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د لوی خدای په نامه، زه داکتر نيالب مبارز، د يوناما د وياند د دفتر څخه يم، او خپل کنفرانس د يو څو : يوناما

  . نډ رپوټونو په وړاندی کولو سره د ملګرو ملتونو د کورنی څخه پيل کوول

  

  د افغانستان، پاکستان او ايران تر منځ د سرحدي همکاريو د پياوړې کولو لپاره موافقه 
تيره اوونۍ د افغانستان، ايران او پاکستان د وزارتونو تر منځ يوه درې اړخيزه غونډه په تهران کې د دغو 

دونو تر منځ د سرحدي همکاريو د پياوړي کولو د تدبيرو په باره کې پای ته ورسيده، چې د دريو هيوا

  . افغانستان څخه د نشه يي توکو جريان له منځه يوړل شي

دغه غونډه چې درې اړخيز نوښت يوه برخه ده کوم چې د ملګرو ملتونو د نشه يي توکو او جرم پر ضد د دفتر 

UNODC ده، عملي ګامونه يې تائيد کړه، چې د پولې هغې دواړو خواوو ته د نشه يي  له خوا رامنځ ته شوې

موافقه وشوه چې درې سرحدي ارتباطي دفترونه . توکو او جرايمو سره د جګړې کولو همکاري پياوړې شي

  . جوړ کړل شي، يو دفتر په دغو دريو هر يوه سرحد کې د دې لپاره چې ګډ عمليات، پالن او سر ته ورسوي

  

يالت به دلته په کابل کې راتلونکې مياشت برابر شي چې د پولو دواړو خواوو ته د نشه يي توکو ضد د تفص

ټولو خواوو موافقه وکړه چې د تارسيت عملياتو الندې کيمياوې توکو ممانعت ال . مخابراتو تبادلې بهترې کړي

انستان کې د ننه او د افغانستان تاريست يوه عمليه ده چې د اسيتيک هايدرايد قاچاق په افغ. پياوړی کړي

شاوخوا په نښه کوي چې روزنه او تجهيزات يې د ملګرو ملتونو د نشه يي توکو او جرايمو د دفتر له خوا 

ايران به د دغه درې اړخيز نوښت يو دايمي سکرتريت او د استخباراتو د متبادلې يو سيمه ييز دفتر . برابريږي

  . جوړ کړي

  
 کورنيو د ملګرو ملتونو د نړيوال خوراکي پروګرام د کار په مقابل ٣۵٠٠والۍ کې د کنړ د وټپور په ولس

  کې د خواړو د پروژې څخه ګټه واخيسته
 کليومتره اوږده سړک په بيا رغونه ٢٠ ټنه خواړه د دغې ولسوالۍ پر هغو اوسيدونکو وويشل شوه چې د ٢١٠

دغه پروژه د کليو د بيا رغونې او پراختيا د . سته کليومتره اوږده کانال په پاکولو کې برخه واخي٧٫۵او د 

  . وزارت په مرسته پلې شوه

 وګړو د ملګرو ملتونو د نړيوال خوراکي پروګرام له بيال بيلو ۵۵٠٠٠د هرات واليت په ګلران ولسوالۍ کې 

په بدل کې د د ګلران ولسوالۍ اوسيدونکو د کار په مقابل کې د خواړو او د تعليم . پروژو څخه ګټه اخيستې ده

دغه پروګرام چې .  ټنه غنم او د خواړو څه نور توکي الس ته راوړې دي٧٠٠خواړو تر پروګرامونو الندې 

 ټنه غنم ٨۶٠ نور کسان په کې ور ګډ شي چې هغوي به ٢۴٠٠٠ال هم دوام لري او په راتلونکو ورځو کې به 

  . او خواړو نور توکي تر السه کړي

 ولسواليو کې پيل کړي، چې ۶ي پروګرام به ډير ژر يوه بله پروژه د پنجشير په سربيره پر دې نړيوال خوراک

