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  ږد د ژمې تر مخه د خوراکي توکو لي
 ټنه مواد هغو سيمو ته استول شوي ٣۶٠٠٠د سږ کال د راتلونکي ژمی خوراکي توکو د اړتياوو په ځواب کې 

دا د نړيوال خوراکي پروګرام د منظمو پالنونو برخه ده . دي چې کيدای شي د ژمې پر مهال ورته الره نه وي

  . ره ترسره کيږيچې همدارنګه د وچکالۍ په مقابل کې او د لوړو بيو د راټيټولو لپا

 ٪ د ۵۵د مثال په ډول .  ٪ يې ال تر مخه ډيرو ستونزمنو سيمو ته استول شوې دي٣٨ د دغه مقدار څخه

  . بدخشان لپاره دې چې دا يوه له ډيرو اغيزمن شوو سيمو څخه ده او ورته دغه مواد استول شوی دي

  

که څه هم .  پسرلې پورې دوام وکړيد هيلې سره سم د رسيدونکو محمولو سره به دغه جريان تر راتلونکی

موږ د مرستندويه ټولنې څخه د ال زيات مالتړ او مرستې اړتيا لرو څو چې د خوراکي توکو د ليږد دغه جريان 

 ٣د مارچ څخه وروسته هم ولرو، ځکه د مرستو د اعالن وروسته د هيواد لپاره د خوراکي توکو برابرول له 

  .  مياشتو پورې وخت نيسي۴څخه تر 

هر ډول هلې ځلې کيږي څو د دې باور تر السه شي چې خواړه اصلي مستفيدينو ته تر دې وړاندې ورسيږي 

  . موږ به په منظمه توګه تاسو ته په دې اړه معلومات در کړو. چې دغه سيمو ته الرې بندې شي

 

  ړه جنسيتي اړخ د پرمختيا په ا:  اقتصادي پرمختيا ستراتيژي-ېد باميانو د بيا رغونې لپاره د ټولنيز 
د باميانو پرمختيا د هغه کنفرانس موضوع ده چې سبا ته د سرينا په هوټل کې د اقتصاد د وزارت او د باميانو د 

دا کنفرانس د هغه کنفرانس د پريکړو د تعقيب لپاره دی چې د جوالی په . واليتي چارواکو له خوا جوړيږي

ه يې په دغه واليت کې د همکارۍ همغږي ده چې د مياشت کې د باميانو په واليت کې جوړ شو چې موخ

دغه کنفرانس کې به په واليتي پرمختيا . واليت، مرکزي حکومت او نړيوالې ټولنې تر منځ بايد موجوده وي

فرهنګی او زيربنايي پالنونو باندې خبرې وشي او د دې باور به تر السه کړي چې هلته د جنسيت په اړه 

  . وی ديانديښنې په پام کې نيول ش

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختيايي پروګرام د جنسيت د برابرۍ پروژه د دغه کنفرانس تمويل په 

  . غاړه لري

  

  د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کميشنري

چې تاسو ته ددې معذرت وړاندې کړم چې په دری ئ سهار مو نيکمرغه، تر هر څه د مخه ما ته اجازه راکړ

  . او پښتو نه شم غږيدالی او په انګليسي تاسو ته وينا کوم

 کال کې د ٢٠٠٨زه فکر کوم چې لنډې خبرې به ولرم، او دا به درې موضوعات وي، تر هر څه وړاندې په 

 کال څنګه ٢٠٠٨ختيا، دوهمه دا چې موږ د بيرته راستنيدنې د عمومي جريان په توګه بيرته راستنيدنې پرم

ارزوو او دريمه دا چې يو څو خبرې د هغه کنفرانس په اړه چې د بيرته راستنيدنې او بيرته يو ځای کيدنې په 

  . اړه په څو راتلونکو اوونيو کې جوړيږي ولرو

 د شپږو پرلپسې ٢٧۶٧٠٠له پاکستان او ايران څخه چې ورته ګاونډيان وايو د سږ کال د راستندينې شمير 

  . کلونو په موده کې دا په نړۍ کې پخپله خوښه د راستنيدنې ډيره ستره شميره ده
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  په سلو کې د پاکستان څخه راستانه شوی دي٩٩ څخه ٢٧۶٠٠٠که چيرې موږ دغه شميره تجزيه کړو نو د 

