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 گزارش حقوق بشر یوناما در مورد کشتار جمعی در میرزا اولنگ

بشری  حقوق حقیقت یاب هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( گزارش ابتدایی تحقیقات – ۲۰۱۷اگست  ۲۰کابل، 

 اگست بر روستای میرزااولنگ ولسوالی صیاد والیت سرپل به نشر رساند.  ۵تا  ۳اش را در مورد حمله 

در جریان حمله بر میرزااولنگ  یوناما اظهاراتی را که گفته می شود طالبان و کسانی که خود را جنگجویان داعش می خوانند،

 ، تائید می کند. حداقل نیمی از این کشتارکشته اند ددرگیری دخیل نبوده انکسانی که در و  تن را به شمول غیر نظامیان ۳۶حداقل 

اگست زمانی اتفاق افتاد که عناصر مخالف حکومت خانواده هایی را که در تالش فرار از منطقه بودند،  پنجم ماهدر روز شنبه 

نظامیان و ملیشه های طرفدار دولت که در تن  به شمول غیر ۱۸متوقف و از میان آنان، زنان و کودکان جوان را جدا کرده و 

شته کزمانی که در حال فرار از این روستا بودند،  به شمول یک زن دیگرانزمان کشته شدن در درگیری دخیل نبوده اند را کشتند. 

  شدند.

انی کسرنظامیان و تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: "من هدف قرار دادن بی رحمانه غی

را محکوم می نمایم و آن را تخطی صریح از قانون بین المللی می دانم." وی افزود: که در زمان حمله در درگیری دخیل نبودند 

 "عاملین این کشتار و جرایم باید پاسخگو باشند."

حقوق بشر نیز با انجام مصاحبه ها  تیمست. در مورد اتهام سربریدن، یوناما هیچ شواهدی برای اثبات چنین ادعاهایی پیدا ننموده ا

 در مورد ادعای نفرت فرقه و خشونت جنسی را تائید نمایند. زنان با شاهدین و مسئولین، قادر نبوده اند تا ادعاها در مورد اختطاف

عدی توسط به تحقیقات بای به عنوان عاملی در کشتار میرزااولنگ که بیشتر باشندگان آن را مسلمانان شیعه تشکیل می دهند، نیاز 

 مقامات مربوط می باشد. 

 استقبال می نماید. لویی سارنوالی و وزارت داخله برای تحقیق در مورد این حملهشدن تیم ارشد از تعیین  از این ماموریت

نموده است. این گزارش یوناما پیشنهاداتی را به شمول توقف فوری هدف قرار دادن افراد ملکی به عناصر مخالف حکومت ارائه 

خواهان تحقیقات سریع، بی طرف و شفاف در مورد حمله و کشتار در میرزااولنگ و اطمینان از به محاکمه  گزارش همچنان

 کشانیدن عاملین این کشتار و رسیدگی به قربانیان آن می باشد.

* * * 

: ینجا بیابیدگ، والیت سرپل" را اگزارش مکمل یوناما در مورد "حمله به روستای میرزا اولن
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 ند،ک تامین را جمیله مساعی اش، عمده های فعالیت دیگر کنار در سیاسی ماموریت یک عنوان به که( یوناما) افغانستان در متحد ملل سازمان معاونت هیئت

 اصول تامین هدف با متحد ملل سازمان که اند دیپلوماتیکی های گام واقع در" جمیله مساعی. "کند حمایت افغانستان مردم و حکومت از تا دارد ماموریت

. دارد می رب المللی بین منازعات افزایش و تشدید گسترش، از جلوگیری برای و خصوصی های فعالیت و عمومی عرصه در یکپارچگی و طرفی بی استقالل،

 اریحکومتد ترویج مسلحانه، منازعات در نظامیان غیر از حفاظت همچنین و بشر حقوق وضعیت بهبود و بررسی ملی، آشتی و صلح پروسه بخش در یوناما
 .نماید می همکاری المللی بین منسجم های کمک عرصه در ماموریت این همچنین. کند می همکاری منطقوی های همکاری تشویق و خوب
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