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 د یوناما د ویاند له دفتر څخه تاسو ته نننی عليم صدیق دیما نوم ز.  ستاسو ټولو سهار دې نيکمرغه وي:يوناما

مخکی له هرڅه یوڅو لنډ معلومات دروړاندی کوو او ورسته د هغه به بيا . مطبوعاتي کنفرانس ته هر کلی وایم

  . ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایو

  
   سرمنشي ويناپه کابل کې د ولسمشر حامد کرزی پر ضد د بريد په اړه د ملګرو ملتونو د

 سختو الفاظو کې هغه برید غندم چې نن په کابل کې د ولسمشر حامد کرزی پر ضد د کاميابۍ د زه په خورا
  . لمانځلو په جشن کې پيښ شو

  
زه غواړم چې یو ځل بيا د . د افغانستان د قانوني دولت او د افغان وګړو پر ضد دغه برید د منلو وړ نه دی

غانستان د بيا ودانولو لپاره د قانوني دولتي ادارو له الرې په داسې توګه تایيد کړم چې ملګرو ملتونو مالتړ د اف
له دې الرې نه د افغانستان خورا زیانمنيدونکو خلکو اړتياوې پوره کيږي او هم عدالت او هم امنيت منځ ته 

په لور خپلو ګډو هڅو ته په زه په نړیواله ټولنه او افغان دولت غږ کوم چې دغو مرامونو ته د رسيدلو . راوړي
داسې توګه دوام ورکړي چې د دې ډول ناوړه بریدونو په وړاندې لکه چې نن پيښ شو هيڅ په شا تګ و نه 

زه د افغانستان ملي ځواکونو ته له دې امله مبارکي وایم چې په بيړه یې د دغه برید په وړاندې غبرګون . کړي
فغاني چارواکي او بهرني دیپلوماتان چې په دغو مراسمو کې یې وښود، د زیاتې مړینې مخنيوی یې وکړ او ا

  .ګډون درلود وژغورل
  

زه د وژل شویو کسانو کورنيو ته خپل غمرازۍ استوم او د پارلمان د ټپی شویو غړو لپاره چټکه روغتيا 
  . غواړم او ولسمشر کرزی او د هغه د حکومت سره خپله همدردي څرګندوم

 

  شي ځانګړي استازی له شمالي امريکا څخه ليدنه کويد ملګرو ملتونو د سرمن

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی کای ایده په دې اوونۍ کې په شمالي امریکا کې 

ی، چې هلته نوموړی و د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی په واشنګټن ډی سی کې بهنن او سبا . دي

ځانګړی استازی به د چهار شنبې او . حده ایاالتو له لوړ پوړو چارواکو سره ليدنه کويد ولسمشر بوش او مت

پنجشنبې په ورځو کې په کاناډا کې وي، چې د هغه هيواد د بهرنيو چارو له وزیر مکسين برنير او د دفاع د 

ځ به په نيویارک د جمعې په ور. وزیر پيټر ګوردن مکی په ګډون د کاناډا د لوړ پوړو چارواکو سره و ویني

د دغو ليدنو کتنو . کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وي، چې هلته به له عمومي منشي بانکي مون سره وګوري

  . موخه دا ده، چې په جون د پاریس د کنفرانس د مخه د نړیوالو مشرانو مالتړ تر السه شي

  

  او بغالن کې مرسته برابرويد ملګرو ملتونو نړيوال خوراکي پروګرام په کندهار، هلمند، نيمروز 
 ۵٠٠ زیانمنيدونکو کورنيو ته په کندهار کې او ١٢٠٠ (WFP)د ملګرو ملتونو نړیواله خوراکي پروګرام 

کورنيو ته په هلمند کې خواړه ویشلې دي، چې له دغو کورنيو سره د خوراکي توکو په لوړیدونکو بيو سره په 

پروګرام تر دغه پروګرام الندې په پام کې لري چې په ټوليزه نړیوال خوراکي . مقابله کولو کې مرسته وکړي

