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زما نوم عليم صدیق د یوناما د ویاند د دفتر څخه .  مو نيکمرغهسهار ښاغليو سالم عليکم او آغليو او :يوناما
خوښ یم چی نن زموږ سره د ملګرو ملتونو څانګړې استازې د ماشومانو او وسله والو شخړو لپاره آغلې . یم

څانګړې . کويرادهيکا کوماراسوامی او ښاغلی لوی جورج د یونيسف د بيړنی پروګرامونو مشر ملتيا 
هغوی افغانستان د افغان حکومت په بلنه . استازې نن خپل پنځه ورځنی سفر په افغانستان کی پای ته رسوې

پس له هغې د . راغللی ده څو د شخړی اغيزی په افغانستان کی پرماشومانو باندی د لومړی څل لپاره وارزوې
  . ووینا څخه موږ په خوښی سره ستاسو پوښتنه ته به ځواب ووای

  
  آغلې رادهيکا کوماراسوامی، د ملګروملتونو ځانکړې استازې د ماشومانو او وسله والو شخړو لپاره

  
  ستاسو ټولو څخه مننه، 

ښاغلی لوی جورج د څرنګه چی تاسو پوهيږي زه د افغانستان د حکومت په بلنه راغللې يم او زما سره 
  . کويیونيسف د بيړنی پروګرامونو مشر په دی سفر کی ملتيا 

  
سږکال د می په مياشت کی د ملګرو ملتونو د امنيت شورا کاری ګروپ د ماشومانو او وسله والو شخړو 

او سږکال د اکتوبر په مياشت کی به د افغانستان د ماشومانو په اړه . لپاره افغانستان د خپل تربحث الندی ونيو
  . يو هر اړخيزه رپوټ امنيت شورا ته وړاندی شی

  
ما د کابل، . وه مهمه موخه دا وه چی د د څار او رپوت ورکونی د رپوټ بهير را منځ ته کړمزما د سفر ي

جالل آباد او ګرديزڅخه ليدنه وکړه، ما د ښاغلی ولسمشر حامد کرزی، حکومتی وزيران، آيساف، نور 
ه ليدنی کتنی نظامی ځواکونه، نړيوالی اداري، افغانی او بهرنی انجوګانی ، مذهبی مشران و د ماشومانو سر

  . ترسره کړې
  

زه بايد دا په ډاګه کړم چی ما د خپلو خبرو اترو په ترڅ کی د ماشومانو، کورنيو، افغانی انجوګانی او مذهبی 
  . مشرانو سره يو ډير په زړه پوری پوهه د افغانستان د ماشومانو په اړه ترالسه کړه

  
وه عمومی انديښنه دا وه چی ټولو ويل بی امنی او ي. رابيدل وود ټولو لومړنی انديښنه د امنيتی اوضاع خ

بيړنی ضرورت شته ترڅو ټول ممکن او مناسب قدمونه د پخالينی په . تاوتريخوالی به ال نور هم ډير شي
  . شمول چيری چی امکان لری پورته شی ترڅو چی د امنيت د ستونزی د هوارولو څخه ډاډ تر السه شی

  
موږ د . په وسله والو شخړو کی د هغوی وژنه او ټپی کيدل دياوتريخوالی د ماشومانو په وړاندی يو جدی ت

. ډيرو هغه قربانيانو سره وليد چی د طالبانو او دولت ضد عناصرو د فعاليتونو په ترڅ کی قربانی شوي وو
چی د د هغه ماشومانو سره مو وليدل . موږ همچنان د نړيوال نظامی ځواکونو د عملياتو د قربانيانو سره وليد

موږ د آيساف او امريکايی . هوايی بمبارد، د شپی بريد او داسی نورو عملياتو په ترڅ کی ټپی شوي وو
ځواکونه سره خبری اتری درلودی او په دی خبري وشي چی په څه ډول د دی اړخيز ويجاړتوب څخه 

چی بايد داسی اقدامونه دا مهمه ده . مخنيوی وشی او دهغی لپاره ښکاره الرښودني او کړنالري رامنځ ته شي
رامنځ ته شي چی د زورزياتی څخه مخنيوی وشي، چټکی څيړنی پيل او کو چيری ضرورت وی نو په کافی 

