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  د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی واشنګټن او نيويارک ته په سفر 
  

ی، چې هلته د  د سرمنشي ځانګړی استازی کای آیده دا اونۍ د امریکې په متحده ایاالتو کې دد ملګرو ملتونو
) یوناما(نورو غونډو په لړ کې هغه به د امنيت شورا ته د راتلونکې لپاره د افغانستان لپاره د مرستندویه پالوی 

  .  په اړه وینا وکړيغزیدلود ماموریت د 
  

  د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور
  

د سازمان عمومي  ګرو ملتونو د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د وضعيت په اړه د ملههر کال دوه ځل
 هغه ماموریتونه لکه یوناما  هيوادونهآسامبلې او د امنيت شورا ته یو راپور وړاندې کوي چې د دې غړی

چې وروستنی راپور ئ دغه راپورونه عمومي سندونه دي او لکه چې ستاسو څخه  ډیر په دې پوهيږ. دیدويتم
  . تيره اونۍ خپور شو

  
وسه پورې یې دغه راپور نه دی ليدلی موږ دلته د هغه کاپی ګانې چمتو کړې دي چې د د هغه چا لپاره چې تر ا

 کې به ٢٠٠٩په دغه راپور کې په دې ټنيګار شوی دی چې په . ئڅنګ له ميزه یې تر السه کوالی ش
څرګنده افغانستان د دولتي واک د قانونمندۍ لپاره د څه ډول آزمایښت سره د ټول ټاکنو، د قانون د حاکميت او 

  . ده چې د امنيتي حالت په اړه مخ کيږي
  

  د ګوزڼ د ناروغۍ د مخنيوی د واکسين درې ورځنی کمپاين پيل شو 
  

ولسمشر د ګوزن د ناروغۍ د مخنيوی په موخه د واکسيناسيون وروستنی کمپاین د جمهوري ریاست په ماڼې 
  . ړکې ماشومانو ته د پوليو د څاڅکو په ورکولو سره تيره ورځ پيل ک

  
 ميليون نوی زیږیدلی او تر پنځه ٧٫٧ والیتونه شامل وي او دا به ټول ټال ٣۴دغه کمپاین کې به ټول د هيواد 

  . کلنۍ پورې ماشومان ترپوښښ الندې راولي
  

) یونيسف(دغه د واکسيناسيون کمپاین د عامې روغتيا د وزارت له خوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق 
 څخه زیات کارکوونکي همدا اوس به ۵٠،٠٠٠له . نړیوال سازمان د مالتړ الندې پر مخ ځياو د روغتيا د 

  . دغه درې ورځني کمپاین کې شامل دي
درې یې د کندهار د شاه . سږ کال افغانستان کې تر اوسه پورې د پوليو څلور تایيد شوې پيښې ثبت شوي دي

  . لورمه یې د هلمند والیت د نادعلي له ولسوالۍ څخه دهولي کوټ، پنجوایې او دامان د ولسواليو څخه دي او څ
  
  

   کال پروګرام جوړوي ٢٠٠٩د ملګرو ملتونود د کډوالو موسسه د 
  

 په پام کې لري چې د بيرته راستنيدنې عمليات په راتلونکو څو اونيو کې ادارهد ملګرو ملتونو د کډوالو 
 یو این ایچ سی آر د پروګرامونو مرکز په دې اند دی د. وروسته د ژمنيو ځنډتياوو څخه یو ځل بيا پيل کړي

چې د بيرته راستنيدنې، بيرته یو ځای کيدنې او د افغاني راستنو شوو کډوالو او په داخل کې د بيځایه شوو 
  . کسانو د ساتنې لپاره تحفظ برابر کړي

  
 لپاره مطبوعاتي راپورونه د اړخ  لپاره د یو این ایچ سی آر د پروګرامونو په اړه د الز یاتو معلوماتو٢٠٠٩د 

  ئ په ميز وګور
  

   توکو ويش ی په مياشت کې د نړيوال خوراکي پروګرام د خوراکۍد فبرور
  

 د پروګرام له الرې له نږدې و خوراکي توکوړاندی دپه فبروري کې، نړیوال خوراکي پروګرام د کار په 
نو او د هغوي له کورنيو، له نږدې  څخه زیاتو د نري رنځ له ناروغا٣٩،٠٠٠ وګړو، له ۶٠٠،٠٠٠
 څخه له زیاتو ٢۴۵،٠٠٠ وګړو سره د خوراکي توکو د عام ویش د پروګرام له الرې او له ٢٢٠،٠٠٠

