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رو ملتونو د  ی استازی د د افغانستان لپاره د مل   اکل نوی مرستيال ان
رو ملتونو د عمومي منشي له اړخه په افغانستان کې  اغلی رابرټ واټ کينس، چې يو کاناډايې تبعه دی د مل

ی استازی د مرستيال په حيث ونومول شو ان   . د پراختيايې او بشري چارو لپاره د 
  

ي کوونکی او په  رو ملتونو همغ ه د هيواد په کچه د مل رو اغلی واټ کينس به همدارن افغانستان کې د مل
ي ی کوونکی په حيث دنده اجرا ک ای ناستی شي . ملتونو د بشرپالنې د همغ اغلی بو اسپالن  نوموړی به د 

دي   . وک چې د دوو کلونو کاري مودې وروسته افغانستان پري
  

رامون نيو پرو خه وروسته حالت د پيچلو او بي و  واب ويلو اغلي واټ کينس به د بشرپالنې او د شخ و د 
ي ان سره پراخه تجربه انتقال ک   . او اداره کولو په برخه کې د دې موقف لپاره د 

  
اغلی کريس الکساندر د  ي  ه چې تاسو پوهي ن ود۶لکه  خه وروسته تيره اون افغانستان پري .  کلونو 
ی استازی د سياسي چارو مرستيال وه ان   . نوموړی د 

  
ال بري چې د ام ياغلی  وک اشغال ک خه دی، ډير ژر به دغه    . ريکا د متحده اياالتو 

  
رام او  رو ملتونو پرمختيايې پرو  تنه پوليس ٣۵٠٠٠د اروپايی اتحاديی د پوليسو د روزنی ماموريت د مل

اکنو لپاره روزي  ول   افسران د 
رام د ای يو پول او د کورنيو چارو د وزارت  رو ملتونو پرمختيايې پرو ای غواړي چې د مل سره يو 

اکنو پر مهال امنيت ته متوجه اوسي او ٣۵٠٠٠ ول و چې د  ې لپاره وروزي  اکنو د ور ول  پوليس افسران د 
ي، د  يوالو معيارونو روزنه ورک اکنو د قانون ن ول په دې ډول هغوي د انتخاباتو د پروسې، د افغانستان د 

اکنو پرمهال د هغوي نقش خورا زيات دی    .ول
  

نيو  ول هيواد په کچه ٣۵٠له مخې شميرو د لوم روزل وپه هرات، کابل، مزار او کندهار کې به  افسران د 
ست تر ي ش ه ورکوي چې په پای کې به د ا ې پورې دغه شميره ٢٠چې هغوي به بيا نورو ته زده ک  نې

  .  افسرانو ته لوړه شي٣۵٠٠٠
  

ن ډله  ل کې تر روزنې الندې دي او تاسو کوالی شي چې په دې  افسران د تايمنی په کريستال ٢۵لوم هو
ي   . اړوند هلته معلومات تر السه ک

  
  په مرکزي لوړو کې سيالبونه 

تيره اوون په مرکزي لوړو سيمو کې چارواکو راپور ورک چې د باميانو د واليت په دريو ولسواليو 
، ک و ولسواليو کيتی او کيجران کې سيالبونه راغلي او صيغان کې او د دايکندي د واليت په دوهمرد يکاولن

  . دي
ه شوي ديتنه تر اوسه پورې دوه کسان په باميانو کې او دوه    . نور په دايکندي کې تيره اوون م

  
ې او  مکه تير سيالب الندې ک ونو هکتاره کرنيزه  ه ويجاړ شوی دی، په ٨٢په سل ه تو  کورونه په بشپ

ونو اروي په کاه مرد، يکاولن او صيغان کې هالک شوی داسې حال کې چې په زر ونو   ونې او په سل
ل شوی دی. دي ک ت   . د کاه مرد س

  
ي ي له خوا ترسره کي ک د ترميم د پې آر    . د سيالب د ناورين ارزونه پيل شوې ده او په کاه مرد کې د س

  
والو لپاره د مرستندويه موسسې او محلي اداره د يونيسف، افغاني سره مياشت، پې  ي، ډی او پی ايچ او د ک آر 

