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ه  توتاسنه نوالاعو څ ی یوسر ک ړیومله پ. ایمت وغالساښه ر  تهوټولسو ، تايرپه خو ار مهس :مانايو
  . میوواب ځوا تهنو ښتپوسو استه ی سرښه خوپبه ی پسورو ام ووی کاندوړ
 

  ی زکاچه ستار
  

کله چې په کندهار کې يې د خلکو د د بې احساسه وژنې په ه يوناما د آغلې ستاره اچکزۍ د پرون ورځې
آغلې ستاره يوه زړه وره ښځه وه، نوموړې د کوم ډار نه . خدمت کولو لپاره ځان وقف کړی وه خواشينې ده

  . پرته د هيواد په نا امنه سيمو کې د خپل هيواد لپاره کار کاوه
  

 په وړاندې نه درناوي په ډاګه رود دغه بې عاطفې عمل مسوولو کسانو د هيواد د ريښتينې وياړ او دود او دست
  . د داسې ډارن عمل لپاره هيڅ ډول توجيه نه ليدل کيږي. کړ
  

  . يوناما د کندهار واليت قانون پوه آغلې ستاره اچکزی ناسمه او عمدي مړينه په کلکه غندي
  
 کی دخت  وسختدی په  دریمهږ وزم  اواستوي ينيواشخمله ه ا لېنړيی مد دی و کتونلو مګره ملول پټ ږمو
  . دهه و سرګرل مداو ي رنوک د زیکچا غلیآ
  

  د ګوزڼ د خونديوالی او معافيت درې ورځنی کمپاين 
 
  

 واليتونو کې پرون د عامه روغتيا د وزارت له خوا د نړيوال روغتيايې سازمان او يونيسف په ١۵د هيواد په 
  . مالي مالتړ د ګوزڼ د خونديتوب په موخه د ګوزڼ کمپاين پيل شو

  
دا کمپاين د مصونيت د بشپړونکی کمپاين په دوام ترسره کيږي او موخه يې د هيواد په د ننه کې د ګوزڼ د 

  . يروس د راتلو مخه نيول دیيروس د خپريدو او همدارنګه د ګاونډيو هيوادونو څخه د دې وو
  

ورځنی  ېر څخه زيات واکسين لګوونکی د ګوزڼ د واکسين په دغه د٢٠،٠٠٠د عامه روغتيا د وزارت د 
تر پوښښ  ميليونه ماشومان ٣ کلنو څخه ټيټ عمر ماشومانو نږدې ۵کمپيان کې برخه لري او تمه کيږي چې د 

  . الندې ونيسي
  

نن موږ په دولت ضد عناصرو غږ کوو څو واکسيناتورانو ته اجازه ورکړي چې د هلمند واليت د نادعلی او 
يروس په وړاندې هغوي حق لري چې د ګوزڼ د ناروغۍ د و. نوزاد ولسواليو ماشومانو ته واکسين ولګوي

  . معافيت حاصل کړي
  
  

   د مارچ د مياشتي لپاره د نړيوال خوراکي پروګرام د خوراکي توکو ويش
 
  

د مارچ په مياشت کې، نړيوال خوراکي پروګرام د کار لپاره د خوراکي توکو د پروګرامونو له الرې د 
 ناروغانو او د هغوي د کورنيو سره او همدارنګه د ٣٠،٠٠٠ څخه زياتو کسانو سره، د نری رنځ د ۵۶٠،٠٠٠

 زده کوونکو ۴۶۵،٠٠٠ زياتو کسانو او د ۵٠٠،٠٠٠ خوراکي توکو د ويش د پروګرامونو له الرې د عمومي
  . سره په ښوونځيو کې د خوراکي توکو مرستې ترسره کړې دي

  
 ميليونو وګړو سره مرستې ترسره ٨٫٨ کال په جريان کې به نړيوال خوراکي پروګرام په هيواد کې د ٢٠٠٩د 