  . کوچنيانو سره په ښوونځيو کې د خوراکي توکو مرسته کړې ده
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یوال خوراکي  روانو چارو کې ليوالتيا لري، نړ د هغو کسان لپاره، چې په افغانستان کې د بشرپالنې په
د وروستنيو تازه . حقایقو او شميرو سره مياشتني تازه معلومات خپروي/پروګرام په پرلپسې ډول له نوو پيښو

  . معلوماتو کاپی څنګ ته پر ميز پرتې دي
  

   قاچاق پر وړاندې مبارزه کوي يد کډوالۍ نړيوال سازمان د انسان
  

ې د انسانی قاچاق کوونکو قربانيان دی او د ډول ډول افغانستان د هغو ماشومانو او ښځو اصلي ځای دی، چ
  . دوي همدارنګه دې ملک ته په قاچاق وړل کيږي او له هغه څخه تيریږي. ناوړه چلندونو ښکار کيږي

  
د کډوالۍ نړیوال سازمان د قانون د تطبيق کوونکو چارواکو، قضایې کارمندانو، د ټولنې او مذهبي مشرانو، 

و مدنې ټولنې په ګډون، په دې وروستيو کې په دواړو برخو کې په  لوړه او ټيټه کچه ښوونکو، زده کوونکو ا
په ټول هيواد کې د مختلفو کليدي ډلو سره د هغوي د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې له نوښتونو سره 

  .یوځای شوی دی
  

ر افغانانو سره مرسته کړې ده چې دغو معلوماتي کمپاینونو له الرې له زیات شمي د کډوالۍ د نړیوال سازمان د
او حقيقي پيښو په اړه راپور ) پوتانسيال( د انساني قاچاق پر وړاندې مخه نيوونکي ګامونه پورته، د ممکنه 

  . ورکړي او همدارنګه د پيښې د قربانيانو سره الزمه مرسته ترسره کړي
  

   د شعر نړيواله ورځ -يونيسکو
  

د دې ورځې موخه .  نېټه ولمانځل شي٢١ۍ کې راتلونکی شنبه، د مارچ په د شعر نړیواله ورځ به په ټوله نړ
  . دا ده چې د شعر لوستلو، ليکلو، خپرولو او ښوولو ته وده ورکړای شي

  
، شعر په افغانستان کې اوږد تاریخ لري او دا د کلتور یوه بشپړونکې برخه ئلکه څرنګه چې تاسو ټول پوهيږ

  . ده
 هيله لري چې د شعر نړیواله ورځ به د کلتور له الرې د سولې د پایښت او ثبات یونيسکو په افغانستان کې

  . ئنستان غني شعري ميراث خوندي وساتالمل وګرځي او همدارنګه به د افغا
 

  : د پوښتنو او ځوابونو برخه

ل شي، زما تاسو وويل چې د دوو اونيو په ترڅ کې به له ايران څخه د کډوالو د راستنيدلو لړۍ پي :راه نجات
تير کال افغان کډوال دې ته اړ ايستل چې خپل هيواد ته ستانه  پوښتنه دا ده چې د ساړه ژمنې سربيره ايران 

   آيا ملګرو ملتونو دغه مسله د ايرني چارواکو سره مطرح کړې؟  او پنډغالی هم په بد وضعيت کی دي،شي،
  

 شويو افغان کډوالو او نورو تر منځ چې په ايران موږ بايد د ثبت :د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان
تر . ن د حکومت له خوا راجستر شوی دياهغوي د اير. کې په قانوني او رسمي ډول ژوند کوي توپير وکړو

اوسه پورې د ايران د حکومت له خوا هيڅ يو راجستر شوی افغان کډوال هيواد ته نه دي را شړل شوي، خو 
دا . شتو په ترڅ کې هيواد ته راشړل شوي، زياتره برخه يې اقتصادي کډوال ديهغه کسان چې د تيرو څو ميا

هغه کسان دي چې په ناقانونه توګه د هيواد د پولو څخه د ايران لور ته اوشتي او په نتيجه کې د ايران د 
ان هغه کسان چې هيڅ ډول قانوني اسناد نه لري او هغه کس. حکومت له خوا بيرته هيواد ته راشړل کيږي