  . کچه د اوختی تاوان جبران دی وړکړشئ
  
  

دوهم جدی تاوتريخوالی د ماشومانو په وړاندی په وسله والو شخړو کی د هغوی ګمارل او دهغوی څخه د 
موږ د اعتبار وړ معلومات په الس کی لرو چی ښايی د ماشومانو څخه په تيرو څو . ه دهجګړی لپاره استفاد

موږ همچنان د داسی جال جال پييښو تفکيک شوي رپوټونه . مياشتو کی استفاده په جګړه کی ډيره شوي ده
د کوو دا يو ډارونکی وضعيت دی او امي. لرو چی د ماشومانو څخه د ځان وژونکو په توګه استفاده کيږی
  . چی د ټولو له خوا د دی له منځه وړلو لپاره کلک ګامونه پورته شئ

  
 مه ماده وايی چی مجاهدين دا اجازه نه لري ١٩موږ پر دی ټينګار کوو چی طالبان بايد په دی پوه شی چی 

چی هغه ځوان هلکانو څخه چی پر مخ يی ويښتان نشته د جګړی په ډګر کی او په خپلو مرکزونو کی 
  . وساتئ
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په هم دی وجه موږ د ټولو اړخو څخه په ځانګړی ډول د دولت ضد عناصرو څخه په ټينګه غوښتنه کوو چی 
  . د ماشومانو څخه دی د جګړي په ډګر کی کار وانخلئ

  
په دی . موږ داسی رپوټونه هم لرو چی ماشومان د افغان پوليس ځواک سره د هيواد په بيالبيلو برخو کی شته

  .  چارو وزارت او امنيت ملی رياست سره خبري کړي ترڅو دا مسله حل شیاړه مو د کورنيو
  

آيساف په دی اړه چی . د هغه ماشومانو په اړه چی پس له نظامی عملياتو څخه نيول کيږی، موږ انديښنه لرو
ه څومړه ماشومان د هغوی په قيد کی موږ ته کره شميره راکړی، خو د افغانی چارواکو او امريکايی قواوو ل

داسی ښکاری چی هيڅ څوک هم د الرښودنو او د عملياتو د . خوا موږ ته کومه شميره نه ده راکړ شوی
هيله کوم چی دا رپوټ به يو فرصت وی چی دهغه سره په . ستندرد کړنالری په اړه واضح معلومات نه لري
  . استفاده موږ وکړای شو دا کړنالري رامنځ ته کړو

  
و برخو څخه پوهيږی، د ماشومانو ساتته په قيد د دی المل ګرځی چی هغوی څرنګه چی تاسو د نړی د نور

  . په سخت او کلکو وګړو بدلوي او په دی ډول باندی د تاوترخوالی کړی څرخيږي
  

د بريدونه هغه ماشومان وژنی چی په بشپړه توګه . موږ پر ښوونځيو باندی د بريدونو له امله انديښمن ياستو
ګ کړني د ټول مدنی سلوکو د نورمونو پرخالف دی او نړيوالو قوانينو او د سترو او دا رن. به ګناه دي

 ښوونځي په تيرکال کی تر بريد الندی راغللي دي چی په ٢٢٨ټول ټال . مذهبونو د ارشاداتو په خالف دي
 ښوونځي تر اوسه پوری د بريد ٨٣ کی ٢٠٠٨په کال .  تنه ټپي شوي دي١١١ تنه مړه او ٧۵پايله کی 

  .ندی راغللي ديال
  

افغان مدنی ټولنه په ځانګړی ډول . موږ د هلکانو په وړاندی د جنسی تاوترخوالی ادعاګانی ترالسه کړی دی
دا عمل بايد له منځه والړ شی ولی چی دا د . د بچه بازی په اړه د نظامی قوماندانو له خوا انديښنه لري

  . بشری قوانينو پرخالف دی
  

ار جان هومز په شان غواړم پر دی ټينګار وکړم چی د په افغانستان کی جدی په پای کی زه د خپل همک
موږ په دی . موږ د ټولو اړخونو دا غواړو چی بشری کارکوونکو ته دی اجازه ورکړئ. بشری ستونزی شته