  .  ټنه خواړه په دغو ولسواليو کې و ويشل شي٣۵٠د کار په مقابل کې د خواړو تر پروژې الندې به 

 ټنه خواړه ويشل ٣٢١٨٣سږ کال د جنوري له پيل څخه په ټول افغانستان کې د نړيوال خوراکي پروګرام 

  . ديشوې 
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  په سمنګان کې نوي ښوونځي
په تيرو دوو اوونيو کې دوه لومړني او يو ثانوي ښوونځی د ښوونې او روزنې د واليتي رياست له خوا په 

 ١١٢ نجونې په لومړنی ښوونځي کې، ۴۴٢له دغو نويو ښوونځيو سره به . سمنګان واليت کې پرانيستل شو

  .  ښې راتلونکې چانس ولري هلکان په ثانوي ښوونځی کې د ال١٨۴نجونې او 

 امريکايي ډالره کيږي چې د يونيسف له خوا ورکړل شوې ١٣٣٣۴۴۴د دغو دريو ښوونځيو ټول لګښتونه 

  . دي

  د افغانستان د نوی پيل پروګرام  په عمل کې 
تيره اوونۍ سپکې وسلې او يوه الرۍ ماينونه، مهمات او پوځي تجهيزات د ناقانونه وسلو له منځه وړلو 

  . وګرام ته د پوليسو له خوا وسپارل شوپر

 درندې او سپکې وسلې راټولې ۴٠٠٠٠ کال په جون کې د ډاياګ نوښت د پيل څخه راهيسې کابو ٢٠٠۵د 

  .  نا صندوق شوې مهمات را ټول شوې دي٣۵٠٠٠ صندوقه او او ٣٠٠٠٠سربيره پر دې کابو . شوې دي

  

 ولسوالۍ ٣١د پلی کيدو په حال کې دی او تر اوسه پورې يې  ولسواليو کې ٧١ډاياګ اوس د ټول افغانستان په 

 نا قانونه وسله والې ډلې له منځه ٢٧٩دا هم د يادونې وړ ده چې . د ډاياګ د همکارانو په توګه اعالن شوې دي

  .  نا قانونه ډلې په اوس وخت کې تر نښه الندې دي۴۵٠وړل شوې او په داسې حال کې چې 

  

  ه د کډوالو راستنيدنه د لنډ مهال لپاره و ځنډيدله د پيښور څخه پخپله خوښ
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کميشنرۍ په مرسته د پاکستان په شمال لويديز سرحدي ايالت کې د 

دا د افغانستان په ختيځ واليت . پيښور د الرې د خپلې خوښې د راستنيدنې عمليه د لنډ مهال لپاره و ځنډيدله

د امنيتي ملحوظاتو له امله ده چې په دې وجه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کميشنرۍ دې ننګرهار کې 

ته اړ شوه چې په جالل آباد کې د پيسو د ورکولو مرکز چې د هغو افغانانو سره مرسته کوي چې له پاکستان 

  . څخه راستنيږي وتړي

 انديښنې وړ مسئله ده او هغوي په دې هيله دي چې په په خوندي توګه د کډوالو راستنيدنه د يو ان ايچ سي آر د

  . خپله خوښه د راستنيدنې دغه مرکز ژر بيرته پرانيزي

  

  : د پوښتنو او ځوابونو برخه

  
 د هلمند د ګرمسير په ولسوالۍ کې په زرګونو وګړي بيځايه شوي دي چې بشري مرستو ته ډيره زياته :ايرن

  وګړو سره د مرستې لپاره څه کار کړی دی؟ آيا ملګرو ملتونو د دغو . اړتيا لري

موږ دغه ډول .  لکه چې تاسو ټول پوهيږئ کله چې په يو ځای کې شخړه وي نو وګړي بيځايه کيږي:يوناما

