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  په کندز کې د خوراک او کرنې د سازمان په دفتر بريد 
 نېټه نېمه شپه مهال د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې د سازمان په دفتر د کندز په ۶مياشتې په شنبه د جون د 

يو راکټ په انګړ توغول شوی چې په پايله کې يې دوه .  وسله والو کسانو له خوا بريد ترسره شو۶ښار کې د 
 ټول کارکوونکی خوندې او ساتونکی ټپيان شوی، له نيکمرغه د هغوي ټپونه ژور نه وه او د ملګرو ملتونو

  . حالت يې ښه دی
  

دې بريد المل معلوم نه دی خو دا زموږ لپاره د ډيرې انديښنې وړ خبره ده چې څوک دی زموږ  تر اوسه د
د کرنې او خوراک سازمان د کندز د بزګرانو سره د هغوي د کرنيزو ځمکو د . دفتر تر بريد الندې ونيسي

  .  هغوي د کورنيو د تغذيې په برخه کې مرسته کويودانولو په چارو، حاصالتو او د
  

موږ پوهيږو چې د کندز بزګران او خلک به زموږ سره يو ځای هغو کسانو ته چې ددې بريد تر شا دي قوي 
پيغام واستوي، هغوي بايد د کندز خلکو ته د اساسي مرستو د ترسره کولو پخاطر د ملګرو ملتونو په بې طرفی 

  . باور وکړي
  

اعالن نه درلودونکو نوماندانو په اړه خپله فيصله د ټاکنو د شکايتونو کميسيون به د الزمو شرايطو د ټول 
  کړي 

، د ټول ټاکنو د شکايتونو کميسيون به په رسمي توګه سه شنبه د جون د مياشتې په ئلکه څنګه چې تاسو پوهيږ
سي ترڅو په ډاګه کړي چې د راتلونکو ټول  نېټه د افغانستان د ټول ټاکنو د خپلواک کميسيون سره اړيکه وني٩

  .ټاکنو لپاره کوم نوماندان سيالي نه شي ترسره کوالی
 تاسو ته بلنه .مطبوعاتي کنفرانس ترسره کړييو د غرمې په دوو بجو سبا  ټاکنو د شکايتونو کميسيون به د ټول

  . درکوو چی په دی کنفرانس کی ګډون وکړي
  

   ر بيرته خپلو کليو ته راستانه شوتاد بې ځايه شويو وګړو لومړنۍ ک
 کورنيو داخلي بې ځايه شويو وګړو کتار دې ته چمتو شوی دی چې په کندهار کې د زری دشت ٨۴نن ورځ د 

 او په لويديځ کې د بادغيس او هرات واليتونو ته د بکمپ د خپلې اوسيدنې ځايونو ته په شمال کې د فاريا
  . راستنيدنې په موخه پريږدي

  
دې لپاره راجستر   کورنۍ د٩٨٧ کال د داخلي بې ځايه شوو وګړو د راستنيدنې لومړنی کتار دی، ټولټال دا سږ

له هغه ځايه چې . شوی دي چې د خپلې اوسيدنې سيمو ته په شمال کې په راتلونکو څو اوونيو کې راستانه شي
 کال دغه لومړنی کتار ٢٠٠٩وي چې د سږ کال د بيرته راستنيدنې لپاره ليوالتيا زياته شوې ده، نو ددې هيله ک

  . به په راتلونکو مياشتو کې راستنيدنه ال وهڅوي
  

د بيرته راستنيدنې عمليات په ګډه سره د کډوالو او راستنيدونکو د چارو د رياست، د کډوالو لپاره د ملګرو 
په لويديځ، . تړ کيږيملتونو عالي کميشنري، نړيوال خوراکي پروګرام، د کډوالۍ نړيوال سازمان له خوا مال

جنوب او جنوب ختيځو سيمو کې د راستنيدنې لپاره عالقمندي د داخلي بې ځايه شويو کسانو له خوا هم ښکاره 
  .کيږي چې همدا اوس په زري دشت کمپ کې ميشته دي

  
  . ئد ال زياتو معلوماتو لپاره خبرپاڼه د اړخ له ميز څخه تر السه کړ

  
نو عالي کميشنري د غبرګون ظرفيت لوړوي چې په افغانستان کې د داخلي بې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو

  يل شيځايه شويو وګړو اړتياوو ته ځواب وو
د داخلي بې ځايه شويو کسانو ناوړه حالت د هغې روزنې د اجنډا اساسي موضوع ده چې څلويښت افغانان 

 د نړيوالو معيارونو او غوښتنو سره سمون کارکوونکو يې د داخلي بې ځايه شويو کسانو د اړتياوو په اړه چې
  . ولري تر السه کوي

  
دغه روزنيز پروګرام د دې لپاره طرح شوی دی چې د ملي چارواکو او نورو همکارانو سره مرسته وشي څو 
په مناسب ډول د بې ځايه شويو وګړو د حقونو د ساتنې لپاره کار وکړي او د هغو اړتياوو ته د ځواب ويلو په 

  .  مرسته وکړيالر کې
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  د خوراکي توکو ويش 
 کسانو ته تر اوسه د غذايې موادو بېړنۍ مرستې رسولې دي، چې په عمده ٧٠٠٠٠نړيوال خوراکي پروګرام 

د بلخ او . ډول په شمالي او لويديځو سيمو، خو په مرکزي لوړو سطحو کې هم د دې موادو توزيع روانه ده
خواړه د کار په . ولو وروسته د خوراکي توکو مرستې پيل کيږيبدخشان په واليتونو کې د سړکونو د جوړ

مقابل کې د کار پروګرام پيل شوی چې د سيالبونو له امله ويجاړ شوی ساختارونه بيا جوړ کړي، سړکونه د 
  . اوبه خور د چينلونو او سيندونو د غاړو جوړول په دې پروګرام کې شامل دي

  
  پي واحدونه تشکيل شي تغذيې تيرا د کې به دوه نور٢٠٠٩په 

 کې د تغذيې تيراپی دوه نور واحدونه د شهرستان او خدر په ولسواليو ٢٠٠٩يونيسف په پالن کې لري چې په 
 د دايکندي په مرکز نيلی کې جوړ شوی ٢٠٠٧دغه واحدونه په هغه يوه برسيره دی چې په . کې تشکيل کړي

د مختلفو ولسواليو څخه راپورونه راغلی دی چې دغه واحدونه ځکه جوړيږي چې د دايکندي د واليت . وو
ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي، د مالي کمزوري، د خبرتيا د نشتوالی او دايکندي ته د سختو جغرافيايې 

  . شرايطو له امله د الس رسي سختوالی هم ددې باعث ګرځيدلی دي
  

او ټول وسايل او غذايې مواد ) تنه نرسان ٣ ډاکټران او ٣( تنه صحي کارمندان روزي ۶يونيسف په کابل کې 
دغه د تغذيې تيراپی واحدونه .  بسکيټ، وچې شيدې او نور خوراکي توکي مرکزونو ته ورکوي۵لکه بی پي 

  . به په دايکندي کې له پنځو کلونو څخه د کم عمر په ماشومانو کې د مړينې کچه راټيټه کړي
  

  ورني د پالن کولو پروګرام د ميندو د مړينې د کچې د کمولو په خاطر د ک
د کورنۍ پالن کول د ميندو د مړينې د کچې د کمولو د يوې وسيلې په حيث په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د 

  . د کار په تمرکز کې واقع دی او د خوندی موروالی پر سر ټينګار کوي) يونپفا(وګړو د صندوق 
  

عه بلخي د روغتون سربيره چې دمګړۍ په فعاليت بوخت د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په کابل کې د راب
  . دي په جالل آباد او مزار کې د کورنۍ د پالنولو د دوو مرکزونو د پرانيستلو مالتړ هم کوي

  
پر دې سربيره، اوس مهال د لوګر، دايکندي، باميانو د روغتيايې کارکوونکو د روزنې په موخه د د عامې 

  . ملتونو د وګړو د صندوق په مالتړ روزنې روانې ديروغتيا په وزارت کې د ملګرو 
  

روغتيايې کارکوونکي به وکوالی شي چې د ټولنې او همدارنګه د واليتونو په کچه د کورنۍ د پالنولو او 
افغانستان د . پوهاوي د لوړولو، روغتيايې کارکوونکو او خدمتونو د برابرونکو لپاره روزنې برابرې کړي