  . کړي
  

ي پرورګرام وياند له موږ سره نن دلته دی او د کنفرانس په پای کې به د مرکې او پوښتنو د نړيوال خوراک
 . لپاره ستاسو په خدمت کې وي
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   روغتيايې واحدونو څخه وروسته پاتې کليوالې ټولنې ګټه اخلي ندهځرګد نوو 

  
روغتيايې خدمتونو د لږو خدمتونو څخه برخمنې کليوالې ټولنې به په ليرې پرتو کليوالو سيمو کې د بنسټيزو 

 روغتيايې واحدونه د هيواد په ندهځګر١۵) يو اين ايف پی ای (ګهپاند ملګرو ملتونو د نفوسو . څخه ګټه واخلي
روغتيايې واحدونه به دا باوري کړي چې  روغتيايې خدمات دغه .  ولسواليو کې ځای پر ځای کړې دي٢٨

روغتيايې مرکزونو څخه د باندې کليو چې د روغتيايې روزل شوو مسلکي کسانو له خوا برابريږي هغه به د 
  .  کال په ترڅ کې به ليرې پرتې سيمې تر پوښښ الندې راشي٢٠٠٩د . ته پراخه شي

 
  

   لې ده و د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کميشنري د پخپلې خوښې راستنيدنه د لږ وخت لپاره ځنډ
  

په شمال لويديځې صوبې د پيښور په ښار کې د د معمول سره سم د مراقبت په موخه د پرون څخه د پاکستان 
  . افغانانو د خپلې خوښې د راستنيدنې مرکز چې د يو اين ايچ سی آر په مرسته کار کوي خپل کار ځنډولې دی

  
  . موږ هيله لرو چې دغه مرکز به په راتلونکو ورځو کې بيرته پرانيستل شي

  
هغه ثبت شوي افغانان چې غواړي د خپلې خوښې د راستنيدنې دغه مرکز ته ورشي ورته خبر ورکول کيږي 

يو اين ايچ سی آر به افغانان د دې څخه خبر کړي کله چې د . چې د نوې اطالع پورې هلته مراجعه و نه کړي
  . بيرته راستنيدنې پروګرام د پيښور د حيات آباد د مرکز څخه بيا پيل شي

 
  

  چکالۍ څخه اغيزمنو شوو کورنيو مرسته تر السه کړه د و
  

 ۶٠٠ ټنو او يا ٣٠د وچکالۍ له امله درې سوو بيځآيه شوو کورنيو چې د يوناما له خو ايې پيژندنه شوې وه د 
  . بوجيو اصالح شوي تخمونه د بلخ د واليت د شولګرې د ولسوالۍ په نوی قشالق کې تر السه کړي

  
 جريبو ځمکې لپاره کافي دي، دغه مرسته د جی ٧٫۶ تر السه کړل چې د امه تخم کيلو ګر١٠٠هرې کورنۍ 

ډيرو کورنيو سمالسی د هغو کرکيله . ټي زيډ له خوا د يو اين ايچ  سی آر سره په همکارۍ کې برابره شوې وه
  . پيل کړله څو چې د اوسنيو بارانونو څخه ګټه واخلي

  
د خپلې هستوګنې اصلي ځايونو ته راستانه، خپلې ځمکې وکري دې امکان برابروي چې  دا دغو کورنيو ته د

دغو بيځآيه شوو  يو اين ايچ سي آر د نورو فعالينو سره هڅه کوي چې د. او يو ځل بيا پخپله خود کفاء شي
  .کسانو لپاره د پايښت لرونکې حل الره ومومي، هغوي  چې د جګړې او وچکالۍ دواړو له خوا ځپل شوې دي

 
  

  رستو د پروګرام د ويش په اړه نوې معلومات د بشرپالنې د م
  

 زيانمنيدونکو کورنيو ٢٠٠ د هغه واليت د زيباک په ولسوالي کې له د کډوالۍ نړيوال سازمان په بدخشان کې
د کډوالۍ نړيوال سازمان دفتر په هرات کې د دې . سره په کورونو کې د ضروري وسايلو مرسته کړې ده

