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خه زياتو راستنيدونکو د سرپنا ۵٠٠٠٠ کې له ٢٠٠٩په  ې ديمرستې ه     تر السه ک
رام په ٢٠٠٩د  رو ملتونو عالي کميشنری د سرپنا پرو والو لپاره د مل  ٢٠٠٩ کال په پای ته رسيدو سره د ک

ي او د هغو کسانو لپاره چې په داخلي  وال ورته راستني ي چې زيات شمير ک ي کې په هغو واليتونو کې بشپ
ولو دير زيانمنيدونکی د ايه شويو کسانو کې تر  ن د سرپنا مساله د . يبې مکو، کارونو او امنيت تر د 
والو لپاره ډيره مهمه اړتيا ده والو لپاره د . بېرته راستنيدونکو ک د دې حقيقت په درک کولو سره چې د ک

رو ملتونو عالي کميشنری د خپلې بودجې يوه زياته اندازه د سر ی نا مسالی ته پمل ی دهان   . ک
  

دې ٢٠٠٩ راهيسې د ٢٠٠٢له  رو ملتونو عالي کميشنری ن والو لپاره د مل  کال تر سپتمبر پورې د ک
ول هيواد کې په ١٩٠٠٠٠ ی دي چې په   زيانمنيدونکو بيرته راستنيدونکو کورنيو ته د سرپنا مرستې ورک

دې  ې ده١٫٢کليوالو سيمو کې ن ه پورته ک خه  يونو  ميل۴٫٣په دې شميره کې د .  ميليونو راستنيدونکو ور
دې  خه ن رو ملتونو عالي کميشنری له ٢۵راستنيدونکو  والو لپاره د مل ې ده چې د ک  ٢٠٠٠ ٪ استفاده ک
ې دي ه ٨٠٠٠ کې له ٢٠٠٩په . راهيسې برابرې  ک ه نا  خه ډيرې چې پالن شوې دي   ٧٠٠٠ سرپنا وو 

ې لپاره انتخاب شو   .ی دي او د جوړونې کار جريان لریکورن د 
  

وال رام به د راتلونکو دوو کلونو لپاره ادامه پيدا د ک رو ملتونو د عالي کميشنری د بيا ابادولو پرو و لپاره د مل
ور کې ي خصوصا د سرپنا په سک رام سره هم مرسته په هم دی ډول دغه اداره به . ک د حکومت له هغه پرو

مکې نل مکې ورکوي، چې  والو ته  ي چې هغو بېرته راستنيدونکو ک   . ريوک
  

رو ملتونو عالي کميشنری له  والو لپاره د مل خه را پدی٢٠٠٠د ک  ميليونو افغانانو سره مرسته ۴٫٣ له اخو  
ې ده چې په دې کې له  خه او ٣٫۴ک خه زيات له پاکستان  خه راستانه ٨۶۵٠٠ ميليونو   کسان له ايران 

  . شوي دي
  

اغلی نائ د زياتو معلوماتو لپاره مهرباني وک ئدر فرهاد سره له  ه ک ين   . اړيکه 
  

ه والړه شی کې ٢٠١۴باميان په   به پهبې سوادۍ    له من
يوالو موسسو په مالت د  و باميان د بې ليک لوست د باميانو د واليت حکومتي اداره د ن ی دی  کمپاين پيل ک

و کلونو کې وژغوري خه په راتلونکو پن   . سوادۍ 
  

ه د يوې اون په ترڅ کې د ١٧وبر په  کال د اکت٢٠٠٩دغه کمپاين د  ې ٢۴تر   کال د اکتوبر٢٠٠٩ نې  نې
رو ملتونو له خوا په باميانو کې د سواد د اون په نامه اعالن شوی ده  دا د ملرپو و ملتونو د هغو رې چې  مل

ي لو مالت دی چې په باميانو کې د سولې او پرمختيا په موخه ترسره کي   . هلو 
  

خ دې د باميانو  ندوي چې ن ر يو کې شامل ١١٠٠٠٠ه د معارف د رياست شميرنې  وون  زده کوونکي په 
ول نفوس دغ شوی دي چې د ای د    . سلنه جوړوي٢٠ه 

