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 د عبادت ځایونو، مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو پر وړاندې د بریدونو په اړه د یوناما ځانګړی رپوټ

نن یو ځانګړی رپوټ خپور  )یوناما( يپالو مرستندویه د ملګرو ملتونو کې افغانستان په  –مه  ۷ نومبرکال د  ۲۰۱۷کابل، د 

د بریدونو په ګډون پر عبادت ځایونو، مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو ، چې د شیعه مسلمانانو پر عبادت ځایونو او غونډو د کړ

   . مستند کويبریدونو چټک زیاتوالی 

 ۲۷۳ملکي وګړو مرګ ژوبله )  ۸۵۰بریدونو له امله د  ۵۱میالدي کال د جنوري له لومړۍ نیټې راپدیخوا یوناما د  ۲۰۱۶د 

مذهبي مشران او عبادت کوونکي یې په نښه کړي. د ملکي وګړو ټپیان( ثبت کړې، چې عبادت ځایونه،  ۵۷۷وژل شوي او 

نږدې دوه برابره  و تلفاتو ، دهغيرامنځ ته شو ې راهیسکال له پیل  ۲۰۱۶مرګ ژوبله چې د دا ډول بریدونو په پایله کې د 

 . يکلونو تر منځ مستند شو ۲۰۱۵او  ۲۰۰۹جوړوي، چې د 

قانون ته د درناوي  "تدامیچي یاماموتو وویل: ، ي د ځانګړي استازي او د یوناما مشرد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنش

  " په خاطر، د عبادت کوونکو او مذهبي مشرانو په نښه کول ودروئ.

ورځې وروسته تر سره کیږي،  ۴۰د اربعین د مراسمو پرمهال د خپلو خبرو په اوږدو کې، چې د عاشورا د عزا دارۍ څخه 

هڅې وستایلې چې د عبادت ځایونو د امنیت په برخه کې یې تر سره کړي او هغوی  دولت وروستۍ تو د افغانستان دښاغلي یامامو

ول الزم اقدامات تر سره کړي، په تیره بیا د فرقه یې بریدونو په مخنیوي ټ کې یې وهڅول  څو د افغانانو د خوندیتوب په برخه

 او په امن کې عبادت وکړي.  وکارويازادي  يتعقید او کې،  څو هغوی وکړای شي خپله مذهبي

د بریدونو پر ناړوه ډولونو رڼا اچوي، چې پر ملکي وګړو د عبادت پر مهال تر سره شوي، په رپوټ د دولت ضد عناصرو لخوا 

مان او دیني عالچې د هدفي وژنو بریدونه مستند شوي د دولت ضد عناصرو له خوا کې  پوټ په رتیره بیا پر شیعه مسلمانانو. 

ال هم په په جومات کې د عبادت پر مههدفي وژنې بولي، همدارنګه د امنیتي ځواکونو یې او دولت پلوه  یې په نښه کړي مشران

 .  راغلي ديرپوټ کې 

څو پر عبادت کوونکو او مذهبي مشرانو  پر دولت ضد عناصرو غږ شوی چې رپوټ له یو لړ سپارښتنو سره پای ته رسیږي، 

 بریدونه ژر تر ژره ودروي. 

 https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports رپوټ په دې پته دالسرسي وړ دی:

 

* * * 

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

 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 مهمو

 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 لیت،استقال

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