملکي یپر بناء د ودونو�او الر ھیتعامالتو، توص
 ه�ړپھ ج ونامای. يړک ند�ر� تینوع تلو�او اتید ز ای يړوک کارندوي�  ونوړد سرغ دیشا تل�تلفاتو او ریشم اتیز
معلومات د ملکي تلفاتو د . او ھمدغھ يړمعلومات تر السھ ک هړد ملکي تلفاتو بھ ا ېده چ ا�یخواو سره ل لوٻک�د  ېک
تھ  رونویتوپ ېک ېتودولوجیم هړپھ ا بیتعق  وٻ�تلفاتو د پ ملکيد  ونامای. يیږک ولین ېپھ مھال پھ نظر ک لید تحل وٻ�پ

د ملکي تلفاتو پھ  یې ولډ ي�ړان�پھ  ېتھ او د خبرونو د منبعو چ ریبشر دوستانھ قانون تفس والړیپاملرنھ کوي، د ن
وی، دا چې عمومي ھدف د ملکي تلفاتو د راکمولو دی، نو یوناما ژمنتیا لري  يړمرستھ ک ېمعلومولو ک جھیپھ نت وٻ�پ

   ٢٤ چې پھ ج�ړه کې د �کٻلو خواو سره بحثونھ وکړي چې ملکي خلک پھ �ھ تو�ھ خوندي وساتل شي.

                         
of-https://unama.unmissions.org/protection-. ئ � ادرس مراجعه وک ېصفحو ته په د iiاو   iي راپور  کالن ۲۰۱۸ وناماید  ړپه ا وبید ملکي تلفاتو خونتد ېک ه�� د نور معلومات د پاره په وسلواله ج  ٢٤

civilians-reports   . 

٪  ١٨: افغان امنیتي �واکونھ 
وژل شوي  ٢۶٣( ملکي تلفات  ۶٨۵

)�پیان ۴٢٢او 

نړیوال نظامي �واکونھ 
:١٢ ٪

 ٣١۴( ملکي تلفات  ۴۵٧
)�پیان ١۴٣وژل شوي او 

 دولت پلوه وسلھ والھ ډلې
:٢ ٪

وژل  ۵٢( ملکي تلفات  ٩١
)�پیان ٣٩شوي او 

نا مشخص یا  �ڼ شمٻر دولت 
٪ ۴:پلوه �واکونھ 

وژل شوي  ٨٨( ملکي تلفات  ١۶۴
)�پیان ٧۶او 

٪ ٣٨:طالبان 
وژل شوي او ۴٢٣( ملکي تلفات  ١۴٣٧

)�پیان ١٠١۴

د خراسان والیت / داعش
٪ ١١: اسالمي دولت 

 ٨٩( ملکي تلفات  ۴٢٣
)�پیان ٣٣۴وژل شوي او 

٪   ٣:نامشخص د دولت ضد عناصر  
وژل شوي او ١٩( ملکي تلفات  ١٠٨

)�پیان ٨٩

٪  ١٢: د ډزو تبادلھ او نور  
وژل شوي ١١٨( ملکي تلفات  ۴۴٧  

) �پیان ٣٢٩او 

پھ ج�ړه کې د �کٻلو ډلو لھ خوا ملکي تلفات
٢٠١٩جنورۍ �خھ تر جون   


