
  اعالميهمطبوعاتي 
  ٢٠٠٩جوالی،  ٣١

  
  د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د ملکي خلکو تلفات مخ په زياتيدو دي: افغانستان

  
دغه خبره د ." توالی راغلي دیاد شخړو په زياتيدو او پراخيدو سره د ملکي تلفاتو په شمير کې هم زي "-ژنيو/کابل

 کې په وسله واله جګړو کې د ملکي کسانو د وضعې په ٢٠٠٩ په يوناما د نيمايې کال په راپور کې شوې ده، چې
  .  په ورځ خپور شوجمعیباب د 

  
راپور چې د يوناما د بشري حقونو د څانګې له خوا تيار شوی د هغو حوادثو په بېطرفه، خپلواکه او پراخې څارنې 

دغه . ژوبلې حادثې په کې شاملې وياو پلټنو باندې اتکا کوي چې د شخړې په سيمو کې د ملکي کسانو د مړينې او 
 راهيسې هر کال ترتيب کيږي او هدف يې دا دی چې په دې برخه کې تمايالت په ګوته ٢٠٠٧ډول تحليلونه له 

  .کړي او هغه اقدامات څرګند کړي چې د ملکي کسانو د وژنې مخنيوی کوي او د دوي د ساتنې لپاره ضروري وي
  

دغه شمير د تير کال د همدې .  ملکي تلفات ثبت کړي دي١٠١٣ مياشتو کې لومړيو شپږو کال په ٢٠٠٩يوناما د 
دواړه حکومت ضد عناصر او حکومت پلوه قواوې د : "راپور زياته کړه.  ٪ زياتوالی ښيې٢۴مودې سره په پرتله 

او نړيوالو خو د ملګرو ملتونو شميرې ښيې چې وسله وال مخالفينو د افغان ." ملکي تلفاتو د زياتوالی مسوولين دي
  . نظامي ځواکونو په پرتله زيات شمير ملکی کسان وژلي دي

  
 ٣٠،۵د حکومت ضد عناصرو له خوا او )  تنه۵٩۵( ٪ د ملکي کسانو ۵٩ کال د جنوري او جون ترمنځ ٢٠٠٩د 

 کال څخه يو ښکاره بدلون څرګندوي چې ٢٠٠٧دغه حالت د . "٪ د حکومت پلوه ځواکونو له خوا وژل شوي دي
دغه حقيقت ."  ٪ ملکي تلفاتو مسوولين شمير شوی وو۴۶ ٪ او حکومت ضد عناصر د ۴١ پلوه قواوي د حکومت

د شخړې ټولو خواوو ته، خصوصا حکومت ضد عناصرو ته چې د داسې تلفاتو د زيات شمير مسوولين دي چې 
څو د ملکي کسانو کيدای شوای مخنيو يې وشي، دا ضرورت په ګوته کوی چې ټول ضروري اقدامات بايد ونيسي 

  . د وژنې څخه ډډه وشي
  

د ملکي کسانو د "هغه عمليات چې د افغانستان د حکومت او د هغه د متحدينو له خوا ترسره شوي دي : راپور وايې
زيات شمير په وژنو، ژوبليدلو او د ساختارونو، کورونو او جايدادونو په ګډون په تخريب تمام شوي دي، چې د 

  ." اتې کيدو لپاره ضروري وسايل وومعيشت او د زوندي پ
  

د يوناما د بشري حقونو څانګې ويلې دي چې د بين المللي نظامي قواوو لومړی مسووليت دا دی چې ملکي کسانو د 
 قواوو له خوا کيږي د وههوايې بريدونه چې د حکومت پل"خو سره له دې هڅو . وژلو په شمير کې کموالی راولي

 ځله ۴٠ کال له پيل څخه ٢٠٠٩، د "کې د ملکي کسانو د تلفاتو عمده المل ګڼل کيږي کال په شپږو مياشتو ٢٠٠٩
  .  ملکي کسان په کې وژل شوي دي٢٠٠هوايې بريدونه شوي دي چې د راپورونو له مخې 

 
تل د نړيوالو وسله والو ځواکونو له خوا د زيات علنيت څخه کار اخيس" کال په اوږدو کې ٢٠٠٩د راپور له مخې د 

