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، ملګري ملتونه له ښکیلو ډلو غواړي چې د کچې ته رسیدلي لوړې  کې تر ټولو ۲۰۱۶په  ملکي تلفات په داسې حال کې چې 

 ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د بندیدو لپاره فوري اقدامت تر سره کړي  

ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جګړې له ټولو ښکیلو ډلو څخه وغوښتل، چې د ملکي  –مه  ۶ ۍکال د فبرور ۲۰۱۷کابل، د 

وټ ي نوي خپور شوي رپنلپاره چټک ګامونه پورته کړي، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د نن بندیدووګړو د مرګ ژوبلې د 

 کچې په ګډون، ملکي تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي دي. لوړې کال کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د  ۲۰۱۶له مخې، په 

دي. له دې شمیرې څخه  تنه ټپیان ۷۹۲۰او يه وژل شوتن ۳۴۹۸، چې ملکي تلفات ثبت کړیديد جګړې اړوند  ۱۱۴۱۸ یاد رپوټ

سلنه  ۲۴تنه نور ټپیان دي او د پخوا د تر ټولو لوړې شمیرې په پرتله  ۲۵۸۹تنه وژل شوي او  ۹۲۳ماشومان دي، چې  ۳۵۱۲

 ډیروالي په ګوته کوي. 

کال راهیسې په منظمه توګه د ملکي تلفاتو ثبتول پیل کړي  ۲۰۰۹له  دملګرو ملتونو مرستندویه پالوي )یوناما(په افغانستان کې 

 هیسې تر ټولو لوړه ده.، چې دغه شمیره دهغه مهال رادي

د زرګونو افغان ملکي وګړو مرګ ژوبله خورا زړه  ”وویل:  ، تدامیچي یاماموتود افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي

ده او تر ډیره بریده یې مخنیوی کیدای شي. د جګړې ټول ښکیل اړخونه باید د ماشومانو په ګډون چې ژوند یې خراب  ږنوونکېبو

   “ ټلي ګامونه اوچت کړي.ود ټولو عام افغان ښځو او نارینه وو د ژغورلو لپاره بیړني ک شوی،

 چې ي، په داسې حال کېمسئولیت لر ملکي تلفاتودریمې برخې پر، په ځانګړې توګه طالبان د نږدې دوه د حکومت مخالف عناصر

 څلورمې برخې پړه یې د دولت پلوه ځواکونو په غاړه ده. پریو د لږ تر لږه 

و د خلکتر منځ ځمکنۍ جګړې، په تیره بیا  او دولت ضد عناصرو  کال په څیر د دولت پلوه  ۲۰۱۵دغه کلنی رپوټ کاږي، چې د 

وې د ځای پر ځای شد کچې د زیاتیدو اصلي عوامل پاتې دي، ورپسې  )مړینې او ټپیانو(تلفاتود ملکي د اوسیدو په سیمو کې 

 .  د ملکي تلفاتو عمده عاملونه دي هدفي او قصدي وژنې ،چاودیدونکو توکو کارونه، ځانمرګي او ډله ییز بریدونه 

دغه راپور همدارنګه د داعش )خراسان والیت اسالمي دولت( له خوا په بریدونو کې زیاتوالی په ګوته کوي، چې په ځانګړې توګه 

ټپیان( ثبت کړې، چې د تیر کال په پرتله لس  ۶۹۰مړینه او  ۲۰۹ملکي مرګ ژوبله )  ۸۹۹کوي. یوناما شیعه مسلمانان په نښه 

برابره زیاتوالی ښیي. د دې مرګ ژوبلې ډیری برخه د داعش له خوا د شیعه مسلمانانو پر ټولنې د درې لویو بریدونو په پایله کې 

 رامنځ ته شوې. 

