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زما نوم عليم صديق دی او د . ښاغلو او اغلو د يوناما د نن ورځی رسنيز کنفرانس ته ښه راغالست: يوناما
  . د وياند د دفتر څخه يمويوناما 

  
  په کابل کې چاودنه 

ځينی خبرونه را رسيدلې چې نن سهار په کابل ښار کې درې ماشومان وژل شوي او په بيال بيلو پيښو کې 

موږ د دې پيښې قربانيانو او د هغوي کورنيو ته خپله . ښکاري دا يوه بد مرغه پيښه ده. پوليسان ټپيان شوی دي

موږ اوضاع د نږدی څخه څارو او د نويو معلوماتو په رارسيدو به دغه معلومات  .خواخوږي وړاندې کوو

  . تاسو سره شريک کړو

  

   ته هيڅ زيان نه دی رسيدلی  تاريخی اثربوداد د باميانو 

زه غواړم د هغو رپوټونو په هکله چې پرون په ډله ييزه رسنيو کې د بودا د پاتې شونو د زيان په هکله راغلی 

  . ړموضاحت ورک

 د پروګرام په ANBPدا يوه کنترول شوې چاودنه وه چې د ايساف له خوا د حکومت د بې وسلې کولو د 

په دې هکله والی او ځايي خلکو ته اطالع ورکړ شوې او په دې هکله ټول ضروري . غوښتنه ترسره شوه

  . اقدامونه ترسره شوې وه چې د بودا د پاتې شونو د ممکنه زيان مخه ونيول شي

 ملګرو ملتونو کارکوونکو چې د دغې سيمې څخه ليدنه ترسره کړې، دا پيښه تصديق کړې او سيمه يې د د

  . ملکي خلکو لپاره خوندې کړې او په بشپړه توګه د کوم زيان څخه پرته ترسره شوه

  

  بريدباندی په کابل کې د خپلواکۍ پر ورځ 

موږ . د بريد په اړه ډير بحثونه او ګونګوسې ديپه رسنيو او هم په ملي شورا کې د تيرې يکشنبې د ورځې 

ټول دا منو چې د بريد د پيښې څيړنه وشي، خو موږ په دې هم پوهيږو او دا منو چې ځينې خاموشه واقعيتونه 

  : شته

کله چې بريد پيل شو د مجرمينو مخه ونيول شوه او په څو دقيقو کې د افغاني امنيتي ځواکونو له خوا وځپل 

د د دې لپاره ؤ چې د افغانانو د هغو قربانيو سپکاوې وکړي چې هغوي د خپلې آزادۍ لپاره دغه بري. شول

  . ورکړې دي او په دې توګه د افغانانو تر منځ اختالفات رامنځته کړي

  . افغانان بايد د غو ډول تحريکانو په وړاندې يو موټی ودريږي او يو له بل سره پيوستون ولري

امنځته کيږي موږ بايد دې ته وګورو چې د دغه ډول پيښو د مخنيوی لپاره بايد څه کله چې د دغه ډول پيښه ر

وشي، خو موږ بايد په دې هم وپوهيږو چې امنيتي ځواکونو باندې په سختو شرايطو کې کله چې غږ وشو نو 

ه يې د هغوي په خپل پوره همت سره د خلکو د تلفاتو تر وروستنی حد پورې مخنيوی وکړ او په برياليتوب سر

  . ولسمشر ساتنه ترسره کړه

کله چې دغه ډول بريدونه په کابل، لندن، او يا هم مادريد کې ترسره کيږي نو د هغو څخه تل بايد زده کړه 

وشي، په داسې حال کې چې دا به هميشه ستونزمنه وي چې د دغه ډول بريدونو مخنيوی وشي چې د هغه چا 

 پر خالف والړ دی، موږ په دې برخه کې وليدل چې د افغاني امنيتي له خوا ترسره کيږي چې د سولې او ټيکاو

  . ځواکونو له خوا د ترهګرۍ ډير بريدونه ناکام شوې دي
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هغه څه چې د اهميت وړ دي دا دي چې موږ بايد په اړه تمرکز ولرو چې د افغاني امنيتي ځواکونو د يکشنبې د 

