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 در افغانستان، آقای کای آیده در مورد تلفات غير نظاميان در  ملل متحد بيانيه نماینده خاص سرمنشی

  عمليات نظامی ولسوالی شيندند والیت هرات

  

متعاقب گزارشات تلفات تعدادی زيادی افراد ملکی در جريان عمليات نظامی در ولسوالی شيندند واليت 
ر يوناما در بازگشت در مورد تحقيق اين گزارشات از آن ساحه متاثره چنين بيان هرات، بخش حقوق بش

  . ميدارد
  

روز گذشته ما توانستيم با ولسوال شيندند و بزرگان محلی مالقات نماييم ما با يکتعداد از خانواده ها در ساحه 
يکم آگست، افراد نظامی افغان و قريه نوآباد مصاحبه های داشتيم و آنها تاييد نمودند که در نيمۀ شب بيست و
اين عمليات چندين ساعت را در بر . خارجی داخل قريجات نو آباد در ساحه عزيز آباد ولسوالی شيندند گرديدند

ويرانی ناشی از حمالت هوايی با تخريب کامل . گرفت که در جريان آن حمالت هوايی نيز صورت گرفت
باشندگان محلی قادر به . سيب آن به خانوار ديگر نيز رسيده استهفت الی هشت خانوار کامًال مشهود بود و آ

  . تائيد تعداد تلفات به شمول اسامی، سن و جنسيت قربانيان بودند
  

 ٩٠ يوناما در تحقيقات خود به اساس اظهارات شاهدان عينی و ديگران شواهد قانع کننده ای را دريافتند که 
 تن ديگر از اين ١۵و .  مرد در اين حمله از بين رفته اند١۵ زن و ١۵ کودک، ۶٠فرد غير نظامی شامل 

  . روستا زخم و يا جراحت برداشته اند
  

من مکررًاا اين را واضح ساخته ام که امنيت و . برای ملل متحد اين يک موضوع نهايت نگران کننده ميباشد
تاثير .  در اولويت قرار داشته باشدرفاه افراد ملکی در جريان پالنگذاری و راه اندازی عمليات های نظامی بايد

چنين عمليات اعتماد و اطمينان مردم افغانستان را در راستای مساعی برای ايجاد يک دولت منصف، صلح جو 
  . او قانومند  از بين ميبرد

  
اين نهايت ضرور است که نيرو های افغان و جامعه بين المللی به منظور جلوگيری از وقوع چنين حوادث غم 

من تسليت عميق خود را به خانواده های که . ز  بايد در مورد چنين عمليات بطور کامل تجديد نظر نمايندانگي
در اين حادثه متحمل خسارات گرديده اند عرض ميدارم و آمادگی خود را در ارايه کمک به مقامات که در آنجا 

  . در خدمت قربانيان اين حادثه قرار دارند اعالن ميدارم
  
آنها .  يک بار ديگر از همه جوانب درگير ميخواهم که حفاظت غير نظاميان را نگرانی اول خود قرار دهندمن

بايد وظايف شان را تحت قوانين حقوق بشر بين المللی احترام نمايند و آنها بدانند که ما در اينجا برای خدمت 
  .آنها حضور رسانيده ايم
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