
 
 د افغانستان اسالمي امارت

 د ملکي تلفاتو د مخنيوي او سمع شکاياتوکميسيون
  م2019/7/30هـ ق مطابق ۲۷/۱۱/۱۴۴۰: نيټه         اداري رياست                               ۳ج۸۷ګڼه: 
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 :راپورملکي تلفاتو دشپږو مياشتو لومړيو دم   2019کال  د

پورې تړلو ناټو ځواکونو ديرغل له پيل يرغلګروامريکایانو او هغوي  واد افغانستان د ران هېګ
د 
ً
ي کولو او  شهیدولو  ملکي هیوادوالو د  څخه تردي دمه پورې په هره برخه کې خصوصا ، ټپ 
مریکایانو او کابل ادارې لخوا څخه، تل په ا کړولو له اړخه له لویو ننګونو رسه مخ دي. د 

ي، زموږ هېوادوال کړ  ي او قصدي توګه هيواد والو ته مرګ او ژوبله رسي  ږ ې ځایه کي  ږ ي، ب  ول کي  ږ
ي.  ې لوټلې کي  ږ ۍ بي

 شتمپ 

ۍ میالدي کال لومړ 2019د روان  
وري، مار  ، اپريل، ئ  او نون    ب  ې جننوري، في 

 شي  ږ مياشپ 
ې وې. 

 بیا هم زموږ  د ملکي هیواد والو لپاره خونړۍ مياشپ 

ي فاتو د مخنيوي او سمع شکاياتو کمېسيون د افغانستان اسالئي امارت د ملکي تل
د خپلو والیپ 

انو او عامو وګړو په مټ رئیسانو، آزادو منابعو، قوئي    ج ،مشر
ً
  د ملکي تلفاتو 932مجموعا

ې ثبت کړي دي . ونکې پېنو بوږ  
 ښ 

ې نملې څخه ج
ې د ا852له هغ   

اردو، پوليسو او اربکيانو  اړوند  کابل ادارې  د مريکايانو،   پېښ 
 نځته شوې دي. یلخوا رام

ې د داعش،76ج  
ي شخړو له کبله پېخلکود خپل م علومو کسانو اویاهم د یا نام    پيښ 

ې ینځ   
ښ 

 شوې دي.  

 ج  پې932د ملکي تلفاتو په مذکوره ج
ً
  تنو هيواد والو ته مرګ ژوبله 2464ښو کې مجموعا

ې له دې څخه ج ، چ  ي ج1399رسېدلې
 
ې شهیدان او متباق ې زخميان دي. 1065  تنه بي    بي

تنه د امريکايانو اوهغوی پورې تړلو داخلي عسکرو،   1376  شهيدانو کې  ج1399په مجموعه ج
ې د مجموعې شهيدانو  پولیسو او اربکیانو لخوا په بمبارونو او بریدونو کې شهیدان شوي، چ 

   سلنه نوړوي.  %92ج

ي شخړو په نتیجه کې ی  تنه شهیدان د داعش، یا نامعلومو کسانو اویاهم د خپل م123ج
نځ 

ې جیرام  ي.   سلنه کي  ږ %8نځته شوي چ 

 



 

 

و مياشتو کې دجبل پلو په تيې  واد وال   تنه هې1065ښو په ترځ کې زموږ ج  ملکي پې932و شي  ږ
ې ج   تنه د امريکايانو او د مزدورې ادارې د ځواکونو لخواټپيان شوي او 953ټپيان شوي، چ 

ي ج
 
ي شخړو کې ټپيان شوي دي ی  د داعش يا نامعلومو او خپل م112متباق

 نځ 

 

ې پټه کړي 
ي خپله ماب  ې امريکايان اوکابل اداره غواړي چ  ي نړيوالو ته څرګنده ده چ  لکه څنګه چ 

ې  خپل ظلم او وحشت ې دومره زور ورکړی، چ  ې مات    نړیوالته بي نریان  همکړی اوالپه ريکارډ بي
رګ او م انو د ملکي وکلونو په تويي  رس ږ کال امريکايانو او هغوی پورې تړلې کابل اداره د تيې  لري. د 

ې درانه مالي تاوانونه  او  وراچول شوي زندانونوته هم هيوادوالګڼ ژوبلې رسه رسه   ورته هم بي
ې له   مظلوم 612و مياشتو کې زموږ جشي  ږ دې نملې څخه د روان کال په لومړنیو  رسولي دي چ 

مساند په بمونو انفجار    بابه47ج شوي دي، و چاپو کې بندیانل په مختلفو شپنيواوادهې
  د عامو خلکو  847  صځي مراکز، ج12لس جو مکاتب. دو بابه   9مجموعه ج شوي دي، يابمبارد 

ه اشغالګراوکابل ادار
 ;%92;1376

داعش اونامعلومه
8:123%:وسلوال

د ملکي شهيدانو د فيصدی ګراف 

اشغالګر او ګوډاګيان داعش او نامعلومه وسله وال

امريکايان او مزدوره اداره
88%

داعش او نامعلومه وسله 
وال
12%

0%

د ملکي زخميانو د فيصدی ګراف 

امريکايان او مزدوره اداره

داعش او نامعلومه وسله وال



  موټرسائيکالن ويجاړ او 731ج دوکانونه، ه  باب789  واړه او غټ عراده نات، ج88، جکورونه
ې 70جوي ، جڅار حیوانات ول شوي دي. له دې څخه عالوه په سلګونو سوځ

، شمښۍ   تخپ 
ۍ له مختلفو کورونو څخه  نقدې جسولر  اومیلیونونه

 
د ښمن لوت کړی دي اوهمداشان دافغاب

ې  ښمن لخوا د د  غنمو او وربشو درمن د  هیوادوالويه سلګونو  دفاع اومظلومو  ب 
ً
دونه هم قصدا

 سوځول شوي دي.  

سيون د اسالئي امارت سمع شکاياتو کمېفاتو د مخنيوي او د افغانستان اسالئي امارت د ملک تل
ضدننايات په کلک ټول په استازيتوب د يرغلګرو  ې ذک و ټکو غندي او په ډاګه کويبشر رشوي چ 

ضد ننایات د امريکایانواو د  لخواتررسه شوي دي، یادکمېسیون پر  ملګرو  دوي د  ټول بشر
ې  ي نهادونو باندي ږغ کوي، چ  ې پرې ادارو او بشر ي دفاع ملکي  د  نړیوالو ب   دغه ننایاتو او ب 

 نه اوغندنه وکړي. پوښتنه، څي    وحشتونو  هیوادوالورسه د 

ې د وحشتونو په تر رسه کولو او زیاتولو رسه هيڅکله  ې امریکایان او ملګري به بي موږ باور لرو چ 
ي ې خپل شوم  ،هم ونه تواني  ږ اعمالو رسه له خپلې اصلي  اهداف تر السه کړي، بلکې  په داسي چ 

ې  والسالمڅخه پرده پورته کوي.  څي 

 اسالئي امارت د ملکي تلفاتو د مخنيوي او سمع شکاياتو کمیسیوند 
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