دا د بشری او نظامی فعاليتو . باور يو چی نظامی فعاليتونو او بشری فعاليتونو بايد يو دبل څخه جال شی
دا مهمه چی بشری فضا بايد . رمنځ توپير له منځه وړی او د بشری کارکوونکو ژوند په خطر کی اچويت

بشری فعاليتونه چی د ماشومانو د مالتړ لپاره دي په پام کی ونيسی او پراخه شی او ټول ښکيلي خواوی 
  . درناوی ورته وکړي

  
. ړي ده چی د کراريو د ورځو په نامه ياديږيپه دی اړه زما همکارانو د يونيسف څخه يوه نظريه وړاندی ک

په کال کی د څلورو ورځو لپاره ټولی خواوی کراری غوره کوي ترڅو ماشومان د ګوزن په وړاندی واکسين 
موږ هيله کوو چی دا کار . تيرکال يو کمپاين په دی اړه په الره اچول شوي وو چی بريالی ثابت شو. شی

 . ی او ښوونځي د سولی د سيمو په حيث وپيژندل شئدوام ومومی او ماشومان واکسين ش
 

  : د پوښتنو او ځوابونو برخه
  

ون ورين تلويزي وا  :ن ه خ و ل ی ځواکون ه اړه چې د ایتالف اتو پ ا د نظامی عملي ره بي ه تي و پ و ډګرون  تاسو د ځين
ړه    ده ک ښنه څرګن ه اندی ل ګرځي خپل ا الم ې او معيوبتي ومانو د مړین ږي او د ماش ره کي ومانو د ه. ترس و ماش غ

ه     اتو ماشومانو پ ه دا چې تاسو د زی ه کې وژل شوي دي؟ دوهم ه نتيج اتو پ ميره څومره ده چې ددغو عملي ش
ږي                        تخدام کي ه اس ه توګ اليو پ وا د جنګي د . استخدام باندې هم اندیښنه ښکاره کړه چې د دولتي ضد عناصرو له خ

ړه چې         ه ک ږي      دغو ماشومانو شميره څومره ده؟ تاسو همدارنګه جوت ه توقيف کې ساتل کي تاسو  .  ماشومان پ
  کوالی شئ په دې اړه یوه شميره موږ ته راکړئ؟ 

 
انګړي استازی شي ځ و د سرمن ارهد ملګرو ملتون و شخړو لپ انو :: د ماشومانو او وسله وال و ملکي  زه د هغ

ره  . شميره چې وژل شوي دي لرم، خو زه د هغو ماشومانو شميره چې وژل شوي دی نه لرم          تونزمنه ده  دا ډی س
ه وشي          وه فرضی شميره ده، چې                 . چې د دغې شميرې یادون م ی ې او دا ه ې خلک وای ه ی ه څه چې موږ ت هغ
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ر السه شوې ده                  ه پخوا        . انجوګانو په شمول د حکومتي چارواکو څخه ت دا چې د ماشومانو استخدام او کارون
تو   و مياش رو څ ه تي ا پ ره بي ه تي ال او پ ر ک و تي ه وه خ تونزه ن ره س ې دوم ميره ک ه ش الو پ ومو جنګي ې د ماش ک

وبر د               . زیاتوالی ليدل شوی دی    ږي چې د اکت ه کي نو ځکه دا هغه څه دي چې موږ باید نوره څيړنه وکړو او هيل
م           . مياشتې په رپوټ کې د دې یو ښه انځور تر السه شي      ا ه ري موږ بي ورې اړه ل دان پ ه زن ه څه چې پ او هغ

ې ازاد                   یوازې ایساف مو  . دقيقه شميره نه لرو    ه ی ولې او بيرت ميره راکړې ده چې دوي ماشومان ني ه ش ه هغ ږ ت
  . موږ به تاسو ته د ایساف ارقام وروسته درکړو. کړي دي، خو بل هيچا موږ ته دغه ډول ارقام نه دي راکړي

  

