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 برید غندي دفترکې پر خپل  کندزوالیت لتونه د افغانستان په شمال ختیځ ملګري م

 

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستی پالوي )یوناما( د افغانستان په شمال ختیځ  -۲۲کال، د فبروری  ۲۱۰۲کابل، 

ځواکونو او په ځانګړي توګه د افغان د ملی  کندز والیت کې پر خپل دفتر برید غندي. ملګري ملتونه د افغانستان د امنیتی

وخت اقدام او غبرګون له امله مننه کوي او دوي ته د ور پیښ شوي زیان له امله خپله خواخوږي  پولیسو لخوا د پر

څرګندوي. که څه هم چی د مشروع دفاع له امله مظاهره چیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی خو ملګري ملتونه له دی امله هم 

 ني دی او هغو کورنیو ته چې خپل عزیزان یې له السه ورکړي خپل د زړه له کومی تسلیت وړاندي کوي.خواشی

 

یوناما یو ځل بیا دا تکراروی چې ملګري ملتونه اسالم ته ژور درناوي لري او د قران مجید د سپکاوي له امله د مسلمانانو په 

کسانو غږ کوو کوم چې هیله لري د خپلو مشروع مذهبی احساساتو ښه پوه دي. په عین وخت کې موږ پر ټولو هغو 

احساساتو په څرګندولو سره د تاوتریخوالی اقدام رد کړي، ځان کنترول کړی او د دي څخه ډډه وکړي چې مظاهره او 

 الریون د سولی دښمنانو ته دا امکان برابر ګړی څو د وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي. 

 

چې هیواد ته راشي او د  یورکړغانستان د اسالمی جمهوریت چارواکو ملګرو ملتونو ته بلنه د افغانستان خلکو او د اف

افغانستان د سولی، ټیکاو او پرمختګ لپاره کار وکړي. ملګري ملتونه هوډ لري چې د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي 

افغانستان د خلکو او د افغانستان د اسالمی  تر څو دغه اهداف تر السه شی. نو ځکه د ملګرو ملتونو کارکوونکي باید د

 جمهوریت د چارواکو د بشپړ امنیت څخه برخمن وي. 

 

د کندز په والیت کې او همدرانګه په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو کار کوونکو ته زیان نه دی رسیدلی او د دوي د 

 احوال څخه خبر یوو.   
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