چې د ځانګړو پيښو په اړه و او همدارنګه ) نړيوال مرستندويه امنيتي ځواک(ه خوا  دی، په تيره بيا د ايساف لشوی
ه هم که څ." د تلفاتو په برخه کې د هغو د منلو او د پيښو د جزياتو د څرګندولو په لړ کې يې زياته ليوالتيا ښودلې ده

دي او ل نو شفافيت او ظرفيت شامودې کې د نړيوالو وسله والو ځواک. نې وړ ديځينې ځانګړې ستونزې د انديښ"
  ." د هغوي عالقمندي يا هم يونما ته د معلومات د برابرولو په برخه کې

  
ير څرګندونه کوي دا چې هغوي د نه د هغو د تاکتيکيونو په لړ کې د يو تغود وسله وال اپوزيسيون په اړه راپور

 ډوله یپه وسيله يې ترسره کوي، د ياغيتوب ګورياال) پی جي ايف(نيولو د بريدونو څخه چې د  او کمن و ييزجبهه
ه ځانمرګي بريدونه، د موټر او د سړک د کلر متقارنه او بې تناسبه بريدونه ه دې کې غيفعاليتونو خوا ته ځي چې پ

 کال او د ٢٠٠٨په "ې وژنې، او د هدف الند) چې په جګړه کې د ملکی تلفاتو اساسي عامل دي(غاړي بمونه 
  .شامل دي"  په لومړيو شپږو مياشتو کې يو پرلپسې جريان ليدل شوی دیال ک٢٠٠٩



  
 ملکی تلفات د دولت ضد عناصرو د فعاليتونو په نتيجه ۵٩۵ کال د جنورۍ څخه تر جون د مياشتې پورې ٢٠٠٩د 

يه شوو بعتوګه د ځای پر ځای شوو او تپيره  تنو تلفات په بې تو۴٠٠کې رامنځته شوی دي چې د هغو څخه د 
 جوړوي چې د وسله والو  سلنه۶٧نو دا د ټولو وژ. ه رامنځ ته شوي ديوسيلو او ځان مرګو بريدونو له امل

  .  ديمخالفينو په الس ترسره شوي
  

 دې د دولت ضد عناصرو له خوا عمليات زياتره وخت پرته له" له مخې بشري حقونو د څانګې د ويناد يوناما د 
  ." ترسره شوي چې د ملکي وګړو د تلفاتو او ټپې کيدنې او د ملکی تاسيساتو ويجاړتيا په پام کې ونيول شي

  
د دغو معلوماتو له مخې دولتي ضد وسله واله عناصر ځانونه په ملکي ځايونو کې ځای پر ځای کوي چې په "

د او خړپړ کړي، او د يوې فعالی پاليسۍ د قصدي او عمدي توګه د جنګي او ملکي کسانو تر منځ توپير غير څرګن
 غبرګون مخه کړي چيرته چې ددې امکان  د وسله واليوې برخې په توګه د دې موخه دا ده چې هغو سيمو ته

  ." زيات دی څو ملکي  وګړي مړه او ټپيان شي
  

ملکي کسانو د د . هر څومره چې جګړه کې شدت او زياتوالی راځي نو ملکي وګړي د جنګ فشار او ګوزار ګالي
تاسياستو  دتخريب او ويجاړتيا، د عوايدو د امکاناتو د يان منيدونکي ګروپونه هم د مهمو زياتې وژنې سربيره ز

  . نې په الر کې د ستونزو د شتون له امله زغم ګالي ورکولو او ضروري خدمتونو د رسيدالسه
  

 غږ کوي څو د نړيوال بشري  نړيوالې ټولنېملګري ملتونه د جګړې پر ټولو خواوو، د افغانستان په دولت او
 او د نړيوالو بشري حقونو د قوانينو په رڼا کې مسووليتونه او وجايب باوري کړي او دا چې د جګړې دوستانه

  . اغيزې پر ملکي وګړو باندې حد اقل ته راټيټې کړي
  

  پای
  

 څخه يې تر السه org.unmissions.unama.www://http پاڼو راپور دی چې د دې ويب پاڼې ١٨پوره متن د 
  . کوالی شي

  
  : ئ د ال زياتو معلوماتو لپاره په الندنيو شميرو اړيکه ټينګه کړ

  
 ext: 6380 OR + 93 796 095 526 2668 963 212 1 +: عليم صديق، يوناما، کابل

Xabier Celaya, OHCHR, Geneva :+ 41 22 917 9383 OR + 41 79 444 7578 


