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 په سلو کې لوړه ١۴ پاره د افغانانو ليوناما د ملکي کسانو د ساتنې لپاره غږ کوي، ځکه د ملکي تلفاتو اندازه

  شوې ده
  

نن د افغانستان د جګړې له د بشری حقونو د عالی کمشنری سره يو ځای  يوناما -٢٠١٠ جنوري ١٣کابل، 
پر انون  د نړيوال بشری قوانينو او نريوال بشری حقونو د ق ټولو خواوو څخه وغوښتل چې خپل مسووليتونه

د ملګرو ملتونو له خوا نوي څرګندې شوې . ومني او د جګړې اغيزې په ملکي خلکو باندې راکمې کړيبنسټ 
 کال تر ټولو زيات ٢٠٠٩ کې ٢٠٠١شميرې دا په ډاګه کوي چې د طالبانو د رژيم له نسکوريدو راهيسې په 

  .  ولکی وګړو لپاره د ممرګانې کال
  

 سلنه زياتوالی په ډاګه ١۴ په پرتله ٢٠٠٨ ملکي تلفات ثبت کړي دي او د ٢۴١٢ کې ٢٠٠٩ملګرو ملتونو په 
)  ٪۶٧ (١۶٣٠ تلفاتو څخه چې په تير کال کې ښودل شوي ٢۴١٢د .  تلفات يې درلودل٢١١٨کوي چې 

 ٨( تنه ١٨۶پاتې .  منسوب شوي دييې حکومت پلوه ځواکونو ته) ٪٢۵ (۵٩۶حکومت ضد عناصرو ته او 
ړې  په منځ  او يا د چاوديدونکو موادو په ذريعه ګيوې خوا ته هم نه شوای منسوب کيدالی، ځکه چې د ج) ٪

  . مړه شوي دي
  

حکومت ضد عناصر د ملکی کسانو د زياتې اندازې د  ":د بشري حقونو مشرې افسرې وويلايلند نورا ن
دا مهمه .  وژلي دي ډيرپلوه قوتونو په پرتله درۍ برابره ملکي کسان يېمرګ سبب ګرځيدلی چې د حکومت 

پياده هغه برخی ) چلند اصول (دڅو د طالبانو وشي تر د ياغي قوتونو له خوا جدي هڅې اوس خبره ده چې 
  .څخه د ملکي کسانو د ساتنې غوښتنه کويهغوي چې له کوم کړي 

  
 ٪ زيات ۴١ کلونو تر منځ ٢٠٠٩ او ٢٠٠٨ته منسوبيږي د ينو وسله والو مخالفد ملکي تلفاتو شمير چې  " 

ځانمرګي بريدونو او چاوديدونکو موادو تر بل هر .  ته لوړ شوي دی ١۶٣٠ څخه ١١۶٠شوي يانې له 
ملکی کسان دغه راز په .  تنو ته ورسيد١٠۵۴تاکتيک څخه زيات ملکي وګړي وژلی چې شمير يې تير کال  

شوي او اعدام شوي دی کله چې په دوي داسې ګمان شوی چې له حکومت يا عمدي ډول وژل شوي، تښتول 
  . ي درلودلينړيوالې ټولنې سره يې مرسته کړې او يا يې اړيک

  
د حکومت پلوه ځواکونو له چې  په ترڅ کې موږ د ملکي تلفاتو په شميره کې کوم ٢٠٠٩په عين وخت کې د "

دا کموالی هغه تدبيرونه په ډاګه .  ٪ کموالی وليد٢٨ږدې  کلونو ترمنځ ن٢٠٠٨/٠٩خوا رامنځ ته شوی وه د 
کوي کوم چې د نړيوالو پوځي ځواکونو لخوا ترسره شوي دی او موخه يې په ملکي وګړو د پوځي عملياتود 

  . خطرونو کمول دي
  
 .لی دی هم دوام موندد حکومت پلوه ځواکونو د مثبتو تګالرو سربيره، د ملکي کسانو په اړه منفي فعاليتونو" 

 ملکي کسانو وژل کيدل ثبت کړي دي او دا د حکومت پلوه ځواکونو ٣۵٩موږ د هوايي بريدونو په ترڅ کې د 
نړيوالو او افغان ځواکونو د تالشۍ او نيولو ستر عمليات .  ٪ تلفات په ډاګه کوي۶١له اړخه د ملکي کسانو 