  . ړې کچېپه حواله په نړۍ کې دوهم او په آسيا کې لومړی ځای لریميندو د مړينې د لو
  

د نړۍ په کچه څيړونکی اټکل کوي چې د کورنيو پالنونولو ته نړيوال الس رسي به وکوالی شي چې هر کال 
 کلونو څخه د کم ۵ مياشتو واټن به د ٣۶د زيږون ترمنځ د لږ تر لږه .  ميندو ژوند وژغوري١٧۵٠٠٠د نږدې 
  .  ميليونو ماشومانو ژوند وژغوري١٫٨ونکو ماشومانو، يعنې د نږدې عمر لر

  
   درې اړخيزه تړون په افغانستان کې د کليوالي سړکونو د جوړولو پروګرام تقويه کوي

 تنو څخه زيات کسانو سره مرسته وشي چې ترينکوټ ته ۴۵٠٠په ارزګان کې به د الرو په ښه کولو سره له 
د دې پروګرام په پايله کې به د سفيد ښار، سوفيان او ابوردی په کليو کې .  پيدا شيپه تګ راتګ کې اسانتياوې

محلي . دغه کار د افغانستان د حکومت د کليو د پروګرام يوه برخه ده. پنځه نيم کيلو متره سړکونه بهتره شي
 ته د الس دغه پروژه په ملی سطحه کليو. کاري ورځو کې سرته ورسوي) ٢٠٠٠٠(ټولنې به دغه کار په 

  .  څخه يې نږدې لس زره کيلو متره سړکونه بيا ودان کړي دي٢٠٠٢رسي د پروګرام يوه برخه ده چې له 
  

 کال تر مارچ د مخه بشپړه شي چې د يونوپس، د افغانستان د حکومت او د بين ٢٠١٠د اروزګان پروژه به د 
  . يزې موافقې له مخې بشپړه کيږيالمللی انکشاف لپاره د استراليا د ادارې له خوا د يوې درې اړخ
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   د باميانو د پرمختيا په اړه د ملي کاري ډلې غونډه
د باميانو د پرمختيا موضوع د چهارشنبې او پنجشنبې د ورځې د اجنډا اصلي موضوع ده چې په دغه غونډه 

  . کې به ددغه واليت پر پرمختيا خبرې کيږي
  

کول دي چې د پرمختيايې پروژو د پلې کولو لپاره معيارونه اساسي موضوع د همغږۍ او پريکړې کولو ښه 
پر دغو ټولو مسلو به د دوهمې کاري ډلې په غونډه کې چې د باميانو د پرمختيا په هکله د . وسنجول شي

  .  نېټو جوړيږي، خبرې وشي١١ -١٠ کال د جون په ٢٠٠٩
  

ی چې په هغه کې اړوندو وزارتونو او  کال د هغه مخکينې بريالی پرمختيايې کنفرانس تعقيب د٢٠٠٨دا د 
  . مرستندويه ټولنې ته د دغه واليت لومړيتوبونه او اړتياوې په نښه شوې

  
د تير کال د کنفرانس په تعقيب سره ملي کاري ډله ددې لپاره جوړه شوه چې په باميانو کې د پرمختايې چارو 

ر پرمخ تللی دی، د نوې زيلنډ د هيواد د هوايې ډګر په بله ساحه کې د جوړولو کا: پرمختګ تعقيب کړي
 ميليونه ډالره د ايکو توريزم په پروژه کې د باميانو لپاره منظور کړي دي، د ښار ١،۵مرستندويه موسسې 

پروګرام پلې شوی دی او د سړکونو کار چټکتيا موندلې او د راستنيدونکو لپاره د آبادولو نوی ځايونه تشخيص 
  . شوی دی

  
 کال لپاره  په مشخصه توګه د عمل نقطې تشخيص او هغه پالنونه ٢٠١٠ -٢٠٠٩ا ده چې د د سږ کال موخه د

 کال په ملي کالنۍ بودجه کې په پام کې ٢٠١٠ -٢٠٠٩او پروژې منظورې شي چې د باميانو د واليت لپاره د 
  . دی

  
  ١٠محلي تجارتي کنفرانس، چهارشنبه، جون 

تجارتي نندارتون لپاره راوبولو چې د جون په لسمه ورځ د سهار غواړو چې تاسو د محلي تجارتي کنفرانس او 
چې د محلي تجارت نوښت پرانيستل کنفرانس موخه دا ده دې  د.  بجو په سرينا هوټل کې پرانيستل کيږي٨په 