  .  کورنيو سره په هلمند کې مرسته وکړي٧٠٠٠ په کندهار اوو ١۴٠٠٠ټوګه 

  

 ٣۵٠له دغو خواړو څخه .  ټنه خوراکي توکو بار یو کاروان د نيمروز والیت ته ورسيد۵٠٠ د ٢۴د اپریل پر 

کې خواړو تر پروګرام الندې د چخانسور په ولسوالۍ کې و ویشل شي او ټنه به د ډبليو ایف پی د کار په مقابل 

  .  ټنه بيسکټ به د زرنج او چخانسور په ولسواليو کې د ښوونځی ماشومانو ته وویشل شي١۵٠
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 اوسيدونکي خواړه الس ته راوړي او په عينې وخت کې د نړیوال ٣٢٠٠د بغالن په شمالي والیت کې 

ډبليو ایف پی خپل د روزنې په مقابل کې د خواړو تر .  نوي مهارتونه زده کويخوراکي پروګرام په مرسته

پروګرام الندې غنم، غوړي، مالګه او نخود ورکوي، چې په دغه پروګرام کې به د شغل روزنه، د سواد زده 

 . شيکړې کورسونه او د ښوونکو روزنه شامل دي کوم چې به د دولت له بيال بيلو ریاستونو سره تطبيق کړای

 

 د بدخشان واليت لپاره د سړک (UNODC)د ملګرو ملتونو د نشه يي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر 

  جوړولو پانګې لټون کوي چې په دغه واليت کې د کوکنارو د کښت د کمي په درک کولو سره يې چمتو کوي

 خوا د کوکنارو په کښت کې د هغه حيرانوونکی پرمختګ په درک کولو سره چې د بدخشان والیت د خلکو له

 د نړیوالې مرستندویې ټولنې ٣٠منځ ته راغلی دی، د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرم دفتر د اپریل پر 

لپاره یو ورکشاپ جوړوي، چې د دغه والیت لپاره مرسته تر السه کړي او د کوکنارو د کښت هغه کمولو ته 

د دغه ورکشاپ موخه دا ده چې د سړک د . منځ ته راغلیپایښت ورکړي، چې هلته د کروندګرو له خوا 

جوړولو پروژو د هغه تشدیدي کار لپاره پانګه الس ته راوړل شي، چې د کار ګمارلو لنډ مهاله چانسونه منځ 

  . ته راوړي او په اوږده موده کې د بدخشان زیربنا بهتره کړي

تر : وګرام په وړاندې ښه غبرګون ښودلی دیروندګرو د دولت د کوکنارو د کمولو د پرکد بدخشان والیت 

 هکتارو ته را ٣۶٠٠ کال کې ٢٠٠٧ زیاتې ساحې څخه په ١٣٠٠٠کښت الندې ساحه په دغه والیت کې تر 

 یوې ارزونې UNODCد .  کې به نور د پام وړ کمښت هم منځ ته راشي٢٠٠٨کمه شوه، چې تمه کيږي په 

ده، چې څو تضمين کړي چې کروندګر بيرته د کوکنارو کښت په بدخشان کې د چټک عمل اړتيا په ګوته کړې 

  . مخ وا نه اړوي

دغه ورکشاپ په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې د دفتر له خوا د افغانستان 

 او د محلي حکومت کولو د خپلواک ریاست، د کورنيو چارو د وزارت، د نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت

  . د پارلمان د نشه یي توکو سره د مبارزې د کميسيون په همکارۍ جوړیږي

 

  يونيسف د فارياب کليوالو ته د څښلو پاکې اوبه برابروي

 زیاتې کورنۍ هغو پاکو اوبو ته د هغې ژورې څاه د ٧٠٠د فاریاب والیت د بی بی اینه په کلی کې اوس تر 

 د پراختيا او بيا رغونې د ریاست له خوا د ملګرو ملتونو د کيندلو له برکته الس رسي لري، چې د کليو

  . ماشومانو د پانګې په مرسته کيندل شوې ده

 

 او د پاليسۍ د (CPHD) په مرسته د پاليسۍ او بشري پراختيا مرکز د ملګرو ملتونو د پرمختيايي پروګرام