لکه چې تاسو وويل چې د ګرمسير په ولسوالۍ کې د وګړو د بيځايه کيدو په اړه . پيښې تير کال هم وليدلې

زه تاسو ته ارقام نه شم . ل رپوټونه تر السه کوو نو مرستو ته چمتو کيږوکله چې موږ دغه ډو. رپوټونه شته
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د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کميشنري او نورې موسسې دې ته . در کوالی، ځکه دغه ارقام نه لرم

و موږ په دې اړه انديښنه لرو ا. چمتو دي چې مرسته وکړي او د دغو وګړو د اړتياوو په ارزونه کار کيږي

هغه څه چې ددې ډول بيځايه کيدنې په اړوند دي دا دي چې دغه ډول بيځايه کيدنه موقتي ده او هغوي به په دې 

د ال زياتو معلوماتو لپاره کوالی شئ د يو ان ايچ . وتوانيږي چې ډير ژر خپلو کورونو ته بيرته راستانه شي

  . سي آر له وياند سره چې دلته حاضر دی خبرې وکړئ

  
 غير قانوني وسله ٢٠٠اسو پخپلو يادداښتونو کې د دې يادونه وکړه چې د ډاياګ د پروګرام د الرې  ت:پژواک

 غير ١٨٠٠ ډلو باندې کار کيږي، خو بل رپوټ وايي چې ۴٠٠والې ډلې بې وسلې شوې دي او په نورو 

  قانوني ډلې دي؟ 

 غير قانوني وسله والې ډلې بې ٢٧٩ ولسواليو کې د ډاياګ پروسه سرته رسيدلې ده، ٣١ ما وويل چې :يوناما

دا وروستنۍ شميرې دي چې موږ يې .  غير قانوني ګروپونه تر کار الندې دي۴۵٠وسلې کړای شوې دي او 

 کال د جون څخه ٢٠٠۵د . لرو او هر څومره ژر چې موږ نوي ارقام ولرو نو د هغو څخه به تاسو خبر کړو

 نا صندوق ٣۵٠٠٠ صندوق شوی او ٣٠٠٠٠رنې وسلې،  سپکې او د۴٠٠٠٠ډاياګ په دې توانيدلی دی چې 

ډير کار ال پاتې دی، خو موږ هيله لرو چې يوه ورځ به افغانستان د دغو وسلو څخه . شوي مهمات را ټول کړي

  . فارغ وي

  
د ډاياګ بهير به څه وخت په هيواد کې بشپړ شي، او داسې ويل کيږي چې په ځينو واليتونو کې : راديو آزادی

 په کچه د نوو وسلو رپوټونه شته چې ويل کيږي د ايران او چين څخه راغلې دي، آيا تاسو فکر نه کوئ د هيواد

  چې دا به د ډاياګ بهير په دې هيواد کې پاتې راولي؟ 

 کې پيل شوی دی او د سږ کال لپاره ٢٠٠۵ ستا د پوښتنې د لومړۍ برخې په اړوند، ډاياګ په کال :يوناما

ې دا به ډير ژر بشپړ شي او موږ به د حکومت سره موږ هيله مند يو چ. ی به ادامه ولريتمديد او د کال تر پا

 ولسوالۍ ٧١تر اوسه پورې د هيواد په کچه . مشوره وکړو چې تر کومه پورې اړينه وي هغه تمديد کړای شي

ستاسې د پوښتنې د دوهمې برخې په اړوند بايد و وايم چې د افواهاتو له . د ډاياګ تر پوښښ الندې راغلې دي

څخه د وسلو د راتللو په اړه موږ شواهد نه لرو او په دې تبصره نه شم کوالی، ځکه چې مخې د چين او ايران 

دغه اوازې او شايعات دي، کله چې په دې اړوند شواهد او مدارک موجود نه وي نو بيا موږ د هغې په اړه څه 

  . نه شو ويالي

 چې زموږ شمالي ګاونډيان لکه  د نشه يي توکو پر ضد د مبارزې د چارو وزير دا تائيد کړې ده:راه نجات