په دې کار . شي او نړيوال سازمانونه وکوالی شي چې په افغانستان کې محلې توليدات او خدمات راونيسي
د کنفرانس کوربه توب . فغانستان اقتصاد پياوړی شي او په محلي ټولنه کې به کارونه زيات پيدا شيسره به د ا

به يوناما او د پيس ډيواډند ټرست په ګډه سره کوي او خاص استازی کای ايدی، د امريکا د متحده اياالتو سفير 
  . ی او د اقتصاد وزير ډاکټر شمس به ميلمانه ويبرآيکن

  
  پروګرام او د ټاکنو لپاره د نوې ويب پاڼې پرانيستلزموږ د راډيو 

په .  بجو خپل راډيويې پروګرام پيل کړی٨ د شنبې په ورځ د سهار په ١٣يوناما او راډيو افغانستان د جون په 
خبرونه او اوسنۍ چارې شاملې دي او د جميل دانش له خوا په ډاډ سره " افغانستان نن ورځ"دې پروګرام کې 

د دې اونۍ پروګرام په يوه موضوع باندې متمرکز دی چې موږ ټول له هغه څخه متاثر . کيږيپه مخ بيول 
شوی يو يعنی د ماشومانو کار او دغه راز د راتلونکو ولسمشريزو ټاکنو لپاره به د تياريو او لوژيستکی چارو 

  . ئ بجو واور٨دغه پروګرام د شنبې په ورځ په . په باب راپور هم وړاندې شي
  

که تاسې . راز موږ په خوښۍ سره خبر ورکوو چې يوناما د ټاکنو په باب يوه نوې ويب پاڼه پرانيستي دهدغه 
په دې پاڼه کې د ټاکنو په باب خبرونه، . ئتر اوسه دغه ويب پاڼه نه وي ليدلې، لطفا هغې ته يو نظر واچو

سيون او په دې باب معلومات ترالسه  د ټاکنو د شکايتونو د کميسيون، د ميډيا د کميئعکسونه شته او کوالی ش
د ويب پاڼې . چې د ملګرو ملتونود پرمختيايې پروګرام د ټاکنود څانګې په ذريعه څه نقش ادا کوالی شيئ کړ

  . پته او نور اړونده معلومات د څنګ سره د ميز په سر شته
  

  : د پوښتنو او ځوابونه برخه
  

مير افغانان د ځينو نوماندانو د نومونو په اړه څوک چې د  لکه څنګه چې تاسو پوهيږي يو ش:د آزادی راډيو
تمه کيږي چې د ټول ټاکنو . جنګ ساالری او بشري حقونو د سرغړونو په تور تورن دي انديښنې لري

زه غواړم پوه شم چې په .  نېټه د نوماندانو نهايې لست خپور کړي٢٢خپلواک کميسيون به د جون د مياشتې په 
 کوالی شي يا په بل عبارت يوناما د افغانستان د ټول ټاکنو خپلواک کميسيون ته د خلکو د دې هکله يوناما څه

  انديښنو د لرې کولو لپاره کوم وړانديزونه کوي؟ 
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 ستاسو د پوښتنې په حواله بايد ووايم، نه غواړم په هغه نظر نور معلومات اضافه کړم :يوناما، نيالب مبارز

ما په ډاګه وويل چې دا د ټول ټاکنو د شکايتونو د کميسيون او د . د مخه خبرې وکړيچې ما ورباندې 
افغانستان د ټول ټاکنو د خپلواک کميسيون دنده ده چې په دې هکله پريکړی ترسره کړي، ځکه چې دا نهادونه 

دغو سازمانونو د سږ کال د ټول ټاکنو د دايرولو مسوليت لري، موږ به هرو مرو د افغانستان د خلکو او د 
مالتړ کو، زموږ دنده د هغو لپاره د مالتړ برابرول دي، موږ تمه کوو چې دغه ټول ټاکنې به د افغانستان د 

  . خلکو او د هغوي د تجربو لپاره مساعد چاپيريال رامنځ ته کړي
  
 دې باره کې يوناما په.  د افغانستان پارلمان رخصت شو بې له دې چې د ټاکنو قانون تصويب کړي: فرداراه

  څه غبرګون ښيې؟ 
  

که نوی قانون تصويب نه شي، نو د هغه په ځای پخوانی ئ  د قانون په اړه تاسې پوهيږ:يوناما، نيالب مبارز
که تاسې په دې اړه نورې . او دغه خبره د ټاکنو د قانون په باره کې هم صدق کوي. قانون د اعتبار وړ وي

