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موږ ز.  د ویاند د دفتر څخه یماداکتر نيالب مبارز د یونام هز. زموږ ننی کنفرانس ته ښه راغالست :يوناما
چارلی  اوډاکتر عبدالمتين ادراک، د پيښو په وړاندی د غبرګون د ملی اداری مشر سره ميلمانه دي هر یو 

چی تاسو ته به د سيالبونو په وړاندی د چمتوالی د  بشری چارو مشر په افغانستان کی هيګينس د یوناما د
  . مسلی په اړه خبري وکړی

  
  ردفت ی مديترانیختيزد نړيوال روغتيايی سازمان د 

ه هم د ی ال تر اوس دغه ناروغنږدی مخ په ورکيدو دي،ګواکې چې نری رنځ  ناسم درک  پراخسربيره پر دغه

په خوښۍ دفتر  ی مدیترانیختيزد نړیوال روغتيا سازمان د  .زه دهستون روغتياېې عامو وګړو لپاره یوه ستره

پوښښ  ښه رسنيو تر ټوله په هکله د د نری رنځ هيوادونو کې  پهسيمید  ی مدیترانی ختيزدسره د دغی دفتر 

ټولو رادیو ګانو ، تلویزیونو او نورو رسنيو څخه هيله کيږی چی په دی سيالی کی ګډون د . ياعالنوسيالۍ 

  .  نيټه ده١۵ستوی او آخری نيټه یی د اپریل ی شی چی د اوس نه موږ ته راواوکړي، خپل کارونو کوال

  . دری او انګليسی باندی موندالی شی اعالن په پښتو، اال ډیرو معلوماتو لپاره د څنګ پر ميز باندی دد 

 
لومړی تر ټولو زه غواړم چې خپل درناوي .  د څښتن تعالی په نامه: ملی ادارید پيښو په وړاندی د غبرګون

او نيکی هيلی ټولو رسنيو ته چې په سختو شيبو کی د افغانستان د ناوریننو د کنترول د ملی اداری سره 

ی د پيښ شوو حاالتو شاهد وي چې یو طرف سيالبونه او د تاسو په افغانستان ک. همکاری کوی، وړاندی کړم

بلی طرف ته وچکالی او بلی خوا نه بيالبيل انسانی او حيوانی ناروغيو چې یو ځای د نورو ستونزو سره د 

د دغو . هيواد په دننه کی و ځپل او یو د دی ستونزو یوه برخه د افغانستان د دریو لسيزو جګړو ته ارتباط لری

 نظر کی نيولو سره، د افغانستان حکومت تصميم نيولی دی چې د ولسمشر د نظر الندی یو کميسيون حقایقو په

تاسيس وکړی، ليکن د ولسمشر د نورو مصروفيت له امله اوس د ولسمشر دویم مرستيال جاللتمآب خليلی د 

د دی کميسيون د . دغی کميسيون مشرتابه کوی چې د ناورینونو د کنترول او د هغوی د حل لپاره کار وکړی

 ورځ هڅه هموږ هر. ونه درلودلهمدارنګه په شاتګدریو کالو د عمر په اوږدو کی موږ الس ته داوړنی او 

 کوو چی د دی هيواد خلکو ته  او توان کوښښو او دخپل وس نقاطو باندی کار کووضعيفپر  خپل چیکوو 

ښتنی او ځوابونه په ترڅ کی د تير زه کوښښ کوم چی په دی مطبوعاتی کنفرانس کی د پو. وخدمت وړاندی کړ

  کړم تاسو ته معلومات وړاندی ال د خپلو د کار د نتایجو په هکلهک

ترونه چی د یوناما تر مشری الندی کار کوی،  ملی اداره، د ملګرو ملتونو دف افغانستان د ناورینونو دکنترولد

 و قوتونپوهيږو چی د نړیوال پوځی. ی لري سره مناسبه او الزمه هماهنګيمونهایساف، او د والیتی بيارغونی ټ

 ملی او نړیوالی موسسو سره د ناورینونوهدف په افغانستان کی د امنيت تامينول دی، ليکن دوی موږ او نورو 

  . کی مرسته کړی په کارپر ضد د مبارزی

 ه چی موږ ډیر شمير ستونزی ، د ناورینونو د کنترول او د هغوی پر ضد مبارزی په اړتير ژمی د همغږی

ت، ایساف و د  چی موږ د ملګری ملتونو موسساد تير ژمی تجربی مرسته وکړه . ورسره مخ وو، حل کړل شو

 د ناورینونو ،ی سيستمږهمغد نورو موسساتو په همکاری سره یو ښه او بهتره د يمونه او والیتی د بيارغونی ټ

  .کړود کنترول او د مبارزی لپاره رامنځته 
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 تنظيم کړل چې هر ورځ د دری  مرستيال تر مشرتابه الندیغونډو چی د ولسمشر د دوهمی موږ یو لړ مشورت

 خوراکی ليدی وزارتخانو استازو، یوناما، نړیوال ولسی جرګی استازی او د کونو واليان، د دی والیتونو دوالیت

 کنترول د ملی اداری  د استازی او د افغانستان د ناورینونو ټولنیپروګرام او د افغانستان د سری مياشتی

 .او نورو احتمالی ناورینونو مسایل بحث شود ګواښونو  سيالبو درلود او په دی کی د اړوندوون سکرتریت ګډ

څه موږ  چيرته واقع شوی دی، تر سره کوي او کمزوری نقاط کارونه  چی څوک به کومدا بحث شوهم او 

دا . کړو باید اطاعت تو د په ویشولو په حالت کی لرو او د کوم مثالونو څخه د مرس ضرورتته ی ږډول همغ

