مطبوعاتي اعالمیه

د  ۲۰۲۰کال دجون  ۲۱مه

په افغانستان کې د کویډ  ۱۹وبا په اوږدو کې پر روغتیایي مرکزونو قصدي بریدونه – د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور
کابل د  ۲۰۲۰کال د جون ۲۱مه  -په افغانستان کې ملګري ملتونه پرروغتیایي کارکوونکو او تاسیساتو د وروستیو قصدي بریدونو،
په ځانګړي ډول د کویډ  ۱۹وبا په ترڅ کې ،په ژوره توګه اندیښمن دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پالوي (یوناما) لخوا ننی خپور شوی نوی ځانګړي راپور د مارچ له ۱۱مې نیټې ،له
هغه مهاله چې د روغتیا نړیوال سازمان کویډ  ۱۹نړیواله وبا اعالن کړه د مې تر ۲۳مې نیټې پورې چې د طالبانو او د افغانستان
حکومت ترمینځ درې ورځنی اوربند پیل شو ،د وسله والو پیښو اړوند د دغه بنسټ د څار ټولې هغه موندنې بیانوي چې روغتیایي
بنسټونه یې اغیزمن کړي دي.
د ’ د کویډ  ۱۹وبا په اوږدوکې پر روغتیایي تاسیساتو بریدونه‘ تر سرلیک الندې دغه راپور روغتیایي کارکوونکو ته د زیان
اړولو ،د روغتیایي تاسیساتو تخریب او نورې هغه کړنې چې په شخړو کې ښکیلو اړخونو په اړینو روغتیایي چارو کې د هدفي
بریدونو او همدارنګه د روانې جګړې له کبله الس وهنه کړې ،مستندې کړي دي.
یوناما تر دې وړاندې د  ۲۰۲۰کال په لومړۍ ربع کې د ملکي وګړو د خوندیتوب راپور کې د ورته پیښو په اړه اندیښنې راپورته
کړي .له هغه وروسته وضعیت ال خراب شوی :طالبانو د روغتیایی کارکونکو تښتونې ته دوام ورکړی او په یوه درملتون یې برید
کړی؛ د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو په قصدي ډول د تاوتریخوالي او ویرې فعالیتونه ترسره کړي چې روغتیایي مرکزونه،
کارکوونکي او د طبي وسایلو لیږد یې اغیزمن کړي او نامعلومو وسله والو د کابل په یوه روغتون کې د زیږون پر څانګه برید
وکړ ،چې په پایله کې یې لسګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې او د یوناما مشرې ،دیبرا الینز وویل ”:هغه مهال چې په افغانستان
کې د هر ژوند د ساتنې لپاره بیړنیو بشردوستانه مرستو ته اړتیا وه ،طالبانو او افغان ملي امنیتي ځواکونو په قصدي ډول د
تاوتریخوالي کړنې ترسره کړې ،چې د روغتیا پالنې عملیات یې زیانمن کړل “.نوموړې زیاته کړه ”:د داسې اعمالو لپاره هیڅ
توجیه نشته؛ د ملکي وګړو خوندیتوب او هوساینه باید یو لومړیتوب وي“ .
راپور  ۱۵پیښې مستندې کړي ،چې روغتیایي تاسیسات یې اغیزمن کړي ،په داسې حال کې چې  ۱۲یې قصدي بریدونه وو او پاتې
نورې پیښې تصادفي زیانونه وو .د روغتیایي تاسیساتو اړوند ډیری دغه پیښې  -اته هدفي بریدونه او دوه تصادفي د زیان پیښې -
طالبانو ته منسوب شوي .د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د روغتیایي تاسیساتو پروړاندې د درې هدفي بریدونو مسؤل وو .روغتیایی
تاسیساتو ته د زیان یوه تصادفي پیښه د افغان ملي امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمینځ نښتو په ترڅ کې رامینځته شوې .ترټولو ناوړه،
د کابل په یوه روغتون کې د زیږون پر څانګه برید الهم چاته نه دی منسوب شوی.
راپورهمدارنګه ټینګار کوي ،چې په قصدي ډول د روغتیایي مرکزونو ،روغتونونو او روغتیایي کارکونکو په وړاندې د
تاوتریخوالي ترسره کول ،د نړیوال بشردوستانه قانون پراساس منع او جنګي جرم بلل شویدی.
د یوناما د بشري حقونو د برخې مشرې فیونا فریزر وویل ” :د کویډ ۱۹وبا په لړ کې چې روغتیایي سرچینې ال دمخه محدودې
شوي او ملکي وګړو ته له ځانګړي اهمیته برخمنې دي ،پر روغتیایي مرکزونو په قصدي ډول د بریدونو ترسره کول ،په خاص
ډول د غندنې وړ دي“.
راپور یادونه کوي ،چې روغتیایي مرکزونو ته د بریدونو له درکه ور رسیدونکی زیان ،په خاص ډول د یوې روغتیایي وبا په لړ
کې د دغو پیښو له مستقیمو قربانیانو ورها خوا زیانونه لري .رپوټ ټینګار کوي ،چې له دوامداره جګړو سره سره ،د افغانستان
خلک دنړیوال بشري قانون پراساس ددې حق لري ،چې په لوړه کچه له جسمي او رواني روغتیا څخه برخمن وي .له دغه ډول
حق څخه مستفید کیدل د هغو پیښو له کبله چې په دغه راپور کې واضح شوي په جدي ډول له خطر سره مخامخ دي.
ملګري ملتونه د روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکونکو پر وړاندې هغه ټول قصدي بریدونه ،ګواښونه ،یرغمل کول او نورې
قصدي کړنې غندي ،چې په دغه رپوټ کې مطرح شویدي .په داسې یو وضیعت کې چې په افغانستان کې ټول خلک د کویډ ۱۹له
خطر سره مخامخ دي ،له دې به بل لوی لومړیتوب نه وي ،چې له کافي منابعو سره له مداخلې او خنډ پرته د روغتیایي خدمتونو د
فعالیت د دوام په اړه ډاډ ترالسه شي.
په دغه رپوټ کې راغلي چې ښکیلې غاړې د نړیوال بشردوستانه قانون پراساس موظف دي چې له زیان رسیدو د روغتیایي
مرکزونو او روغتیایي کارکونکو ساتنه وکړي او پردوی ټینګار کوي ،چې دغه ډول قصدي بریدونه په عاجل ډول بند کړي.
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مطبوعاتي اعالمیه

