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 د ملګرو ملتونو رپورټ وایي: په لوړه کچه د افغان ملکي وګړو وژنه روانه ده

 د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوي )یوناما( لخوا د نن ورځې خپاره شوي ارقام په ډاګه کوي چې په -۲۰۱۸مه ۱۰کابل، د اکتوبر 

 لوړه کچه د افغان ملکي وګړو تلفات په ځانګړي ډول د دولت ضد عناصرو لخوا روان دي.

ملکي تلفات مستندوي  ۸۰۵۰ټې څخه د سپتمبر تر دیرشمې، د ملګرو ملتونو نوی رپورټ یکال د جنورۍ له اولې ن ۲۰۱۸د 

 .زیان په ګوته کويیوشان رې ید لوړې شم کال د ورته مودې په پرتله ملکي خلکو ته ۲۰۱۷ټپیان( چې د  ۵۲۵۲مړه او  ۲۷۹۸)

د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر تدامیچي یاماموتو وویل: " څرنګه چې په افغانستان کې جګړه هیڅ 

" .ږيیرسنظامي حل نلري، ملګري ملتونه د جګړې د چټک او سوله ایز حل لپاره بیا غږ کوي تر څو د افغان ولس ځورونه پایته و

و د خوندیتوب لپاره تر خپله ملکي وګړد  زمنو ګامونو ترڅنګ بایدیټولې خواوې د سولې راوستلو لپاره د اغ "نوموړي زیاته کړه: 

   " وسه ګامونه پورته کړي.

عبیه شوو چاودیدونکو انتحاري او غیر انتحاري ترپورټ ښیي چې په وسله والو شخړو کې د دولت ضد عناصرو لخوا د 

. همدا شان راپور مستندوي چې د ځان وژونکو تعبیه شویو پاتې شوی د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لوی المل کارول ترکیبيتوکو

په لومړۍ درېو ربعو کې په لوړه کچه ملکي تلفات ثبت شوي  ۲۰۱۸چاودیدونکو توکو په کارولو کې نسبتآ زیاتوالی راغلی چې د 

 دي.

، وروسته بیا هدفمند او عمدي وژنې، هوایي جوړويالمل  ښد ملکی تلفاتو دویم مخک ېښتن ۍماموریت معلومه کړه چې ځمکن

. د جدي اندیښنې له مخې، راپور د دې یادونه کوي چې د حکومت ضد راځې د جګړې چاودیدونکي پاتې شونيې سورپعملیات او 

 .کړيتر سره عناصرو په زیاتیدونکې توگه د قومونو او مذهبي اقلیتونو په شمول د ملکي خلکو په وړاندې بریدونه 

ره، د یپه اړه د تفصیالتو سرب د پلټونکو عملیاتو، د ټاکنو اړوند تاوتریخوالي او د غزني په ښار کې د جګړو له امله د ملکي تلفاتو

زمن ییوناما وروستۍ موندنې ښیې چې ننګرهار، کابل، هلمند، غزني او فاریاب هغه والیتونه وو چې شخړو تر ټولو زیات اغ

کال په لومړیو نهو میاشتو کې په ننګرهار کې له کابل څخه زیات ملکي تلفات اوښتي چې دا  ۲۰۱۸کړیدي. د لومړي ځل لپاره، د 

 کال په ورته موده کې دوه برابر زیاتوالی ښیي.  ۲۰۱۷د 

" هره ملکي مړینه یوه ویجاړه شوې، غم ځپلې او ځورول شوې کورنۍ تر : د یوناما د بشري حقونو څانګې مشرې دانیل بیل وویل

اندیښنې وړ زیاتوالی المل ګرځي. ننګرهار کې په ملکي تلفاتو کې د  کړاوونوشا پرېږدي او د هر ملکي وګړي ټپي کیدل د ناویلو 

   " کوي چې افغان ملکیان څرنګه د روانې شخړې څخه ځورېږي. یيد نه منلو وړ اندیښنې منعکس کوي او ددې ښکارندو

د ملکي تلفاتو د مالوماتو په تاییدولو کې، یوناما نه یوازې په معیاری میتودولوژي باندې تکیه کوي چې لږترلږه درې بیالبیل او 

ته اړتیا لري، په عین حال کې د لومړي الس سرچینو او قربانیانو په ګډون په لسګونو مرکې ترسره کوي، چې د  خپلواکو سرچینو

 .هر ډول ادعا حقایق معلوم کړي

په ځانګړې توګه د غیرقانوني ، کولترڅو ژر تر ژره د ملکي خلکو په نښه کوي غږ ې بیا باندملګري ملتونه دولت ضد عناصرو 

ټینګار کوي چې د شخړې ټول اړخونه باید هر وخت د او همدارنگه  بند کړيچاودیدونکو توکو کارول و یه شوتعب او بې توپیره

 نړیوالو بشردوستانه قوانینو مطابق د ملکي وګړو د ساتنې په پار خپلو مسؤلیتونو ته جدي پام وکړي. 

 :ه دې لنک موندلی شئبشپړ رپورټ پ وار ربع ۲۰۱۸په وسله والو شخړو کې د ملکي وګړو د ساتنې د 

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

* * * 

خپل ماموریت سره سم، یوناما د شخړې له د سیاسي ماموریت په توګه سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره مالتړ کوي.  یوناما د افغانستان له خلکو او حکومت څخه

حکومتدارۍ ې پیاوړتیا مالتړ کوي. دا ماموریت د اغیزمند او ټولنیز یووالي او همدارنګه د سیمه ییزو همکاریو ونډې اخیستنې د زیاتیدو  مخنیوی او حل، د

یوناما د استقاللیت، بې پرې والي  ته د درناوي پر بنسټ جوړ شوي، مالتړ کوي.شري حقونو چې بو ته بنسټونو تړ کوي، ملي مالکیت او حساب ورکوونکمال

او نورو کلیدي  ’د ښه نیت چارې ‘ دو او پراخیدو او مخنیوي په موخهاو یوالي د اصل په پام کې نیولو سره د ډیپلماتیکو اقداماتو په ګډون د شخړو د زیاتی

 خدمتونه برابروي. دا ماموریت د افغانانو پرمختګ او بشري لومړیتوبونو لپاره نړیوالې مرستې همغږې کوي.
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