  .ه وهموږ ته یوه ستره الس ته رواړن

نو سره دوه مهمی د همغږی غونډي کای کی موږ د خپلو ټولو شره رواړنی دا دی چی په تيره مياشتبلی الس ت

 او  د ونهرز، اکړ چی د ناورینونو د غبرګون جوړ ړی رپوټ فارمتچې په دی ترڅ کی موږ یو ځانګدرلودی 

د والیتونو موږ کوالی شو چې په همدغه فارمت کی معلومات . خطر د کمولو د هدف لپاره جوړ شوی دی

  .کړوڅخه راټول 

 په و موضوعاتیې مشری کوله او موږ د روستنی دوو مياشتوپرون موږ یوه غونډه درلوده چی ښاغلی خليلی 

په دی غونډه کی د .  وشوه الرښونه الزمهساتو ته مربوطه موستر سره کړي او په دی ترڅ کیاړه خبری 

له  بيړنی حاالتو لپاره خوراکی مواد وړاندی وکړل چی د دی و مټریک ټن١٨٠٠٠اکی پروګرام د رخونړیوال 

 ری پونزد ا  د موږ د تيروکالونوتخصيص ورکړی شوی دی، ليکنلپاره پلو ټنه سيالب ځ ۴٠٠٠  څخهجمعی

دا الرښونی د نړیوالی خوراکی .  نه هم زیاتو مرستو ته اړتيا لروڅخهه  مټریک ټن٨٠٠٠بنسټ، موږ د 

دوی دا کار نشی کوالی نو موږ  که چيريکړی، امل وو چی دا مقدار باید اضافه پروګرام سره یوه مباحثه ش

  .کړونور چينلونه هڅوو تر څو دغه مقدار پوره 

 ملتونه او نوری مربوطه تيل او دا د ملګرواخسد غير خوراکی توکو مسئلی په اړه، موږ د دوی موجودی و

یوه .   شی بنسټ منابعو تخصيص ورکړد ړومبی ټوپ او آسيب پذیر ساحو پرموسساتو سره و څيړل شو چې 

اميد دی چی موږ دا .  جوړ شی، ليکن دا غير خوراکی مواد د سيميزو مراکز لپاره دیبله غونډه په دی اړه

  .پر ځای وکړومواد په والیتی مرکزو کی هم ځای 

زموږ د تصميم بله برخه د زیانمنيدونکو ولسواليو په اړوند لکه د بدخشان درواز، دایکندی، غور او باميان دا 

 وظيفه ورکړو چې د وړې کچې زیرمې د خپلو رضاکارانو په مرسته په دغو ځایونو سره مياشتی تهوه چې 

 والیتونه ډیر زیانمنونکي ١١. ای کړيکې چمتو کړي او د ژمي تر رارسيدو تر مخه د خوړو توکي ځای پر ځ

 د وړاندیز پر اساس زیرمې به چمتو شي، چې په دغو ځينو والیتونو کې خواړه ANDMAبلل شوې دي او د 

  . ځای پر ځای کړای شي

 ميليونه امریکایي ډالر د کليو د بيا ٢٫۵ اونۍ د مخې، د افغان دولت ۶ د وړاندیزونو په اساس ANDMAد 

 ګبيونونه پرې واخلي او زیانمنيدونکو سيمو ته یې ٨٠٠٠٠تيا وزارت ته تخصيص کړل، چې رغونې او پراخ

 خواړه د کار په بدل کې د پروژې له WFP په اکثره دغو سيمو کې حضور لري، د WFPڅرنګه چې . وليږي

  . الرې له هغوي څخه کار اخلو، چې دغه ګبيونونه ځای پر ځای کړي او د سيالبونو خطر راکم کړي
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 ١٠که چيرې . موږ خپل پام هغو هڅو ته اړولی چې د ناورین خطرونه کم شي، مخنيوی تر درملنې بهتر دی

 د هيواد په ټولو برخو ANDMA افغانۍ و لږوو، ١٠٠افغانۍ په وخت ولږوو، نو موږ به دې ته اړ نه یو چې 

 ګرځنده ټيمونه ٧يمو کې موږ په س. دولت او پارلمان پر دغه موضوع باندې غور کوي. کې حضور نه لري

 سترو ۴دغه ټيمونه . لرو او هغوي له دې خاطره هلته دي چې د سترو ناورینونو په وړاندې غبرګون وښيي

  : موضوعګانو ته متوجې دي

  لټون او ژغورنه. ١  

د دې . ، انجوګانو، د ناورین د کنترول دوالیتي کمېټې په مرستهاستازوچټکه ارزونه د دولت . ٢

  . مشرتوب والی کويکمېټې

  .  او د ناورین د خطر کمولپوهاویله ناورین څخه . ٣  

وروسته له هغه چې ارزونه ترسره شي، هغوي به په والیت کې د خپلو په الس کې زیرمو په . ۴

  . اساس غبرګون ښيې

  

اطر مننه وکړم، زه غواړم چې له ټولو ډونرانو، د ملګرو ملتونو ایجنسيو او پي آر ټي څخه د هغه مالتړ په خ

زه غواړم له هغو مرستندویانو څخه مننه وکړم چې هغوي زموږ د دغې وروستۍ . چې له موږ څخه یې کوي

 مټریک ټنه ٩٨٠٠٠ ميليونو افغانانو سره د ۵٫٢غوښتنې سره مرسته کوي، چې هغه په ټول هيواد کې د 

په داسې حال کې چې موږ .  شوې ده سلينه د کرنې د وزارت سره ژمنه٩٩د دغې غوښتنې . خواړو مرسته ده

د دغه غبرګون په اړوند چې کومې زیرمې شتون لري . دلته خبرې کوو، د دغو خوړو ویش جریان لري