رو ملتونو عالي کميشنری زيانمن شوو کليوالو ته   کورن بستې ٧١٨ خيمې، ٣١١ پالستيکي خيمې، ٣٩۶٢مل
، ٢۴٠٠ پالستيکي سطلونه، ۴۵٠ کمپلې، ۵٢۶٣او  انک  جوړه کالي، ٢۴١۴ غازي منقلونه، ۴۶٨ د اوبو 

ي بستې ١٠٠ ې دي١٩٠٠ سطلونه او ١۵٠ د پخلن   .  بوشکې برابرې ک
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رام خوراکي مرستې  يوال خوراکي پرو و سيمو کې د کار د پروژو لپاره د ن   د هيواد په شمال ختي
رام د کار په بدل کې د  يوال خوراکي پرو و ولسواليو کې د ن د هيواد د شمال شرقي واليت کندز په شپ

دې  دې ٢١٠٠٠خوراک د پروژو الندې ن ي دي ٣۵٨ کورنيو ن   . نه خوراکي توکي تر السه ک
  

دغه درې مياشتنی پروژې د روان کال د می په مياشت کې پيل او د کليو د بيا رغونې د رياست له خو پلې 
ي کونو د هواره ولو، جغل اچولو او زيرمو د کيندلو د پاکو اوبو چارې  شاملې . کي په دې کې د کانالونو، س
  . دي

ايی تونو د بيا دا پروژې نه يوازې د   خلکو لپاره د اړتيا وړ خوراکي توکي برابروي بلکه د کرنيزو جوړ
رام تمه لري چې په . رغونې له الرې د کرنيزو توليداتو کچه هم لوړوي يوال خوراکي پرو  کال کې ٢٠٠٩ن

دې  دې ٩به د ن ي٣١٧،٠٠٠ ميليونو افغانانو سره د ن نو خوراکي توکو مرستې وک   .  
  

ي د فارياب لپا وون   ره 
ي پرانيستل شو وون دغه پروژه د ناروې د حکومت . د فارياب واليت د قرم قول  په ولسوالی کې د نجونو يو 

رام د ملي سيمه ييزو پرمختيايې ٢۵٧٠٠٠په مالي مرسته د  رو ملتونو د پرمختيايې پرو  ډالرو په بودجه د مل
رامونو په ل کې د کليو د پراختيا او بيا ودانو رام له خوا تطبيق شوهپرو ي کې . نې د پرو وون  تنه ۶۴٠په 

ردان سبق لوستلی شي او  ه فرنيچر لري٣٢٠شا   .  سي
  

رام له خوا  ه يو دی چې د فارياب په واليت کې د سيمه ييزو انکشاف د پرو ي د نهو پروژو له ډلې  وون دا 
ي ډالره بودجه ورب١٨٧٠٩٢٧ترجوړيدنې الندې ده او په عمومي ډول    . انېد مصرفي

  
ي جوړوي  وون رام په کندز کې    د افغانستان د نوی پيل پرو

رام په برکت به د کندز په واليت کې د  رام د افغانستان د نوی پيل د پرو رو ملتونو د پرمختيای پرو د مل
ي لپاره يو نوی تعمير جوړ شي ي کې چې د قلعه زال په ولسوالی کې جوړي. وون وون ي او په دې نوی 

ردان سبق ولولي١۵٠٠ درسي خوني به ولري، ١۶ ي به .  تنه شا وون رام دغه  د کليو د پراختيا پرو
ت جوړوي١٢٧٨١٨ رام دغه پروژې په ولسواليو کې هلته .  ډالره مالي ل د افغانستان د نوي پيل پرو

رام الندې منح روپونه د ډاياګ تر پرو ول نمبر قانوني وسله وال    . ل شيمنظوروي چې 
  

رهار د واليتونو په ولسواليو کې دغه ډول پرمختيايې پروژې تر  د بلخ، بادغيس، فارياب، کاپيسا، تخار او نن
  . کار الندې دي

