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  منشی ملل متحد در افغانستان سر بيانيه کای آيده نماينده خاص 

  
 ماه دسمبر ده تن افغان در ولسوالی نرنگ واليت کنر در جريان يک 27گاه روز رحدر سبعد از نيمه شب 

.  نشده استروشنهنوز  بيشتر در مورد حادثه جزئيات .  بين المللی کشته شدند افغان وتهاجم نيرو های نظامی

نيز قوی شواهدی . بر اساس تحقيقات ابتدايی ما هشت تن از کشته شدگان دانش آموزان مکاتب محلی بوده اند

يوناما در مورد حادثه به . وجود دارد که بيانگر اين است که در عين وقت شورشيان نيز در ساحه وجود داشتند

من کوشش های حکومت افغانستان و .  نموده باشد ادامه ميدهد تا به روشن شدن وضعيت مساعدتاشتحقيقات 

 ادامه دارد همگان را به اين تحقيقاتمن در حاليکه . نظاميان بين المللی را برای انجام عين عمل تقدير مينمايم

  .  مينمايمدعوت امش آر

ی داشته است، ملل متحد در مورد تهاجمات و يورشهای شبانه که اکثرًا نتايج خونبار را برای افراد ملکی در پ

از سبب عدم  مايوسی مقامات دولتی  بالخره باعث  وتجاوز به حريم خانه ها  سبب تشويش شديد مردم ازسبب 

حمالت شبانه منبع بزرگ پريشانی برای فاميل ها بوده . ، نگران ميباشد شده است عمليات ها با آنانهمآهنگی 

 سبب به  امايوسی مجتمعاتب اسباراسر افغانستان که بطور مستقيم از آن متاثر ميگردند و همچنان در س

  . ادامه خواهم داده با مقامات مربوطمن بحث در مورد همچو مسايل را . دميگردفرهنگی نگرانی های امنيتی و

  

مناطقی که درآن شورشيان زندگی نموده و يا درآنها   که در استگران آن خطراتین يونامابه عين شکل 

  . آنها سبب اکثريت و يک تعداد هرچه بيشتر تلفات ملکی ميگردند.م ملکی وارد ميگرددعمليات مينمايند به مرد

  

ميخواهم تا تمام مساعی را بخرچ دهند تا آسيب به افراد ملکی را درگيرمسلح تمام طرفين من يکبار ديگر از 

. کاهش داده و ميخواهم بر اهميت تمام تدابير احتياطی تاکيد نمايم تا ميان افراد ملکی و جنگجويان تفکيک شود

ار  آينده از نتايج ناگو و افراد ملکی در سالمعکوس شده کوشش های زيادی بايد صورت گيرد تا جريان فعلی 

  . ن باشندؤجنگ های مسلحانه مص
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