زه همدرانګه غواړم چې له رسنيو څخه .  والیتونو کې ښې دي٢۵عمومي ارزونه یې دا ده چې دغه زیرمې په 

يږم چې تاسو د باخبرتيا د لوړولو او د خطرونو د کمولو د هغوي هميشني مالتړ په خاطر مننه وکړم، زه پوه

 تنه خلک په هرات ١٠٠٠زه غواړم چې یوه بله موضوع هم یاده کړم، دا چې موږ . په اړوند مهم رول ولوبوي

په بدخشان، دایکندی، . کې له السه ورکړل، دليل یې دا وو، چې په هرات کې خلک دا ډول ژمي ته چمتو نه و

په هرات کې خلک په دښتو کې . ن کې خلکو د ژمي چاره په خپله وکړه، هغوي ورته چمتو وهغور او نورستا

موږ په هر . له بله اړخه، موږ نه وو چمتو. وه او دوي وایي چې یوه پيړۍ پخوا هغوي داسې ژمی درلود

شوې  کورنۍ اغيزمنې ٣٠٠٠٠ کورنيو لپاره چمتوالی درلود، خو یوازې په هرات کې ١٠٠٠والیت کې د 

  دا زموږ لپاره ستونزمنه وه، خو بيا هم موږ تر هغې اندازې پورې غبرګون وښود چې تر ممکنه حده. وي

   د څانګی مشر چارليز هيګنز چارود يوناما د بشری 

د ملی غبرګون د ظرفيت تر څنګ دریدل، په بيالبيلو سطحو کې د کليدی کسانو سره په همغږي کول، او په 

ټولو سطحو کی د ناورینونو پر ضد د افغانستان د ملی اداری سره مالتړ، د نړیوالی ټولنی د غبرګون ظرفيت 

ه والیتونو او ولسواليو کې د نړیوال موجود ظرفيت، که دا د انجوګانو او یا د ملګری ملتونو د موسسو له پ. دي

خوا یې استازی توب کيږي، مخکی له دي نه چې سرچينی په کابل کې  او یا د هيواد څخه بهر وساتل شي، را 

نده ده ترڅو نړیوال غبرګون ملی دغه ملکی سرچينی د یوناما له خوا همغږی کيږي چې د هغه د. وغوښتل شی

 غبرګون تل مشری خو دا باید د ټولو په یاد وساتل شی چې ملی. غبرګون ته د موثر مالتړ تيارول، تامين کړي

  . په غاړه واخلی
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 په اتو حوزو کې چې یوناما حوزه وي دفترونه لري، د ناورینونو پر ضد د افغانستان د ملی والیتی ادارو او 

د .  ناورینونو د اداری د کميټيو سره چې د واليانو له خوا یې مشری کيږی، له نږدی سره کار کويدهمدارنګه 

یوناما د بشری مرستو څانګه په والیتونو کې د دغو ادارو او د کليو پراختيا و بيا جوړونی د ریاستونو 

 کوښښ کوي چې غونډی .کارکوونکی رهنمایی کوي او د والیتی کميټيو د سرکتریت کار ال پسی موثره کوي

همدا راز یوناما د ناورینونو د . ترتيب شی، بلن ليکونه او اجنډا واستول شي او د غونډو مسودی ترتيب شی

په ټولو حوزو کې عمومی اړتيا د ملی ظرفيتونو زیاتوالی . والیتی کميټي د پالن په جوړولو کې مرسته کړي

  .  او تخنيکی مرسته د اړوندو روزنو لپارهوو، نه یوازی کارکوونکی او تجهيزات بلکی تمویل

  

دغه چې د والیتی کميټيو مالتړ یی کړي، د ملګرو ملتونو د د یوناما د بشری مرستو څانګه سربيره پر 

د نړیوال . موسسو، انجوګانو او نړیوال سوله ساتی ځواکونو د ناورینونو د اداری کار یې هم همغږی کړي

ری مرستو د مالتړ لپاره د کار اخيستل اصل دا دی چې د دغو ځواکونو څخه په سوله ساتی ځواکونو څخه د بش

ستونزه دا ده چې کوم وخت د . آخر پړاو کې او کله چې نور ټولی الری کارول شوي وي، کار واخيستل شی

والیت او یا ولسوالی په سطحه کې لږ ظرفيت موجود وي، نو یو وړوکې ناورین هم کوالی شی ځایی ظرفيت 

واليان هم دی ته آماده دي چې په خپلو حوزو کې د پوځی همکارانو څخه په .  خپل تاثير الندی ونيسیتر

  . ځانګړي ډول د والیتی بيار رغونی ټيمونو څخه کار مرسته وغواړي

  

د موسساتو او اړوندو ډلو سره د .  محدود شی نو د هغه پایلی به ډیره ناوړه ويمرستو فضابشری د دا چې 

 چې په هغه پوری او همدارنګه پر هغه محيط او حکومت  ګټی اخيستونکوته اړتيا لري چې یوازی پهګ دیالو

  .  نه وي، محدودکې علميات په خوندي ډول تر سره کيږی

  

 البته دغه دليل چې ولی د بشری مرستو یوه برخه پوځی موسسات اشغال کړي دا دي چې ناوړه امنيتی وضعه 

  .  کې د دی سبب شوي چې نړیوال موسسات د سيمو څخه ووځيد هيواد په ځينو سيمو

، په هغه کارونو ته اجازوه ورکوي) او پراختياېی( سيمو کې چې په عمومی ډول بشری مرستو حتی په هغو

ځاینو کې د کارکوونکو کموالی شته ځکه چې دونر ملکونه دا برتره ګڼی چې خپلی پيسی د خپل والیتی 

