بيانيه ای مطبوعاتی

يوناما د ملکي وګړو د سرونو پريکول غندی او يو ځل بيا د ھغوی پر سا تنه ټينګار کوي
کابل ،د  ٢٠١٢کال د اګست  ٢٧نيټه :
دافغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندويه پالوي ) يوناما( په وحشيانه ډول د ھغو  ١٧ملکي افغانانو چې په کې دوه
ښځې شاملې دي په کلکه سره د قتل غندنه کوي چې د راپورونو له مخې د دوشنبې په ورځ د ھيواد په جنوب د ھلمند د
واليت د کجکي په ولسوالۍ کې يې سرونه پرې کړای شوي دي.
دغه د جنايت ډک عمل د توجيه وړ نه دی او په بشپړډول د انساني ژوند تقدس تر پښو الندې کوي.
يوناما په وار وار سره ددې څرګندونه کړې ده چې د ملکي وګړو وژنه د نړيوال بشر دوستانه او بشري حقونو د قوانينو
څخه جوته سرغړونه ده او د قانون منګولو ته ددغه ډول نا بخښونکو کړنو د عامال نو د سپارلو لپاره يې غږ پورته کړی
دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ د قربانيانو له کورنيو سره د ژورې غمرازۍ او تسليت څرګندونه کوي.

يوناما سربريدن غيرنظاميان را محکوم و يکبار ديگر خواھان حفاظت از آنھا می گردد
کابل ٢٧ ،آگست  -٢٠١٢ھيئت معاونت ملل متحد در افغانستان )يوناما( قتل وحشيانه  17غيرنظامی افغان به شمول دو زن
را در ولسوالی کجکی در واليت جنوبی ھلمند که به اساس گزارش ھا در روز دوشنبه اتفاق افتيده ،شديداً محکوم می نمايد.
اين عمل جنايتکارانه ناموجه بوده و ناديده گرفتن حرمت حيات انسانی می باشد.
يوناما مکرراً اظھار داشته است که کشتن غيرنظاميان نقض صريح قوانين بشردوستانه بين المللی و حقوق بشر می باشد و
خواھان به عدالت کشيدن عاملين اينگونه اعمال نا بخشودنی می باشد.
خانواده ملل متحد در افغانستان ھمدردی و تسليت عميق خود را با فاميل ھای قربانيان اين حادثه ابراز می دارد.
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