چې په دې ورځو کې د پاسپورت او ويزې نه پرته ايران ته سفر کوي، بې له شکه نيول کيږي او بل ډول 
. موږ هميشه د بشري اړخ څخه دغه خبره راوالړه کړې چې هيڅوک بايد ونه وهل شي. چلند ورسره کيږي

يږي نو دا کار بايد په که چيرې هغوي خپل هيواد ته شړل ک. د دغو خلکو بشري حقونو ته بايد درناوي وشي
موږ هم د هغو کسانو لپاره چې هيڅ قانوني اسناد نه لري، مرستې رسولې . يوه منل شوي الره ترسره شي

دا لړۍ به د اپريل د . د بيا يو ځای کيدنې پروګرام به د هغو کسانو لپاره چې قانوني اسناد لري پيل شي. دي
  . مياشتې په لومړۍ نېټه پيل شي

  
څور ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکي مون وویل چې په افغانستان کې د امنيت : راديو آزادی

حالت د ویجاړتيا پر لور روان دی، هغه په دې اړوند ژوره اندښنه وښودله، او همدارنګه دغه ټکی په 
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 دغه ډول تبصرو چې دئ تاسو فکر نه کو.  د قوماندان له خوا هم څرګنده شوېځواکونوافغانستان کې د بهرنيو 
چې یوه ئ سره به افغانان خپلې هيلې له السه ورکړي او ملګري ملتونه څه کوالی شي؟ آیا تاسو فکر نه کو

بلل شوې او د افغانستان د دولت او بهرنيو و رایتونو د امنيت د شورا له خوا نه دبيړنۍ غونډه د ملګرو مل
  ځواکونو لپاره ستاسي وړاندیزونه څه دي؟ 

  
 د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور د افغانستان د وضعې په اړه دی او لکه چې تاسو ):ادرين اډوارډز(يوناما 
دې سرليکونه د ستونزې د هغو اړخونو څخه  د. هغه د عمومي آسامبلی او د امنيت د شورا لپاره دیئ پوهيږ

ناهيليو څرګندویه دی، خو په دی لکه چې تاسو وویل هغه د امنيتي حالت د خرابيدو او په نورو ډګرونو کې د 
چې ئ اوس تاسو پوهيږ. هغه راپور کې ډیرې مهمې برخې دي چې د پرمختګ ریښتونی امکانات ښکاره کوي

او   شئ راټولافغانستان او د هغه همکاران سره غونډه لرو چې هلته به  کی نېټه به موږ په هاګ٣١د مارچ په 
  . ئوګه د افغانستان مالتړ وشتپه دې غورو وکړي چې څنګه کيدالی شي په ښه 

  
زموږ هيله دا ده چې دغه غونډه به په دغو ساحو کې د ممکنه پرمختګ لپاره غور وکړي او په دغو ډګرونو 

، د کورنيو ئ په اړه خبرتيا لراصالحاتو په امنيتي سکټور کې د روانو د مثال په ډول. کې به د کار پيل وشي
 اوریدلې دي چې سږ کال به د تریاکو کښت کې کمښت راشي او د لږو  تاسو زموږ څخهچارو په وزارت کې،

موږ د سيمه یيزې . دا مثبت بدلونونه دي او په کار ده چې پر هغو ټينګار وشي. حاصالتو وړاندوینه کيږي
همکارۍ نښې ګورو، د افغانستان او پاکستان تر منځ د اړیکو ښه والی ګورو او همدارنګه د نورو ګاونډیانو 

وړاندیزونه په هغو ساحو متمرکزې دي چيرته چې بریاليتوب تر السه کيدای شي او په دغو  زموږ  .سره
  . ساحو کې کار په کار دي

  
چې ویلې یې و دې حاضر ئ  که وکوالی شي د ولسمشر بارک اوباما په وروستيو خبرو تبصره وکړ:رويترز

ورونو په اړه څه ووایاست چې له افغانستان څخه دی چې له ميانه طلبه طالبانو سره خبرې وکړي او د هغو راپ
آیا ملګري ملتونه په دې کار کې شامل دي . بهر د افغاني چارواکو او طالبانو د مذاکرو په باب خپاره شوي دي

  او یا د هغه مالتړ کوي؟ 
  

د . ل نه یو موږ په دې خبرو کې چې اوس په دوبي کې جریان لري په مستقيم ډول شام):ادرين اډوارډز(يوناما 
موږ ډیر پخوا د دې .  چې سوله الس ته راوليئدی چې له افغانستان سره مرسته وشیوناما اصلي هدف دا 