تاسو د دريو . تاجکستان او ازبکستان د دولت ضد عناصرو ته د نشه يي توکو په بدل کې وسلې برابروي

ارتباطي دفترونو په اړه په ايران، پاکستان او افغانستان کې وويل، د شمالی ګاونډيو په اړه څه نظر لرئ، آيا 

  ي دفترونه پرانيزئ؟ تاسو غواړئ چې هلته همدغه شان ارتباط

 د دغه شان دفترونو پرانيستل يو مثبت او هڅوونکی پرمختګ دی چې د جنوبی او لويديز د ګاونډيانو :يوناما

نو . کله چې د دغه شان دفترونو په اړه نوی پريکړه وشي. پاکستان او ايران په برخه کې تر السه شوې دی
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 اړه به ډير کارونه لکه د دغو دفترونو لپاره چمتووالی او په دې. تاسو ته به پخپل وخت معلومات وړاندې شي

  .  د کار کوونکو روزنه روانه ده

  

 لکه چې موږ وينو په دې وروستيو کې د ښځو په وړاندې په تاوتريخوالی کې زياتوالی راغلی، :با تلويزيونص

و رپوت د فرياب د په خاص ډول د هغو رپوټونو په اساس چې د هيواد له شمال څخه را رسيږي، پرون ي

آيا د . واليت د انخويو ولسوالۍ څخه راغلې وو، ويل يې چې يوه ښځه د خپلې کورنۍ له خوا و سوځول شوه

  دغه تاوتريخوالی تر شا ستر الملونه څه کيدای شي؟ 

د . ي دا يوه ستره پوښتنه ده او ډيرې موسسې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالی د ليرې  کولو انديښنه لر:يوناما

په دې وروستيو کې هغوي . ملګرو ملتونو يونيفيم ډير کار کوي او د ښځو د چارو وزارت ال زيات کار کوي

بيال بيل . يوه نوې ملي ستراتيژي منځ ته راوړې ده، چې د ښځو په وړاندې تاوتريخوالی پای ته ورسوي

 الملونه، نيستمني او د جګړې په الملونه کوالی شي د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالی سبب شي، لکه ټولنيز

د ملګرو . د الملونو شمير ډير زيات دی چې يو ځانګړی کنفرانس غواړي. دريو لسيزو کې عمومي نا امني

ملتونو د ايجنسيو او د دولت او همدارنګه د نورو انجوګانو له خوا جدي هڅې ترسره کيږي چې د دغې 

څخه ويلې دي چې دا زموږ د هر يو مسووليت دی، خو موږ څو ځلې د همدغې موزې . موضوع چاره وشي

دا . چې د کورنۍ څخه نيولې تر ولسوالۍ، واليت او په پای کې په ملی سطحه دغه تاوتريخوالی له منځه يوسو

تاوتريخوالی . يوازې د دولت او يا د ادارې لپاره نه دی چې په دې هکله کار وکړي بلکه دا زموږ ټولو لپاره ده

زه غواړم له دغې موقعې څخه په ګټې اخيستلو .  ده او زموږ ټولو څخه د هڅو غوښتونکې دهيوه جدي ستونزه

دا به ډيره ګټوره وي چې . سره له رسنيو څخه په دغه اړوند د هغوي د رغنده رول لوبولو په خاطر مننه وکړم

 . ړيد ښځو په وړاندې د تاوتريخوالی په ضد تبليغ وشي ترڅو په پای کې به خلک هغه بند ک

  

 داسې ويل کيږي چې ګلبدين حکمتيار حکومت ته يو ليک استولی دی چې په هغه کې يې د :تمدن تلويزيون

له هغه ځايه چې ګلبدين حکمتيار د ملګرو ملتونو په تور لست کې دی، په دې اړوند . مذاکراتو غوښتنه کړې ده