رام د تطبيق په باب شکايتونه شته دغه پروژې د تخنيکي او  په نورو هغو ولسواليو کې چې د ډاياګ د پرو
  .  کې ديلوژستيکي تيارۍ له پلوه په مختلفو مرحلو

 
يواله ورځ    د چاپيريال ن

ي او د يواله ورځ د جمعې په ورځ لمان ري ملتونه د چاپيريال ن ې  مل لو لپاره يو ل پي ې د لمان دې ور
ي   . ترسره کي

ي ی ولمان رام به په هيواد کې په دغه ورځ دوه پي رو ملتونو د چاپيريال پرو   . د مل
  

، چا ه د پاک ی پي و لوم پيريال ساتنې او د اقليم د بدلون د پوهاوي د کچې د لوړولو کمپاين دی چې د دغو پي
يو او جوماتونو له الرې د تايمنی او فتح اهللا قلعه د  وون ي١٠د    .  ناحيې په سيمه کې ترسره کي

  
دويمه خبره د ماشومانو د طبيعت د نقاشي مقاله او مراسم دي چې کورته توب به يې په باميانو کې د هغه 

  . واليت د والی او محلي مشرانو له خوا وشي
رو ملتونو د عمومي اسمبلې له خوا په  يواله ورځ د مل اکل شوې ده١٩٧٢د چاپيريال ن رو ملتونو .  کې  د مل

ي او  يواله کچه د طبيعي چاپيريال په باب عامو خلکو ته معلومات ورک لپاره دا يو فرصت دی چې په ن
يسياسي توجه او عملي کار د ستاسې سياره تاسې ته ضرورت "ددې کال موضوع . ې خوا ته را جلب ک

  ده ." د اقليم د بدلون په وړاندې سره يو شي. لري
  

ي او په افغانستان کې دغه ورځ په خپلو وموږ غواړ  چې خبري رسن په دې ورځ راپورونه خپاره ک
ي رامونو کې ولمان   . پرو
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رو ملتونو عالي  والو لپاره د مل   کميشنرید ک
والو ی راستنيده د د ک رو ملتونو د عالي کميشنری په مرسته د خپلی خو خه نن د سره بلوچستان مل ه   د کوي
ي ي نو بايد . پيل کي وال د دی لپاره چی مرستي تر السه ک   .  ولري کارتونه ثبتدک

  
وابونه تنی او    پو

  
تو راډيو  کورنيو ته د هيواد په بيال بيلو برخو کې نه يوازې  لکه چې تاسو وويل ډير سيالبونو:د بی بی سي پ

پلی دی. په دوو واليتونو کې تاوان رسولې دی ې په ډول سيالبونو جوزجان هم   ئايا تاسو کوالی ش. د بيل
ومره مرستې شوې وي؟  ومره کسان تلف شوی دي،  ومره کورن اغيزمنې شوې دي او    وواياست چې 

  
تنې په اړه  بايد ووايم چې که چيرې تير مطبوعاتي کنفرانس ته راغلی و ستاس:يوناما، نيالب مبارز ئ ې د پو

و واليتونو سره شوی  نو هلته تفصيلي راپور د ارزونې او مالت په هکله چې په شمالي، شمال ختي او لويدي
تاسو کوالی . اوس موږ تازه معلومات د سيالبونو په اړه چې په مرکزی سيمو کې دي نه لرو. دی وړاندې شو

ې ئش ول معلومات چې تيرې اون د مطبوعاتي کنفراس په راپور کې نشر شوی دی زموږ د ويب پا  دغه 
 اړيکه ئددې پرته د ال زياتو معلوماتو لپاره د مطبوعاتي کنفرانس وروسته هم کوالی ش. ئخه تر السه ک

  . ئونيس
  

و:پژواک اکنو په اړه، موږ پوهي ول اکنو  د جمهوري رياست د  ول  چې يوناما ډيره زياته مرسته او مشورې د 
نې شته چې نه شي . خپلواک کميسيون ته د راتلونکو انتخاباتو لپاره برابروي ينو کانديدانو سره اندي دلته د 
ي ينی نور کانديدان داسې دي . کوالی زياتې پيسې د راتلونکي کمپاين لپاره مصرف ک په داسې حال کې چې 