 سيالب ځپلو کورنيو سره په کورونو کې د ضروري وسايلو مرسته ٢٧٠ له واليت د کوشان په ولسوالي کې
  . کړې ده

  
 سيالب ځپلې کورنۍ ١٧٠د حوادثو په ضد واليتي کمېټې د هرات واليت د کوشان او غوريان په ولسواليو کې 

 تشخيص کړې دي او نوموړی سازمان د دې کورنيو لپاره د سيالب ضد کورنی وسايلو مرستې تيارې کړې
  . دي چې په راتلونکو اونيو کې به ورته وويشل شي
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 زيانمنيدونکو کورنيو سره د ژمې د ضروري وسايلو ٣٢٠په شمال ختيځ کې د کډوالۍ نړيوال سازمان له 
.  کورنيو سره د غير غذايې موادو مرسته وکړه٣٢٠مرسته کړې ده او د تخار، کندز او بغالن د واليتونو له 

  . واکو له خوا له يوې سروې څخه وروسته پيژندل شوې ديدغه کورنۍ د محلي چار
  

ي په بنسټ د کډوالۍ نړيوال سازمان د بشرپالنې د مرستو پروګرام په افغانستان کې د بشري اړتياوو او همکار
  . خپلې مرستې وړاندې کوي

  
  

  د تخار په واليت کې د سرحدونو د تنظيم د چارو سمبالښت 
  

 د مشروع تجارت يوه مهمه الر ده ډير د تخار په واليت کې به چې د تجارت لپاره ډير مناسب شرايط لري او
دې ادارې د ودانۍ کار د آی خانم په غاړه د تخار  ژر د سرحدونو د تنظيم يوه اداره په کار پيل وکړي، د

دغه کار د افغان حکومت د . واليت په شمال ختيځ برخه کې چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري پيل شوې دی
  .  د ښه کولو او مشروع تجارت په بهتره کولو کې يې کويهغو هڅو له ډلې څخه دی چې د پولو

  
د دې نوې ادارې جوړيدل به له دې سره مرسته وکړي چې په تدريجي ډول ګمرکي چارې بهبود پيدا کړي او 

  . په دې وسيله به په ملي کچه د ګمرکونو د عوايدو په راغونډولو کې زياتوالی راشي
  

د دفترونو، کورونو او ګودامونو په ګډون جوړيږي او دغه راز ګمرکي په دې پروژه کې بنيادي ساختارونه، 
  . چارواکي او سرحدي پوليس به په الزمو وسايلو سمبال شي

  
او د ماليې وزارت د  (UNOPS)پس ادغه پروژه د جاپان د حکومت په مالي مرسته جوړيږي او د يون

  . يګمرکونو د رياست او د تجارت د وزارت په همکاري به تطبيق ش
  

  .  کال تر اګست څخه د مخه پای ته ورسيږي٢٠١١د جوړولو او روزنې ټول فعاليتونه به د 
  
  

  د ايډز د ناروغۍ مخنيوی او په افغان کډوالو کې په نشه يې توکو روږدو کسانو لپاره روغتيايې خدمتونه
  

په دې وروستيو وختونو کې د ايډز د ناروغي د مخنيوی او په ايران او پاکستان کې د افغان کډوالو او 
افغانستان ته د راستانه شويو افغان کډوالو په منځ کې په نشه يې توکو روږدو کسانو د خدمتونو لپاره يوې نوې 

  . پروژې په سيمه ييزه کچه کار پيل کړې دی
  

ې په نيمه سيمه ييزه کچه نوښت طرح او ادامه ورکړي څو د ايډز د ناروغۍ د بشپړې د پروژې هدف دا دی چ
مخنيوی او هغه خدمتونه تقويه او يقينې شي چې په ايران او پاکستان کې د افغان کډوالو او افغانستان ته د 

ي او يا د هغو راستنيدونکو کډوالو په منځ کې هغو کسانو ته په نظر کې نيول شوی چې نشه يی توکي تزريقو
  . په استعمال روږدي دي