ه تاسی د هغه پراخ زیان په هکله خبري وکړي چې د اسياف او ځانګړي ځواکونو له خوا منځ ت :آل آنډيا راديو
 کسان ١٩په خاص ډول تير کال په جالل آباد کی . دا ډول پيښی په دا تيرو اوو کلنو کې پيښ کيږی. راغلی دی

د ایتالفی ځواکونو له خوا ووژل شول او همدارنګه سږ کال بيا تقریبًا په اوو ورځو بمباریو کې د نيمروز په 
د نړیوالو . ماشومانو په ګډون ملکيان وو کسان ووژل شول چې ځينی یې یاغيان وو ، ځينی د ١٧والیت کې 

تاسی څه فکر کوئ چې . چارواکو او نور کسانو د وړاندیزونو سره بيرو دغه دوه اړخير توان ال هم دوام لري
دغه کار به څنګه سم شی؟ دویم تاسی په دی هکله خبري وکړی چې ماشومان د افغانی پوليس له خوا جګړی 

  کله کومه شميره لرئ؟ته ګمارل شوي آیا تاسی په دی ه
 

اره         د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی       ه         : د ماشومانو او وسله والو شخړو لپ  اجازه راکړئ چې پ
واو                             ساف او ځآنګړي ق وږ دواړه د ای د، م ه اړون انو پ ان موضوع ګ ز زی دي خبره یې پيل کړم چې د دوه اړخي

ړی   ري ک ره خب سی     . س دابير ني ې ت ړي چ ه ډاډ راک وږ ت وي م ه او    هغ صل طرزالعملون ه مف وږ  ت ساف م  ای
انو څخه             . الرښودونه راکړه چې هغوي تير کال په دي اړوند ترتيب کړیدي           ه ملکي م ل شکه چې موږ ال ه خو بي

نځ                 . اورو چې دغه کار دوام لري      نو موږ احساس کوو چې کله دا ډول تدابير نيول کيږی باید یو ډول غبرګون م
انو            ته راشی او کله چې دغه کار واقع        ر سره شی، قرباني ات ت  کيږی باید چټکه څيړنه وشی او د باور وړ تحقيق

وم     . ته باید تالفی ورکړ شی    ار غوښته ک وا د ماشومانو د      . نو زه له دا نورو سره د دغه ک ه خ سو ل ان پولي د افغ
  . ګمارلو په اړوند باید ووایم چې موږ کومه شميره نه لرو خو موږ عينی شواهد لرو

  
ا تلد  ونآريان شري  :ويزي ستان د ب ت، د افغان ان حکوم ړ   د افغ ومانو د مالت سيون او د ماش واک کمي و خپل حقون

ایلې وي       ې پ ښنې ب ړي، خو اندی د . موسسو تل په هيواد کې د ماشومانو د حالت په اړه خپلې اندیښنې څرګندې ک
يدو                   ان رس ه د زی دو او ماشومانو ت ع کي ښو د واق ه پي افغان حکومت او ملګري ملتونه څه کوالی شي چې د ورت

  مخنيوی وکړي؟ 
  

اره    و ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی   د ملګر  و شخړو لپ ومړي، د ماشومانو   :: د ماشومانو او وسله وال  ل
ږي      ستل کي ار اخي ه ک ت څخ ه معافي ې ل ه ک ه برخ د پ ره د چلن ښو س اوتریخوالې د پي دې د ت ه وړان ړي د . پ وګ

ه وشي دوام و     تنه ب ه د دې   . رکوي ماشومانو د حقونو پایمالولو ته پرته له دې احساس څخه چې ترې پوښ و دلت ن
ې وشي        وی ی ه راشي او د معافيت مخني ې   . اړتيا ده چې عدلی نظام ځواکمن شي چې دغه پيښې محکمې ت ه بل ل

و    ر ټول ې ت ړۍ ک ه ن ې دي او پ رې ټېټ ره ډی ميرو س وادۍ د ش ې س ميرې د ب ې ش وم د مړین ور او ماش وا د م خ
ته وکړي            یونيسف او دروغتيا نړیوال سازمان هلته چمتو        . ستونزمنې دي  اینونو کې مرس ه سترو کمپ دي چې پ