د  ۲۰۲۰کال دجون  ۲۱مه

دا مسله په هر وخت کې مهمه ده ،خو هغه مهال الډیره مهمه کیږي ،کله چې ټولې هڅې باید په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د
وړتیا پرلوړولو ،اغیزمنتیا او مالتړ متمرکزې وي ،په خاص ډول کله چې تقاضا زیاتیږي .پردې سربیره ،په افغانستان کې ملګري
ملتونه پر ښکیلو اړخونو ټینګار کوي ،چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نړیوال اوربند غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي چې ټول پام
او منابع له کویډ ۱۹وبا سره مبارزې ته ځانګړې شي ،چې د افغانستان خلکو ته د ډیرو زیانونو د اوښتو مخه ونیول شي.
” د کویډ ۱۹وبا په اوږدوکې پر روغتیایي تاسیساتو بریدونو“ په اړه ځانګړی رپوټ دلته لوستلی شئ:
unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports

***
یوناما د افغانستان له خلکو او حکومت څخه سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره مالتړ کوي .د سیاسي ماموریت په توګه له خپل ماموریت سره سم ،یوناما د شخړې
مخنیوی او حل ،د ونډې اخیستنې د زیاتیدو او ټولنیز یووالي او همدارنګه د سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا مالتړ کوي .دا ماموریت د اغیزمنې حکومتدارۍ
مالتړ کوي ،ملي مالکیت او حساب ورکوونکو بنسټونو ته چې بشري حقونو ته د درناوي پر بنسټ جوړ شوي ،مالتړ کوي .یوناما د استقاللیت ،بې پرې والي
او یوالي د اصل په پام کې نیولو سره د ډیپلماتیکو اقداماتو په ګډون د شخړو د زیاتیدو او پراخیدو دمخنیوي په موخه ‘ د ښه نیت چارې’ او نور کلیدي خدمتونه
برابروي .دا ماموریت د افغانانو پرمختګ او بشري لومړیتوبونو لپاره نړیوالې مرستې همغږې کوي.
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