  
دغه نوښت به د دريو ملکونو د حکومتونو په مټه او د نشه يې توکو سره د مبارزې او د کډوالو د چارو 
وزارتونو او دغه راز د يو اين ايچ سي آر د کډوالۍ نړيوال سازمان او د يو اين ايډز په نژدې همکاري ترسره 

ه د سرحد په اوږدو کې او په پاکستان او ايران کې د افغان کډوالو لپاره د اوسيدلو شي، چې د افغان کډوالو لپار
په لويو سيمو کې او په افغانستان کې د راستانه شويو افغان کډوالو په سيمو کې د ايډز د ناروغۍ د بشپړې 

  . مخنيو او نورو خدمتونه ورسيږي
  
  
   :هخبر وبونواځ  اونوښتوپد 
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د ځينو .  د ملک په يو شمير ولسواليو کې د امنيتي اوضاع په اړه ډيرې انديښنې موجودې دي:د نور تلويزيون
که دغه نا امنۍ په نظر کې وساتو ددې امکان شته چې په ټول ملک .  ولسوالۍ نا امنه دي١۵۶منابعو په قول 

  کې عمومي ټاکنې سرته ورسيږي؟ 
  

په دې وخت کې په رښتيا هم ډيره ګرانه ده چې ووايو . ې پوښتنه له ډيرو نورو خلکو سره هم شته ستاس:يوناما
کوم شي چې موږ په هغه ټينګار کوو دا . ايا نا امني به د ټاکنو په رانږدې کيدو سره ادامه پيدا کړي او که نه

 ټولې هڅې سره يو ځای کړي څو ومت په ګډون بايدکدی چې ټول فعالين د نړيوالې ټولنې او د افغانستان د ح
موږ بيا هم په دې ټينګار کوو چې نړيواله . په ټول هيواد کې ټاکنې د امن او اطمينان په فضا کې ترسره شي

دې ژمنه کړې ده چې د افغانستان له حکومت سره به د ټاکنو لپاره د امنيت په برابرولو کې مرسته  ټولنې د
  . کوي

 زما لومړۍ پوښتنه د يو اين ايچ سی آر په مرسته د خپلې خوښې د راستنيدو د پروګرام :افغانستان ټايمز
او زما دويمه پوښتنه د نړيوال خوراکي پروګرام د بودجې په باره کې ده او څومره . بندولو په باره کې ده

  بودجې ته اړتيا ده؟ 
  

ب صوبې، پيښور کې د افغان کډوالو لپاره  ستاسې د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د شمال غر:يوناما
  . د خپلې خوښې راستنيدو پروګرام له پرونه راهيسې د عادي مراقبتي چارو په وجه په موقت ډول بند شوی دی

  
 ميليونه خلکو ٨،٨دې کال په موده کې  ستاسې د دويمې پوښتنې په ځواب کې، د نړيوال خوراکي پروګرام به د

تير کال په پرتله سږ کال به ډير زيات شمير خلک غذايې مرستې تر السه کړي د . ته غذايې مرستې ورسوي
دې يو دليل، د نورو عواملو تر څنګ، دا دی چې د غذايې موادو بيې لوړې شوې دي او په افغانستان کې  او د

   .تير کال وچکالي ډيره وه
برخه کې بايد وويل شي چې د بودجې په . شيل يشوو مټريک ټن غذايې مواد به ٣١٧٠٠٠په نظر کې دی چې 

که څه هم نړيوال خوراکي ی ړکدې کال تر پايه زيرمه   ميليون ډالر د١۴،۴نړيوال خوراکي پروګرام بايد 
 کال د جوالی د مياشتې غوښتنو ته ځواب ووايې چې د وچکالۍ او ٢٠٠٨لودې چې د رپروګرام کافي منابع د

  . لوړو بيو له امله شوې وې
  
نو په اړه ده، پرون ځينو نوماندو د رای ورکوونکو د ثبت د پروسې د ټاک زما پوښتنه د ټول :دیآزاديو ار