   . ري مصرف کړي نه د نورو ملکی دودیزو فعالينو له الریبيارغونی ټيمونو له ال

په نا امنه سيمو کې دا غير ضروري دی، او په دغو سيمو کې باید ډیر ټينګار او تمرکز د ملي ظرفيت پر 

جوړولو وشي، چې د نړیوال ظرفيت له خوا بشپړ کړای شوی او د انجوګانو او د ملګرو ملتونو د ایجنسيو له 

  .يخوا برابر شو

  : اوس زه غواړم په ځانګړې توګه د سږ کال د احتمالي سيالبونو په هکله خبرې وکړم

تير ژمی به د یو بې ساری ساړه ژمی په توګه په یاد وي، په خاص ډول په هغو سيمو کې چې د یخې هوا سره 

ښت وه، چې ډیره اندازه همدارنګه د واورې یوه غيرې معمولې اندازه اور. عادت نه وو، لکه د هيواد د لویدیځ

یې د هيواد په ليرې لویدیځو سيمو او شمال ختيځ کې وې، خو تر عادي کچې د هيواد په منځنۍ برخه کې لږ 

څه کمه وه، چې د واورې د پراخه اندازې د زیرمه کيدو سبب شوې خو دغه زیرمه د تير کال د ژمی په پرتله 
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 یخنې له کبله وو، په خاصه توګه په هغو سيمو کې چې د سخت ژمی ټکان زیاتره د ټيټو درجو د. کمه وه

 تنه ووژل ١٠٠٠ -٨٠٠دا په جنوری کې د هوا ډیره ټيټه درجه وه چې . ورسره وګړي بلد نه وو، لکه هرات

او همدارنګه په سل هاو زره څاروي د هيواد په ګوډ ګوډ ) زیاتره نارینه چې نسبت و ښځو ته ډیر د باندې وي(

  . کې ووژل

 ٪ له د وخته ویلې کړې ده او دا تر ٧٠ فبروري له نيمه یي څخه را پدیخوا تودې هوا د واورې یخې زیرمې د

اوسه پورې د ليږو سيالبونو سبب شوې، ځکه چې د اوبو حجم د دغه وخت د تاریخي منځنۍ کچې نه د اوبو په 

کې دغه اوسنی د واورې اوبو اندازه  د واورې د اورښت په زیاتره سيمو . زیرمو او د بندونو شاته ډیر کم دی

 په سلو کې کمه ده، چې دا د دې مانا ورکوي، د اوبو هغه اندازه چې د ٢۵د منځ مهاله منځنۍ کچې په نسبت 

 په سلو کې د ٩٠او . واورې په زیرمه کې ذخيره شوي دي د کال د دغه وخت تر نورمال اندازې ډیره ليږ ده

 په سلو کې برخه د ځمکې د مخ ٨٠په افغانستان کې د کرنې د اوبو . ه کمې ديتير کال د اوبو د زیرمې په پرتل

له زیرمو څخه راځي، نو که چيرې په دوو راتلونکو مياشتو کې باران و نه شي، د اوبو اوسنۍ اندازه د هغو 

يال بيلو فصلونو لپاره یو ښه زیری نه دی، چې د اګست او اکتوبر په مياشتو کې د هيواد په ب/اصلي حاصالتو

تر اوسه پورې په شمالي الیتونو .  سيپتمبر مياشتو کې اخيستل کيږي- د می٢٠٠٩برخو کې کرل کيږي او د 

لکه فریاب، بلخ او بدخشان کې د سږ کال د عادي کچې نه کم اورښت شوې دی، نو ځينې سيمې به د اوبه خور 

په کښت کې هم، چې دا امکان لري د دغه د اوبو په کمښت اخته وي، حتی د دغه د مارچ او اپریل د پسرلی 

 سيپتمبر د مياشتو راتلونکي اصلي حاصالت هم اغيزمن کړي چې هغه د هيواد د حاصالتو ستره -کال د مۍ

  . برخه جوړوي

د تخنيکي شواهدو له مخې چې د سپوږمکيو د فوتوګراپي او نورو سرچينو څخه الس ته راغلي دي راښيي، 

کال د پسرلی په اندازه سيالبونه نه وي، ځکه چې دا کار د واورې د زیرمې د  ٢٠٠٧چې سږ کال به د 

او په تودوخه کې ناڅاپي لوړوالی او همدارنګه هغه باران چې په چټکۍ سره د واورې . ضخامت وظيفه ده

ې که څه هم د تودوخې درجه په ډراماتيکه توګه لوړه شوې ده، د واورې زیرمه په عموم. ویلېکيدو سبب کيږي

توګه نرۍ ده او تر اوسه پورې باران هم ليږ دی، نو کروندګر حق لري چې د وچکالۍ په باره کې اندیښمن و 

موږ نه شی ویالی چې سيالبونه به هيڅ نه وي، خو کوم شواهد چې په الس کې دي دا ډاګه کوي، چې . اوسي

موږ بيا . پراخه کچه او ورانونکې ويدغه سيالبونه ډیر احتمال لري چې د تير کال د سيالبونو په شان به په 

هم باید د سيالبونو په اوارو او په حاشيوي سيمو کې چې هر کال د سيالبونو لخوا تحدیدیږي، سيالبونو ته 

دا هم باید په یاد ولرو چې د سيالبونو اعظمې اندازه په عادي شکل تر اپریل پورې نه پيښيږي، . چمتو و اوسو

  .  هم وخت لرو اونۍ نور۶نو پدې توګه ال 

  . پورې غوښتنو ته ځواب ووایو
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  : پوښتنو او ځوابونو برخهد 

