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رو ملتونو ی استازی کای ايده  د عمومی منشید افغانستان لپاره د مل ان    وينا د 

  
  

يوالو  افغان او سهار وختي لس تنه افغانان هغه وخت ووژل شول کله چېه نې٢٧  پهد ډسمبر د مياشتې  ن
واکونو د کن واليت د نرن په ولسوال بريد وک ند نه د دغې پي. وسله والو  ر ې ډير تفصيالت ال پوره 

نو له مخې د وژل شويو کسانو ترمن . دي ي نيو  يو زده کوونکي وازموږ د لوم وون . وته تنه يې د محلي 
ې هم شته چې په دغه سيمه کې د شورشيانو شتون جوتوي قویدغلته داسې ې .  شواهد او بيل يوناما د دغې پي

نې و د دغه حالي يوالو  ته ادامه ورکوي  ي، زه د افغانستان د دولت او د ن انولو کې مرسته وک ت په رو
نې په برخه کې ورته اقدام ترسره  ي و چې د  لو ته په دې برخه کې هر کلی وايم  واکونو هلو  وسله والو 

ي خه د آرام پاتې کيدو او حوصلې هيله کوم. ک ولو  نو د سرته رسولو پرمهال د  ي   . زه د دغو 
  

ري  ونې پايلې مل ملتونه د شپې پرمهال د بريدونو د سرته رسولو له امله چې زياتره وخت د ملکيانو لپاره مر
 کې چې د کورنيو حريم تر اشغال الندې وتلري، هغه خطرناکه مغشوشوالی چې ډيری وختونه په داسې حاال

ي او د محلي چارواکو هغه مايوسي چې ۍ ل درا ي، په  هغوي سره د عملياتو د نه همغ ته کي ه امله رامن
نه کې دي  د هغو کورنيو لپاره چې په مستقيم ډول اغيزمنې شوې دي او  خصوصاد شپې پرمهال بريدونه. اندي

ي ر نو المل  ي اندي ولنو لپاره د خونديتوب او فرهن    اړوندو چارواکو سره به دزه. د افغانستان په کچه د 
ملو راپورته ئدغه ډول موضوعاتو او مسد   . کولو ته ادامه ورک
 

نې په سيمو کې د هغوي د عملياتو د کولو له امله  يوناما هغه خطرونه چې د شورشيانو د اوسيدنې او د هستو
نه لري و ته متوجه دي د هغو په اړه اندي ملکی خلکو د مرگ  دوی اکثرا او په ال جگه کچه د دغو .ملکي و

يالمل ژوبلی    .ر
  

و ته زيان راکم  و ملکي و ي  لې وک ولو و سله والو  کسانو غ کوم چې هر ډول هلې  ل بيا په  زه يو 
ي او غواړم چې د ياليو  هغوک م چې د هغو له مخې د ملکيانو او جن ار وک ين  احتياطی تدبيرونو پر اهميت 

ونو ته اړتيا د. کسانو ترمن توپير وشي لو او کو ای شي ډيرو زياتو هلو  ه چې دغه جاري جريان په شا ک
ې  ي د وسله والې ج خه په راتلونکی کال کې خوندي ويلهچې ملکي و  .  اغيزو 
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