
 

 د ټول ټاکنو مبارکي وایي ته یوناما افغانانو

پالوی )یوناما( د نارینه او ښځو په ګډون ټولو  د ملګرو ملتونو مرستندویهد افغانستان لپاره  –نیټه  د وري شپاړلسمهکال  ۳۱۳۱کابل، 

 وایي.  ي، مبارکګډون کړی دینن  ییې شوراګانو په ټول ټاکنو ک يوالیتد ولسمشریزو او  ېته چهغو افغانانو 

 ته چې له یو منتخب ولسمشر څخه بل منتخب ولسمشر ته لیږدول کیږي موکراتیک لیږدد دوي په خپل دغه کار سره د افغانستان لومړي

 .توان ورکړ

ورکړه، او د طالبانو  ه یی راووتل او رای د پام وړ شمیر عام افغانانراتلونکې لپاره ښه ورځ وه.  یو با ثباته او واحد افغانستان ددا د 

 اهمیت ور نکړ. یی ګواښونو او بریدونو ته 

په اوږدو کتارونو کی او د  او د یوناما مشر یان کوبیش وویل: يمنشي ځانګړي استاز يد ملګرو ملتونو د عمومد افغانستان لپاره 

وپتییله  رایه ورکړه. هغوي  هخپلیی یز حق څخه په استفادې سره د خپل بشري بنسټاو  انتطار وکړ ي، په صبر هغوخرابې هوا سربیره

 جوړوي او په قاطعیت یی د سولې او ډموکراسی دښمنان رد کړ. سره د سیاسي وسیلو څخه په ګټه اخیستلو  چی خپله راتلونکې

و د انې یی تنظیم او خوندي کړي، مشرتوب لپاره چی ټول ټاک د هغوي د هغهامنیتي او ټاکنیزې ادارې  ستانافغاند هغه زیاته کړه: 

 وستایل شي. ړي بایدتر سره ک کېپه سمون یی سره د مفاهیمو اساسی قانون 

وشمیري او شکایتونه په منصفانه او اغیزمن ډول  مسوولیت لري چی دغه رایې اساسیاوس یو ادارې  ستان د ټاکنو د مدیریتدا افغان

څخه ډاډ تر السه کړي  څو، د دېم لی کوبیش وویل: زه په هغوي غږ کووښاغکړي. اعالن او په وخت توګه  شفافهپه پایلې کړي او  حل

 توګه باندی تر سره شي.  ، بې پرې توب او شفافهبشپړتیاهغوي عملونه او پریکړې په پوره چی د 

 زغمیدا کیدو په صورت کی د د ستونزو د را پ چی نوماندان او د هغوی پلویان کړد ملګرو ملتونو دغه چارواکی په دی هم ټینګار و

ته وروستۍ پریکړې ادارو  ېاو دا چی د دي استوو د افغانستان د قوانینو په رڼا کېڅخه کار واخلي او خپل شکایتونه اړونده ادارو ته 

 وشي. یدرناو

 ېتر پوښتن ایزه بڼهسوله دا سیاسی لیږد او د هغه دموکراټیکه او  به یواځې له وخته مخکې اعالنونوهر ډول هغه خبرداری ورکړ چی 

 راولي. ېالند
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