مطبوعاتي اعالمیه

د  ۲۰۱۷کال د جوالی ۱۷مه

د ملګرو ملتونو وروستی رپوټ ښیې چې ،د ځانمرګو بریدونو له بدتریدو سره ملکي افغانانو ته د زیات زیان اوښتل روان دي
کابل ،د  ۲۰۱۷کال د جوالی  ۱۷مه – د ملګرو ملتونو د روان کال د لومړۍ نیمایي رپوټ پر بنسټ د  ۲۰۱۷میالدی کال د
لومړیو شپږو میاشتو پرمهال د افغانستان په جګړه کې د وژل شوو او ټپیانو شمیره د تیر کال د همدې مودې په څیر په لوړه کچه
پاتې ده .د انتحاري بریدونو له امله د شدیدو زیانونو لړۍ روانه ده ،چې پر ښځو او ماشومانو یې ناوړه اغیزې ښیندلي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پالوي (یوناما) د شمیرو له مخې ،د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د جون
تر  ۳۰مې نیټې په ټوله کې د  ۱۶۶۲ملکیانو وژل کیدل تایید شوي دي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله دوه سلنه زیاتوالی
ښیي .د ټپي ملکیانو شمیره بیا د تیر کال د همدې مودې په پرتله ،د یوې سلنې په راټیټیدو  ۳۵۸۱کسه دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما مشر ،تدامیچي یاماموتو وویل " :په افغانستان کې د
دې بدرنګې جګړې بشري بیه چې د ژوند له السه وتل ،ویجاړي او پراخ زغم په کې راځي ،ډیره لوړه ده .له تبعیض پرته ،نامناسبه
او غیرقانوني توګه د فشاري تعبیه شوو چاودیدونکو توکو د کارولو دوام په ځانګړې توګه ویروونکې ده او باید هر څه زر تر زره
ودرول شي".
د رپوټ له مخي د لومړیو شپږو میاشتو په موده کې د ملکیانو ۴۰سلنه مرګ ژوبله د حکومت مخالفه ځواکونو له لوري د له
وړاندې تعبیه شوو فشاري چاودیدونکو توکو (آی ای ډی) کارولو له امله رامنځ ته شوې ،همدارنګه ځانمرګو بمونو او بشقاب ته
ورته چاودیدونکو توکو  ۵۹۶کسه ملکیان وژلي او  ۱۴۸۳نور یې ټپیان کړي دي .په دغو شمیرو کې هغه ملکي تلفات هم شامل
دي چې د ځانمرګو او پیچلو بریدونو ،چې له یوه څخه زیات عاملین لري او له دوو یا له دې څخه زیاتو وسلو څخه په کې کار
اخیستل کیږي او ځانمرګي تعبیه شوي توکي هم په کې راځي ،رامنځ ته کیږي ،چې له امله یې  ۲۵۹ملکیان وژل شوي او ۸۹۲
نور ټپیان شوي دي چې دا د  ۲۰۱۶میالدي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله  ۱۵سلنه زیاتوالی ښیي.
ګڼ تلفات په یوه برید کې چې په کابل کې د مې میاشتې په  ۳۱نیټه تیرسره شو رامنځ ته شول کله چې یوه الرۍ بم موټر لږ تر لږه
 ۹۲ملکیان ووژل او نژدې  ۵۰۰نور یې ټپیان کړل ،چې دا له  ۲۰۰۱کال راهیسې د یوناما له لوري تر ټولو مرګونې مستند کړل
شوې پیښه ده.
رپوټ یو لړ سپارښتنې هم لري چې په حکومت ضد ځواکونو غږ شوی چې په قصدي توګه د ملکیانو په نښه کول ودروي او د
طالبانو د مشرتابه له لوري الرښوود عملي کړي چې د دغو ډول بریدونو د پای ته رسولو غږ کوي.
له حکومتي ځواکونو غوښتل شوي چې د استوګنې په سیمو د هاوان او راکټونو په شمول وسلو کارول ودروي او همدارنګه حکومت
پلوه ملیشې او ورته نور ګروپونه هم .رپوټ همدارنګه له نړیوالې ټولنې د روان مالتړ سپارښتنه کړې څو افغان ملي ځواکونه
وروزي او مالتړ یې وکړي.
د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ،زید راد الحسین وویل " :د دغه رپوټ شمیرې هغه شان چې زړه بوږنوونکې
دي ،نشي کولی په بشپړه توګه د افغانستان د خلکو بشري ځور انځور کړي .د دغو ملکي تلفاتو هره شمیره د یوې ماتې کورنۍ ،د
نه تصور وړ درد او زغم او په ظالمانه توګه د خلکو د بشري حقونو له پښو الندې کیدل منعکسوي".
ګڼ افغانان له رواني درد څخه ځوریږي ،خپلې کورنۍ او ملګري یې له السه ورکړي او په ویره کې ژوند کوي ،او کله چې ورځني
ژوند کې ځي راځي نو د هغه ګواښ چې ورسره مخامخ دي په اړه یې پوهیږي .ګڼ نور د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي او
خپلې روغتیا ،زدکړو او ژوندانه ته یې له اوښتي زیان ځوریږي .د افغانستان روانه ملي غمیزه باید له پامه ونه غورځول شي.
د  ۲۰۱۶کال پر خالف چې د ښځو او ماشومانو په تلفاتو کې کموالی راغلی وو ،سږنۍ شمیرې د وژل شوو ښځو او ماشومانو په