 مخکی له دی پلوي کړې ده چې موږ د افغانستان د وضعې د حل کولو لپاره سياسي حل الرې ته ضرورت لرو
 هم ویلی دی چې د سولې په الر هی آیدد ملګرو ملتونو خاص استاز. چی دا مسله خورا محبوبيت تر السه کړئ

کې هيڅ یو داسې اصل چې د افغانستان د اساسي قانون بنياد وي، د ښځو د حقونو په ګډون، نه شي کيدای چې 
 چې خپل اوصول په خپل ځای کې ئموږ د سولې ټولې خبرې تشویق کوو خور راځ. تر پشو الندې شي

  . وساتو
  

و خاص استازی کای آیدې په دې هفته کې په نيویارک کې دی چې د امنيت  د ملګرو ملتون:د آريانا تلويزيون
که موږ په افغانستان کې واقعيتونه په نظر کې وساتو لکه . شورا ته د افغانستان د وضعې په باب راپور وکړي

لی، او مني، د ملکي کسانو د تلفاتو په باب اندیښنې، فساد او په حکومت باندې د خلکو په اعتماد کې کمواانا
ځانګړی دغه راز په افغانستان کې نړیواله نا څرګنده مرسته، د کومو حقایقو او الس ته راوړنو په باب به 

  استازی د امنيت شورا ته راپور ورکړي؟ 
  

زه له دې سره بالکل مخالف .  زه له دې سره موافق نه یم چې الس ته راوړنې نه لرو):ادرين اډوارډز(يوناما 
زه یو همکار . ميليونو ماشومان ښوونځيو ته ځي، لکه تاسې چې به ډیر ځله اوریدلی وياوه   چېوینوموږ . یم

ښه شوي دي، تاسې نورې تر ټولو لرم چې اوس له مسکو څخه راغلي دی، هغه وایې چې د افغانستان سرکونه 
زه فکر کووم  .کړوغوره ومبی واقعيت بينې ړ چې ئراځپه دی اړه . ډیرې او څرګندې الس ته راوړنې لري

چی ځانګړی استازی نه تمه کيږی چی د هغه مسایلو په اړه د امنيت شورا ته معلومات ورکوي چی په هغه 
که تاسې غواړي چې له فساد څخه ځانونه خالص کړي، که  برخو کی چټکه پرمختيا رامنځ ته کيدای شئ

ته، که غواړي چې د امنيت چې په سرحدونو کې شئ چې د نشه یې توکو له شر څخه ځان خالص کړئ غواړ
چې قانون حاکميت پيدا کړي، تاسې د دې ئ له ستونزو څخه خالص شي چې په سرحدونو کې شته، که غواړ

  . او موږ په نورو ادارو کی هم د پرمختيا ليدل غواړو. کارونو د پيل لپاره ډیرې ښې پوليسي قوي ته اړتيا لري
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سفرونه کې ایران، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان ته  اونيو استازی سره په تيرو څو ما د ځانګړی
چې په دې ټولو ملکونو کې د دې ليوالتيا شته چې له افغانستان سره خصوصا د بنيادي ليدل موږ و. درلودل

موږ . ساختارونو په پروژو کې همکاري وکړي لکه د اوبو مساله او په ټولو برخو کې تجربې شریکې شي
په دې .  کې به له افغانستان سره د سيمه یيزې همکارۍ په مانا ډیر کارونه یو ځای وشيوینو چې په راتلونکې

کال کې ما په بل ځای کې دی ته اشاره کړې ده چې د نشه یې توکو د کښت د منع په باب په وضعه کې ښه 
نه منځ ته موږ د دې شاهدان یو چې په وروسيتو څو مياشتو کې په حکومت کې مثبت بدلونو. والی راغلي دی

موږ مخکې د . یو نوی ریفورم غوښتونکی د سوداګري وزیر او د زراعت لپاره یو دیر قابل وزیر. راغلي دی
دې ضرورت په باب خبرې کړې دي چې د کرنې په سکتور باندې باید زور واچول شي او خاص استازی به 

  . دغه پيام ورسوي
  

د دې لپاره چې د ولسمشر دورې د پایې . ټاکل شوې ده د ټول ټاکنو وخت د اګست مياشت :افغانستان ټايمز
  وروسته د دولت قانونمندي وساتله شي نو په دې اړه د یوناما مسووليت څه دی؟ 