   د ملګرو ملتونو د مرستی پالوی په افغانستان کی
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 په وړاندی  کلتور، د ملکيت د ورانولو او دپه دې عملياتو کې اکثره د زياتې قوی د کارولو. ترسره کړي دي
  ."په خاص ډول د ښځو په وړاندې دهغو څخه کار اخيستل شوی دیبی تفاوتی 

  
د ملګرو ملتونو دفتر هم د ملکي وګړو د سيمو په منځ يا هغو ته نږدې د پوځي اډو په هکله خپله انديښنه 

. کسان د مخ پر زياتيدونکی خطر سره مخ کويڅرګنده کړې ده، او دا يې هم وييلی  دي چې دا اډي ملکي 
په ډاګه کړه چې د شخړې ټولې خواوې اړې دي چې د پوځي شتمنيو او پرسونل د ځای پر ځای ايلند آغلې ن

  . چې ملکي کسان د خطر سره مخ کوي ، مخنيوي وکړيپه داسی سيمو کی کيدو څخه 
  
د طالبانو د رژيم له نسکوريدو راهيسې په پوځي شخړو کې د ملکي کسانو د راښکيليدو له : "يلند زياته کړهان

  . خونړی کال وو، شخړې هغو سيمو ته هم وغځيدلې، چې پخوا ارامې بلل کيدلېو کال تر ټول٢٠٠٩امله 
  
صر هم بايد په دې پوه شي حکومت ضد عنا. د ملکي وګړو ساتنه او سوکالي بايد د هر څه نه دمخه راشي"

چې هغوي هم د نړيوالو معيارونو الندې ژمنې لري او حکومت پلوه ځواکونه هم بايد خپلې هڅې ګړندۍ کړي 
څو ډاډ حاصل شي چې د پوځي عملياتو پرمهال د ملکي کسانو د ساتنې په موخه د هرې ممکنه وسيلې څخه 

نړيوال قانون غوښتنه کوی چی ه  ملتونیملګرکيږي  کال پيل ٢٠١٠په داسی حال کی چی . کار واخيستل شي
  ".ګړي اغيزي په ملکی وګړو باندی کمی شيد ج تر څو وشی درناوی ته
  

  : ايډيتورانو ته يادداښت 
  

 کال  د افغانستان لپاره ٢٠٠٩په افغانستان کې په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې راپور  •
د اختياراتو او دندو او د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا ) يوناما (د ملګرو ملتونو د مرستندويه پالوی

راپور په  هبشپړ. لمبر پريکړه ليک له مخې ترتيب شوې دی) ٢٠٠٩ (١٨۶٨د 
org.unmissions.unama://http کې د الس رسي وړ دي  . 

 
 لړ فعاليتونه ترسره کوی چې موخه يې پر ملکي وګړو د جګړې د د يوناما د بشر ي حقونو څانګه يو •

اغيزو کمښت دی، په دې کې په خپلواکه توګه او بې پلوۍ سره د هغو پيښو پلټنه هم شامله ده چې په 
هغو کې د ملکی وګړو مړينې او ټپې کيدنې د هغو تحليلونو سره شاملې دي څو هغه حاالت تشخيص 

 . شامل دیشي چې په کې د ژوند زيان 
  

يوناما د بشري حقونو افسران چې د افغانستان په کچه ګومارل شوي دي، يو لړ پراخه تخنيکونه په  •
کار اچوي چې د ځانګړو قضيو په اړه پرته له هغه چا د محل څخه چې کيدالی شي د دې مسوول 

ي، چې په دغه ډول معلومات کنترول شوي او تر تحليل الندې راغلي د. وي، معلومات راټول کړي
کې يو لړ مختلف سرچينې  شاملې دي، د بشري حقونو د هغه اعتبار او باور له مخې چې د بشري 

 د ريکارډ معلوماتو او شميرواړوندو  حقونو افسر دغه تفتيش ترسره کوي، وړاندې تر دې چې د
 . تفصيالت وکتل شي

  
 : ئړيکه ټينګه کړپه الندې پته ائ د الزياتو معلوماتو او مرکې لپاره مهرباني وکړ •

  
  ٠٧٩٧۶۶٢۵٠۴) پښتو، دری او انګليسي(نظيف اهللا ساالرزی داکتر  •
        ٩٣+ ٧٠٠ ٢٨۵ ٧٧۴) انګليسي او فرانسوي(هينري بورګارد  •