  . او يوازې يو په سلو کې د ايران څخه دي

  

 کسان ختيځو ١٧٠٠٠٠که چيرې موږ په سيمه ييز لحاظ وګورو نو نمونه پوره څرګنده ده، د آتکل له مخې 

او په ختيځه سيمه کې موږ ننګرهار، لغمان او کنړ په ځانګړی توګه کوالی شو ياد . سيمو ته راستانه شوي دي

ان مرکزي سيمو ته راستانه شوي دي چې په دې  کې د کابل واليت او ښار،  کس۴٧٠٠٠کړو او لږ تر لږه 

  . لوګر، وردګ او نور هغه واليتونه چې کابل ته نږدې دي شامل دي

  

 په سلو کې يې د شمالي ٨۵ کسانو څخه چې د پاکستان څخه راستانه شوي دي ٢٧٣٠٠٠د پام وړ ده چې د 

 د سږ کال ارقام په عمومي ډول وګورو ځکه فکر کوم چې که چيرې يوازې. صوبه سرحد د آيالت څخه دي

 ميليونو څخه زيات وګړي ۵ کال څخه را په دېخوا افغانستان ته د ٢٠٠٢چې د ئ ډير ستاسو څخه په دې پوهيږ

 ميليونو سره يې د يو ان ايچ سی آر له خوا د خپلې خوښې د راستنيدو په ۴. ٣د هغو څخه . راستانه شوي دي

  .  شوې دهالره کې مرسته

 ميليونو کډوالو سره د يو ان ايچ سی آر له خوا مرسته شوې ده د دې نيمايی مرکزي او ختيځو سيمو ته ۴. ٣د 

  . ستانه شوي دي

 ميليون کسان کابل واليت او ښار ته راستانه شوي دي او نږدې ١٫١په ډيره ځانګړې توګه ويالی شو چې 

  .  شوي دي تنه يې د ننګرهار واليت ته راستانه٨۵٠٠٠٠

  

 زياتوالی ښکاره کوي چې دا د ټولو هغو ٢٠ ميليونه وګړو شميره نږدې په سلو کې ۵زموږ اټکل دا دي چې د 

  .  کال څخه هيواد ته راستانه شوي دي٢٠٠٢وګړو شميره ده چې د 

  

، زموږ عمومی تخمين دا دی چې په عمومی ډول وګړي دری که چيري موږ د کابل ښار په نظر کې و نيسو

 او ه ميليونه و١،۵ کال په پای کې دغه شميره کابو ٢٠٠١له زيات شويدی، موږ داسی تخمين کړي چې د ځ

  .  ميليونه وي۵ او يا ۴،۵امکان لري چې اوس دغه شميره 

 ٣٠ چې کابو ههغه مهمه احصايه چې بايد د کابل ښار د وګړو د زياتيدو په هکله په ذهن کې ولرو دا د

  . يران او نورو هيوادونو څخه د افغانی بيرته راستنيدونکو ته وقف کيږی، خو ټوله نهفيصده له پاکستان او ا

  

زه فکر کوم چې دا موضوع ټولو ته واضحه ده چې د بيرته راستنيدونکو د پروګرامونو د شميری سره د 

ونو کې په دغه نژدی وخت. وګړو د شمير زياتوالی حتی غربی صنعتی هيوادونو ته هم يوه ستره ننګونه ده

  . او جذب کړي وی منليموږ خبر نه يو چی يو هيواد په داسی لنډه موده کې دومره زيات خلک يې

په څرګنده توګه د دغسې اندازې راستنيدنه واقعا ټولنيزې او اقتصادي ننګونې رامنځ ته کوي، خو په عمومي 

 بيا جذبولو کې ښودلې د قدر وړ توګه زموږ تحليل دا دی هغه څه چې د افغانستان نفوسو د دغه ستر شمير په

  . دی او هيچرې يې نمونه نشته
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لومړی هغه چې د . زه فکر کوم موږ کوالی شو دغه د راستنيدنې حرکت په ستره توګه په دوو مرحلو وويشو