  . ئنو څخه يې د صبا ورځې په مطبوعاتي کنفرانس کې وکړکوالی شي زموږ له همکارائ پوښتنې لر
  

 زموږ مشوره او هيله دا ده چې د ټول ټاکنو د شکايتونو کميسيون او د ټول ټاکنو : عليم صديق،يوناما
موږ لومړی کسان يو چې د . مسولين به په دغه هيواد کې د ټاکنو قانون د سږ کال په ټاکنو کې به پلی کړي

زموږه  مشوره د افغانستان . د ځينو نوماندانو د شاليد په اړه د خلکو انديښنی تاييد کړيدیسږ کال د ټاکنو 
خلکو ته دا دی چې که چيري دوي د ځينو نوماندانو د تير وخت په اړه کومه  انديښنه لري، هغوي ته دی 

او د رايو کله چې تاسی د رايو ورکولو بکس ته ودريدئ، نو هلته يوازی تاسی ياست . رايه ورنکړي
  . د خپل کور لپاره رايه ورکړئ، د خپل هيواد لپاره رايه ورکړئ. ورکولوبکس

  
 ناامه ولسوالۍ شته چې په هغو دولت ١٠ وويل چې په هيواد کې داسې چارواکو پرون د :سبا تلويزيون

، خو ددې هغوي دا هم وويل چې ددې ولسواليو د بيرته نيولو لپاره اړتيا نه ليدل کيږي. کنترول نه لری
. ولسواليو خلک انديښنه لري چې هغوي به و نشي کړای چې د هيواد په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه واخلي

شکايتونه ، دوهم، د هغو نوماندانو په وړاندې چې خلکو د هغوی په هکله ئپه دې هکله خپل نظر وړاندې کړ
  ه دې هکله ستاسو دريځ څه ده؟  هغوی د خلکو د شکايتونو په وړاندې چپ پاتې دي، پدرج کړي خو

  
 موږ ډاډه يو چې حکومت به د هيواد په کچه امنيت تامين کړي څو خلک وکوالی شي :يوناما، نيالب مبارز

د دغو غوره کيدو وړ رای .  ولسوالي نا امنه دي١٠خو رښتيا دا دي چې . خپلې رايې صندوقونو ته واچوي
 ١٠موږ هيله کوو چې په دغو . ا امنو ولسواليو کې ژوند کوي سلينه خلک په دغو ن٢ تر ١ورکوونکو يوازې 

 سلينه ٢خو که چيرې په دغو سيمو کې امنيت تامين نه شي نو بيا به يوازې . ولسواليو کې امنيت تامين شي
 سلينه خلک به ٩٨خلک و نه کړای شي چې خپلې رايې په صندقونو کې واچوي، خو غټ اکثريت يعنی 

موږ هيله لرو هغه کسان چې په امنه سيمو کې اوسي، د رای . يې استعمال کړيوکوالی شي چې خپلې را
د هغو کانديدانو د چا په اړه چې شکايتونه درج شوی . ورکولو مرکزونو ته والړ شي او خپلې رای واچوي

هغوي د نن ورځې تر پايه وخت لري څو د هغو شکايتونو په وړاندې چې د دوي پر ضد ثبت شوی ځواب 
  . څو د ټول ټاکنو خپلواک کميسيون وکوالی شي د هغوي په هکله پريکړه ترسره کړيووايې، 

  
 داخلي بې ځايه شويو کسانو پخوا ادعا درلودله چې د هغوي د ميشتيدو په اصلي ځايونو کې د :نګاه تلويزيون

 د حل الر د يوه بوجۍ وړو په ورکولو سره نه شي کيدای د هغوي ستونزو ته. ژوند فرصتونه شتون نه لري
؟ دوهم، د زايدان د بريدونو په اړه يو شمير ئتاسو د هغوي لپاره کومې اوږد مهاله حل الرې لر. پيدا شی

  . افغانان نيول شوی، غواړم په دې هکله ستاسو په غبرګون پوه شم
  

زموږ هڅې .  زه غواړم ځينو ټکو ته اشاره وکړم: فرهاد نادرد کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کميشنری،
نه يوازې د داخلي بې ځايه شويو کسانو اصلي ټاټوبو ته د هغوي استول دي بلکه موږ د هغوي لپاره په اوږ 