 آیا تاسو د دی وچکالی رارسيدو لپاره کوم دليل لری او دا چې وچکالی د کوکنارو کښت باندی به  :ای ايف پی

  څنګه اثر ولری؟

اوس . قينی ویلی نه شو چې وچکالی راځی، ليکن د عالیمو څخه داسی ښکاریی پوری موږ  تر اوسه:يوناما

اوس هم دا . مهال د واوری کافی ذخایر نشته چه د کال د یوی ډیری مودی لپاره په سندونو کی جاری شی

 داسی ليکن بياهم. خبری یوه ډیره حده پوری بارانونه پوری اړه لری چې په نورو دوو مياشتو کی واوری

او شاید هغوی ساحو باندی دا ستر اثر . ښکاری چې دا بارانونه شاید دومره نه وی چې موږ ورته اړتيا لرو

 کی چې د ابول ځمکی په پرتله د للمی سيموولری چې د للمی بزګری ځمکو باندی متکی دی چې په شمال 

دی لپاره د دی تاثير هلته .  تجربه نلریپه بل تعبير، په هغو والیتونو کی چې د وچ کالی ډیر. ځمکی ډیر دی

دا چی وچکالی د کوکنارو کښت باندی څنګه اثر لری، زه د بزرګری یو متخصص نه یم، . ډیر زیاته به وی

ليکن برسيره د دی زه باور لرم چې د کوکنارو کښت د نورو شيانو مثْال د غنمو په پرتله د وچکالی په وړاندی 

. ی لحاظ، دا شاید د نورو شيانو مثال د غنمو په پرتله کوکنارو باندی کم اثر ولریپه د. ډیر زیات مقاومت لری 

  .د اوبو په کښت باندی للمی کښت یا پهاته دي پرليکن بيا هم دا ټول دی باندی اړه لری چې دا کښتونه چيرته 

  

 د تير کال د تجربو په اساس، آیا د خوراکي او غير خوراکي توکو لپاره مو څومره :يباختر خبري ايجنس

زیرمې منځ ته راوړې دي؟ همدارنګه تا وویل چې پرون په وروستی ميټينګ کې د بيړني غبرګون په 

کميسيون کې درې موسسې ډیرې بریالۍ پيژندل شوې وي، چې هغه د روغتيا او کرنې وزارتونه او د افغان 

آیا تاسې به د هغو موسسو لپاره چې کامياب یا ناکام شوې، کوم د مکافاتو او مجزاتو . ره صليب ټولنه ديس

  سيستم رامنځ ته کړئ؟ 

 ستا د لومړۍ پوښتنې په اړوند د راتلونکی ژمی لپاره د خوراکي او : ملی ادارید پيښو په وړاندی د غبرګون

مو په اړوند د زیرمو په باره غير خوراکي توکو په ارتباط زه باید ووایم چې موږ د غير خوراکي توکو د زیر

لکه چې . کې د ملګرو ملتونو د ایجنسيو، د افغان د سرې مياشتې د ټولنې په مرسته، موږ هيڅ ستونزه نه لرو

او د زموږ د خپل . ما په مخکينيو خبرو کې وویل، موږه له د وخت ګبيونونه ليږدول دي او هغه استول کيږي

نکی ارګان یو او د همغږۍ سطحه د هغې اندازې برابر نه وه چې سږ صالحيت په ارتباط موږ یو انسجام کوو

او له همدې کبله ده چې د ولسمشر مرستيال د همغږۍ په باره کې ټينګار وکړ او و یې ویل . کال یې تمه کيده

چې هغې موسسې هم دولتي او هم غير دولتي چې خپل هڅې د بيړني حالت په غبرګون کې نه سره همغږې 

باید دغې کمېټې ته ور وپيژندل شي، چې په دې ترتيب موږ باید هغوي له کمېټې څخه وباسو، کوي، هغوي 

له دې کبله چې موږ وليدل، زموږ غبرګون د ناورین په وړاندې دومره لوړ . ځکه چې دوي ښه انسجام نه کوي

  . وو، خو شواهد یا ارقام واقع متضاد وه

و لست الس ته راوړي چې د بيال بيلو ایجنسيو له خوا ورکړل د غير خوراکي توکو په اړوند ما د هغو شيان

او همدارنګه هغه ایجنسۍ لکه ایساف، پي . شوي دي لکه یونيسف، چې هغوي حتی د ویش واک هم راکړی دی

خو پرون موږ په خپله غونډه کې پریکړه وکړه . آر ټي، پاملرنه او افغاني سره مياشت خپل لستونه راليږلي دي
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لکه چې هر یو به په غونډه کې حاضر وي او .  دغه توکي د والیتونو د اړتياوو په اساس وویشوچې موږ باید

  . خپله موافقه یا ردول به تسليم کړي

د خوراکي توکو په اړوند، کومې مرستې چې ډنمارک، د متحده ایاالتو، چين او هند له خوا ورکړل شوې ده، دا 

 مټریک ټنه د بيړنيو حاالتو لپاره، هغوي بيا هم ژمنه ٨٠٠٠٠ ته ځي، که څه هم هغوي وویل، چې WFPبه 

خو سبا به یوه غونډه وي چې . وکړه چې هغوي نور خوراکي توکي ورکړي، که چيرې ورته اړتيا پيښه شي

موږ هيله لرو چې په هغې که به زموږ د خوراکي توکو غوښتنه هم حل شي، هر څومره ژر چې موږ کوالی 

  . ا موضوع روښانه کړو او هغه مرسته چې موږ یې ورکوو د ټولو له خوا منلی کيږيشو چې له هر چا سره د

 د چټک غبرګون داراالنشاء ده او موږ د دې ANDMAستا د پوښتنې د دویمې برخې په اړه، څرنګه چې 

