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مطبوعاتي خبرپاڼه

مطبوعاتي خبرپاڼه
په کندوز کې د ملکي وګړو د خوندیتوب رپوټ
کابل ،د  ۵۱۰۲کال د ډسمبردولسمه – په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوي (یوناما) او د ملګرو ملتونو دبشري حقونو
دعالي کمیشنرۍ دفتر نن په کندز والیت کې د بشري حقونو او په وسلواله جګړه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب راپور خپور کړ .په
دغه ځانګړي راپور کې د سپټمبر د میاشتې له  ۸۲څخه د اکتوبر تر  ۳۱پورې په کندز والیت کې ملکي زیانونه او د بشري حقونو
اړوند اندیښنې مستندې شوي دي .دغه دوره پر کندز والیت د طالبانود برید ،او د لنډ مهال لپاره د کندز ښار د نیولو او د دولت پلوو
ځواکونوله خوا د ځوابي برید او بیرته دحکومت لخوا دښار د نیولو او همدارنګه د والیت نورې اړوندې جګړې په برکې نیسي.
په دې راپور کې د پورته ذکر شوې دورې پر مهال د ملکي وګړو تلفات او ټپي کیدل ثبت شوي ،او همدارنګه د خپلسرو وژنو،
تښتونو ،بریدونو ،تهدیدونو ،او په جګړو کې د کم عمره جنګیالیو کارولو ،په ښوونې او روزنې ،روغتیایي خدمتونو اوپرازاد تګ
راتګ داغیزو تر څنګ د تاوتریخوالي دنورو ډولونو په اړه د یوناما لومړنۍ موندنې وړاندې شوي دي.
رپوټ د سپټمبر دمیاشتې د  ۸۲او د اکتوبر د  ۳۱نیټې ترمنځ د ملکي تلفاتو لومړني ارقام  ،چې  ۲۴۲تنه (  ۸۲۲مړه او  ۵۵۲ټپیان)
شوي ثبت کړي دي .د دې تلفاتو لویه برخه د ځمکنۍ جګړې له امله رامنځ ته شوې ،چې په مشخص ډول یوه مشخص لوري یا ډلې
ته نشي منسوب کیدای  .دا راپور د هغو ۷۶ملکیانو( ۱۳مړه او  ۱۶ټپیان) تلفاتو ته هم اشاره کړې ،چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د بې
پولې ډاکټرانو په سیمه ییزروغتون د اکتوبرد میاشتې په دریمه نیټه بمبار شو .په دې راپور کې د را نغاړل شوې مودې کې دملکي
تلفاتو او خوندیتوب په اړه زیات معلومات به په وسلواله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه د یوناما او د ملګرو ملتونو دبشري
حقونو دعالي کمیشنرۍ دفتر د  ۸۳۳۵کال په کلني راپور کې له جزئیاتو سره خپاره شي.
په دې راپور کې د بشري حقونو کلیدي اندیښنو ته کتنه شوې چې له  ۸۳۳۳کال راپدیخوا په افغانستان کې د لومړي ځل ترسره شوې
اوږدې ښاري جګړې له امله رامنځ ته شوې اود ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د کچې د ټیټولو ،د جګړې له زیانونو د ملکي وګړو د
ساتلو ،نړیوالو بشري حقونو ته داحترام او د حساب ورکولو د ودې په برخو کې اساسي سپارښتنې وړاندې شو یدي.
یوناما ته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له خوا د  )۸۳۳۵( ۸۸۳۳پریکړه لیک په اساس دا اختیار ورکړل شوی "چې د ملکي
وګړو وضعیت وڅاري  ،د دوي د ساتنې او خوندیتوب دهڅوهمږي وکړي ،حساب ورکول پیاوړي کړي او دهغو بنسټیزو ازادیو او
بشري حقونود بشپړې عملي کیدا سره مرسته وکړي ،چې د افغانستان په اساسي قانون او هغو نړیوالو تړونونوکي ،چې افغانستان یې
غړیتوب لري تسجیل شوي ،په ځانګړي ډول د هغو احکامو په برخه کې مرسته وکړي ،چې د ښځو له خوا د هغوي له ټولو حقونو
څخه د برخمن کیدو سره تړاو لري".
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