  
ای شوی دي او ال تر مخه يې دغه کار پيل  ولنې ډلې او نا دولتی موسسې د دغه کمپاين سره يو  د مدنې 

ی دی او کې د باميا. ک نی پ نو د پوهنتون محصلين او د ليسو زده کوونکي به د خپلو نالوستو په دغه لوم
ي و ته د ژمي د رخصتيو په مهال لوست ورک   . کورنيو غ

  
ري ملتونه د معارف  که چی دا مل ه د سولېخه مالت کوی  ت لرونکې وسيلې په تو  او د ال زيات پاي

تونو لپاره کار یپرمختيا د نو   .ول کي
  

يوال س   ازمان په ختي زون کې د تيتانوس په ضد کمپاين پيلويد روغتيا ن
يوال سازمان د ختي زون په  رو ملتونو د روغتيا ن  ولسواليو کې د تيتانوس ضد کمپاين د شنبې په ١٩د مل

ي٢٠٠٩/ ٢۴ رورځ د اکتوب رو ملتونو ورځ ولمان ه پيل ک چې د مل   .  نې
  

نی کمپاين هدف دا دی چې  ه ور ولو په عمر کې وي  ٢٠٠٠٠٠د پن و ته چې د ماشومانو د زي
ي رهار په . ورسي ې د نن ي، رودات، ( ولسواليو ٩دغه شمير  يا وشته، حصارک، خو اچين، ده باال، 

کې او د لغمان ) چپه دره،مره وروه او پيچ(او د کن واليت په دريو ولسواليو ) پور او دور بابال شيرزاد، ال
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ولو شپ ولسواليو ) ولت شاهد(واليت په يوه ولسوالی  ل، رول، نورمن(او د نورستان په  م، وامه، واي
ال کامديش، برګ لور واليتونه . کې دي) م   .  لري ولسوالی۵٠د ختي سيمی 

  
يوال سازمان او يونيسف  ارونکی او روغتيايې ٢٢٠٠٠د روغتيا ن  واکسيناتوران، سوپروايزران، 

ي ديکارکوونکي د کمپاين لپاره چمتو   .  ک
  

ی کمپاين دی او په ختي زون کې دويم کمپاين دی ی دې د. دا په دې کال کې د تيتانوس ضد لوم  واکسين لوم
ل لپاره په الره اچول شوي وو٢٠٠٨کمپاين په کال  ی  ی کمپاين په .  کی د لوم  کې پيل ٢٠٠٨ډول لوم

  . ووشوی 
  

رو ملتونو د و رو ملتونود مل ې په مناسبت د مل   مرستو چوکاټ معرفي شو د پراختيايی ر
رو ملتونو د  ستراتيژي تقويه کوي پرون ورځ پرمختيا د مرستو چوکاټ چې د افغانستان د ملي پراختيايی د مل

کينز له خوا ٢۴د اکتوبر په  ر جليل شمس او د يوناما د مرستيال وا ه په بادام باغ کې د اقتصاد د وزير ډاک  نې
  . اعالن شو

رامونو دغه چوکاټ ل لپاره معرفی شوی دی د افغانستان له انکشافي پرو ی   چې په خپل نوعيت کې د لوم
خه ٢٠١٠سره له    .  پورې مرسته کوي٢٠١٣ 

  
يتوبونو په حيث انتخاب شوی دی ورونه د لوم   : په دې چوکاټ کې درۍ مهم سک

  
  حکومت داري، سوله او ثبات -
 راکي توکو له پلوه خونديتوب او د عايداتو پيدا کول، ، د کرنيزو خومعيشيتد ژوندانه دوامداره  -
 روغتيا، تعليم، اوبه او روغتيا پالنه  -

  
د دې چوکاټ په بنا چې د افغانستان له حکومت سره پرې موافقه شوې وه په مربوطو پروژو به په راتلونکو 

يلورو کلون ي لور بيلونه ډالر ل   .و کې 
  

وابونه  تنې او    پو
  

ي، زه غواړم پوه شم چې آيا دغه :نور تلويزون ينې کارمندان لرې ک  داسې ويل شوي دي چې يوناما به خپل 
  پروسه ال تر اوسه پيل شوې ده او کوم لوړ پوړی چارواکي په دغه بهير کې شامل دی؟ 