 تر منځ پيښه شوه چې هلته د راستانه شوو خلکو ډيری چې هيواد يې نسبتا په نږدې وخت کې ٢٠٠۵ او ٢٠٠٢

  .  د هغوي راجذبوونه خورا مخا مخ کار ووپرې ايښی وو

  

د  راهيسې راستنيدنه خاص ډول د بيا يو ځای کيدنې ننګونې ورځ تر بلې ستونزمنې شوې دي او ٢٠٠۶له 

او په  .يي دکړتير بهر  څخهد يواه د يی کلونو زيات ٢٠ تر اوی ی ديدل ٪ له هيواد بهر اوس٨٠افغاني نفوسو 

که چيرې موږ ددغو . ن نفوس دیرښتيا سره د هغوي نيمايې د افغانستان نه بهر زيږيدلی دي، نو دا يو ځوا

  :  عدد ته وګورو دری شيان به ترې په ډاګه کړو٢٧۶٠٠تمايالتو او يا کليدي فکتورونو شاته د سږ کال د 

  

لومړی، په نړيواله کچه د خوړو او سونګ د موادو د بيو لوړيدل، چې د پاکستان په اقتصاد باندې يې ډير قوی 

  . لوی د کډوالو پنډغالی چې جلوزي نوميده ددې پنډغالی بنديدلاغيز پروت دی، دوهم، د اوږدې مودې 

  

دريم، په پاکستان کې د امنيتي اوضاع بدليدل په تيره بيا په شمال لويديځ واليت کې، چې واقعا يې د راستانيدنې 

  . په تصميمونو باندې څه اغيز درلودالی دی

  

حرکتونو څخه يې راوباسو، چې کيدای شي موږ يو شمير عمومی پايلې دي، چې موږ کوالی شو د سږ کال له 

  .روښانه شیکې کال راتلونکو به په دا . ته ووايې چې څرنګه شيان په راتلونکې کې پراختيا موندلې شي

  

 د راهيسې دوه برابره شوې په داسې حال کې چې ١٩٧٧لومړنی المل البته دا دی، چې د افغانستان نفوس له 

  . په هماغه اندازه پاتې دهه سيم بل قایرهنک

  

نو البته دا د ځمکې په شتون باندې ډير فشار راوړي او موږ د دې کار ځينې شواهد ليدلي دی چې د هستوګن 

ځايونو له اتوماتيک زياتوالی سره هم د ننګرهار په شان په کليوالو واليتونو کې او هم په ښارونو کې د دې 

يد په يو چټک سرعت سره وده وکړي د دې لپاره چې د کارګومارنې کافی اندازه منځ ته راوړل شی، اقتصاد با

  . لپاره چې په بازارونو کې ډير شمير کارګر جذب کړي

  

موږ :  ميليونه افغانان راجستر شوي دي٢. ٧٨موږ به و اټکلوو چې په ايران او پاکستان کې په عمومي ډول 

ي به دا کار وکړي، خو زه باور لرو چې افغانان به راستنيدلو ته دوام ورکړي او موږ ډيره هيله لرو چې هغو

په څرګند ډول هغه د کار زمينې چې دلته په افغانستان . فکر کوم دا به په دوو مهمو الملونو پورې اړه ولري

  . نو خلک بايد انتخاب وکړي. کې شتون لري او هغه چې په ګاونډيو هيوادونو کې دي

 ده چې له دا ډول راتلونکو ننګونو سره معامله دا په څرګنده دا د هغو لپاره. او دوهم البته امنيتي شرايط دي

وکړي چې د افغانستان دولت او يو ان ايچ سی آر پريکړه کړې ده چې دغه نړيوال کنفرانس د راستنيدنې او بيا 

  . يو ځای کيدنې په باره کې تنظيم کړي چې په يو څو اوونيو کې به په کابل کې داير شی
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 سيمې د هيوادونو او مرستندويو هيوادونو لپاره يوه موقع ده  چې سره را يو واقعا دا کنفرانس د دولت لپاره، د

ځای شي، چې آيا بيرته راستنيدنه او بيا يو ځای کيدنه به په څه شانې په راتلونکې کې په خورا ښه توګه حمايه 

