د ملکي وګړو د خونديتوب او عدالت غوښتنې ګروپ
٢٠١٨/٠٣/٠۴

کابل:
)رسنيزه خبرپاڼه(
په افغانستان کې ملکي مرګ ژوبله را کمه شوې ده

د ملکي وګړو د خونديتوب اوعدالت غوښتنې ګروپ وايي چې د  ٢٠١٨زٻږديز کال د دويمې مياشتې
)فيبرورۍ( په اوږدو کې د ھٻواد په بٻال بٻلو سيمو کې د جګړو ،ماين چاودنو ،ځانمرګو بريدونو ،ھوايي
بمباريو ،مخامخ بريدونو او ډول ډول نا امنيو پٻښې ثبت شوي دي؛ خو د روان زٻږديز کال د لومړۍ
مياشتې جنورۍ په پرتله په فيبرورۍ کې ملکي مرګ ژوبله د پام وړ کمه شوې ده.
د ملکي وګړو د خونديتوب او عدالت غوښتې ګروپ يا) (CPAGد معلوماتو له مخې په فيبرورۍ مياشت
کې  ٢٠٢ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه ،چې په دغه تلفاتو کې د  ١۶ښځو او  ١٧ماشومانو په
ګډون  ١١٣کسان وژل شوي ،او د  ٢٠ماشومانو په ګډون  ٨٩کسان ټپيان شوي دي.
دغه ګروپ د ملکي تلفاتو د ثبت تر څنګ د ملکي مرګ ژوبلې د را کمولو په خاطر د عدالت غوښتنې په
برخه کې کار کوي ،د ګروپ استازي په جګړه کې د ښکٻلو غاړو څخه غواړي چې د ملکي خلکو ژوند
وژغوري.
د  CPAGد شمٻرو له مخې د روان کال په لومړۍ جنورۍ مياشت کې نږدې  ۶٠٠کسانو ته مرګ
ژوبله اوښتې وه ،چې تر ډٻره بريده يې پر مرګ ژوبلې وسله وال طالبان تورن وو؛ خو په دويمه مياشت
فيبرورۍ کې بيا د پړې ګوته حکومت ته نيول کيږي ،ځکه د کندھار په ميوند ولسوالۍ بند تيمور سيمه
کې د امنيتي ځواکونو په ړندوعملياتو کې چې شاوخوا  ٣۵ملکي کسان پکې ووژل شول او  ٢٨نور
پوليسو له ځان سره يوړل ،ھغه پٻښه وه چې د بشري حقونو د څار نړيوالې ادرې او د کورنيو بنسټونو
پام يې ځان ته را واړولو.
د ) (CPAGيا د ملکي وګړو د خونديتوب اوعدالت غوښتنې ګروپ استازو د بند تيمور له ګڼو
اوسيدونکو او قومي مشرانو سره د ټٻلٻفون پر کرښه مرکې کړې ،دغه خلکو په خپلو خبرو کې ادعا
کړې چې د حکومت له لوري په ترسره شو شپنيوعملياتو کې ګڼ شمٻر ملکي خلک وژل شوي.

د ميوند ولسوالۍ د بند تيمور سيمې اوسيدونکی حاجی عبدالکريم چې د  ٣۵ملکي کسانو په فاتحو کې
ګډون کړی ،وايي)) :کيدای شي دلته طالبان ھم وو ځکه دا سيمه د طالبانو ده خو دولت د طالبانو پر ځاى
عام خلک ډير وځورول ،دغه  ٣۵کسان چې يې شھيدان کړل تر  ٢٨پورې کسان يې له ځان سره بوتلل
ټول بزګراو کاريګرخلک دی((
د يادې سيمې يو بل اوسيدونکی حاجی رازمحمد د ) (CPAGسره په خبرو کې وويل چې د نوموړي د
کورنۍ دوه تنه وژل شوي او درې نور پوليسو له ځان سره بيولي .
رازمحمد وايي )) :دا دويم ځل دی چې زموږ په کلي چاپه اچول کيږي دا ځل يې بيا زموږ د کورنۍ دوه
نفره را شھيدان کړل ،زوی او وراه مې د شپې د عسکرو له لوري وويشتل شول او درې نفره نور
پوليسو له ځان سره بيولي دي ،د خلکو کورونه يې خراب کړل ،موټر او زرنج موټرسيايکلونه يې
وسوځول((.
د ملکي وګړو د خونديتوب او عدات غوښتنې ګروپ د بند تيمور پٻښه چې د جنورۍ په  ٣١نيټه رامنځته
شوې وه په فيبرورۍ کې يې ثبت کړې ده.
دغه ګروپ له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ملکي تلفاتو د مخنيوي لپاره دې جدي ھڅه وکړي او د
بند تيمور د پٻښې عاملين دې ډاګيز او د قانون منګولو ته وسپاري.
ھمدا راز له وسلهوالو طالبانو څخه غواړي ،د سړک غاړې ماينونه چې ھره ورځ د لسګونو بيګناه ښځو
او ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب کيږي په جدي توګه خپله څارنه زياته کړي او خپل جنګيالي پري نږدي
چې له دغه مرګونې وسيلې څخه په جګړه کې کار واخلي.