شمیره کې زیاتوالی راغلی دی .په ټوله کې د  ۱۷۴ښځو وژل کیدل تایید شوي او  ۴۶۲نورې ټپیانې شوې دي چې دا د تیر کال د
همدې مودې په پرتله  ۲۳سلنه زیاتوالی ښیي.
د ماشومانو مرګ ژوبله یوه سلنه زیاته شوې ده .چې په دې کې  ۴۳۶وژل کیدل او  ۱۱۴۱ټپیان راځي .د وژل شوو په شمیره کې
نهه سلنه زیاتوالی راغلی دی .یوناما په ډاګه کړې چې د له وړاندې تعبیه شوو فشاري بشقاب ته ورته انفجاري توکو او په ملکي
استوګنیزو سیمو کې هوایي عملیاتو په ګډه د ښځو او ماشومانو د تلفاتو له لوړیدو سره مرسته کړې ده.
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حکومت ضد ځواکونه د  ۱۱۴۱ملکي وګړو د وژل کیدو او  ۲۳۴۸نورو د ټپي کیدو المل شوي چې دا د تیر کال د لومړیو شپږو
میاشتو په پرتله  ۱۲سلنه لوړوالی ښیي .دا مرګ ژوبله د ټولو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې  ۶۷سلنه جوړوي چې  ۴۳سلنه طالبانو
ته ۵ ،سلنه د خراسان اسالمي دولت او پاتې نور یې نا مشخصو بریدګرو ته نسبت ورکړل شوې ده.
رپوټ د ځمکنۍ نښتو چې د ملکي مرګ ژوبلې دوهم تر ټولو مهم المل دی ،له اړخه د رامنځ ته شوو ملکي تلفاتو په راکمولو کې
د افغان امنیتي ځواکونو دوامداره هڅې ستایلې دي .شمیرې د  ۲۰۱۷میالدي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې
مودې په پرتله د ځمکنیو نښتو له اړخه په رامنځ ته شوې مرګ ژوبلې کې  ۱۰سلنه کموالی په ګوته کوي ،چې په دې کې ۴۳۴
وژل شوي او  ۱۳۷۵ټپیان راځي .دغه کموالی د حکومت پلوه ځواکونو له لوري د غیر مستقیمو وسلو او تر ډیره د هاوان کارولو
له اړخه رامنځ ته شوو تلفاتو کې کمښت ته نسبت ورکول کیږي.
یوناما په ټوله کې د  ۳۲۷وژل کیدل او  ۶۱۸ټپیان حکومت پلوه ځواکونو ته نسبت ورکړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله
 ۲۱سلنه کموالی په ګوته کوي ،که څه هم یوناما د هوایي عملیاتو پرمهال د ملکي تلفاتو په برخه کې  ۴۳سلنه زیاتوالی نوټ کړی
چې په کې  ۹۵وژل کیدل او  ۱۳۷ټپیان راځي.
 ۹سلنه دغه تلفات په کابل کې د ځانمرګو او پیچلو بریدو له امله رامنځ ته شوي دي .د افغانستان په  ۳۴والیتونو کې په ځانګړې
توګه د حکومت ضد ځواکونو له لوري د بریدونو د زیاتوالی له امله ملکي تلفات  ۱۵سلنه زیات شوي دي .د تلفاتو تر ټولو لوړه
شمیره په کابل ،هلمند ،کندهار ،ننګرهار ،ارزګان ،فاریاب ،هرات ،لغمان ،کندز او فراه والیتونو کې رامنځ ته شوې ده.
د ملګرو ملتونو رپوټ یوازې هغه پیښې راخیستې چې د تصدیق له بهیر وروسته تایید شوې دي .د مستندولو سخت بهیر چې د
هرې پیښې په تړاو د تصدیق بیالبیلو پړاوونو ته اړتیا لري په دې مانا ده چې په ټولو کې دغه شمیرې ښایي محافظه کارانه وي.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د  ۲۰۰۹کال له جنوري راهیسې په افغانستان کې د وسله والو شخړو له امله څه باندې ۲۶۵۰۰
ملکیان وژل شوي او یوازې څه کم  ۴۹۰۰۰نور ټپیان شوي دي.

***
بشپړ رپوټ په انګلیسي او د رپوټ خالصه په دري او پښټو ژبو په دې پته د السرسي وړ دي:
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
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***
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پالوي (یوناما) ماموریت ،د افغان حکومت او افغانانو مالتړ دی او د یوه سیاسي ماموریت په توګه د نورو مهمو
خدمتونو ترڅنګ د ښه نیت چارې وړاندې کوي" .د ښه نیت چارې" هغه ډیپلماتیک ګامونه دي ،چې ملګري ملتونه یې په عام او شخصي ډول دخپل استقاللیت،
بې پرې توب او امانت دارۍ د ترسیمولو لپاره پورته کوي ،چې د نړیوالو شخړو د پراختیا ،خپریدا اوزیاتیدا مخه ونیسي .یوناما د سولې او پخالینې له بهیرونو
سره مرسته کوي؛ په وسله والو شخړو کې د ولسي وګړو د خوندیتوب په ګډون د بشري حقونو څارنه او مالتړ کوي؛ ښې حکومتوالۍ ته وده ورکوي او سیمه
ییزه همکاري راجلبوي .یوناما همدارنګه د همغږې پرمختیا مالتړ کوي ،چې د نړیوالې ټولنې لخوا یې مالتړ کیږي.
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