  . کړی شي او په همدې ډول مهمه دا ده، چې دا څرنګه پايښت لرونکې کيدای شي

  

خورا مهم ټکی به په دغې غونډې کې دا وي چې وليدل شي کومو واليتونو ته به افغانان په البته د بحث 

راتلونکی کې راستانه شي او کوم سکتورونه به خورا مهم وي چې پاملرنه ورته وشي څو د هغوي بيا جذبول 

  . وکړيو ددغې پروسې لپاره به څه ډول پروګرامونه او اقدامات اړين وي چې مالتړ يې ممکن کړي ا

  

دا نه شي کيدای چې په لنډه موده . يوازې يوه وروستۍ تبصره، هغه دا ده چې دغه پروسه به ډير کلونه ونيسي

لکه چې ما مخکې وويل ننګونې خورا پيچلې او ستونزمنې دي نو بايد دواړه حکومت او سيمه . کې پيښ شي

  . مالتړېپاملرنه وکړي او همدارنګه د افغانستان دولت او د هغه نړيوال 

  

   :هبونځوااو  تنیښوپ

  

؟ دا کنفرانس ئ آيا تاسو کوالی شي د راتلونکی نړيوال کنفرانس په هکله څه نور معلومات راکړ:زادیآ يوډرا

  به چيرې داير او ګډون کوونکی به يې څوک وي او له دې کنفرانس څخه ستاسو تمه څه ده؟ 

  

 د افغانستان د  موږ د دې کنفرانس د تنظيم کولو چارې:د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کميشنري

خو په دې اړه به ډير ژر . نده چې اوس نور معلومات وړاندې کړو حکومت سره په ګډه ترسره کوو، نو الزمه 

  . مطبوعاتي پاڼې او معلومات وړاندې شي

  

 ويل کيږي چې د ايران حکومت زرګونو افغانانو ته په ايران کې د کارکولو اجازه نه ورکوي او : وطندارسالم

آيا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کميشنري . غوي اړ کيږي چې خپل هيواد ته راستانه شيپه نتيجه کې ه

  په دې اړه له ايراني مقاماتو سره خبرې کړې دي؟ 

  

لومړی بايد دا خبره جوته شي چې د کډوالو لپاره د ملګرو : د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کميشنري

 افغانانو، انفرادي او نورو کسانو په اړه چې د اسنادو پرته کوم هيواد ته ملتونو عالی کميشنري د هغو

 لالمموږ په دې پوهيږو چې اقتصادي فشار د وګړو د خوځيدنې . داخليږي، کوم حقوقي مسوليت نه لری

موږ همدارنګه د ايران د حکومت د انديښنو په اړه چې په نا قانونه توګه د هغوي هيواد ته کډوال . ګرځي

موږ کوالی شو ووايو د دې ستونزې يوازينۍ د حل الره په هيواد کې د کارموندلو او . ننوځي هم پوهيږو

  . اقتصادي فرصتونو زياتوالی دی
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تونو او په هيواد کې د خراب امنيتي وضيعت سره سره، آيا تاسو  د مخ پر کښته ټولنيزو اقتصادي فرص:نياير

چې هيواد ته د راستنيدنې لړۍ ودريږي؟ آيا تاسو به دغه موضوع په کابل کې د کنفرانس ئ فکر نه کو

  ؟ئګډونوالو ته وکړ

  

ستنيدنې  د دې په اړه لومړنی غبرګون دا دی چې د بيرته را:د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کميشنري

خلک د خپلو ارزونو پر بنسټ چې آيا هغوي به په هغه ځای کې چې . چارې په خپله خوښه ترسره کيږي

لکه څنګه چې ما د مخه . هغوي په کې ميشت دي سوکاله وي او که هيواد ته ستانه شي، خپلې پريکړې نيسي

سو پوښتنه هغو ستونزو ته هم خو ستا.  ميليونو افغانانو پريکړې کړي چې خپل هيواد ته ستانه شی۵وويل 

موږ او هيڅ حکومت به په دې موقف کې نه شو چې خپلو وګړو ته . اشاره کوي چې هغوي ورسره مخامخ دي