د حساب لپاره چمتو وي خو موږ د دې سره بايد دا هم ورځې د هلو ځلو درناوی په کار دي، هغوي بايد چې 

ومنو چې د تيرې يکشنبې د ورځې څخه هغوي د پند او زده کړې لپاره تيار دي او دا چې هغوي د افغانستان 

  . خلکو ته په پرانيستي توګه د بريد عواقب څرګندوي

يداره و اوسي او افغانان بايد د خپل د حساب ورکولو سره بايد ټول د مجرمينو د بريد په وړاندې هوښيار او ب

  . دولت سره يو ځای د ترهګرو بريدونو په وړاندې يو موټي شي

  
   کورنۍ راستنې شوې ٨٠باال مرغاب ته 

سږ کال د داخلی بې ځايه شويو کسانو لومړۍ ډله تيره اوونۍ د هرات د واليت څخه د بادغيس واليت 

 ٩ کسانو په کې شامل دي د ۵٠٠ه زياتې کورنۍ چې نږدې  څخ٨٠له . نه شوهاباالمرغاب ولسوالۍ ته ست

  . مياشتو تاوتريخوالی او جګړې وروسته خپلو کورنو ته ستانه شوي دي

د راستيدنې دا عمليات د کډوالو د چارو د رياست، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کميشنرۍ، نړيوال 

د راستنيدونکو کورنيو لپاره د . خوا په ګډه تنظيم شوی دیخوراکي پروګرام او د کډوالۍ د نړيوالې ادارې له 

هغوي تر کورونو پورې د ترانسپورت اسانتياوې په نظر کې نيول شوي او همدارنګه د غير خوراکي توکو 

کله چې هغوي باالمرغاب ته . مرستې لکه کمپلې، ترپالونه او پالستکي توشکې هم ورسره مرسته کيږي

اکي پروګرام له خوا د هغوي سره د اوړو، نسک، غوړيو او مالګې مرتسه هم ورسيږي نو د نړيوال خور

  . ترسره کيږي

 داخلي بې ځايه شوې کسان موجود دی چې له دې جملې ١۵٠،٠٠٠اټکل کيږي چې د هيواد په کچه نږدې 

  .  کسان د هيواد په سويلې واليتونو کې موجود دي١١١،٠٠٠څخه نږدې 

  

  و کې د کار په بدل کې خوراکي توکيد لغمان او لوګر په واليتون

 کسان به د نړيوال خوراکي پروګرام د کار په بدل کې د خوراکي توکو د ٩،٠٠٠د لغمان د واليت نږدې 

 ټنه غنم به د نړيوال خوراکي پروګرام ١،۶٣۶اټکل کيږي چې نږدې . پروګرام د پروسې څخه ګټه پورته کړي

  . ړک د جغل اچولو لپاره و ويشل شي ولسواليو کې د س۵له خوا د دې واليت په 

 کسان د نړيوال خوراکي پروګرام د کار په بدل کې د ٣،٢٠٠د لوګر د واليت د څلورو ولسواليو څخه به نږدې 

نړيوال خوراکي پروګرام به په برکی برک، خوشي، خروار . غذا د کار کولو لنډ مهاله فرصتونه تر السه کړي

  .  پروژې تمويل کړي١١نکو څو مياشتو په ترڅ کې د کار په بدل کې د غذا او پل عالم ولسواليو کې د راتلو

  

  د ښځو د الس رسي ښه کول  ټولنيز ټرانسپورت ته

د کابل او هرات په واليتونو کې به په عامه ټرانسپورټ کې د ښځو، ماشومانو، سپين ږيرو او معيوبو کسانو 

  .په نظر کې نيول شوي ٪ څوکي ٣۵لپاره د يوې نوی پاليسي پرا اساس نږدې 
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د . په دې اړوند پيغامونه او نښانې تيارې شوي او تمه کيږي چې په دې وروستيو کې به په بسونو ونښلول شي

 بسونود موټر چلوونکو او نګرانانو لپاره ټرانسپورت ته د ښځو د ښه الس رسي په موخه يو ۴٠نږدې 

  . په اړه به د ښحو شبکه نظارت وکړيد دې پاليسې د تطبيق . ورکشاپ په نظر کې نيول شوي دي