ه مرسته کوالی شي، په داسې حال . د د مصرف لپاره په کمپاين کې نه لريچې هي ډول ح ن ولنه  يواله  ن
ه ډول دی؟ . کې چې يوناما د مالي مرستې نقش ددې انتخاباتو د تدوير لپاره لري   ستاسې دري 

  
ندول غواړو هغه دا دی چې دا مهال د جمهوري رياست :يوناما، نيالب مبارز ر او واليتی  يو شي موږ دلته 

ي ه پخپله د افغانانو له خوا رهبري کي ه تو انو انتخابات په بشپ ه چې د کانديدانو له خوا په . شورا هغه 
ولنې ته د يوالې  تونو پورې اړه لري نو قوانين ن دې اجازه نه ورکوي چې د هي کوم کانديد لپاره د  ل

ول ي جمهوري رياست  خو موږ کوالی شو چې د رسينو د کميسيون سره په تماس کې و . اکنې تمويل ک
ولو  اوسو او يا هم دا چې د انتخاباتو د خپلواک کميسيون د وياند سره چې هغوي تلويزيون او راديو ته د 

ی دی ه دې اړه زيات زه باور لرم چې هغوي به  پ. کانديدانو لپاره  په تيرو انتخاباتو کې د اعالنونو مالت ک
  . معلومات ورکوالی شي

  
ولو کانديدانو ته به د تلويزيون او راديو د الرې په :يوناما عليم صديق م چې   زه غواړم يوازې دا زياته ک

ی شي، چې هغوي تر يوې کچې نقش لري او دغه فرصت به په افغان رسنيو کې  ه وړيا وخت ورک برابره تو
 . ای شيد رسنيو د کميسيون له خوا ورک

 
خه مخکې   سره د:راديو آزادی ينو نوماندو ته چې کمپاين يې له وخت  اکنو خپلواک کميسيون  دې چې د 

ينې نوماند د خپلواک کميسيون دې خبرې ته غوږ و نه نيو،  ی و او سره له دې چې  ی و اخطار ورک پيل ک
ه فکر کو و نوماندان له دې عمئ تاسې  ي  ه وک ي او فکر نه کوچې کميسيون بايد  خه منع ک چې د ئ ل 

خه د مخه کمپاين د قانون سره مخالفت دی؟    وخت 
  

خپلواک کميسيون . کمپاين بايد د معينې مودې په دننه کې وشي يعنی د جون په نيمايې کې: يوناما، نيالب مبارز
ي دي خه خبر ک ول نوماندان له دې  خه د. په يوه مطبوعاتي کنفرانس کې   مخه کمپاين وشي، که د وخت 

په داسې حاالتو کې د نوماندانو پلويان کوالی شي د کميسيون د شکايتونو کميسيون . دغه کار د قانون ماتونه ده
ي ه. ته ليکلي راپور ورک ه چې تاسې خبرياست دوي پرون ورځ په دې باب يوه اعالميه هم خپره ک ن . لکه 

ايه پورې چې په موږ پورې اړه لري م ارنې په پای کې خپل راپور ورتر کومه  ووږ به د  دغه راز . ک
اکنو په پروسه کې يې  د هر هخاص استازی کای اي ت ورک چې د  وونو ياددا و اوون پخوا د الر  هم 

ې ده   . يوه دنده مشخصه ک
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ۍ :سبا تلويزيون ې په مناسبت ده، په داسې حال کې چې دغه ورځ د ن تنه د ماشومانو د ور او  زما پو
دې  ي، ن نه کي ی او په هيواد کې جبري کارو ته ۵افغانستان په کچه لمان يو ته نه  وون  ميليونه ماشومان 

م؟  ان پوه ک   اړی دي، غواړم په دې اړه د يوناما په دري 
  

رامونه وليدل چې د بيال بيلو ډله ييزو ر:يوناما، نيالب مبارز ې په اړه، ما يو ل پرو سنيو  د ماشومانو د ور
يو د  وون و بايد د يونيسف له الرې ترسره شي، موږ د  ه چې موږ يې بايد وک لخوا تيار شوی دی، هر 