  
 موږ خپل د کار ماموریت لرو چې هغه موږ ته د دې اجازه راکوي چې په افغانستان ):ادرين اډوارډز(يوناما 

د نوې شي نو تاسو به  دغه د کار ماموریت او دنده چې کله بيا. ر کړوکې د ټول ټاکنو لپاره تخنيکي مالتړ براب
هغه څه چې دلته ښکاره دي چې یو لړ کارونه دي چی یوناما یی نشی ترسره کوالي . ئيات وگوريهغی جز

 دا د افغانستان د خلکو. ملګري ملتونه نه شي کوالی افغانستان ته د هغه د راتلونکې په اړه د څه دیکته کول دي
یوه اړونده موضوع چې دا د هر چا لپاره په فکر کې  . او سياست والو دنده ده چې په دې اړوند پریکړه وکړي

څرګنده ده هغه د اساسي قانون په اړه پيچلتيا ده چې د می وروسته زموږ او ستاسودټولو په وړاندې ده، خو 
 پياوړې کيږي، او دغه ډول پيچلتياوې باید الحل کولو وروسته د  اساسي قانون د دغه ډول راتلونکو پيچلتياوو

  . د حل الره ومومي
  

 ميليونه تخمين شوې ده، د دې بودجې ٢٠٠ د ټول ټاکنو په باره کې، د دې کار د ټولټاکنو بودجه :ندا راډيو
زما مطلب دا دی چې په دقيق ډول د څومره مرستې ژمنه شوې ده او . څومره برخه یې ورکړل شوې ده

  دقيق ډول رسيدلې ده؟ څومره یې په 
  

ترڅو ورځو پخوا .  ميليونه ډالره ښودل شوي دی٢٢٣ د ټولټاکنو لپاره په دې کال کې ):ادرين اډوارډز(يوناما 
په . ال تر اوسه پاتی دي چی د هغي ژمنه وشئ ميليونو ٧١ د دغه شميري څڅه یوازیپورې زه فکر کوم چې 

په . و تمویلوونکو له خوا به کيږي او ال تر اوسه څرګنده نه دهدغه رقم کې هغه مرستې نه دي شاملې چې د لوی
  . اندیښنې خبره نه دهفوری دې مرحله کې داسې بریښي چې د تمویل مساله جریان لري او ډیره د 

  
 څه فکر کوي چې سږ کال به څومره خلک هيواد ته راستانه شي، تير کال چې کوم :د بی بی سي پښتو راډيو

د مرستو څه ډول پروګرامونه دغو خلکو ته په .  وو، هغوي په بدو شرایطو کې ژوند کاوهکډوال راستانه شوي
  نظر کې نيول شوی دی؟ 

  
د ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنيدولو په حواله باید وویل : د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان

د بيا راستنيدنې دغه لړۍ . انه ډول پيل شوي کال راهيسې په رضاکار٢٠٠٢شي چې د راستنيدنې دغه لړۍ د 
دا د افغانانو د راستنيدلو د اصولو یو مهم اړخ . باید رضا کارانه ،له وقاره ډکه او د امنيتي لحاظه خوندې وي

یو این ایچ سی آر او د افغانستان حکومت نه شي کوالی د روان کال په ترڅ کې د افغانانو د راستنيدنې په . دی
بله مسله د بودجې او .شميرې وړاندې کړي، ځکه چې دغه لړۍ پخپله خوښه ترسره کيږيهکله دقيقې 

خو زه ټينګار کوم .  افغانان به خپل هيواد ته ستانه شي٢٢٠،٠٠٠پروګرامونو په اړه ده، تمه کو چې نږدې 
ختګ پر چې دغه ټولې شميرې د اټکل له مخې په نظر کې نيولی شوي او کيدای شي په هيواد کې د کوم پرم

 افغان کډوال په رضا کاره توګه د پاکستان د ٢٨٠،٠٠٠د تير کال په ترڅ کې نږدې . بنسټ بدلون ومومي
خو له بده مرغه ځينې د . اسالمي جمهوریت څخه خپل هيواد ته ستانه شوي او خپلو اصلي ټاټوبو ته تللی

 سره هغه کار دی چې په کړو یې یو دا په رښتيا. سرپټونې د نه شتون له امله د ستونزو سره مخامخ شوي دي
  . این ایچ سي آر تاکيد کوي، دغه لړۍ باید په خپله خوښه، له وقاره ډکه او تدریجي توګه وي