د يوې حل الرې پرسر چې موږ د افغان چارواکو سره خبرې کړې هغه په . مهاله حل الرو هم تمرکز کوو
د هغوي د بيا يو ځای کيدنې پروګرام هغو سيمو کې چې اوس مهال هلته داخلي بې ځآيه شوی کسان ژوند کوي 

 کې د هيواد د جنوبی سيمو څخه راغلي او تر اوسه هلته ژوند کوي ٢٠٠١دا به د هغو کسانو لپاره چې په . دي
  . يوه ځانګړی حل الره وي
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په دې هکله . دان د مسلې په اړه بايد وويل شي چې موږ د دغې پيښې په اړه کوم دقيق معلومات نه لروهد زا
يد ارزونې ترسره شي ترڅو دا جوته شي چې هغوي څوک دي، آيا هغوي ثبت شوی افغانان دي، آيا هغوي با

که چيرې هغوي کډوال وي، نو بيا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کميشنرۍ دريځ . نيول شوي دي يا نه
  . رڅو هغوي ازاد کړای شيروښانه دی، موږ به مداخله وکړو، موږ به د هغوي د حقونو څخه دفاع وکړو ت

  
 پرون نړيوال بانک يو راپور خپور کړ چې په هغه کې ويل کيږي چې په افغانستان کې : تلويزيونتمدند 

  فساد د لومړی ځل لپاره کم شوی دی، خلک وايې چې هغه په زياتيدو دی، يوناما دغه مسله څه  ډول ارزوي؟ 
  

 او يا هم د ملګرو ملتونو نورو سازمانونو دغه ډول راپورونه  هر وخت چې نړيوال بانک: مبارزيوناما، نيالب
همدارنګه هغوي د . خپاره کړی دي، هغه پر واقيعتونو، ارقامو او اسنادو والړ دی او موږ دا يو ښه خبر بولو

  نېټه يوه خبري پاڼه خپره کړې وه چې د هغې په اړه۴خپلې نوې ستراتيژۍ په اړه د افغانستان لپاره د جون په 
  . د ال زياتو معلوماتو لپاره مشوره کوالی شي

  
 زه غواړم يو څه اضافه کړم، دا چې موږ ټول فساد په افغانستان کې د يوې واقعي مسلې :يوناما، عليم صديق

په توګه پيژنو، دا د افغانستان د دولت او نړيوالې ټولنې دواړو هلې ځلې تر پوښتنې الندې راولي، چې  هغوي 
هر چيرته چې موږ فساد ګورو هغه څه چې زموږ مخ . تان د خلکو لپاره پرمختيا چټکه کړيغواړي د افغانس

د فساد . دي، فساد د کمزورې او ناوړه ادارې ښکاره نښه دهنښی نښانی ته کيږي هغه د بدې حکومتدارۍ 
 څو عالج دا دی چې د افغان دولتي موسسو ظرفيت لوړ کړای شي، د قانون حاکميت راشي، دولتی موسسې

د ملګرو ملتونو ځانګړی . چې طرز العملونه، کنترول او توازن سم ترسره او په دې توګه د فساد مخنيوی وشي
استازی کای ايده د افغانستان د دولتي موسسو د بيا جوړونې کارته د يو ستر پروګرام په چوکاټ کې ډير 

د افغانستان دولت په . خنيوی وشياهميت ورکوي، څو چې دولتي موسسې جوړې شي او په دې توګه د فساد م
. دې مسله ښه پوهيږي او موږ په کليدي وزارتونو کې د افغانستان د دولت زيات اقدامات په تير کال کې وليدل

موږ غواړو چې د پرمختګ دغه الر تعقيب کړو او د اصالحاتو بهير پر مخ بوځو چې په دې توګه موږ د فساد 
 . نستان د خلکو لپاره  د پرمختيا شرايط مساعد شيد بال څخه ځان وژغورو او  د افغا

  
 لس ولسوالي نا امنه پاتې دي او تاسې وويل چې يوازې يو يا دوه په سلو کې هلته داسې کسان :سالم وطندار

که ټاکنې وشي او دغه يو يا دوه فيصده خلک له رايې ورکولو څخه . اوسي چې د رايې ورکولو حق لري
  چې دغسې ټاکنې به شفافه او عادالنه وي؟ ئ مهم نه دي؛ تاسې فکر کومحروم پاتې شي ايا دوی 