يتودونو د ما فوق ليسانس د روزنې د بشري پراختيا او د ټولنيزو څيړنو د م" به (NCPR)څيړنې ملي مرکز 

 تر ١:٣٠شنبې په ورځ د غرمې له ه  د س٢٩ کال د اپریل پر ٢٠٠٨پروګرام تر عنوان الندې یو ګډ پروګرام د 

  .  په مرکز کې پرانيزي(CPHD) بجو پورې د کابل پوهنتون د ٢:٣٠
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يکچر ورکوونکو او د افغانستان د دا د کابل پوهنتون، د ښوونې او روزنې پوهنتون، د پوليتخنيک پوهنتون، ل

 مياشتنی پروګرام دی، چې دغه کسان د ۵علومو د اکاډمۍ ليکچر ورکوونکو لپاره یو د مافوق ليسانس روزنې 

بشري پراختيا له موضوعګانو سره په افغانستان کې د پوهنتون په مضمونونو کې د یوې له پامه لویدلې 

 ليکچر ورکوونکي به د بشري پراختيا او ټولنيزو څيړنو په برخه هندي او افغاني. موضوع په توګه بلد کړي

  . کې دغه ځوان ليکچر ورکوونکي وروزي

  

  د ملګروملتونو د خوراک نړيوال سازمان مطبوعاتی کنفرانس

د آسيا د برخی مشر ښاغلی انتونی بانبوری د یو رسمی ليدنی په د ملګروملتونو د خوراک نړیوال سازمان 

ښاغلی بانبوری د چهارشنبه په ورځ به دوه بجو او دیرش دقيقو باندی . په افغانستان کی دیترڅ کی دم ګړی 

په دی کنفرانس کی به د خوراکی توکو د لوړی بيو او د خوراکی توکو د کموالی . به یو کنفرانس تر سره کړی

  . به اړه خبری اتری ترسره شی

 

   او ځوابونهيپوښتن

ې نيولو سره چې د کابل د امنيت مسووليت به افغان امنيتي ادارو ته وسپارل د دې حقيقت په پام ک: بی بی سی

  شي، د پرون ورځې پيښې ستاسو په ذهنونو کې کوم ډول انځور جوړ کړ؟ 

 د پرون ورځې د پيښې په اړه چې موږ کوم قضاوت کولی شو او له هغې څخه څه په الس راوړلی شو :يوناما

وي چې د هغو کسانو مخه ونيول شی چا چې دا پریکړه کړې چې په دې دا دي، چې دا به ډیره ستونزمنه 

هيواد کې سوله او ثبات تر اغيز الندې راولي، موږ چې پرون څه وليدل هغه د افغان امنيتي ځواکونو له خوا 

 په ساتنه کې بریالي وو، دوي د ولسمشر او هغو نورو بهرنيو دیپلوماتانو. یو مثبت او اغيزناک غبرګون وو

دوي د نورو وګړو د ژوند له السه ورکولو په . چې پرون ورځ یې په نوموړو مراسمو کې ګډون درلود

موږ پر افغان امنيتي ځواکونو او د پرون ورځې پر هغه رول . مخنيوي کې یو خورا مهم او قاطع رول ولوباوه

  . اتنه کې ولوباوه، پوره باور لروچې دوي د ولسمشر او نورو بهرنيو دیپلوماتانو په س

دا یوه داسی پيښه ده چې په یوه  عامه غونډه کې وشوه چيرته چې افغانان سره یو ځای شوی وؤ څو د هغو 

د دغه برید له امله نه شو کوالی چې په . قربانيو یادونه وکړی چې د خپل هيواد د آزادۍ لپاره یې ورکړې دي

دا یو داسې برید وو چيرته چې مونږ وليدل چې . ه اړوند قضاوت وکړوهيواد کې د عمومی امنيتی وضعې پ

موږ د . افغانې ځواکونه په اغيزمنه او آرامه توګه کوالي شی دغه شان وضعيت تر کنټرول الندې راولي