  . د دې نوښت او د يونيفيم د نورو نوښتونو په اړه د مطبوعاتو پاڼې څخه معلومات ترالسه کړئ

  

  ته وسپارل شو ځايی حکومتی چارواکو په ننګرهار کې روزنيز مرکز 

ځينه کار کوونکي ګټه  ښ۴۵د ننګرهار په واليت کې به د يوه نوی حرفوی مرکز څخه سل پخوانی جنګيالی او 

هغې پروژې چې د ننګرهار د حرفوي روزنې د مرکزد ارتقا په چارو يې کار کاوه، بشپړ شوې . پورته کړي

او تمه کيږي چې سبا به د ملګرو ملتونو د پراختيايي پروګرام د ښاري پراختيا د ډلې له خوا سيمه ييز حکومت 

  .  شيته په رسمي توګه د جالل آباد په ښار کې وسپارل

د دې مرکزونو څخه د پخوانی جنګياليو زيانمنونکو کسانو لپاره د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معيوبينو د 

  . وزارت د پخوانی جنګياليو لپاره د حرفوي روزنو د اساسی پروژې تر نامه الندې کار واخيتسل شي

  . ر السه کړيد دغو پروژو په اړوند، د نورو  معلوماتو لپاره مطبوعاتي پاڼه ت

  

  پوښتنې او ځوابونه

  

آيا فکر نه کوئ چې دا .  پاکستان وايي چې هغوي به له پاکستاني طالبانو سره مذاکره وکړي:با تلويزيونص

کار به هغوي ته د ال پياوړې کيدلو موقع په الس ورکړي؟ دوهم دا چې، د ملي امنيت رئيس ويلې دي چې په 

ستاسو نظر په دې هکله څه . ريد د پاکستان په باجوړ کې طرحه شوې و ب٢٧ولسمشر کرزی باندې د اپريل د 

  دی؟ 

 ملګرو ملتونو په دې هيواد کې له ياغيتوب سره د معاملې کولو لپاره د يوه ګډو غبرګون وړانديز کړې :يوناما

يو دا ووينو موږ دې ته اړ . موږ اړتيا لرو چې له افغانستان او پاکستان دواړو څخه يو ګډ غبرګون و وينو. دی

چې د افغانستان او پاکستان وروڼه هيوادونه السونه سره ورکړې او هغو کسانو ته ماتې ورکړي چې په دواړو 

موږ په څرګند ډول د دې کار نښې نښانې په دا تيرو مياشتو کې . هيوادونو کې د سولې او ثبات پروا نه لري

موږ .  نوی حکومت څخه هڅوونکې نښانې ليدلې ديموږ په دې وروستيو اوونيو کې د پاکستان له. ليدلې دي

غواړو د افغانستان او پاکستان تر منځ دغه د همغږۍ هڅې وّهڅوو چې له هغه ګواښ سره معامله وکړي کوم 

 په دواړو هر ډول هڅې چې کيدای شي د هغو کسانو چاره وکړي چې. چې د دواړو هيوادونو خلک تهديد وي

هيوادونو کې سوله او ټيکاو له پامه غورځوي بايد د افغانستان د خلکو او د پاکستان د خلکو په مشرتابه پر مخ 

اجازه راکړئ د دغې سيمې له خلکو سره د ملګرو ملتونو له مرستې کولو څخه ډاډ در کړم چې د . والړې شي

  . دغه جبرې اغيز چاره وکړي
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ن ځينې سياسی کارپوهان ادعا کوي چې يو شمير افغاني مسولين د برياليتوب په ورځ  د افغانستا:راديو آزادی

آيا تاسې له دې سره موافقه لرئ، دوهم، آيا تاسې د پاکستان او . په ولسمشر کرزی باندې بريد کې شامل وو

  طالبانو تر منځ خبرو پر ضد ياست که څنګه؟ 

آيا موږ له سرحد څخه ها خوا له ياغيانو سره د پاکستان له  اجازه راکړئ دا موضوع څرګنده کړم چې :يوناما

يوناما هيڅ ماموريت نه لري چې د پاکستاني چارو په باب خبرې . خبرو کولو سره موافق يو او که مخالف

زموږ د عالقې وړ موضوع د افغانستان د خلکو خونديتوب، امنيت او پرمختګ دی او دا هغه څه دي . ورکړي