  .څو چې په هيواد کې د بنسټيزو خدمتوو کچه لوړه کړي او دغه شميرې هم اصالح شي
  

دا وجه            :يونيسف رو او هم يدنه ل ه رس  تر ټولو بنسټيز اصل دا دی چې موږ هر ځای ډیرو بې وزلو ماشومانو ت
د کړی دی چې            ده چې د سرمنشي ځانګړی استازی په خپله معلوماتي وی          نا کې او په خپل رپوټ کې په دې تاکي

ه د سياسی                       ه پرت د وشي چې ماشومانو ت رې را کمې شوي دي او څه بای ه ډی بشري مرستې ورسيږي چې هغ
  . دا هغه اصل دی چې موږ د هغه مالتړ کوو او د دې لپاره جدي تبليغ کوو. ملحوظاتو څخه رسيدنه ولرو

  
ښته  ۵٠پام کې نيولو سره چې د افغانستان  د دې حقيقت په  :د کليد راډيو    په سلو کې وګړو د شل کلنې څخه په ک
ال څرنګه ارزوئ، څومره                    . عمر کې دي   ر مه دنې پ واد څخه د لي م چې ستاسو د دې هي وه ش زه غواړم چې پ

ه یونيسف څخه ده،                   تنه ل ه پوښ ا دوهم دې دي او ددغو ګواښونو نوعيت څه دی؟ زم ماشومان تر ګواښونو الن
ا        ١۴ ماشومان له هغه ځایه شړلی دي او         ١٣دي عربستان په تيرو ورځو کې       سعو  یې همدا اوس شړلې دي د چ

  چې کورنۍ په سعودي کې پاتې دي، یونيسف په دې اړه څه کوالی شي؟ 
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اره          ې د م  د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاز        و شخړو لپ تيو       : :اشومانو او وسله وال ه دې وروس ا پ م
تنه        کې د نجونو له    تونزو پوښ  ښونځی څخه کتنه ترسره کړه، ما په دې ښوونځي کې له هغوي څخه د اساسي س

وي،                     ه ورک وکړه، هغوي ما ته وویل چې د هغوي ډیر دوستان ښوونځي ته ځي، ځکه چې کورنۍ ورته اجازه ن
ې وختون                              ه دا چې ځين وي، دریم م ک ار سره سره زده کړې ه و دا د   دوهم دا چې افغان ماشومان د ډیر سخت ک

ه       ه امل هغوي لپاره ستونزمنه وي چې د عنعنو له وجې زده کړې ترسره کړي، څلورمه دا چې نجونې د امنيت ل
  . دا هغه څلور عوامل دي چې د ښوونځي نجونو د هغو په اړه ما ته یاد ونه کړه. نه شي کولی زده کړې وکړي

  
د یونيسف په اجنډا کې په لوړه کچه مطرح ده او   د هيواد د ننه د ماشومانو قاچاق هغه ستونزه ده چې             :يونيسف

سو،             . دا د سيمې په کچه د ډیرو کلونو لپاره مطرح ده           دې ني ر بحث الن ساله ت و سره دا م رو حکومتون وږ د ډی م
و               . موږ په ډیرو هيوادونو کې په دې بریالی وو چې ماشومان بيرته راولو             ه تماس کې ی وږ د حکومت سره پ م

ږي،      ا. چې دا مساله حل کړو   ع کي ه واق ه توګ ه پریمان فغانستان یوازې هغه هيواد نه دي چې ورته پيښې په کې پ
  . خو په څرګنده سره دا یوه ستره اندیښنه ده او دا د بيال بيلو اړخونو له الرې د حکومت په شمول حل غواړي

  
وا         د بشري حقونو کميسيون وویل چې په بګرام او ګوانتانامو کې د ایتالف              :تمدن تلويزيون  ه خ و ل  ١٣ي ځواکون