ه، د  يو کې ۶ کال راهيسې د ٢٠٠٢پرانيستلو په هکله هم يادونه وک وون خه زيات ماشومان په   ميليونو 
ې  السته راوړنې لرو، موږ منو چې داخل شوی، دغه شميره د پخوا په پرتله ډيره لوړه ده، په دې هکله 

ي يو ته نه  وون ولو . ماشومان زياتې ستونزې لري او زياتره ماشومان په خاص ډول نجونې  زموږ تر 
ې چې په دغه برخه کې  خه پاتې نه شي، خو هغه ه ي  وون مهمه موخه دا ده چې بايد هي ماشومان د 

وونې او روزنې د وزارت له الرې يترسره کوو هغه د  ه د بيال بيلو فعاليتونو له .  ترسره کي موږ همدارن
که چيرې تاسو په دې اړه نورو معلوماتو ته . طريقه د يونيسف په واسط د ماشومانو سره مالت ته دوام ورکوو

ون لري، خبرې وک   . ئاړتيا لرۍ نو بيا زما د يونيسف د همکار سره چې په دغه کنفرانس کې 
  

رام  ز:يوناما، عليم صديق يوال خوراکي پرو ه غواړم د ماشومان د کار په اړه هغې خاصې نکتې ته چې د ن
وونې او روزنې په بدل کې د  له خوا کوم چې په هيواد کې د کلونو راهيسې خدمتونه ترسره کوي ، هغه د 

رام دی، ستاسو پام راواړوم کې چيرې حقيقت خو دا دی چې په داسې يوه هيواد لکه افغانستان . معارف پرو
ای کار  يو په  وون چې د نيست کچه دومره لوړه ده، کورن د اقتصادي فشارونو له امله خپل ماشومان د 

ای خپل . کولو ته استوي و د کارکولو پر  ولو پخاطر تر د دې ستونزې په درک کولو سره او د والدينو د ه
و کل رام د  يوال پرو يو ته واستوي، د خوراک ن وون رامونه الرې ته ماشومان  ونو راهيسې دغه ډول پرو

ي د خوراکي توکو الزم تدارکات  يو ته  وون ه  اچولې او ددې کار لپاره هغو ماشومانو ته چې په منظمه تو
ي مهاله . ورک دا کار نه يوازې د غريب له امله د متاثره شويو کورنيو لپاره د بشرپالنې د ژوند ژغورلو لن

يو کې د ماشومانو د شموليت د ميزان کچه هم لوړه مرستې برابروي بلکه دغ وون ه کار په هيواد کې په 
وک ددې . ساتلې خه  رام په اوس حال کې د هيواد په کچه جاري دي، که چيرې ستاسو له جملې  دا پرو

ولو په برخه کې الزمې مرستې  ين رام د تر السه کوونکو سره د ليدو تمه لري، موږ به د اړيکې د  پرو
وت   . رسره ک
  

تنه د :هشت صبح  پوليسو د روزنې په باب ده چې ايا دغه کسان به له نورو پوليسي قواوو ٣۵٠٠٠ زما پو
انې به حکومت او که يو اين ډی پی ورکوي؟ آيا د  ند شي او د دوي تنخوا ر ای شي او که به نا سره يو 

تنه د خه توپير لري؟ بله پو اکنو کې د بلې دوي معاشونه به له نورو پوليسو  ا ده چې تاسې د دې دورې په 
ه شي غير عادي بول   ؟ ئهغې په مقايسه 

  
 نوی پوليس افسران نوی پوليس افسران نه دي، دوي د پوليسي قواوو يو جز ٣۵٠٠٠ :يوناما، نيالب مبارز

ل ته ورش. دی . ئور او روزنه هلته وئپه دې باب زه مشوره درکوم چې نن له دې هيسې د کريستال هو
اکنو وروسته به هم پاتې شي دوي په دې باب روزنه اخلي . دوي د کورنيو چارو د وزارت يوه برخه ده او له 

