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نيټه٢/١٠/٢٠١٧:

په سپټمبرمياشت کې د ملکي وګړو دمرګ ژوبلې کچه راکمه شوې ده.
د ملکي وګړو دخونديتوب اوعدالت غوښتنې ګروپ يا  SPAGمياشتنی راپور ښه يې چې د  ٢٠١٧م
کال په تٻره سپټمبر -مياشت د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه را کمه شوې او د تٻرو مياشتو په پرتله
پکې نيږدې دوه برابره ټيټ والی راغلی.
د ملکي وګړو دخونديتوب اوعدالت غوښتني ګروپ ھره مياشت د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمٻرې
راټولوي او دھمدغه شمٻرو پر اساس پرحکومت او په جګړه کې پر ښکيلو غاړو فشار راوړي چې د
ملکی خلکو مرګ ژوبله دې ودروي او ھغه سيمې دې د خپلو بريدونو ډګر نه ګرزوي چٻرته چې کلي
کورنه ،او د ملکي وګړو ناسته پاسته ډٻره وي.
د )سي پګ( د مياشتنۍ شمٻرو له مخې چې په سپټمبر مياشت کې شاوخوا)  (٢۴١کسانو ته مرګ ژوبله
اوښتې چې د ماشومان او ښځو په ګډون ) (١٠١کسان شھيدان شوي او پاته ) (١۴٠کسان ټپيان شوي دي.
د دغه را ټولو شو شمٻرو پر اساس په ياده مرګ ژوبله کې ) (٢٩کسان په ننګرھارکې شھيدان او ١۶
نور ټپيان شوي دي ،البته په ياد واليت کې د مرګ ژوبلې لومړنی المل موخيزې وژنې دی او په دوھمه
درجه کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ عمليات ھم ددې سبب شوي چې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله
واړه وي
له ننګرھار وروسته کابل ھم ھغه واليت دی چې په تٻره سپټمبر مياشت کې يې يوځل بيا زياته مرګ
ژوبله درلودله ،په دغه واليت کې لس نفره شھيدان شوی او ) (۶٩کسان ټپيان شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په تٻره اګست مياشت کې ) (۶٢٠کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې )(٢۵۴
کسان شھيدان شوي او ) (٣۶١ټپيان شوي وو.

د )ملکي وګړو دخونديتوب اوعدالت غوښتنې ګروپ( وايي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان په ١۵
واليتونو کې رامنځه شوې او پاتې نور واليتونه نسبت تٻرو مياشتو ته ارام وو.
که څه ھم په تٻرو مياشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې لوی عوامل موټربم ،ھاوان مرمۍ او ماينونه و خو دا
ځل تر ټولو زياته مرګ ژوبله غلچکي بريدونه او د دولت او مخالفينو تر منځ مخامخ جګړه د مرګ
ژوبلې لوی عوامل ښودل شوي.
د)ملکي وګړو دخونديتوب اوعدالت غوښتنې ګروپ( د عامو خلکو پرمرګ ژوبلې د اندٻښنې ښودلو سره
واي چې په روانه جګړه کې د جنګي قوانينو تر څنګ بشري قوانين ھم تر پوښو الندي کيږي.
دغه ګروپ يو ځل بيا پرحکومت او دحکومت پرمخالفو ډلوغږ کوي چي په جګړه کې دې په بشپړه توګه
جنګي قوانين مراعات کړي او د عامو خلکو له وژنې دې الس واخلي.
د ملکي وګړو د خوندتوب او عدالت غوښتنې ګروپ چې له شاخوا  ٢٠مدني بنسټونو څخه جوړ شوی په
کابل و د افغانستان په ګڼو واليتونو کې فعالت کوي.