  
مکی چې دا ئ اجازه راک. په دی اړه زياته کچه تيروتنه موجوده ده :عليم صديقيوناما،  نده ک ناما يو. ر

اکي و يوه افغاني . هي کارمند نه ليرې کوي او نه يې  ي اکنې چې موږ يې په اړه غ ل  اکنې او دوهم  دغه 
ري ملتونه د يو اين ډي پی. رهبري شوې پروسه ده اکنو موسسو ته د / مل ايليک د الرې د افغانستان د 

ذارۍ، لوژستيک او  رونو کې مالت برابرويار پالن   . په ډ
  
خه به ډيرې اسانې ويدو اکنو  او د  نی پ و د لوم ي اکنې چې په اړه يې غ ل  يوازې د دوو نوماندانو . هم 

اکنه وي اکنو خپلواک کميسيون د رايه اچوونې د مرکزونو شميره او کارمندان چې د دې . تر من به يوه  د 
نده سره د د دې کار د يوې برخې. کار لپاره ورته اړتيا ده تر غور الندې نيسي ر ه هغوي به په   په تو

و کارمندانو ته اړتياوي او کې به ل اکنو د . کارمندانو استخدام ترسره کوي او دا چې په دوهم پ موږ ته د 
ورۍ شته چې هغه به نه  ينې ک خه  ل  شوی دی چې د کارمندانو  خپلواک کميسيون له اړخه باور راک

ي اکنو د خپلواک ک. استخدامي ل نه موږ د  خه اوريد لي دي چې هغه به داسې کسان دوهم  ميسيون 
کيل دی ه په پام کې نه دی نيولی او يا هم په درغليو کې  خو دلته . استخداموي چا چې طرز العمل په سمه تو

ي ل نه استخدامي ورۍ هم شته چې هغه به دوهم    : ينې نورې ک
  

اکنو لپاره په کار ل   کې غير حاضر دي او هغه کارمندان چې پخپله نه غواړي په هغه کارمندان چې د دوهم 
ي او کې کار وک او به د بې . دوهم پ ورو چې دوهم پ په زياته شميره کې د کارمندانو تنقيص سره موږ 

ي ي ک ه د درغليو احتمال را اکنو خپلواک کميسيون دغه . نظميو امکانات او همدارن موږ هيله مند يو چې د 
يتلونکو شميرې په را و کی مشخصی ک   .و ور
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ن پوست اکنو کې برخه وا نه اخلي:واشن ر عبداهللا به د دويمې دورې په  ايې ډاک .  موږ اوريدلی دی چې 
ه فکر کو ون و نه او که چيرې دی ئ موږ غواړو پوه شو تاسې په دې باب  اکنو کی  ر عبداهللا په دی  داک

ی نو  اکنو قانونک ه بايد وشي؟ اساسي قانون او د  ه وايې چې     په دې باب 
  

دې رابطه لرو او دواړو د دې پروسې په باب :عليم صديقيوناما،  يمونو سره ن  موږ د کمپاين له دواړو 
ی دی اکنو به يوه يا بله موسسه يې انتقاد ک ې ده او د  نده ک ر نه  نې کله چې رامن ته . اندي دغه اندي

ې او منصفانه پايلی وي چې د دواړو نوماندانانو له خوا شوي رفع شوي دي او نتيجه يې ۍ دورې   د لوم
ي دواړه موسسې په دويمه دوره کې يو . ومنل شوې خه غواړو چې اجازه ورک موږ اوس له دواړو کانديدانو 

و چې دواړو خواوو ته د منلو وړ وي و موږ د دويمي دورې داسې نتيجې تر السه ک ي    . ای کار وک
  

ی په دې د داس ي، موږ فکر کوو چې بايد لوم اکنې و نه ک ې يوه حالت په باب که يو نوماند وغواړي چې 
اکنو د خپلواک کميسيون نظر وارو چې د داسې وضعې په موجوديت کې به قانوني حالت کوم وي دا . باب د 

ې ده او موږ ب له ک و  ان يوه پروسه ده چې افغانان يې په مخ بيايي، موږ دا خبره  اکنو با صالحيته ار ايد د 
و چې د يدې خاص ته اجازه ورک ۍ خبرې وک   .ې مسالی په باب لوم