دا په رښتيا . ووايي چې هغوي خپل هيواد ته نه شي تلالي که چيرې هم وضيعت اسانه او يا هم ستونزمن وي

نو زه فکر نه کوم چې د بيا راستنيدنې . وي يې ونيسيسره د يوه وګړي او کورنۍ پريکړه ده چې بايد هغ

  .دا کار په عملي توګه د نه کولو وړ دي. پروګرام دې د دې کار لپاره ودريږي

  

 د سږ کال د افغانانو د راستنيدنې په هکله لږ څه نور معلومات وړاندې ئ آيا تاسو کوالی ش:سبا تلويزيوند 

آيا . هغوي اود هغوي ستونزې چيرته والړې دی. تانه شوي څخه زيات کسان هيواد ته س٢٧٠،٠٠٠؟ له ئکړ

چې د بيا ستنيدنې روان پروګرام چې موخه يې د هغو خلکو سره مرسته ده کوم چې خپل ئ تاسو فکر نه کوی

  هيواد ته راستنيدل او آيا دا به نورې ننګونې او ستونزې را پيدا نه کړي؟ 

  

زه فکر کوم چې په .  تاسو د نورو تفصيالتو غوښتنه وکړه:يد کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کميشنر

 کسان چې له دې جملې څخه يوازې ١٧٠،٠٠٠دې اړه ما د مخه هم معلومات وړاندې کړي دي، شرقي سيمې 

 کسان چې له دې جملې څخه يوازې ۴٧،٠٠٠ کسان ننګرهار واليت ته والړل، مرکزي سيمې ٠٠٠،١١۵

که چيرې تاسو .  کسان د لوګر واليت ته والړل١٠،٠٠٠ ته راغلل او نږدې  کابل واليت او کابل ښار٣٣،٠٠٠

کوالی شم په دې هکله نور تفصيالت هم وړاندې کړم، همدرانګه موږ د ولسواليو ئ نورو معلوماتو ته اړتيا لر

ار ال هم ستاسو د پوښتنې په اړه چې د ستونزو په هکله ده بايد ووايم چې دا ک. د کچو په اړه هم معلومات لرو

دا ځکه چې موږ په کله د رضاکاري د اصولو په واقيعت اصرار کوو، موږ فکر کوو چې د . ستونزمن کيږي

هغوي له خپلو خپلوانو، . خلکو په اړه ښه قضاوت هلته کيدای شي چې د هغوي د کورنيو ګټې نغښتې وي

 پريکړه وکړي چې آيا بيرته هغوي کوالی شي د خپلو ارزونو پر بنسټ. دوستانو او شبکو سره اړيکې لري

  . والړ شي او که څنګه

  

 يو خنډ چې افغانان ورسره مخامخ دي هغه ټولنيز وضعيت او د کار نشتوالی دی، آيا تاسی :آی آر آی بی 

داسی فکر کوئ چې نړيوال کنفرانس به په يو ډول سره د بيرته راستنيدونکو خلکو د ټولنيز اقتصادی او 

   پر موضوع بحث وکړي او د هغه لپاره الره هواره کړي؟همدارنګه د کار موندلو
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 يو شی چې موږ به په کنفرانس کې تر سره کړو، هغه دا دی :د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري

چې د افغانستان حکومت به د بيرته راستنيدونکو او د ټولنو سره د بيا يو ځاي کيدلو ستراتيژي، د افغانستان د 

ختيايی ستراتيژی متاسی ټول پوهيږئ چې د افغانستان د ملی پر. يايی په ستراتيژی کې روښانه کړيملی پراخت

 د ۍ ستراتيژې او ډونرانو د دغهپه پاريس کې د جون په مياشت کې نړيوالی ټولنی او ډونرانو ته وړاندی شو

به د  افغانستان د حکومت لپاره موږ هيله مند يو چې کنفرانس .  بليونو ډالرو ژمنه وکړه٢١پلی کولو لپاره د 

مالی او تخنيکی اړتياو ته، د افغانستان د ملی پراختيايی ستراتيژی پروګرامونو ته او دا چې دا ټول به په څه 

ډول د دی امر په تامينولو کې مرسته وکړي چې افغانان بيرته راستانه او په خپل هيواد کې په دوامداره ډول 

