
 

د ساتنې په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوي ) یوناما(  په وسله واله جګړه کې د افغان ماشومانو

 پرويجزوه خ

کتنه مخ ې جزوې : د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوي ) یوناما( نن د یونیټه ۰۴کال د مۍ  ۴۱۰۲کابل، د  

په وسله واله شخړه کې د ټولو اړخونو مکلفیتونه راغلي دي څو چې هغوي د نړیوال قانون او د  یوادوکړه چې په کې د ه

 اسالم د اصولو سره سم د ماشومانو د حقونو درناوی وکړي او ورته وده ورکړي. 

شري حقونو او د بشر پالنې د نړیوال قانون ارشاداتو، د نړیوالو ب اسالميهمدارنګه د اسالمي زده کړو او اساسي جزوه دغه 

 سره د متممیت اصل په ډاګه کوي.

د مخ کتنې په مراسمو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ښاغلي  جزوېد 

تي دي چې دغه ډلې د دوي د یان کوبیش و ویل: " جګړې ماشومان د وسله والو ډلو په وړاندې په داسې حالت کې راوس

زیانمنونکي حالت څخه ګټه پورته کوي او هغوي استثماروي، دغه ډلې ماشومان دې ته اړ باسي څو هغوي په روانو نښتو 

او په دې توګه ال هم ماشومان د  -په توګه وکارول شي چې د پیغام وړونکو او رسونکو هلکانو کې ونډه واخلي او یا هم دا

 مخ کړي."خطرو سره  لهجنګ 

اړخه زیان رسوي.  روانېځانګړي استازي زیاته کړه: " جګړه د ماشومانو ژوند ویجاړوي. جګړه ماشومانو ته له فزیکي او 

چې پرته له جګړې او  ما په واقعیت سره هغه مهال دروند ټکان وخوړ کله چې ما د هغو ماشومانو سره ولیدل چا

 تاوتریخوالي څخه بل څه نه پیژندل."

شامل دي. جګړه ډیری وخت هم چې په کې د بدن د غړو له السه ورکول  اشومانو ته مرګ او ژوبله اړولې دهجګړې م

حقونو څخه محروموي  د الس رسيو او سمو روغتیایي خدماتو ته د زده کړ :ماشومان د هغوي د بنسټیزو بشري حقونو لکه

 وزلي زیاتوي او ماشومان ال هم له زیان سره مخ کوي.او ان، د بنسټیزې اقتصادي پرمختیا په الره کې خنډ ګرځي، بې 

ټپي کېدنې  ۰۰۱۶وژنې او  ۵۱۵چې په هغو کې  مرګ ژوبله مستند کړي ۰۹۶۱ ماشومانو کال کې د ۳۱۰۲یوناما په 

اصلي المل د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو کارول دي چې هغه د جنګیدونکو  یدنېدي. د ماشومانو د مړینې او ټپي کشاملې 

 او ملکي کسانو تر منځ توپیر نه کوي او په افغانستان کې د ملکیانو د وژنې تر ټولو ستر وژونکي المل دی.

اعالمیه يمطبوعات  



چې "په وسله واله جګړه کې د افغانستان د ماشومانو ژغورل" تر نامه الندې په پښتو، دري او انګلیسي ژبو چاپ  جزوهدغه 

دفتر کې یې مخ کتنه وشوه. دا د هغو بحثونو او  يوالیتکابل په د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د  ېشو

سره چې د بیالبیلو مذهبی  همکاریو د لړۍ پایله ده چې د یوناما او د افغانستان د معززو دیني عالمانو، پوهانو او متخصصینو

 څخه استازیتوب کوي ترمنځ تر سره شوي دي. ادارومیکو ډاو اکا

قانون،  يهر یو تیری د شرع جزوهتیریو باندې په تمرکز سره، دغه  ۹شومانو د حقونو په  په وسله واله جګړه کې د ما

موارد دا  ۹نړیوال بشري حقونو د قانون، د بشر پالنې د نړیوال قانون او د افغانستان د قوانینو له مخې ارزوي. د تیري دغه 

الو ځواکونو سره د ماشومانو یو ځای کول او د هغوی له له وسله والو ډلو او وسله و دي: د ماشومانو وژل او سخت ژوبلول،

د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډولونه او  په ښوونځیو او روغتونونو بریدونه، د ماشومانو اختطاف، خوا استخدامیدل،

 .بی برخې کول شامل ديجنسي تیري او د بشر پالنې له مرستو څخه د هغوي 

به د ماشوم د حقونو د ساتنې د همکارانو لپاره د یوې سرچینې او د دفاع د وسیلې په توګه  هښاغلی یان کوبیش و ویل "جزو

کار ورکړي او د حساسو او مهمو مسالو په باب به ډیالوګ ته وده ورکړي. زموږ وروستۍ موخه دا ده چی ماشومان د 

حقونو د خپلواک کمیسیون هڅې پیاوړې  جګړو له مصیبت څخه وژغورو او د افغاني مدني ټولنې او د افغانستان د بشري

 کړو."

د نن ورځې پیښه د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر، په نیو یارک کې د وروستي کمپاین په تعقیب ترسره کیږي چې د " 

کال څخه د مخه د  ۳۱۰۹نه سرتیري" تر نامه الندې په وروستیو کې په الر اچول شوی او هدف یې دا و چې د  -ماشومان 

 .له منځه یوسياو په کار اچول منع او ملي امنیتي ځواکونو له خوا د ماشومانو استخدامول 

دغه کمپاین چې په وسله واله جګړو کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي، لیال زیروګي 

سف( له خوا په ګډه پیل شوی دی دا ډول کوښښونه د افغانستان په ګډون یاو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د صندوق)یون

 هیوادونو کې پیاوړي کوي. ۸په 

"زه په خاص ډول د افغانستان د حکومت له خوا د دغه کمپاین تصدیق کول او د د وي ژمنه ستایم  ښاغلی یان کوبیش وویل:

 چې نور ګامونه اوچت کړي څو یقیني کړي چې ماشومان د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې نه نیول کیږي."

په جګړو کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او یونیسیف د ملګرو ملتونو او د د کمپاین په موده کې به 

هیوادونو سره خپلو همکاریو  ۸کړي څو د  پیاوړېدوي د غیر حکومتي همکارانو سره یو ځای کار وکړي چې خپلې هڅې 

و د استخدام او کارونې څخه مخنیوی او د هغه ته دوام ورکړي چی هدف یې د دوي د وسله والو ځواکونو له خوا د ماشومان

 ختمول دي. 
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