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 يوناما په افغانستان کې په ښوونځيو وروستي بريدونه غندي
  

ډيره انديښنه لري چې د ملکی ) يوناما(په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندويه پالوی  - ٢٠١٢، ١٣ کابل، يوناما، مې
مخې د حکومت ضد  نيو کې د راپورونو لهورو څو اويډول د ماشومانو د ښوونې حق په ت ساتنه، په ځانګړي ووخلکو د اړتيا

کې  په جګړه. ونه کويديبر وکاپه ښوونځيو او د تعليمي برخې په چارو له خوا په دې ډول نقض کيږي چې دویعناصرو 
ټولې ښکيلې خواوې مسووليت لري چې د ښوونځيو ملکي حيثيت خوندي وساتي او د ماشومانو په تيره بيا د نجونو د تعليم 

 . کړيرحق وساتي او پرمختګ و
  

ي، چې ښوونځ خوا د تاوتريخوالی د نه منلو کچه تر څارنې الندې نيولې ر کال کې يوناما د حکومت ضد عناصرو لهيتپه 
په پکتيکا کې د تعليمي برخې  ونۍره اويت. کوونکي يې ھدف ګرځيدلي ديه يا زدتعليمي موسسې، د ھغوي کارکوونکي او 

کسان په کې ووژل شول او اووه نور يې  تنه ملکي هاغلل چې پنځچارواکي د سفر پر مھال د شورشيانو تر بريد الندې ر
 و يوه منځنيخوګياڼو په ولسوالۍ کې د حکومت ضد عناصرو د نجون دد ننګرھار واليت  ٨په  د مې مياشتې. ټپيان شول

د حکومت ضد عناصرو، . شول دوه ودانۍ او نور سامانونه ويجاړ د ښوونځی. ښوونځي ته د وزيرو په کلی کې اور واچاوه
غه بريدونه غندي، چې ھدف يې يوناما د. يو کارمندان ويرولي دي چې ښوونځي وتړينځدغه راز قومي مشران او د ښوو

  . و په ويره کې اچول ديملکي کساند او  د الس رسي محدودولته  ښوونې
  

ې په وړاندې ب نو او ملکي موسساتو د ساتنېوماد ماش ملکي کسانو، په ځانګړې توګه کړنې د ېدغه بريدونه او ويرونک
يوه  د نجونو د تعليمي حق په ګډون د تعليم له حق څخهدوستانه قانون او  نړيوال بشر دغه بريدونه له. احترامي څرګندوي

  . ډيره جدي سرغړونه ده
  

روتنو څخه ياروا تماشومانو او تعليمي چارواکو په وړاندې له داسې ند غږ کوي چې  باندی يوناما په حکومت ضد عناصرو
  . يوناما په دوي غږ کوي چې د نړيوال بشردوستانه قانون او د ټولو افغانانو لپاره د تعليم د حق درناوي وکړي. ډډه وکړي

  
دغه راز، يوناما د افغانستان په حکومت او نړيوالو نظامي ځواکونو غږ کوي چې داسې اقدامات ونيسي چې د ښوونځيو، زده 

يوناما له حکومت ضد عناصرو څخه په کلکه غواړي چې خپلو ھغو ژمنو ته . نديتوب ډاډمن کړيکوونکو او ښوونکو خو
  . وفادار پاتې شي، چې په عمومي ويناوو کې يې د تعليم په برخه کې کړې دي
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