  . ميشت شی، پام وکړي

  

 زه غواړم چې له تاسی څخه د خپلی خوښی د اصولو په هکله وپوښتم، سږ کال دغی مسلی ته :آزاد ژورنالست

. و له امله امنيتی پيښ د هم ي ايښ، لومړی د کمپونو تړل، او ېپه کومه پيمانه د ځينو پيښو په واسطه ننګونه شو

ته يو څه معلومات راکړئ، که چيری تاسی د ه مالهمدارنګه هيله کوم چې د داخلی بی ځايه شوو کسانه په  هک

 توانيدلی خپلو اصلی مينو ي کړي چې نه د ې لرئ، آيا تاسی هغه شميری هم ګډ هغه  وګړو په هکله٢٣۵٠٠٠

  و بيالبيل الملونو او دليلونه څه دي؟کيدشی او په دغه شميره کې د بی ځايه  ستانه ته ور

  

 د پوښتنی د لومړي برخی يعنی د خپلی خوښی د اصولو په :ريد کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشن

يو هيوادونو کې د افغانانو شتوالی او د بيرته راستنيدونکو د ډځواب کی بايد ووايم، د افغانستان په ګاون

ه ګوريو د ستری شميری په نظر کې نيولوسره، موږ ډير قانع يو او د خپلی خوښی اصول تپروګرامونو او ک

 ورکوم ح پوښتنه ده، زه ترجيېد داخلی بی ځايه شوو کسانو په هکله بايد ووايم چې دا يوه پيچل. رعايت شوي

 په مستقل ډول موږ ته مراجعه یچې دغی پوښتنی ته په يو بل وخت کې ځواب ووايم او يا تاسی کوالی ش

 کې ه چې په ياد زه فکر کوم چې دا ډيره مهمه د. وکړئ او موږ به تاسو ته توضيحی معلومات وړاندي کړو

، ۍوساتو چې د بی ځايه شوو کسانو دغه وضعه تر هغه ځايه چې زه خبر يم د ګاونډيو هيوادونو په سخاوتمند

  . کلونو راهيسی په بی ساری توګه دوام لري٣٠حوصله او زغم  سره له 

  

 ځينې شړل شوي افغانان بيرته يو شمير ګاونډيو هيوادونو ته د بې کارۍ او امنيتي ستونزو له امله :افغان غږ

چې زيات شمير کسان به د تګ لپاره ئ که چيرې وضيعت په همدې شان دوام وکړي، آيا تاسو فکر نه کو. تللي

  اړ شي؟ 

  

 به په دوو هيرب چې ما د مخه هم وويل راتلونکی  لکه څنګه:د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کميشنري

زموږ د هيلو يوه برخه په دې کنفرانس پورې چې په . فکټورونو امنيت او اقتصادي فرصتونو پورې اړه ولری

کابل کې به په دې نږدو کې داير شي تړلې ده، موږ به وکوالی شو چې په ټوليز ډول دغو الرو چارو ته 

واد کې د جلب او جذب ظرفيت لوړ کړو، که نه نو هغه وضيعت چې تاسو يې وګورو او څنګه کوالی شو په هي

  . يادونه وکړه ښايې پر لوړيدو شي
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 کال ٢٠٠٢ آيا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری دفتر داسی آټکلی شميری لری چې د :بحص هشت

، آيا تاسی  ده يې کړي چې ميشت شی او د بيرته تګ پريکړه لي توانيديڅخه وروسته هغه کډوال چې نه د

  داسی شميری لرئ؟

  

 نه موږ داسی شميری نه لرو، دا ځکه چې موږ په حقيقت کې :د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري

د ساری په توګه کوم خلک چې ايران ته پرته ال پاسپورت . د دا ډول معلوماتو د ټولولو رسمی ذرايع نه لرو

په عين ډول کوم خلک چې پاکستان ته ځې نو . لوماتو د ټولولو رسمی منبع نشته نو د مع يڅخه د پولی تيريږ

  .د معلومات رسمی سر چينی نشته، خو بايد وويل شی چې د وګړو خوځښت مهم دی

  

  

  

  