د ملګرو ملتونو په حيث موږ د غړيو هيوادونو يوه موسسه يو او پاکستان د ملګرو . لرنه کووچې موږ ورته پام

ملتونو يوه خورا مهمه برخه ده او البته، چې موږ خپل غړي هيوادونه هڅوو، چې په ګډه سره همکاري وکړي 

. ه هم ورسره مخ دهترڅو هغه ګډې ننګونې له منځه يوسي چې هغوي ورسره مخامخ دي او دا چې نړيواله ټولن

موږ غواړو دا ووينو چې افغانستان او پاکستان له نږدې ګډ کار وکړي او موږ په دې وروستيو اوونيو کې په 

  . دغه لوری يو شمير هڅوونکو نښې نښانې ليدلې دي

ه خوا ستاسې د لومړۍ پوښتنې په باب، دا يوه د انديښنې وړ موضوع ده او موږ د افغانستان د امنيتي ځواکونو ل

تاسې پوهيږئ چې سړی په دا رنګه يوه . د همدغې موضوع په باب انديښنه ليدلې ده چې موږ يې هرکلی کوو

آيا د افغان امنيتي ځواکونو چلند د دغې پيښې په بهير کې څه و او آيا . پيښه کې بايد دوو شيانو ته پام وکړي

 کوم فعاليتونه يې سر ته رسولې دي چې ډاډ هغوي کوم درسونه له دا ډول پيښې څخه وروسته زده کړې دي او

دا دواړه مهم الملونه دي چې سړی دې ته اړ دی قضاوت ور باندې . ورکړي د ا ډول واقعه بيا نه شي پيښيدای

که چيرې موږ دغو دواړو کليدي ساحو ته وګورو، لومړی آيا هغوي د دغې پيښې د پيښيدلو په جريان . وکړي

دوهم تاسې بايد . وي دا بريد په څو دقيقو کې بند کړ او له منځه يې يووړکې څه عمل سرته ورساوه؟ هغ

وګورئ چې افغان امنيتي ځواکونه کوم عمل سرته رسوي چې د دغه بريد څخه وروسته حالت چاره وکړي، او 

د يوې اوونۍ په د ننه کې تاسې وينئ چې د دغې پيښې د جنايت کارانو او د هغو اشخاصو پر ضد چې په دغه 

  . ريد کې به د مرستې لپاره شامل وو او يا به نه وو افغان امنيتي ځواکونو غوڅ عمل سر ته و رساوهب

  

 د تيرې يکشنبې د ورځې د بريد په وياړ تاسو په دې ټينګار وکړ چې موږ بايد په ځينو کليدي واقعيتونو :ايرنا

  نه کوم دي؟ باندې پوه شو، آيا تاسو کوالی شئ موږ ته و واياست چې دغه واقعيتو

 مهرباني وکړئ وروسته زما سره خبرې وکړئ او زه به هغه څه تاسو ته تکرار کړم چې تر مخه مې :يوناما

  . په دې اړه ويلې دي

  

 د ولسي جرګې رئيس ښاغلي قانوني د نشه يي توکو پر خالف د مبارزې په لړ کې د نړيوالې ټولنې :کليد راډيو

 په سلو کې بزګرانو ته ۵٠غه له مخې به د نړيوالې ټولنې د مرستو د نوی پالن په اړه ويلي دي چې د ه

برابريږي، نو ولې پخوا دغه مرستې نيغ په نيغه حکومت ته برابريدلې؟ او تاسو د يونيفيم له خوا د نوې پاليسۍ 

 فشار په اړه و ويل چې په دې توګه به ښځې په برابره توګه عام ترانسپورت ته رسيدنه ولري، تاسو ولې په دې

نه راوړئ چې د ښځو پر خالف د تيرې مخنيوی وکړئ، د بيلګې په ډول د افغانستان په شمالې واليتونو کې 

  ډيرې ښځې د دې قرباني شوي دي؟ 
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 ستاسې د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې چې د نشه يي توکو پر ضد د دولت د پالنونو په اړه چې غواړي :يوناما

سوئ، ښکاره ده چې ملګري ملتونه د دولتي چارواکو سره له نږدې څخه زياتې مالې مرستې بزګرانو ته ور