  ماشومان توقيف شوي دي، تاسې د هغوي د مصؤنه خالصون لپاره څه کړی دي؟ 
  

و د      :: د ماشومانو او وسله والو شخړو لپاره       د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی        موږ د بشري حقون
ه وزارت د       االتو خارج ده ای ا د متح رو، د امریک ه ل ميره ن ره ش وا ک ه خ سيون ل دوي او  ١٠کمي ميره څرګن  ش

ه توقيف   ١٨ او ١۵قوماندانان دلته دا نه څرګندوي، هغوي وایې چې د        کلونو نه ښکته عمر لرونکي ماشومان پ
ته             و ډول مغشوشتيا ش ه ی و ځکه دلت رڅ کې چې د            . کې نه لري، ن ه ت وټ پ ه رپ و چې د هغ ه ی ه دې هيل وږ پ م

ړو     اکتوبر په مياشت کې یې د امنيت شورا ته وړاندې کوو م         ول ک ات راټ وږ به په سيستماتيکه توګه دغه معلوم
ه             . په تيره بيا د ماشومانو د توقيف په اړه         ه دا چې هغ رو او دوهم وره دقت ول ه اړه پ لومړی به موږ د شميرو پ

ق وي               ږي دقي ارول کي اره ک ا                    . طرزالعمل چې د دې ماشومانو لپ و ډول ن ه ی ړو ځکه چې دلت ره ک ه دا ک وږ ب م
  . دیڅرګند حالت موجود 

 
ه                :د آزادې راډيو   ا وکړئ چې پ ا څرنګه کوالی شي ادع و بي  کله چې تاسو کره شميرې په الس کې نه لرئ، ن

ه ډول دوام                 ه ورت رې حاالت پ هيواد کې په دې تيرو مياشتو کې د جنګياليو ماشومانو شمير زیات شوي؟ که چي
  و مومي پایلې به یې څه وي؟ 

  
اره        تازید ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي اس       م        :: د ماشومانو او وسله والو شخړو لپ ازه راکړئ و وای  اج

دنو                          چې موږ د کره شميرې په هکله څه نه شو ویالی، خو موږ د منابعو له الرې او د دولتی چارواکو سره د لي
ري   و       . کتنو په صورت کې کوالی شو یو څه معلومات ولرو چې کره کولو ته اړتيا ل ه من ی ه هيل ه دې توګ و پ ن

رو    چې صویر ول ميره کې         .  په اکتوبر کې به موږ یو څرګند ت ه دې ش ه ده، دا چې پ ه ن دا د پخوانی وخت تجرب
زیاتوالی راغلی دی چې موږ یې په اړه اندیښنه لرو، او دا کيدای شي چې له پولې څخه د تيریدو په خوځښتونو                   

  . پورې تړاو ولري او دا هغه څه دي چې باید موږ ورته توجه وکړو
  

ې               : خبريال آزاد انيزمونو څخه د څيړن  زه له تاسو څخه غواړم په ځانګړې توګه په دې پوه شم چې له کومو ميک
ه        . په ارګانونو کې کار اخيستل کيږي، چې تاسو د هغو یادونه وکړه            انو د توقيف پ هغه مسالې چې د تنکيو ځوان

ه            ډیټا پورې اړه لري، معلومات راکړئ، خو د هغه ماموریت له مخې چې د ا                ه هلت ه خپل ې پ مریکې حکومت ی
ه                     ١٠لري چې    ري؟ هغوي ت ه ل ا ن ه اړتي  کسه یې پرته له محکمې ساتلې دي، آیا هغوي کومې قانونې مرستې ت

ه                          ه ده هغ کورنۍ نه شي رسيدلی او د هغوي لپاره د زده کړې او استراحت اسانتياوې نشته، آیا دا د دې خالف ن
واد کې د                        څه چې تاسو یې ترسره کوئ؟ همدارنګه دا        ه دې هي ه ده، چې پ ه ن اوړه نمون اره ن  د عدلی سکتور لپ

  نړیوالې ټولنې په مرسته جوړیږي؟ 
 

د څيړنې او رپوټ :  د ماشومانو او وسله والو شخړو لپارهد ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی
وړ شوی دی او دا د  ګڼې پریکړه ليک پر بنسټ ج١۶١٢وکولو ميکانيزم د ملګرو ملتونو د امنيت شورا د 