افغانی امنيتی ځواکونو د هغو هڅو ستاینه کوو چې تيره ورځ یی د ال زیاتو قربانيو د مخ نيوي په برخه کې تر 

هغه څه چې موږ پرون وليدل، دا دي چې  افغانی ځواکونه مسوليت په غاړه اخلی او د خپل هيواد، . ره کړيس

  . ولسمشر او د خلکو د امنيتی چارو مشر توب کوي

  

 زه د خپلو سترګو ليدلی حال د پرونی پيښی په اړه بيان وم، نږدی تر یو ساعت پوری امنيتی :نورين تلويزيون

دویمه برخه زما .  کړی خو په وار خطایی سره ډزی کوليپه ګوته پوهيدل چې د پيښی ځای ځواکونه په دی نه

  . د پوښتنی دا ده چې د بدخشان په والیت کې څومره تریاک کرل شوي دي
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 کال لپاره ترسره ٢٠٠٧د ملګرو ملتونو د نشه یی توکو او د جرم په وړاندی دفتر د کلنی سروی چی د  :يوناما

 په پرتله ٢٠٠۶ ټونه تریاک کرل شوی وو، چی د کال ١۵٢پر بنسټ تير کال په بدخشان کی شوی وه د هغه 

  .  کرل شوی وو، کمه کچه ښایی۵٠٣چی په کی 

ستاسی د پوښتنی د لومړی برخی په هکله چې د خپلو سترګو ليدلی حال په ترڅ کې د تيری ورځی صحنه مو 

 موجود وو او یو څه بی نظمی وه؟ زه فکر کوم کله چې یوه بيان کړه، آیا دا د حيرانتيا وړ ده چې یو څه شک

خو هغه څه چې تاسی پری پوه شئ او ومنئ هغه د . داسی پيښه منځ ته راځی دا هر چا ته د حيرانتيا وړ وي

افغانی امنيتی ځواکونو هغه غبرګون دي چې په آرامه او اغيزمنه توګه ېې ولسمشر او بهرنی دیپلوماتان 

موږ وليدل چې دری برید کوونکی د افغانی امنيتی ځواکونو له .  زیات زیان مخه یې ونيولهوژغورل او د ال

هغه څه چې موږ وليدل هغه د افغانی . خوا ونيول شول او د دری نورو په وړاندی پوځي اقدام تر سره شو

 هغوي ښه دنده تر موږ باید دا واقعيت ومنو او تایيد کړو چې تيره ورځ. امنيتی ځواکونو اغيزمن غبرګون وو

  . سره کړله

  

 د برید د ليدلو امنيتی وګري.  په اړه وپوهيږمو اغيزروانی زه غواړم ستاسو له نظره د دغي پيښی د :ايرنا

سره له دی چی هرڅه یی په الس کی وو خپاره شول، ددی روانی اغيزي پر ټولنه باندی ستاسو له وروسته 

  ؟نظره څه دي

هغه څه چې تاسی تيره شپه په تلویزیون وليدل چې هغه . اړه یو څه توپير پکار دي زه فکر کوم په دی :يوناما

 پوځيان وو چا چې د مارش په ترڅ کې غوښتل د هغو قربانيو یادونه وکړی چې افغانانو د تشریفاتید جشن 

 هغوي د. هغوي د مراسمو د پرځای کولو لپاره ګمارل شوي پوځيان وو. خپل هيواد د آزادی لپاره ورکړیدی

هغه څه . غږول، هغوي پوځی جنګيان نه دي) نغاری او ترمپت(هغوي د بانډو . سره مرمي او ټوپکی نه وي

چې د پام وړ دی، دا دی چې تاسو د هغه چا د اقداماتو په هکله پوه شئ چې ولسمشر کرزی او عالی رتبه 

ه امنيتی افسران چې وسله یې په هر لحاظ ټول هغ. بهرنی کسان یی ساتل چې په دغه مراسمو کې حاضر وو

درلودله او په دی ګمارل شوي وو چې ولسمشر، کابينه او بهرنی مقامات وساتی هغوي په چټکی او آرامی 