کار کوي چې په کره توګه دغه کار وکړي، ملګري ملتونه د بزګرانو لپاره د بديل معيشت د مدافعينو څخه دی، 

 په داسې حال کې چې دلته د دغو توکو د له منځه وړلو په اړه د رسنيو زيات بحثونه او هلې ځلې شته چې په

ملګري ملتونه د افغانستاند حکومت سره په دې اړه پوره توافق . دې هيواد کې د ترياکو د توليد مخنيوی وشي

لري چې د هغو بزګرانو لپاره بديل معيشت برابر شي چې د کوکنارو کښت کوي، چې هغوي په هيواد کې 

ړاندې د تيرې موضوع ده بايد ستاسې د پوښتنې د دوهمې برخې په اړه چې د ښځو په و. قانوني کرکيله وکړي

ووايم چې ملګري ملتونه د ښځو لپاره د تيری په مقابل کې يو له ډيرو قوي مدافعينو څخه دی، که چيرې زه 

يوازې تاسو ته دا څرګنده کړم چې د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق او يونيفيم د هغو ښځو لپاره د مشاورت او 

 نقش لوبوي چې په خپلو ټولنو او کورنيو کې د تيری له امله ارجاع کولو د مرکز په جوړولو کې ستر

د هيواد په سترو ښارونو کې دغه ډول ښځينه مرکزونه جوړ شوي دي چې اړو ښځو ته مالتړ او . ځوريږي

که چيرې تاسو په عمومي ډول د دې ستونزې په اړه ليوالتيا لرئ نو زه تاسو رابولم چې . مرسته ورسوي

 هرات، جالل آباد او مزار شريف کې د دغو مرکزونو څخه ليدنه وکړئ او موږ کوالی زموږ سره يو ځای په

  . شو چې تاسو ته د دغې ستونزې د حل په الره کې سرته رسيدونکي کار و ښايو

  

 زه غواړم ستاسو په نظر باندې د هغو اغيزو په باره کې پوه شم چې د پاکستانې دولت او د :راديو آزادی

  ړو ته متوجه دي؟ د سولې په پايله کې افغان وګ منځ طالبانو تر

. زه فکر کوم دا به د هغې مخکينې پوښتنې تکرار وي چې ما د مخه ځواب ورکړ.  ميرمنې له تاسو مننه:يوناما

ملګري ملتونه تل دا خبره واضح کړې ده، دا يو سيمه ييز بغاوت دی موږ ته اړ يو چې يو سيمه ييز حل ولرو 

 وينو د پاکستان او افغانستان وروڼه هيوادونه السونه سره ورکړی، څو هغو خلکو ته او موږ غواړو چې و

ملګرو ملتونو تل دا . ماتې ورکړی چې کوښښ کوي په دواړو هيوادونو کې سوله او ثبات کمزوری کړي

يايي موږ غواړو پراخت. څرګنده کړې ده چې موږ دې ته اړ يو تر يوازې ساده پوځي عمل نور څه زيات و وينو

عمل و وينو او موږ اړ يو سياسي پراخ عمل و وينو چې په هغه کې د سرحد د دواړو خواو سياسي پراختيا 

موږ هيڅ ماموريت نه لرو چې د هغه څه په باره کې تفسره وکړو چې د پاکستان خپلواک حکومت . شامله وي

چې موږ ته اړ يو دا و وينو چې د خو موږ ال د وخته دا څرګنده کړې ده . يې په خپله خاوره کې سرته رسوي

افغانستان او پاکستان وروڼه هيوادونه په ګډه کار کوي، چې څو دغه ياغيتوب ته ماتې ورکړي چې هغه نه 

دا چې آيا . يوازې پوځي هڅو ته اړتيا نه لري بلکې پوځ پراخه هڅې هم ايجابوي او همدارنګه پراختيايي هڅې

اجازه را کړئ ډاډ در کړم چې ملګري ملتونه . زې وخت به دا په ډاګه کړيدا هڅې به بريالۍ شي او يا نه، يوا

  . به هر هغه نقش ولوبوي چې د امکان په حدودو کې له دواړو هيوادونو سره په کاميابۍ کې مالتړ کوالی شي

  
  

  ډیره ډیره مننه
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