روڼوالی د نه شتون په هکله خپلې انديښنې څرګندې کړي، هغوي دا هم وويل چې حکومتی دستګاه د دې 
موخې لپاره ناوړه کارول کيږي، په دې هکله د يوناما دريځ څه دی؟ آيا تاسو د ټول ټاکنو د نظارت کولو لپاره 

  ؟ ئ پروګرام لرکوم
  

 لکه څنګه چې تاسو پوهيږي دغه ټول ټاکنې به د ټول ټاکنو د خپلواک کميسيون له خوا تنظيم شي، د :يوناما
دې خبرې څرګندول ډير ضروري دی چې دا ځل به ټول ټاکنې د يوناما او د ټول ټاکنو د تنظيم د ګډ بورډ له 

و ورو ن اهټولنی نمد ،وينرظنا، بوازاحاسی سي د ی چیلررخه ری به کاو يکنوټال ټود هم ناما يو.خوا تنظيم نشي
م  سپهنی اک ټټول کیه  پچیی  ش تهځنرا ميال پيراچو اسی دو څتر ي کو ځایيو سره ونو دنهااو نو پووګر

.  لرونکې ويارعتب ا روڼې، عادالنه اوموږ غواړو چې دغه ټول ټاکنې .يشره تر سه وګی تريالاو ب ترډول 
  . موږ ټولو افغانانو ته وايو چې دغه ټول ټاکنې ستاسو لپاره دی، دغه ټول ټاکنې د افغانستان د پرمختيا لپاره دي

  
مستقيم ډول د طالبانو تر ا  سلينه په مستقيم يا ن۵٠ داسې راپورونه شته چې ګواکې د هيواد :نګاه تلويزيون د

  ه يوازې غواړم پوه شم آيا يوناما دغه شميرې مني يا څنګه؟ ز. واک الندې دي
  

موږ نشو کوالی د داسې راپورونو په اړه .  زه د دغو شميرو د سرچينې په هکله معلومات نه لرم:يوناما
زه . تبصره وکړو، خو ځينې کسان ښايې زما سره د دغو راپورونو د ناسموالی په هکله يو شانته نظر ولري

راپورونه تصديق  ی شوغهالبمې ددغو سرچينو راپورونه دې سم وي، موږ نشو کوالی دغه فکر نه کوم چ
  .کړو

  
 آيا يوناما فکر کوي چې د اهل تشيع د شخصی احوال د قانون په اړه به توافق راشي؟ له هغه ځايه چې :رنايا

هيوادونه يوناما په دغه مثلث کې يو له تصويبوونکو زاويو څخه ده، په بله زاويه کې افغان حکومت او ځينې 
  او نړيوال سازمانونه دي، آيا د دغې مسلې به اړه د تفاهم امکان شته؟ 
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ملګري .  لکه چې تاسو وويل دغې ستونزې د افغانستان د ننه او د باندې بحثونه راپورته کړې دي:يوناما

دلته د ځينو . دهد دې المل دلته د ټولو افغانانو د حقونو مسله . ملتونه د دې مسلې په اړه ډيره انديښنه لري
نه لري، په تيره بيا د ښځو په وړاندې د هر ځانګړو موادو په اړه انديښنه شته چې د نړيوالو ژمنو سره سمون 

ډول تبعيض د له منځه وړلو د کنوانيسيون او يا هم کيدالی شي چې د افغانستان د اساسي قانون سره سمون ونه 
  .لری
چې ولسمشر د دغه قانون د سره کتنې حکم کړی ئ دې څخه خبر ولرتاسو کيدای شي د . دې امکان شته دلته د
اجرااتو انتظار ولرو چې ولسمشر د دغه قانون د بيا کتنې لپاره په دې پړاو کې به موږ د هغو ادارو د . دی