واک نه لرو چې ووایو، چا ښه کار وکړ او چا و نه کړ، خو زه باید دا ووایم چې دغه درې موسسې اوس 

لومړی دليل شته چې د روغتيا . ارې شوې، د هغوي د ښه کار په خاطر، ځکه چې یو شمير دالیل شتهتي

وزارت، د کرنې وزارت او د افغاني سرې مياشتې ټولنه په خپلو زیرمو کې الزم مواد ال د مخه درلودل او 

  . همدا علت دی چې پخپل وخت یې وویشي

تو وه خو دوي دا کار تر ناورینه وروسته وکړ، ځکه چې هغوي نورې موسسې او یا وزارتونه غبرګون ته چم

خو تر یوې . مرسته په نوموړو سيمو کې نه ځای پر ځای کړې، او همدا علت دی چې په دوی ناوخته شوه

 لخوا ANDMAاندازې پورې هر چا د خپلې توانمندۍ په اساس او همدارنګه د هغې ارزونې په اساس چې د 

په ځينو والیتونو کې چې ما پخپله هلته سفر وکړ په هرات، غور . شوې وه، یو څه وکړهپه ځينو والیتونو کې 

او شمال کې او همدارنګه ما یو شمير خپل کارکوونکي هغو سيمو ته وليږل او ما چک کړه، ما وليدل چې د 

هغوي و نه هر څه مرسته چې ليږل شوې وه، هغه د ناوړو او ځينو نورو شرایطو له کبله نه وه رسول شوې، 

د مثال په توګه ما قراردادونه د سړکونو د ساتنې په اړوند او یا . شو کوالی چې خپله مرسته په وخت ورسوي

  . د نورو قراردادونو په اړوند چک کړه هغه په واقعيت کې د مخه نه وه شوې

 همغږي ولرو او نو له همدې کبله ده چې موږ په ښه همغږۍ باندې ټينګار کوو و موږ کوشش کوو چې زیاته

له همدې کبله ده چې موږ دغه د چټکې مرستې ټيمونه منځ ته راوړي دي، څو ډاډ تر السه کړو، هغه مرستې 

چې ویل شوې او یا هغه ارقام چې ورکړل شوې دي، مرسته په عملي توګه هغو سيمو ته رسول شوې چې 

  . ورته اړتيا ده

  

و کرنيز کارپوه نه یاست، خو تاسې وویل چې کوکنار کمو  سره له دې چې تاسو یاده کړه چې تاس:بی بی سی

اوبو ته اړتيا لري، زه غواړم په دې پوه شم،  که چيرې په دې کې یو خطر موجود وي چې کروندګر به د 

  ممکنه وچکالۍ له امله د نورو فصلونو پر ځای کوکنار وکري؟ 

نارو په کرلو څه اغيزه ولري، زه په دې باره کې  په واقعيت کې نه په ډاډه نه یم چې وچکالي به د کوک:يوناما

زه کوالی شم یو څه نور زما د معلوماتو وړ ځواب درکړم، چې د وچکالۍ . تخنيکي ځواب نه شم درکوالی

لومړی دا ده چې هغه حاصل چې اساسا اوس اخيستل . اغيز به د کار پر نورو اصلي حاصالتو باندې څه وي

ۍ څخه ډیر اغيزمن نه شي، ځکه چې باران له د وخت وریدلی دی او یا هغه او دا حاصل به له وچکال. کيږي
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واوره چې همدا اوس وریدلې ده، دا په اساسي توګه دغه حاصل ته موقع ورکوي چې وده وکړي او درمند یې 

  . واخيستل شي

ورې یا د دا وروستي حاصالت دي چې اغيزمن به شي، نو په دې ترتيب دا اصال د اوږدې مودې لپاره د وا

  . اورښت نشتوالی دی چې هغه به پر حاصالتو اغيز ولري

اشخاص به د دغه کار د چاره کولو لپاره بيال بيلې ستراتيژۍ ولري او د هيواد په بيال بيلو سيمو کې کورنۍ 

بيال بيلې د چاره کولو ستراتيژۍ ولري، د هغوي د خپلو دودیزو الرو چارو په اساس چې د وچکالۍ سره چال 

لند کوي چې افغانستان البته د دغو الرچارو سره ښه بلدتيا لري او همدغه تجربې د تيرو څو کلونو له اوږدې چ

خو زه فکر کوم هغه څه چې موږ ویلی شو دا ده، چې وچکالی به په ټول هيواد . وچکالۍ څخه ښه تجربه لري

وراکي توکو بيې تر بل هر وخت کې د خوراکي توکو مصونيت راکم کړي او دا په داسې وخت کې ده چې د خ

 . د مخه له د وخته لوړې شوي دي او دا یوه ستره اندیښنه ده

  

لکه چې تا وویل، چې تا د یو سخت ژمی توقع نه .  زما پوښتنه ښاغلی چارلی ته متوجې ده:ريانا تلويزيونآ

درلوده، نو د سيالبونو په برخه کې، آیا تاسو د سيالبونو توقع لرئ؟ که ځواب مثبت وي، آیا تاسې ورته چمتو 

  یاست؟ 

ه الس کې معلومات راښيي چې د سږ کال سيالبونه اندازه به نسبت و تير کال ته کښته وي، ځکه هغه  پ:يوناما

وخت د واورې سطحه ډیره پنډه وه، په حقيقت کې دغه اندازه په ټول هيواد کې همداسې وه، که څه هم ډیره 

په منځنۍ کچه د . یدیځ کېپراخه وه، په تيره په هغو ځایونو کې چې په عادي توګه دومره نه وې لکه په لو