  
ای شي، آيا د :راډيو آزادی ه ک و ی بايد  ينې غ اکنو د خپلواک کميسيون  ر عبد اهللا ويلی دی چې د   ډاک

ه شوې دی رو ملتونو له خوا په دې باره کې  او کې د امنيت . مل ی پ لپاره ډير اقدامات نيول شوی په لوم
ل به هم بين المللی وو ومره امنيتي اقدامات شته او ايا په دې    موجود وي؟ ناظرين ، د دويمې دورې لپاره 
  

ه ته راجع کووم کوم چی ما  زه :يوناما، عليم صديق تنې په بيا تاسو هغه  ن پست د پو واب کی ی د واشن
اکنو خپلواک موږ داسې شرايط درلودل چې د. وويل ۍ دورې پايلې ومنلې او د  واړو نوماندانو د لوم

ه سره کار کاوه يمونو د دې پروسې په مختلفو . کميسيون او د شکايتونو کميسيون په  د کمپاين دواړو 
اکنيزو وختونو کې په دغو موسساتو باندې نيوکې درلودلې او زه فکر کوم چې دغه وضعه په داسې  تودو 

ۍ دورې پايلې منلې دي او مبارزو کی  د تمې وړ ده، خو مهمه خبره دلته دا ده چې دې دواړو نوماندانو د لوم
ه سره همکاري درلوده موږ له نوماندانو سره خبرې کوو او موږ دوی ته ور په يادوو . دواړو موسساتو په 

اکنو پايلې ومني او دا چې دغه دواړه موس . سې همکاري سره ولريچې موږ غواړو دوی د دويمې دورې د 
خه خوښ يو چې د دويمې دورې د . موږاوس په دې مرحله کې يو موږ د امنيتي موسساتو د وروستيو تبصرو 

ي . اکنو لپاره امنيتي تدابير نيول شوي دي ندي ک امونه  انونه به امنيتي  موږ هيله من يو چې امنيتی ار
يو په دويمه دوره کې زيات شمير رايه اچوونکی  انونه کوالی شي تاسې . ون وک خو د هيواد امنيتي ار

ومره تياری نيولی دي ي او دا چې دوي  يوناما له داخله وزارت او . ته د امنيتی حاالتو په باب معلومات درک
اکنو لپاره د تياری په وخت کې له هغو سره  ه ويني او دويمی دورې د  د دفاع له وزارت سره په منظمه تو

ن دوره کې مرستې کوي يمونه چې په لوم يم په اړه، هو موږ غواړو چې هغه  ارونکی   د بين المللی 
ي ه ترسره کي ه تو اکنې په  و د افغانانو دا يقين پيدا شي چې    . حاضر وو دويمې دورې ته هم راشي 

  
ينې:سالم وطندار اکنو خپلواک کميسيون  ې ده چې د  نده ک ر نه  ر عبد اهللا اندي يو کې  ډاک  چارواکي په 

ر عبد اهللا بل شرط دا  ارنوالی له خوا تعقيب شي خو دوي اوس هم کار کوي او د ډاک کيل وو او دوی بايد د 
البريت هم  اغلی  ای شي او  خه ايسته ک اکنو خپلواک کميسيون درۍ تنه چارواکې بايد له دندو  و چې د 

اکنو خپلو   .اک کميسيون نه شي کوالی خپلواک پاتې شيويلی و چې د دوي په موجوديت کې د 
  

يمونه د يوې يا بلې موسسې په باب شکايت :يوناما، عليم صديق و چې د کمپاين دواړه   موږ وينو او پوهي
اکنو  اکنو پايلې منلې دي، چې د  ۍ دورې د  کوي خو کوم شي چې موږ ليدلی هغه دا دی چې دوی د لوم

ی ئ اجازه راک. ېدواړو موسسو له خوا اعالن شوي و اکنو هي يو غ ري ملتونه د  کاره ووايم چې مل په 
خه  ۍ دورې  اکنې بايد له لوم ه کوي خو موږ غواړو چې د دويمي دورې  و نه استخداموي او نه هغه 