د ملګرو ملتونو د سر منشي د . ه اړوند دهد يو نامادريځ څه دی؟ زما د پوښتنې دوهمه برخه د ملکي تلفاتو پ

ځانګړی استازی د نوي نقش او دندې سره سره چې د نظامي ځواکونو تر منځ همغږي ده، افغان امنيتي 

ځواکونه وايي چې د نړيوالو نظامي ځواکونو تر منځ د همغږۍ د نشتوالی له امله ملکي زيانونه رامنځ ته 

  ؟ ستاسې تبصره په دې اړه څه ده. کيږي

 ستاسې د پوښتنې د لومړنۍ برخې په اړوند بايد و وايم چې موږ د دې څخه خبرتيا نه لرو او په عمومي :يوناما

ستاسې د پوښتنې د دوهمې . موږ هيڅ ډول ليک نه دی تر السه کړی. توګه د افواهاتو په اړه تبصرې نه کوو

موږ د ملکي تلفاتو پر . ملتونو دريځ روښانه دیبرخې په اړوند بايد و وايم چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو 

ملکي تلفات زموږ د انديښنې وړ مسئله ده او تر کومه ځايه چې ممکنه . خالف يو او دا چې هغه هر چيرته وي

او همدارنګه موږ د . د يوناما د بشري حقونو څانګه په دې اړه کار کوي. ده موږ په دې اړوند څيړنې کړې دي

کار جريان لري او زموږ څخه غوښتل . حقونو د خپلواک کميسيون سره په اړيکه کې يوافغانستان د بشري 

  . شوي دي چې د ملکي تلفاتو مخنيوی وکړو
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د عدالت پرته د وژنو په اړوند د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټر اوس په افغانستان کې دی چې ځينې ستونزې 

همدا اوس يوه مسئله د ننګرهار په واليت کې . يږيکله چې هغه وخت ولري نو په دې اړوند به وغږ. څيړي

پيښه شوې ده او موږ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون او د هغه ځای د کليوالو مشرانو سره په 

کله چې . موږ کوښښ کوو چې تر ممکنه حده پورې د دغو ستونزو د سوله ييز حل الره و مومو. اړيکه کې يو

يو ځل بيا زه . معلومات وي نو د هغو په باره کې اړوندو مقاماتو ته رپوټ ورکول کيږيد ملکي تلفاتو کره 

زموږ موخه دا ده چې . تاسو ته د دې باور در کوم چې ملګري ملتونه د ملکي تلفاتو ستونزې ته پاملرنه کوي

  . هيڅ يو تن ملکي بايد د جنګ قرباني نه شي

  

 دې حقيقت په نظر کې نيولو سره چې د دولت ډير مخالفين په وسله  د ډاياګ د پروګرام په اړوند او د:ايرنا

والو شخړو کې ککړ دي او په افغانستان کې د وسلو د تجارت په نظر کې نيولو سره، آيا ملګري ملتونه تر 

کومې اندازې خوشبينه اوسيدالی شي چې دغه ناقانونه وسلې به راټولې کړای شي؟ او آيا کومه احصائيه شته 

دې په ارتباط د هغو وسلو په اړوند چې په افغانستان کې د دريو لسيزو د جګړې له کبله الس په الس چې د 

  کيږي؟ 

 د ستاسې پوښتنه په زړه پورې ده، زموږ هدف دا دی چې هغه مرام تطبيق او تر السه کړو چې په :يوناما

ړوند خوشبينې او بد بينې کومه رابطه ستا د پوښتنې په ا. افغانستان کې ټولې ناقانونه وسلې راټولې کړای شی

نه لري، موږ هيله من يو چې دغه پالن به کامياب ثابت شي او ستا د پوښتنې د دوهمې برخې يعنې د احصائيې 

  . په اړوند زه کومه دقيقه شميره نه لرم، خو کله چې ما ته په الس راشي له تاسو سره به يې شريکه کړم

  

  ډیره ډیره مننه
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