دا په واقعيت کې هغه څه ده چې په ویلکيدو سره یې سيالب .  سږ کال کمه ده٩٠واورې سطحه په سلو کې 

کيدای شي موږ ال اوس هم ستره اندازه . راځي، خو د بارانونو اورښت هم په کار ده چې د سيالبونو سبب شي

سيالبونه راولي خو ښه به وي چې هغه به د دغه کال د باران ولرو، چې دا به ناوړه وي، ځکه چې باران 

نو سيالبونه نه په بشپړه توګه مثبت دي نه منفي، خو فکر کوم . وروستيو برخه لپاره د اوبو زیرمه بهتره کړي

چې یوازې د ګوډ ګوډ څخه معلومات دا راښيي چې په عمومي توګه موږ به له ليږو سيالبونو سره مخامخ شو 

. په پرتله له ليږې اندازې شدیدو سيالبونو سره، خو دا د دې مانا لري چې سيالبونه به هيڅ نه وياو د تير کال 

بيا به هم داسې ځایونه وي چې د دغه پسرلی په دوام کې به په ځينو وختو کې سيالبونه ولري، ځکه چې داسې 

يمې د سيالب منونکې سيمې شته هلته خلک اوسيږي چې اصال د سيالبونو هوارې سيمې دي او یا دغه س

  . سيمې دي

د تياري په هکله زه ویالی شم چې د هيواد په ګوډ ګوډ کې داسې زیرمې شته چې د ملګرو ملتونو او د 

دغه زیرمې کيدای شي د بيال بيلو مقصدونو . انجوګانو په منځ کې خوراکي او غير خوراکي توکي شتون لري

ادي پروګرام د مقصدونو لپاره استعماليږي، لکه د ښوونځي دوي په عادي توګه د ع. لپاره تخصيص کړای شي

خو که چيرې په داسې یوې سيمې کې چې بيړنی . د بيسکيټو زیرمې، د ښوونځيو د تغذیې لپاره او داسې نور

حالت رامنځ ته شي چې هلته دغه زیرمې شته نو په هغه صورت کې له دغو زیرمو څخه د دغه بيړنی حالت د 

دا هغه الرې چارې دي . کار واخيستل شي او د مرکزي سيمو څخه به بيرته پوره کړای شيچاره کولو لپاره 

یادې شوې زیرمې یوازې د یو ډول ناورین لپاره . چې د ملګرو ملتونو نمایندګۍ او انجوګانې ورڅخه کار اخلي
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 په یوه سيمه نه تخصيص کيږي، هغو د پروګرام د مقصدونولپاره استعماليږي، خو که چيرې یو بيړنی حالت

  . کې رامنځ ته شي نو له دغو زیرمو څخه به کار واخيستل شي او بيا به بيرته پوره کړای شي

  

 ښاغلی ادرک، تاسې وویل چې سږ کال د مرستې په برابرولو کې بریالی و یاست، د هرات نه :تمدن تلويزيون

ر شا دالیل څه دي؟ دویم، آیا د راتلونکی پرته، مرکزي یا شمالي والیتونو ته مرسته نه ده رسيدلې، ایا د دې ت

  کال لپاره د چمتوالی په اړوند، تاسو خلکو ته کومه ډاډګيرنې ورکوالی شئ؟ 

 ما ال د وخته د تاسو لومړۍ پوښتنې ته په خپلو پرانيستونکو خبرو :یپيښو په وړاندی د غبرګون ملی ادارد 

 غير خوراکي موږ د. کې ځواب ورکړ، لکه چې ما وویل زه د ټولو ایجنسيو د وعده شوې مرستې لست لرم

یوازینۍ ستونزه . توکو په اړوند هيڅ کمښت نه لرو، لکه د کورنۍ کيټونه، خيمې، ترپالونه، درمل او داسې نور

اوس ماته واک راکړل شوی دی چې په مخامخ توګه د . چې موږ درلوده، هغه د مرستو همږي او انسجام وه

کميسيونونو مشران هم دي او له هغوي سره دا خبره والیتونو له واليانو سره تماس ونيسم، چې هغوي د والیتي 

  .  ثابته کړم چې ایا هغوي ته هغه مرسته چې د بيال بيلو ایجنسيو له خوا یې ادعا شوې ده، رسيدلې او که نه

  

ستا د دویمې پوښتنې په ځواب کې، په دا تيرو دوو ورځو کې موږ د ایساف په مرسته چې د سونګ مواد یې 

وزارت په مرسته چې چورلکې یې راکړې، موږ د خوړو او د نورو شيانو په مرسته دایکندي راکړه او د دفاع 

ځينو کورنيو ته چې کورونه یې د سيالبونو پر مهال وران شوې وو، مالی . او د باميانو ولسواليو ته ورسوله

 ورسيږو درواز، یوازینۍ ځای چې موږ و نه شو کړای، د سړکونو د نشتوالی پخاطر هلته. مرسته ورکړل شوه

موږ کوښښ کوو چې د تاجکستان له الرې د ملګرو . خواهان او واښان ولسوالۍ په بدخشان والیت کې دي

یوه بله نکته چې زه . ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام په مرسته دغو ولسواليو ته د خوړو مرسته ورسوو

زه یوازې .  ميليونه یې مرستې ته اړتيا لري٢٣و  ميليونه نفوس لري ا٢۵غواړم یاده کړم دا ده، چې افغانستان 

د مرستې د رسولو لپاره هغه وخت مسوليت لرم، که چيرې یو طبيعي ناورین لکه سيالب او د واورو خویدنې، 

که چيرې یوه ولسوالۍ د سړکونو د بندیز له کبله ګوښه پاتې . زلزلې، د ځمکې خویدینې او داسې نور واقع شي