  
موږ په .  که اجازه وي چې زه بيا خپله خبره تکرار کړم ښايې ستاسې قناعت حاصل شي:يوناما، نيالب مبارز

 دې يقين لرو چې افغان چارواکي به دغو خلکو ته د رای ورکولو فرصت برابر کړي، خو د افغانستان د امنيتي
وضعې حقيقت داسې دی چې ښايې ځينې داسې ولسوالی وي چې د ټاکنو د خپلواک کميسيون هغو ته الس نه 

 ولسواليو څخه يو اقليت جوړوي ٣٧٨دې خبرې يادول مهم دی چې دغه ولسوالۍ د افغانستان د  خو د. رسيږي
سوالۍ د افغانستان د ټولو او امکان نه لري چې د ټاکنو عمومي مشروعيت تر سوال الندې راولي ځکه دغه ول

  . هغو خلکو چې د رايې ورکولو حق لري له يو څخه تر دوو په سلو کې جوړوي
  

موږ د هغو يادونه وکړه چې راجستر شوی دی او موږ دوی تشويق کوو چې په ټاکنو کې برخه واخلي او هيله 
 دا هم ويلی شو چې په دې موږ. من يو چې هغه کسان هم خپلې رايې ورکړي چې په نا امنه سيمو کې اوسي

  . وخت کې هيڅوک هم ددې وړاندوينه نشي کوالی چې دغه سيمې به نا امنه پاتې شي او که څنګه
  

پرون ورځ د دفاع وزارت په څرګنده وويل .  زما پوښتنه د لسو نا امنو ولسواليو په باب ده:طلوع تلويزيون
خه دوه ولسوالۍ ونيسي، نورې پاتې ولسوالۍ چې دوي به يوازې د دې هڅې وکړي چې له لسو ولسواليو څ

د يوناما نظر په دې باب څه دی؟ ايا دغه به ددې . مهمې نه دي او دوي به هڅه ونکړی چې هغه بيرته ونيسي
  خلکو سره بې انصافي نه وي چې په ټاکنو کې برخه وا نه اخلي؟ 

  
ان حکومت او بين المللی ټولنه له هر افغان د افغانست. يوه خبره څرګنده کړمئ  اجازه راکړ:يوناما، عليم صديق

څخه غوښتنه کوي چې له خپلو قانوني او ديموکراتيکو حقونو څخه استفاده وکړي او ددې کال په ټاکنو کې 
دې پروسې  اوس د. دغه زموږ غوښتنه او ارزو ده او موږ خپلې ټولې هڅې دې لورې ته اړوو. برخه واخلي
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او په دې کې هم ستونزې شاملې دي او . روسه بايد ډيره شفافه ويپه شروع کې موږ غواړو چې دغه پ
هر انتقادي فکر به دا خبره ومني چې د اوسنيو امنيتي شرايطو الندې د ټاکنو سرته رسول به د . اسانتياوې هم

د پرون ورځې مطبوعاتي کنفرانس چې تاسې ليدلی دی د افغانستان . ټولو ښکيلو خواوو لباره ډير ستونمن وي
کومت هڅه کړې ده چې هغه ستونزې چې دوی به په راتلونکو اونيو او مياشتو کې ورسره مخامخ وي په ح

موږ د افغانستان د حکومت له دې تصميم څه راضی يو چې غواړي ټول ملک ته يې الس . څرګند ډول و وايې
ليکنې په ياد . ويد افغانستان حکومت دوه ولسوالی انتخاب کړې دی چې هلته به دوي عمليات ک. ورسيږي

امنيتي وضعه بدليږي او زه يقين لرم چې د افغانستان حکومت به د لسو . چې دا يو نا معيين تصوير دیئ ولر
که داسې امکان پيدا شي چې په دې لسو ولسواليو کې ټاکنې وشي د افغانستان . ولسواليو په باب بل فکر وکړي

موږ .  وکړي څو د انتخاباتي حوزې دې برخو ته ورسيږيحکومت به د بين المللی ټولنې په مرسته هره هڅه
له ټاکنو څخه درې مياشتې مخکې يو او په دې لسو ولسواليو کې به پرمختګ په راتلونکو مياشتو او هفتو کې 

  . له نږدې څخه څارو
  
  
  