اکنو له خپلواک کميسيون او په . بهتره وي موږ غواړو چې په دې دوره کې د درغليو اندازه کمه وي او موږ د 
اکنې دې اکنو له نورو موسساتو سره خبرې کوو او له هغو سره مرسته کوو چې د دويمې دورې   هيواد کې د 
ه دي چې موږ پ اکنو په وروستيو پايلو باندې باور وشي او دا هغه  و د دواړو نوماندانو د  اکې او شفافي وي 

  . اوس زور ور باندې اچوو
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ه تاسې اوس د دواړو :اژانسد پژواک خبری  نو خبره ياده ک نې . کانديدانو د اندي موږ غواړو چې دغه اندي
ندې شي ر ر عبد اهللا د انکار په . نورې هم  نې د ډاک ايتالفي حکومت په باب او اړه دي او يا د ايا دغه اندي
ه په باب دي نو په باب پوه شو. که د بل  يمونو د اندي   . موږ غواړو د دغو 

  
ندوي. سياست مدار نه يم زه :يوناما، عليم صديق ر نې  نې له موږ . سياست مداران اندي ينې دغه اندي

زه .  چې موږ له دواړو کانديدانو سره خصوصي مذاکرې درلودېئسره شريکې شوې دي، تاسې به دا ومن
ايې  ي چې دوی يې  يا سره شريکې ک نې له مي يمونه به په خوشحالی سره هغه اندي يقين لرم چې دواړه 

يمونو سره ووين. يولر ه ئ  او د هغوي له خولې واورئزه تاسې ته وړانديز کوم ې د کمپاين له  چې دوي 
نې لري   . اندي

  
اکنې هم ازادې نه دي، تاسو په دې :ونيد سبا تلويز او  ينو سکتورونو وييلی دي  چې د دوهم پ  د افغانستان 

ه وړاندوينه کو   ؟ ئاړه 
  

ی استازی د هغې وينا ئ هي تاسو پو:يوناما، عليم صديق ان ې مسلې په اړه زه تاسو ته د  ان چې د دې 
ې وه چې په هغې کې وييل شوی دي چې دا  ريفرنس درکوم چې د دې بهير په اړوند يې ډيره موده وړاندې ک

اکنې نه وي ۍ کوم هيو. اکنې به اسانې  اکنې دي چې د ن ولو ډيرې پيچلې او ستونزمنې  اد دا غالبا تر 
  . ورسره به دغه شان وخت کې مخ شوی وي

  
اکنې ترسره کوو نه  ار کې  که زه فکر کوم چې دا مهمه ده چې موږ . ژنيو کېپه موږ د کندهار په نوی  نو 

لوپه اړه واقعبين و اوسو و،  خو موږ بايد د. د هلو  ت ورک اکنو موسسو ته د دې کريدټ او درن دې هيواد د 
ول بهير کې موږ واوريدل چې دا ممکنه نه ده، هغه ممکنه نه .  درلودالی دیچې په دغه بهير کې يې په دغه 

ي او لپاره روانې دي دا ترسره کي ک سره د دوهم پ   . ده، خو موږ دلته يو او تيارۍ په چ
  

ي ی او ورسره مقابله کي ونې را او کې نن اکنو ته دوه اون پاتې دي، او موږ غوا. په هر پ ل  ړو د دويم 
ل لپار او کې مو وليدلې ه چې د دوهم  ی پ اکنو ته چې په لوم اکنې ولرو نسبت هغو  ې، پاکې او  سوچه  

تيا نه  اکنو د موسسو سره په دې هيواد کې د مالت په برخه کې نيم رو ملتونو له اړخه د  او دلته به د مل
و چې تر ممکنه حده غ او کې ولرووي،  اکنې په دوهم پ   .وره 

  
لويزيوند  انه نه دي او يا تاسو په ماهرانه ډول غواړی چی :تمدن  تنی رو م چی زموږ پو  زه نه پوهي

ي کوم چی موږ غواړو واب ور نه ک کو ته  تی او هغه مهمو  خه وت واب  نی چی . زموږ د  کومی اندي
و په اړه دی چی په ر عبداهللا يادوی د ادارو په اړه نه دی بلکه د هغه و هغی د .  دی ادارو کی کار کويډاک

