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یوناما د افغان مدني ټولنې د هغه راپور هرکلي کوي ،چې د سولې لپاره د افغانانو طرحه وړاندې کوي
کابل ۰۱ ،د جون ۴۱۰۲ ،کال  -یوناما د هغه راپور د خپریدو هرکلی کوي ،چې نن د افغان مدني ټولنې د ډلو او د افغانستان
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له خوا خپور شو او په افغانستان کې د سولې طرحه بیانوي.
 ۰۴مخیز راپور ،د سولې په هکله د افغانانو خبری اتری :د یوې هر اړخیزې سولې د بهیر لپاره بنسټ ایښودل  ،د ۰۴۰۴
افغان نارینه وو ،ښځو او ځوانانو لید لوري د سولې د پروسې په اړه مستند کوي .دغه کسان له  ۳۰والیتونو څخه وو .راپور
کلیدي مسلې رانغاړي لکه د افغانانو اندېښنې او هیلې ،په افغانستان کې د جګړو اصلي الملونه او د دوامداره سولې د السته
راوړلو لپاره وړاندیزونه.
په افغانستان کی د ملګرو ملتونو د سرمنشی ځانګړی استازی ښاغلی یان کوبیش وویل" :د سولې په اړه د افغانانو خبری
اتری چې د مهمو مسالو په اړه د عادي افغانانو د لیدلورو د څرګندولو له الرې غواړي د سولې پروسه ټول شموله کړي ،د
ګوښه شویو افغانانو نظریې څرګندوي ،لکه په لیرې پرتو سیمو کې اوسیدونکي د ښځو او ځوانانو په ګډون".
دغه راپور دا وموندله چی بی وسله کول او د سیمه ییزو ملیشو بی ځواکه کول ،په پولیسو او قضایې ارګانونو کې د پراخی
فساد او د معافیت پر وړاندي مبارزه کول ،د قومي او قبیلوي شخړو او ډله ییزو جګړو هوارول چې د غټو او پراخو وسله
والو نښتو المل ګرځی ،د بشري حقونو او د ښځو د حقونو درناوي ،په ټول افغانستان کی د متوازنو پرمختیایی مرستو او
خدمتونو برابرول ،او همدارنګه د تعلیمی سیسټم پرمختګ او د ځوانانو واکمنه کول په افغانستان کې د یوي دوامداري سولي
لپاره اړین دي.
د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشرې جورجیت ګنیون وویل" :یوناما د دی راپور له موندنو څخه چی د حقونو پر بنسټ د
سولې راوستو لپاره یو نوښت دی ،مالتړ کوی .پالیسي جوړونکي باید د دې ډاډ ورکړي چې افغان نارینه ،ښځې او ځوانان
په حقیقي ډول د سولې په پروسه کې شامل شي او د خپل هیواد د راتلونکي په ټاکلو کې برخه ولري .موږ د افغانستان په
راتلونکی رهبرانو غږ کوو ،چې د خلکو نظریاتو او هغو وړاندیزونو ته غوږ ونیسي چې دوي یې بیانوي او په هغو هڅو
کې یې شامل کړي چې د هیواد د پرمختګ او ټیکاو لپاره یې ترسره کوي".
افغان مدني ټولنې د یوناما له اسانتیاوو سره په زرګونو افغانانو ته په ټول هیواد کې د خبرو اترو د پروګرام له الرې د دې
وړتیا ورکړه ،چې د والیتونو په کچه د سولې  ۳۴طرحې تیارې کړې او د افغانانو د خبرو اترو په راپور کې یې لس -فقره
ییز په ملي کچه د سولې طرحه چمتو کړې ده.
د سولې په اړه د افغانانو د خبرو اترو په لومړی پړاو کې  ۶۲۵۴متمرکز ډله ییز بحثونه وشول چې د افغانستان له ۳۰
والیتونو څخه په  ۳۶هغو کې جوړ شوي وو .د خبرو اترو موندنې د  ۵۴۶۶د ډسمبر په میاشت کې په دې راپور کې خپرې
شوي :د سولې په اړه د افغانانو خبری :د سولی د یوی عام شموله پروسی بنسټ ایښودنه .د خلکو د خبرو اترو دویم پړاو د
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 ۵۴۶۳کال په اپریل کې پیل شو .لک ه د لومړي پړاو په څیر ،دویم پړاو په دې موخه تطبیق شو چې د هیواد د راتلونکي په
اړه د خلکو د لیدلورو د پیدا کولو له الرې یوه ټول شموله ،شفافه او ځواب ویونکې پروسه پیاوړې شي.
***

د سولې په اړه د افغانانو دخبرو اترو د مشرتابه سازمانونو مطبوعاتي اعالمیه پر دغې انټر نیټ پاڼه د الس رسي وړ ده:
د دغه راپور بشپړې پښتو ،دري او انګلیسي بڼې له یو شمیر ویب پاڼو څخه تر السه کوالی شئ:
http://bit.ly/1pzmPGZ

www.sanayee.org.af, www.cshrn.af, www.aihrc.org.af, www.acsf.af,
www.afghanwomennetwork.af
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