ه نه ده چې مرسته ورسوي، مګر دا د مرستندویو موسسو یا د نورو اړونده  وظيفANDMAوي دا د 

زما . کله کله موږ مجبوریږو چې مرسته کډوالو ته ورسوو، خو دا زما وظيفه نه ده. ادارو دنده ده/موسسو

وظيفه د ناورنيونو په وړاندې غبرګون دی، نو همدا خبره ده چې خلک قناعت نه لري او تل شکایت کوي چې 

  . وي ته مرسته نه ده رسيدلېد

 خپلې منابع نه لري، زموږ دا وظيفه ده چې هڅې سره همغږې کړو او که چيرې موږ زیرمې ادارهزموږ 

ما خپل وړاندیزونه دولت ته تسليم کړي دي، چې موږ څرنګه کوالی شو، . ولرو نو زه د حل الرې هم لري

  . چې په ښه توګه د حل الرې پيدا کړو

  

ړی ډول د  د هيواد په سهيل او نورو برخو کې چې د نړیوالو انجوګانو د کار کوونکو او په ځآنګ:الجزيره

 امنيتی وضعی له امله ملګرو ملتونو کارکوونکو لپاره د السرسی وړ نه دي، ستاسی عمليات په کومه اندازه د

 ټنه خواړه تير کال غال ١٠٠٠٠٠متاثره شوی، په داسی حال کې چې تير کال د نړیوال خوراکی پروګرام 
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 ٢٧ره وي، په داسی حال کې چې د شول؟ تاسی وویل چې د پوځی فعالينو څخه ګټه اخيستل به آخرین ال

  ستاسی تبصره په دی هکله څه ده؟. والیتونو د بيارغونی ټيمونه ټول پوځی خلګ دي

  

 امنيت یو ستر خنډ دي، او روښانه ده چې دغه خنډ د هيواد په سهيل، سهيل ختيز او ځينو نور سيمو کې :يوناما

کيدای شی تاسی د . ته او تصویر یومليتی نه ديپه حقيقت کې د هيواد په زیاتره برخه کې ستونزی ش. دی

او کيدای شی تاسی د . هيواد هغو سميو ته والړ شي چې تمه کيږي هلته امنيت ښه دي، خو هلته خنډونه شته

ملګری . هيواد هغو سيمو ته والړی شی چې هلته امنيت ډیر خراب دی، خو بيا هم تاسی هلته کار کوالئ شئ

، ځينی وخت د قراردادیانو له الری او ی او نړیوالو انجوګانو له الري کار کويملتونه د یو زیات شمری مل

کله چې د امنيت مسله وي نو . ځينی وختونه چې دوي پوهيزی زیات کار کوالی شی دوي یې په خپله کوي

ه خوا ومنل دا په دا مانا ده چې دوي باید د هغو ټولنو ل. یوازی انجوګانی د قبلولو د پاليسی سره ځآن عياره وي

او یا د هغو ټولنو له خوا و منل شی چې دوي د مرستو د ویشلو پر مهال د . شي کومو ته چې مرستی تيار شوي

که چيری دوي داسی ښکاره کړي چې دوي یوازی د مرستو د ویشلو لپاره راغلي . دوي له الری څخه تيریږی

ه اندیښمن دي، دا هغه ستراتيژی ده چې په او نه د کوم بل هدف لپاره، او دوي یوازی د بشری مرستو لپار

نو په دغه لړي . او دا یوازی یو ستر مدیریت او د ټولنو سره تفاهم ته اړتيا لري. زیاترو ځایونو کې کار کوي

  . کې ملی انجوګانی او د افغانی ټولنی سره مياشت ډیر ښه موسسات دي

  

تل کيږی چې په هيواد کې د مرستو یو ستر یوازی هغه وخت کار اخيسد والیتی بيا رغونی ټيمونو څخه 

کوم کار چې موږ یې غواړو تر سره کړو هغه دا دي چې د والیتی بيارغونی . خاليګاه او کموالی شتون ولري

 موږ همداسی. دا کار کويدا واقع کيږی او هيواد . ټيمونو په دننه کې د ملکی متخصصينو استخدام زیات کړي

یاتر ملکی کسان د هيواد هغو سيمو ته والړ شی چيرته چې امنيت هلته خراب زچې اجازه وکړي هڅوو ایساف 

دي او د والیتی بيارغونی ټيمونو پر ځای په موثر ډول کار وکړی، دا که ملکی کسان وي  او یا پوځی خو د 

 موږ داسی شواهد لرو چې په ځينی قضيو کې مرستی هغه. زیات دودیز او پرمختللی فعالينو لکه انجوګانی

د مثال په ډول د خوراکی توکو راوړل د بيې د زیاتوالی له . ځایونو ته رسيدلی چيرته چې ډیر محدودیتونه وو

امله، کله چې د حمل په مياشت کې یوه غوښتنه الری ته واچوله شوه، او له هغه وخته خوراکی توکی راوړل 

 بيی د غور او هرات په والیتونو کې اوس. کيږی، موږ دغور په والیت کې د اوړو په بييو کې کموالی وليد

نو په دي ډول د خوړو راوړل د بيی په ټيټوالی کې مثبت . ټيټی دي چې ډیر د الس رسی وړ ځایونه هم دي

.  افغانی دي٨ عشاریه ١٩ افغانی خو په هرات ال تر اوسه ۵ عشاریه ١٧اغيز درلود چيرته چې یوه کيلو اوړه 

   .  تاسی فکر کوئ هلته امنيت یوه ستونزه دهنو مرستی هغه ځایونو ته هم ځې چې

  ډیره مننه