ي دي، موږ غواړو چی د يوناما په دريز پوه شو پوړو چارواکو نومونه هم ياد ک   . يو شمير ج
  

ه ک :يوناما، عليم صديق ي چی دا په ډا اکني نه . ورا ول  رو ملتونو  اکني دي دا د مل ول  دا د افغانانو 
مارو نه يی نيسو. دي وک په کار  ه کوالی شم چی کو. موږ نه  ه شوي نه وي نو   چيری دا خبره په ډا

م نده ډول بيان ک ر   . پس له کنفرانس دا مسله تاسو ته په 
  

لو تفصيل راکئ کوالی ش:بی بی سي يوالو هلو  اکنو د بيا جوړيدو په اړه د ن ه دي او د .. ئ د  زيرمې 
ای شي؟  ومره پيسې ورک   اکنو د بيا دايريدو لپاره به 

  
ولې پروسې لپاره :وناما، عليم صديقي اکنو د   ميليونه ډالره بودجه چمتو شوې وه چې دې کې ٣٨٠ د 

او شامل دي نی او دوهم پ م. لوم . د مرسته کوونکو په برخه کې زه دغه معلومات نه لرم چې وړاندې يې ک
يوروسته خو که چيرې تاسو موږ سره  رو ملتونو د  به دغه معلومات تاسو تهیخوپه نو ئ وغ  د مل

وپرمختيايې پرو خه درک اکنو له پروژې    .رام د 
  

لويزيونطلوعد  ی ډول خپل نئ آيا کوالی ش:  ان اکنو د خپلواک کميسيون په اړه ظ موږ ته په  ر د 
ه چې په پراخو درغليو پورې اړه لري چې په تنوواياست، ايا دا په ري ه؟ او هغه  ن ې ډول خپلواک دی يا 

او کې شوې دي، آيا تاسو فکر کولوم او کې به رايه ورکوونکي زيات وي؟ ئ ی پ   چې په دويم پ
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ه ته چی ما:يوناما، عليم صديق اکنو د خپلواک کميسيون په اړه هغه  نې .  وو، وويل د  موږ دا منو چې اندي
اکنو د نورو موسسو په ا ر د  اکنو د خپلواک کمسيون په اړه، م ړه، او دا به دې پورې اړه شته، نه يوازې د 

خه اور يم  نې لريئ لري چې تاسو د کمپاين د کوم    . چې هغه د کومې موسسې په اړه اندي
  

ی استازی  ان او کې وليدل شو مني، يوه نکته چې د  نی پ وک بې نظم او هغه فساد چې په لوم هر 
ه کې چې د امنيت په شورا کې تير) کای ايده( ه له خوا په هغه غون ه تو ه مياشت وه او يا ده شوه دا په 

ندوي موږ هم دا ډير په وضاحت سره د دې پروسې په پيل کې ويلی و، چې دا به د افغانستان لپاره ډيرې . ر
ي اکنې وي چې په دې وخت کې ترسره کي اکنې دي چې د افغان موسسو له خوا . ستونزمنې  ن  يی دا لوم

ی ار کې لکه چې ما وويل دا . مشری کي ار او يا د هلمند په نوی  اکنې دي چې د کندهار په نوی  هغه 
ار کې ونو . وشوې او نه هم د ژنيو په نوی  ونو سره سره، د خن خو ډيره مهمه نکته دلته دا ده چې موږ د نن

او پايلې لرو چې د  ی پ   .کمپاين دوو سترو اړخونو منلې ديسره موږ د لوم
  

وک نه غواړي چې هغه او کې وياو هي ی پ ل بيا تکرار شي چې په لوم موږ به د افغانستان د .  درغل يو 
ه  و په دې لن او لپاره تيارۍ ولري  اکنو د دوهم پ و هغوي د  و  وانو موسسو مالت ته دوام ورک دغو 

اکنې ولرو او    . موده کې پاکې او شفافې د دوهم پ
  

ه د زموږ لرليد دا دی چې وروستن پايلې ولرو چې  تونې تو د دواړو نوماندانو له خوا ومنلې شي او په ري
ي   . افغانستان د خلکو د ارادي تمثيل وک

  
   
  

---------------------------------------------  