  . موږ په دې نوره تبصره نه کوو. موږ ددې په انتظار کې يو. موظف کړي دي
  

 د ای ايف پی سره په يوه وروستنۍ مرکه کې د سی آی ای د سازمان مشر وويل، د متحده اياالتو :کليد راډيو
آيا په افغانستان کې دا . ولسمشر بارک اوباما سی آی ای ته دنده سپارلې چې د نړۍ په کچه ټول زندانونه وتړي

   کټګوري کې راځي؟ ډول زندانونه موجود دي او آيا د بګرام بندې خانه هم په دې
  

 تنهښپوخه  څولتدو د الت ايادهمتح د  يااو ایی سی آد له خپاسو ی تی چ وداه ښه ب چیم کووکر زه ف :يوناما
لکه څنګه چې تاسو . يی دول کرنتپه کو کونواځفی التيا د انزندام بګرد چی ي يږوه پتاسواو . يي وکړ

ملګري ملتونه د متحده اياالتو د ادارې د . پوهيږي د متحده اياالتو ولسمشر د ګوانتامو د زندان د تړلو امر کړی
  . دغی پريکړې ستاينه کوي، تمه کوو چې ورته اقدام په بګرام کې هم ترسره شي

  
 ستاسې نظر د ډله ييزو قبرونو  او ددغو جنايتونو د عامالنو په اړه او ددې واقعيت په برخه کې :صدای افغان

چې ولسمشر حامد کرزی د ې وروستيو کې وويل چې خلک بايد  تير په اړه فکر و نه کړي بلکې د راتلونکې 
، چې څوک ددې مسووليت ئه اړه، تاسو څه فکر کواو په کندهار کې د شورا د غړې پ. په اړه فکر وکړي

  لري او يا هم ددغې وژنې مسووليت يې په غاړه اخيستې وي؟ 
  

   :يوناما
 پيښې شوې دي، هستاسې  د لومړۍ پوښتنې په اړه، له بده مرغه په افغانستان کې په تير وخت کې ډيرې ناوړ

ري حقونو څانګه د ټولو اړوندو اړخونو سره د يوناما او د يوناما د بش. چې هغو کې ډله ييز قبرونه هم دي
موږ همدارنګه عدلي . کورنيو چارو د وزارت د جنايې جرمونو د رياست په شمول د نږدې څخه کار کوي

  . طب متخصص چې په نړيواله کچه د عدلي طب تخصص لري برابروو
  

ره د هغوي د غوښتنې په صورت دا د يوناما د دندو يوه برخه ده چې د افغان ادارو سئ لکه چې تاسو پوهيږ
  کې مرسته وکړي

 وژلې ده، خو هر چا  چې دغه جنايت کړې وي يو بزدالنه او په هيڅ چا موږ نه پوهيږو چې چا ستاره اڅکزۍ
 د افغان حکومت څخه غواړو چې مسوول موږ. نه دي او موږ په کلکه سره هغه غندومنلو وړ عمل ډول د 

 .کسان د عدالت منګولو ته وسپاري
  

تاسو همدا اوس د جګړې او د تنظيموونکو پوستو په هکله وويل چې جوړيږي به او دا په  :د طلوع تلويزيون
شمال ختيځ کې يوه پوښتنه ده، د هيواد په نورو سرحدي سيمو کې څه حالت دی؟ ستاسې د معلوماتو پر اساس 

  چې د دغو پولو د الرې قاچاق او ترافيک شته؟ آيا تاسو په دې باور ياست 
  

   :يوناما
 د پوښتنې په اړه، د سرحدي پوستو په اړه چې په سرحدي واليتونو کې جوړيږي، د طلوع تلويزيون د پوښتنې

دغو د . موږ دغه د کنترول پوستې په اسالم قلعه او تورخم کې ګورو خو دا يوازې د تخار په واليت کې نه ده
دا يوه ستره . کنترولی پوستو حوړولو موخه دا ده چې د پولې څخه د تيريدو او راتيريدو بهير قانوني شي

  . پروژه ده او موږ به تاسو ته ددغو ډول نوښتونو په اړه معلومات درکړو
  
  همنن
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