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 د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو له امله ملکي وګړو ته د زیانونو د زیاتوالي په اړه د یوناما ځانګړی رپوټ

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوي )یوناما( د بشري حقونو په یوه ځانګړي  -مه  ۷کال د اکتوبر  ۲۰۱۸کابل، د 

رپوټ کې چې نن خپور شو، وایې چې دولتي ضد عناصر باید په هغو سیمو کې چې ملکیان اوسیږي، د تعبیه شویو چاودیدونکو 

 توکو بې توپیره او نامناسبه کارونه ژر تر ژره بنده کړي. 

تر عنوان الندې  “و زیاتوالید تعبیه شویو چاودیدونکو توکو د قصدي او بې توپیره کارونې له امله افغان ملکي وګړو ته د زیانون ”

دغه ځانګړی رپوټ د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه د سپټمبر تر دیرشمې د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو له امله د ملکي وګړو د 

 مرګ ژوبلې چټک زیاتوالی مستند کړی، چې د جګړې له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې نږدې نیمایي برخه جوړوي.

میشتو سیمو کې د دولت ضد ځواکونو له خوا د تعبیه شویو چاودیدونکو توکو د قصدي او بې توپیره  ځانګړی رپوټ په ملکي

ټ کې د انتحاري او غیر انتحاري بریدونو کې د تعبیه شویو چاودیدونکو رپو کارونې زیاتوالي له امله ژوره اندیښنه څرګنده کړې. په

هغه بمونه چې د ملکي ګنې ګوڼې په سیمو کې د چاودنې په موخه ډیزاین او پالن شوي، تر څو افغان توکو کارول شامل دي: 

میرمنې، نارینه او ماشومان په نښه کړي، کورونه یې ویجاړ کړي، ژوند یې نا ارامه کړي او د ژوندي پاتې کسانو په منځ کې ویره 

 خپره کړي. 

ه ګۍ زده کوونکي او هغه زده کوونکې چې د کانکور آزموینې لپاره یې تابیا نیوله ؛ د رپوټ د دغو قصدي بریدونو قربانیان د قابل

غیږې نیونې او کرکټ سیالیو لوبغاړي او کتونکي؛ په جوماتونو کې لمونځ کوونکي، د بشري مرستو کارکوونکي؛ د ښوونې او 

دولتي خدماتو مراجعین؛ د ټاکنو کارکوونکي روزنې مامورین؛ دولتي ملکي مامورین چې خلکو ته ضروري خدمات برابروي؛ د 

 او هغه کسان په ګوته کړي چې په ټاکنیز بهیر کې برخه اخلي. 

د ژورې اندیښنې په څرګندولو سره، رپوټ د خبریاالنو او روغتیایي کارکوونکو په نښه کول هم مستند کړي، چې له بریدونو 

 . وروسته د ورته ناچاوده توکو په وسیله په نښه شوي دي

په قصدي ډول د ملکیانو په نښه کول  ”د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي، تدامیچي یاماموتو وویل: 

  “جنګي جرم دی او نشي تحمل کیدالی. 

د ته اوړي، د سمالسي او وروستي زیانونو ورهاخوا چې قربانیانو او دهغوی کورنیو  ”یاماموتو چې د یوناما مشر هم دی وویل: 

 تعبیه شویو چاودیدونکو توکو او ځانمرګو بریدونو اوږد مهاله اغیزې چې پر ملکي وګړو یې ښندي، نشو کوالی له پامه وغورځوو.

د دې ډول بریدونو له وړاندوینې نه هاخوا څرنګوالی افغانانو ته د نه تحمل کړاو المل شوی او هغوی یې اړ  ”هغه زیاته کړه: “

  “او د دوی د نورمال ژوند مخه یې ډب کړې.  ،په ویره کې ژوند وکړيیمی چاودنی د دوکړي تر څو 

چې پر ملکي وګړو تر سره کیږي او د دې ډول بریدونو بې توپیره کارونه له  ځانمرګي او د تعبیه شویو ناچاوده توکو بریدونه

د مذهبي او قومي لږګکیو  کو توکو پراخه کارونه چېنړیوالو بشردوستانه قوانیونو څخه جدي سرغړونه ده. د تعبیه شویو چاودیدون

په ګډون د افغانستان د ملکي وګړو پر ضد تر سره کیږي، د بشریت پر وړاندې جنګي جرمونه بلل کیږي او د اړوندو چارواکو له 

 لورې پلټنې ته اړتیا لري. 

په نښه کول ودروي، او سپارښتنه کوي چې د دې یوناما ښکیلو خواوو ته یادونه کوي چې د ملکي وګړو او ملکي تاسیساتو قصدي 

 ډول بریدونو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره چټګ ګامونه پورته شي. 

 https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports بشپړ رپوت دلته د السرسي وړ دی:

* * * 

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