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 شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه پریښودل کیږي نجونې له ل شو چې ایو ک 

 اجازه ورکړل شي ته د بیرته ستنیدو  و ټولګی ته خپلو چې دوی  یوځل بیا غږ کوو -

 
د لومړۍ کلیزې    نه پریښودوونو د  د نجشپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته  په افغانستان کې له    -   مه  ۱۸مبر  پټکال د س  ۲۰۲۲کابل، د  

د بیا پرانستلو لپاره  او منځنیو ښوونځیو  چې د ټولو لپاره د لیسو  اړي  چارواکو غو  له واکمنوپه مناسبت، ملګري ملتونه یو ځل بیا  

 .کړيترسره بیړني اقدامات 

 

او په    د شرم وړ  غمجنه،    وهی   :” دال ی سرپرست، مارکس پوتزل وو  (ونامای )پالوي    هی ملتونو د مرستندو  روګد مل  ېپه افغانستان ک

 “ .ده  زهی کل مخنیوي  وړد   هګتو هړبشپ 

 

شپږم  له  "د ملګرو ملتونو استازي، چې دافغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ځانګړی استازی هم دی زیانوي:  

.  دا ډول څه نشته  ځای بل    یڅه  ېک  ړۍنه لري او په ن   هی توج  معتبرهډول    یڅه  محرومیتد نجونو روان    خهڅ  ټولګې پورته ښوونځیو

 . “يرسو انی نسل او پخپله د افغانستان راتلونکي ته سخت ز و ی دا د نجونو 

 

په    ې چ  ه ړوک  وونه ښ نجونو ته الر  ،چارواکو  واکمنو،  ېپرانستل شوبیا    لیسې د هلکانو لپاره  مه  ۱۸په    مبرټ سپ   کال د   ۲۰۲۱د  ې کله چ

دي.    ې ته له تلو منع شو  نیو ښوونځیولیسو او منځ  ېنجون   ېرډې   ونی لی م  و ی تر    ې کال ک  رې په ت   ېچ   يېږ ک  کلټ شي. ا  ېپات   ېکور ک

نجونو ته به ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکوي.  پورته    له شپږم ټولګي  ېراغلي چ  ېپات   ېژمنو په عملي کولو ک  دهغو بیال بیلوطالبان  

  ۱۲عمرونه یې معموال له   او هغه نجونې یې اغیزمنې کړي چې   ،پورې نجونو مخه نیولې  يګولټ تر دولسم  څخه    م له او  ز ی بندغه  د

 . کلنو پورې دي ۱۸تر 

 

له هغوی  ،  د څنډې ته کیدود نجونو  . دا چاره  د نجونو او ښځو تر ټولو اساسي حقونه تر پښو الندې کوي   محرومیتله زده کړو  

کال په اوړي کې د واکمنو چارواکو لخوا د واک له تر السه   ۲۰۲۱د  تاوتریخوالی، او ناوړه ګټه اخیستنې خطر ډیروي او سره د  

 . یوه برخه ده چې ښځې او نجونې په نښه کوي کړنواو  ۍسپالی  ضي  تبعی خې پرا  ا ددکولو را وروسته 

 

هغو  د یو لړ  د محرومیت    څخه   آزادیوله اساسي حقونو او    ون او نجو   و ځافغان ښ د  ملګري ملتونه یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي چې  

موږ له دوی    خو،  ويیدو او نرۍ کیدو په حال کې  د تنګد فرصت کړکۍ  ښایي   چې دوی ترسره کړي دي.    څخه په شا شياقداماتو  

کولی شي  چاره  دا  چې    -  کوټلي ګامونه پورته کړي لپاره،  د بیرته راستنیدو    د نجونو  ته  وی و چې په فعاله توګه ښوونځغواړڅخه  

 .ورکړي  هیله او خلکو ته  یوسي  لور ته مختګ پرد افغانستان 

د  چې    ښیيد نجونو پر تګ بندیز دوام وکړي، ملګري ملتونه په زیاتیدونکې توګه اندیښنه  ته  ښوونځیو  له شپږم ټولګي پورته    که

امنیو، بې وزلۍ او انزوا په ګډون د افغانستان پر وړاندې    د لویو نااو اقدامات به،  محدودیتونو  وضع شوي  زادیو  اافغانانو په اساسي  

 . ژورولو کې مرسته وکړي د کړکیچونو په 

 

طالبانو   د ، امنیت، بشري حقونو او اقتصادي بیا رغونې لپاره د مناسبو شرایطو د رامنځته کولو مسوولیت  واليشمول ټول  د سولې،  

 .درناوی ولري نړیواله ټولنه د داسې حکومت مالتړ ته چمتو ده چې د ټولو خلکو استازی وي او د هغوی حقونو ته  پر غاړه دی. 
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