او بيا . سره خپل غبرګون تر سره کړي چې ولسمشر او بهرنی مقامات وژغوری او د دغه حالت څخه وباسی

دری برید . کړي چې دوي ډیره ښه دنده ترسره کړېدهتر دی وروسته د برید کوونکو په مقابل کې خوځښت و

کوونکی نيول شوي او د دری نورو برید کوونکو په مقابل کې پوځی اقدام  تر سره شوي نو په دي توګه دغه 

یو تن نه شی کوالي چې د . دنده د هغه امنيتی پرسونل له خوا چې هلته حاضر وو په ښه توګه ترسره شوي

 الری د مراسمو د ګمارل شویو پوځيانو په اړه قضاوت وکړي چې د جنګ لپاره یې تلویزیون د تصویرونو له

مسوليت نه درلود خو هغوي دلته د دی لپاره وو چې د افغانانو هغه یاد تازه کړي چې د خپل آزادی لپاره یې 

نيو احترام نه دا پوښتنه باید تاسو کړي واي چې داسی کسان باید وغندل شي چې د افغانانو د هغو قربا. ورکړي

  .     لري چې د خپل هيواد د آزادی لپاره یې ورکړیدی
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 د افغان امنيتي ادارې د پرون ورځې د پيښې په وړاندې د هغوي د بریالی ځواب ستاینه سو تا:د آزادی راډيو

آیا داسې فکر نه کوي چې دا به غوره نه وه که چيرې دوي په فعال ډول د دغې پيښې مخنيوی کړی . وکړه

آیا داسې فکر نه کوئ چې . ای؟ ولسمشر خو وژغورل شو، خو موږ دوه لوړ پوړي چارواکي له السه ورکړهو

دا د دې څرګندوي دی چې نړیواله ټولنه ال په مخه کې اوږده الر لري چې د تروریستۍ پر ضد وجنګيږي، 

؟ دا به د ملګرو ملتونو څوک چې ال اوس هم ورته ډول بریدونه په مستقيم ډول پر ولسمشر باندې ترسره کوي

لپاره غوره وي نړیوالې ټولنې ته دا وړاندیز وکړي، چې د تروریزم سړه د جګړې لپاره باید ال نور ډیر څه 

  . وکړي

، یوه پيښه  بهيردی تاسې له ما څخه ډیر ښه پوهيږي، چې په دې هيواد کې د امنيت او سولې راوستل یو:يوناما

تاسو یوې ډیرې .  مخې په دې هيواد کې پر ټول امنيتي حالت قضاوت وکړيیو څوک نباید د یوې پيښې له. نه

یو دا چې موږ باید افغان امنيتي ځواکونو چټک : لريه پرونۍ پيښه دوه اړخ. اشاره وکړهټکی ته مهمې 

غبرګون ته وګورو، او بل دا چې څه باید ترسره شوی وای چې د ورته پيښې د رامنځ ته کيدو مخنيو یې کړای 

یو دا چې موږ د افغاني امنيتي ځواکونو له خوا یو . موږ په یادو شوو دواړو خواو کې عمل ګورو. واي

اغيزناک امنيتي غبرګون وليد چې د بې ګناه کسانو د ژوند د السه ورکولو مخه یې ونيوله، او بله دا چې موږ 

د دې پيښې په اړه نور اوریدلی چې ولسمشر کرزی د دغې پيښې د څيړلو غوښتنه کړې، څو وکتل شي چې 

دا کټ مټ هغه څه دي چې موږ یې پيښېدل غواړو، که چيرې موږ په رښتيا په دې . څه ترسره کيدالی شي

  . هيواد کې د سولې او ثبات خوندي پاتې کيدلو غوښتونکي یو

  

يل  داسې ویل کيږي چې په پرونۍ پيښې کې پخواني کمونيستان او روسي پلوه اشخاص ښک:افغانستان ټايمز

  . دي او همدارنګه د دولت لوړ پوړی چارواکي

  

   .بی بنياده خبري دي ښاغلی زه فکر کوم چې دا :يوناما

  

  ډيره ډيره مننه

  

  

  


