
                                          
 

 

 
 

 
  يوناما د مدني ټولنې د راپور هرکلی وکړ

 
د هغه راپور څخه هرکلی کوي چې نن ورځ د ) يوناما( په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندويه پالوی -٢٠١١، ۴کابل، د ډسمبر 

د سولې په :  راپور نوم دید. افغانستان د مدني ټولنې د سازمانونو او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون له خوا خپور شو
  . د يوې هر اړخيزې سوله ييزې پروسې لپاره د بنسټ ايښودل: اړه د افغانانو ډيالوګ

  
دغه راپور د سلګونو افغانانو نظريات د سولې، امنيت، عدالت، اقتصادي پرمختګ او پخالينې په اړه راټول کړي دي چې په بيال بيلو 

  . پورې تړاو لريمسلکونو، شاليدونو،  قومونو او سيمو
  

د خلکو ډيالوګ راپور نه يوازې په دې ذريعه د هر اړخيزې سولې : "ن وويلنيو ګشري حقونو د څانګې مشرې، جورجيټد يوناما د ب
 تنو څخه د زياتو ښځو، نارينه وو او ځوانانو نظريات يې د هغو مهمو  مسالو په باب څرګند کړي، ١۵٠٠لپاره بنسټ جوړ کړي چې له 

ي په ژوند اغيزه لري، بلکه دغه راپور مدني ټولنې ته د دې توان ورکوي چې دغه نظريې بن، جرمنې ته ورسوي، چيرې چې چې د دو
  ." سبا ورځ د افغانستان په باب يو نړيوال کنفرانس پيل کيدونکی دی

  
 ښځې او نارينه په افغاندا واورو  چې موږ دې ته اړتيا لرو چې . يوناما له دغه مهم نوښت څخه بشپړ مالتړ کوي: "نوموړې زياته کړه

 ." خپلو ټولنو کې څه وايي او دوي ته بايد د سولې په راتلونکې پروسې کې ونډه ورکړل شي
 
 

  د ايډيټورانو لپاره ياداښتونه
  :ئ شی د الندنيو ويب پاڼو څخه راخيستالپوره راپور په انګليسي، دري او پښتو کې. ١
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 ډيالوګ هغه نوښت دی چې له مخې يې عادي افغانان کوالی شي خپل نظريات د عام شموله مباحثو له الرې د ن د سولې لپاره د افغا.٢

  . سولې، پخالينې امنيتی، اقتصادی پرمختګ، بشري حقونو او د قانون د حاکميت په اړه څرګند کړي
بحثونو سرپرستي او مالتړ د ګړو ه وبشري حقونو خپلواک کميسيون د دغو عاماو د افغانستان د انونه د مدني ټولنې ديارلس سازم. ٣

  . بللې ده" ترمنځ تشه) وګړو(دولت، نړيوالې ټولنې او ټولنو  د"کوي څو هغه تشه ډکه کړي چې ګډونوالو 
  
ې د سولې او پخالينې د پروسو د خلکو د ډيالوګ موخه دا ده چې د افغانستان د وګړو د خبرتيا او پوهاوي د کچې د لوړتيا له الر. ۴

لپاره هغوي ځواکمن شي، دا باوري کړای شي چې د خلکو مشروعه ناخوالې، انديښنې او هيلې واوريدلې شی، دهغو غږ راپورته او د 
  .يفغانستان کې تامين شپاتې سوله په ا  له خوا په ټولو پروسو او پالنونو کې ځای ورکړای شي څو په دې توګه تلسياست ګذارانو
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