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د ډله ییزې وژنې په اړه د یوناما د بشري حقونو رپوټ  میرزا اولنګ کې په   

د سر پل والیت د صیاد ولسوالۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی )یوناما(   -مه  ۲۰کال د اګسټ  ۲۰۱۷کابل، د 

ابتدایي  ېحقیقت موندنپه میرزا اولنګ  کلي کې د اګست میاشتې له دریمي څخه تر پنځمې پورې د بریدونو په اړه د بشري حقونو د 

 رپوټ خپور کړ. 

یوناما هغه څرګندونې، چې ویل کیږي طالبانو او هغه کسانو چې ځانونه یې د داعش جنګیالي بلل پر میرزا اولنګ د برید په اوږدو 

نیمایي برخه څه ناڅه ، تاییدوي. د دې وژنو چې په جګړه کې ښکیل نه وووژلي هغه کسان تنه ملکي وګړي او  ۳۶کې لږ تر لږه 

چې د اګست د میاشتې په پنځمه نیټه د شنبه په ورځ د دولت ضد عناصرو هغه کورنې ودرولې چې هغه مهال رامنځ ته شوه، کله 

د ملکي وګړو او دولت پلوه ملیشه  اوله سیمې نه د تیښتې په حال کې وې، او د دوې له منځه یې ښځې او ماشومان بیل کړل 

ه وو. د یوې ښځې په ګډون نور کسان هغه مهال وویشتل ووژل چې همدا شیبه په جګړه کې ښکیل ن کسان ۱۸ځواکونو په ګډون یې 

 شول چې غوښتل یې له کلي څخه وتښتي. 

وګړو او هغو کسانو په نښه کول غندم زه د ملکي ”د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، تدامیچي یاماموتو وویل: 

   “باید محاکمه شي.عاملین . د دې وژنو او جرمونوروښانه سرغړونه دهله نړیوالو قوانینو څخه ، دا کارجګړه کې ښکیل نه ديچې 

د پیښې له شاهدانو او چارواکو چې دا ادعا ثابت کړي.  موندليد سرونو د پرې کولو د ادعا ګانو په اړه، یوناما داسې شواهد نه دي 

د فرقه یي . کیدای زورزیاتی هم نشي تایید برمته کیدنه او جنسيد ښځو د مرکو له مخې، ډلې سره د یوناما د بشري حقونو د 

 ،چیرته چې ډیری اوسیدونکي شیعه مسلمانان ديخلکو د وژنې المل شوی، د ادعا په اړه چې په میرزا اولینګ کې تاوتریخوالي د 

 د اړونده چارواکو له لوري ال زیاتو څیړنو ته اړتیاده. 

 دغه ماموریت د لویې څارنوالۍ او د کورنیو چارو وزارت له خوا د پیښې د پلټنې لپاره د لوړ پوړي پالوي د ټاکلو هر کلی کوي. 

زا د میرد یوناما رپوټ د ملکي وګړو د نه په نښه کولو په ګډون، د دولت ضد عناصرو ته یو شمیر وړاندیزونه لري. یاد رپوټ 

او همدارنګه د پیښې د عاملینو د محاکمه کولو او له قربانیانو سره د او رڼو څیړنو ، بې پرې ه د چټکواولنګ د برید او وژنو په اړ

 مرستو غوښتونکی دی. 

* * * 

: د میرزا اولنګ پر کلي د برید په اړه د یوناما بشپړ رپوت دلته دالسرسي وړ دی
(https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports) 

 

 مهمو ورون د توګه په ماموریت سیاسي یوه د او دی مالتړ افغانانو او حکومت افغان د ماموریت،( یوناما) پالوي مرستندویه د ملتونو ملګرو د کې افغانستان په

 یت،استقالل دخپل ډول شخصي او عام په یې ملتونه ملګري چې دي، ګامونه ډیپلماتیک هغه" چارې نیت ښه د. "کوي وړاندې چارې نیت ښه د ترڅنګ خدمتونو

 بهیرونو له پخالینې او سولې د یوناما. ونیسي مخه اوزیاتیدا خپریدا پراختیا، د شخړو نړیوالو د چې کوي، پورته لپاره ترسیمولو د دارۍ امانت او توب پرې بې

 سیمه او ورکوي وده ته حکومتوالۍ ښې  کوي؛ مالتړ او څارنه حقونو بشري د ګډون په خوندیتوب د وګړو ولسي د کې شخړو والو وسله په کوي؛ مرسته سره
 .کیږي مالتړ یې لخوا ټولنې نړیوالې د چې کوي، مالتړ پرمختیا همغږې د همدارنګه یوناما. راجلبوي همکاري ییزه
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