هيواد په کچه د ځواک یوه کاري کميټه جوړوي، چې د ملګرو ملتونو له خوا یې مشري کيږي، خو د خپلواکو 
انجوګانو او خپلواکو دولتي موسسو په ګډون دا به یوه داسې کاري کميټه وي چې ورسره به د فرعي سيمه یيزو 

معلومات به معموال د هغو پيښو . ي به معلومات راټولويدغه کاري کمېټ. کميټو په کچه هم ځينې څانګې ولري
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موږ په تيرو وختونو کې چيرته . دلته به شميرې کره کيږي. په اړه وي چې په کې د توقيف پيښې هم شاملې دي
چې زه په عراق کې وم او موږ د امریکایي نظامي چارواکو سره دا مساله راپورته کړه چې د ماشومانو په 

ې توقيف ښه مفکوره نه ده او که چيرې داسې وي نو د هغوي شميره او ورسره د چلند نظامي ځایونو ک
زه باید دا و وایم چې موږ دې ته هيله مند یو . موږ په دې اوس هم تاکيد کړی دی. طرزالعملونه باید شفافه وي

  ه ترسره کيږي؟چې د دې رپوټ د ليکنې پر مهال موږ به معلوماتو ته رسيدنه ولرو چې په دې پوه شو چې څ
  

 جنسی ګټی اخيستنی په هکله رڼا اچولئ شئ او هم دغه جریان ه آیا تاسی د ماشومانو څخه د ناړو :ايرين
  څومره جدي دی او د مخنيوی لپاره یې کوم ګامونه اخيستل شوي دی؟

  
 لکه چې تاسی :: د ماشومانو او وسله والو شخړو لپارهد ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی

زه باید ووایم چې . پوهيږئ دغه جنسی تاوتریخوالی په یوه عنعنوي ټولنه کې یوه مشکله موضوع او پټه ده
موږ د ښځو پر ضد ډیر قضيی نه دي اوریدلی خو موږ له محلی افغانی سرچينو څخه د هلکانو پر ضد جنسی 

موږ تر دی . ر پوځی قومندانان ديتاوتریخوالی اوریدلی ده او دا زماپه  اختيار کې راغلل ځکه د هغو یو شمي
یواځی دا چې دا موضوع په ګوته کړو او موږ هيله من یو چې په راتلونکی کې به دغه . زیات نه پوهيږو

  . وڅيړو او ساحه به یې تثبيت کړو
  آیا دا د هغه یو ډول معافيت او مصونيت له کبله ده چې کوم قومندانان دغه کار کوي:د ایرن پر له پسی پوښتنه

  آیا تاسی فکر کوي دغه د معافيت له کبله ده؟. تيری ګټه اخلی

 دا غير قانونی او :: د ماشومانو او وسله والو شخړو لپارهد ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی
  . جنایی عمل دی

  
د ماشومانو پر ضد د تاوتيرخوالی د شميرو نښتوالی سره سره، آیا تاسی کوالئ شئ د  :صبا تلويزيون

  افغانستان د ماشومانو حالت د نورو ورته هيوادونو سره پرتله کړئ چې هلته وسله والی شخړی شته؟

  

زه فکر نه شوم : : د ماشومانو او وسله والو شخړو لپارهد ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی
 ځکه دلته یوازی دغه .کوالی چې د دنيا په هيڅ ځاي کې ماشومان د افغانی ماشومان په پرتله زیات ځووریږی

بلکې هم دا شان هغه ناوړه . ناوړه تاوتریخوالی نه دي چې د ماشومانو پر ضد د جګړي په بهير کې پيښيږی
د ماشومانو سره زموږ په ټولو مالقاتونوکې .بيوزلی او ستونزمن کار هم دی چې ماشومانو ورسره مخامخ دي

 لپاره دا دی څرګندوي ده چې د هغوي په زړونو زما. ډیر وخت نيسی چې څوک وکوالئ شی هغوي وخندوي
  .کې خوشحالی نشته

  
  

  . یره مننهډتاسو ټولو څخه  :وياند
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