 ۳۴۰مړینه او  ۲۵۰ملکي وګړو ته مرګ ژوبله )  ۵۹۰والو ځواکونو له خوا تر سره شوي، ، چې د افغان او نړیه هوایي بریدون

 کال راپدیخوا تر ټولو لوړه کچه ده.  ۲۰۰۹په پرتله دوه برابره شوې او د  ۲۰۱۵ټپیان( اړولې، چې د 

مکنیو جګړو د ویجاړوونکو اغیزو یاماموتو، چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پالوي )یوناما( مشر هم دی، د ځ

 ډیریدو ځانمرګي بریدونه هم وغندل.  مخ پر تر څنګ پر ملکي وګړو په لوړه کچه قصدي

، که چیري په جګړو کې ښکیل اړخونه د یو بل د ګړاو نه ډک کال و تیر کال په افغانستان کې د ملکي وګړو  ”نوموړي وویل: 

د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه، له کورونو بیځایه کیدل او نور انساني  نو هڅه ونکړي،خپلو عملیاتو پایلو ته د بیاکتلو جدي 

  “ پاتې شي.لوړه کچه په  حالبوږنوونکي کړاوونه به په زړه 

لې وې شمیرې راوښودله چې د ټولنې تر ټ، د مرګ ژوبلد الحسین وویلعد بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر زید را

او کله یې چې له ناچاوده معیوب شول  ماشومان ووژل شول، ړانده شول،  ” منونکې برخې تر ټولو لوړه بیه پرې کړې ،زیان 

اته ش  توکو سره لوبې کولې، په ناپوهۍ کې د خپلو ملګرو د مړینې المل شول، چې په غفلت سره د جګړې د ښکیلو ډلو له خوا

نوان عدلي پروسې تر عتش په نوم موازي  ې کې د عبادت پر مهال په نښه کیږي، ښځپریښودل شوي. مذهبي اقلیتونه په جوماتونو 

  “ الندې په دوامداره توګه په بیرحمۍ سره سزا ویني.
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و ډاډ تر څ  استعمال راکم کړي  وسلو چاودیدونکو د ملکي وګړو میشت سېمو کې  د  یاماموتو او زید له ښکیلو ډلو وغوښتل چې

ړې پاتې ناچاوده توکي له سیمو څخه لرې شوي دي. دوی همدارنګه د نړیوالو بشردوستانه او د بشري تر السه شي، چې د جګ

 پر اړتیا ټینګار وکړ.  ورکړې او عدالت تامین  لپاره د حساب  حقونو له قوانینو څخه د سرغړونې

ای ځ پیره بریدونه، په ځانګړې توګه دپر ملکي وګړو د بریدونو دوام او د دولت ضد عناصرو له خوا بې تو ”د راپور له مخې، 

قانوني دي  غیر د غندنې وړاو شویو چاودیدونکو توکو څخه ګټه اخیستل او پر ملکي ګڼ میشته سیمو کې ځانمرګي بریدونه په ځای

 سېباید د دا کې کیدای شي جنګي جرمونه وشمیرل شي. دا ډیره مهمه ده چې سر غړوونکي، که هر څوک وي حاالتو او په ډیری 

  “ کړنو لپاره حساب ورکړي.

کلنی رپوټ دلته دالسرسي وړ دی:  په وسله والو شخړو کې د ملکي وګړو خوندیتوب ۲۰۱۶د یوناما د 

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

* * * 

 

 

 

ژوبله مرګ ټوله   
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 ژوبله او مرګ وګړو ملکي د  ۲۰۱۶- ۲۰۰۹ دسمبر – جنورۍ د

 جنوري له ۲۰۱۶ د

 جګړو په دسمبره تر

 له ډلو ښکیلو د کې

 مرګ ملکي لورې

 ژوبله

 سلنه ۵ توکي ناچاوده پاتې جګړې له

 عناصر ضد دولت دواړه جګړې سلنه ۱۰

 ځواکونه پلوي دولت+ 

 سلنه ۶۱ عناصر ضد ولت د

 سلنه ۲۴ ځواکونه پلوي دولت

 مړه

 

 ټپیان
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 ژوبله او مرګ ماشومانو د ۲۰۱۶ -۲۰۰۹ دسمبر څخه جنورۍ د

 له کال ۲۰۱۶ د

 د دسمبره تر جنوري

 او ډول د پېښو

 د لحاظ په تکتیک

 ټپي او وژل ملکیانو

 کیدل

 سلنه ۱۱ وژنې هدفي او قصدي سلنه ۱۷ بریدونه ځانمرګي او ییز ډله

 سلنه ۵ عملیات هوایي

 سلنه ۴ نور

 پاتې جګړې له

 سلنه ۶ توکي چاودیدونکي

 چاودیدونکي شوي ځای په ځای

 سلنه ۱۹ توکي

 سلنه ۳۸ جګړې ځمکنۍ

 مړه

 

 ټول ټپیان
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