خه په راتلونکو مياشتو کې خوندي وساتي اکنو جريان له خطر  ه کوالی شي د  ن اکنو په پروسه . چې  د 
ه نه دی ليدلی، بلکه دد کی وينو او کې دغير عادي خبرې ليدل، موږ هي داسې  ې په خالف موږ يو مثبت 

اکنو د جريان سنبالول دي او موږ افغانانو ته په دې باب  اکنو د خپلواک کميسيون له خوا د  هغه د افغانستان د 
  . مبارکي وايو

  
دې :يوناما، عليم صديق ي  ميليونه ۴،۵ د ثبتولو په جريان کې موږ ن اکنو لپاره راجستر  دتنه و دې کال د 

ه نه ده شوې په دې .  وليدلشوی ول ملک کې د ثبتولو مرکزونه موجود وو او داسې کمه لويه امنيتي پي په 
ای شوی. موده کې ې راپور نه دی ورک موږ . د نوماندانو د راجستر کولو په موده کې د کومې لوی امنيتي پي

ې ته يعنی د ا اکنو ور ومره چې موږ د  ه ده  ه ن و، البته د ٢٠ست فکر کوو چې دا يوه  دې کي  ته ن
اکنو د چارواکو او د  اکنو په خت کې د  ای نشته د رايه ورکوونکو خونديتوب او هوساينه د  شکايت لپاره 

نه ده نی اندي ي ٣۵٠٠٠موږ په دې خبره ډاډمن يو چې . حکومت لوم  پوليس افسران ددې لپاره روزل کي
اکنو مرکزونه خوندي وساتي    .چې د دې کال د 
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و سره نه ياست مخامخ :طلوع تلويزيون  تاسو د نوم ليکنې د مودې پرمهال وويل چې د کوم جدي امنيتی پي
دې  ی، په داسې حال کې چې په زابل کې ۴،۵شوی، ن  ميليونو افغانانو د رايې ورکولو کارتونه ترالسه ک

ی د ياغيانو له خ ه ويالی هغو خلکو ته چې د رايې ورکولو کارتونه يی ترالسه ک ن ونه شوی دی ،  وا وا 
  شو چې دغه پروسه په عادي ډول پر مخ روانه ده؟ 

  
اکنې به هيواد د يوه نوی : يوناما، عليم صديق ول  زه فکر کوم چې په دې هکله هي شک نشته چې دغه 

وي  و نه دا بايد د هغو کسانو لپاره چې غواړي دغه هيواد پرمخت. مصمم شوی سياسی مشرتابه خوا ته وه
ي واښ سره مخامخ نه ک ان د  ی ، کوم حيرانونکی خبر نه وي او د دغې پروسې له طرفه  په دې کې . ک

ول هي شک نشته چې هغوي به د که د روان کال د  ي، نو  ې ترسره نه ک ولو لپاره ه  دغې پروسې د شن
  . اکنو پر مهال امنيت دومره مهم دی

ه د ن يې او د رايې ورکوونکو لپاره د مهمه خو دا ده چې حکومت  ون  ونو په هکله غبر وا غه ډول 
ه ډاډمن کوي ن ول . امنيت  د راتلونکو اونيو په ترڅ کې به د کورنيو او دفاع چارو وزارتونه د را راوانو 

ي واکونه خپل حضور پراخ . اکنو لپاره خپل امنيتي پالن وړاندې ک ه چې د هيواد په کچه امنيتي  ن لکه 
يک خه راوو و د رای ورکولو په موخه د خپلو کورونو  ي تر . ي، دا کار به رای ورکوونکو ته ډاډ ورک

اکنې غواړي، هغوي غواړي خپل رايې واچوي او موږ به ددې لپاره د افغانستان د  ول  د افغانستان خلک 
اکنو د خپلواک کميسيون سره د هر ډول مرستو د ت ول  و حکومت او د افغانستان د  رسره کولو لپاره کار وک
ه و افغانان د هيواد په کچه وکوالی شي د خپل ديموکراتيک حق په کارولو سره د ه يواد په راتلونکې کې ون

  .واخلي


