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  د افغانستان په اړه د هاګ کنفرانس 

  
موږ هيله من یو . ل کنفرانس جوړیدونکی دیپه هاګ کې د افغانستان په باب یو نړیوا) سه شنبه(صبا ورځ 

  . پرهغه به بحث وشئ چی چې ددې غونډې لپاره به دوه مهمې اجزاوې موجودې وي
  

دې فرصت پيدا شي چې د هغو لومړیتوبونو په اړه په پرمختګ کې او د هغو لپاره د مرستو د  لومړی به د
. پاریس کې د افغانستان په اړه پرې هوکړه شوې وهبرابرولو په باب یوه بيا کتنه وشي چې په تير جون کې په 

 افغانستان او د هغو نړیوال ،، دا به لومړی ځل وي چې د امریکا د حکومت د نوې ستراتيژۍ وروستههمدو
دا به یوه ورځنۍ غونډه وي او هغه پایله چې موږ یې د ليدلو تمه . ن په لوړه کچه سره یو ځای کيږياهمکار

، د کارونو ایجادولو او ښې حکومت داري په لومړیتوبونو به بيا په ګډه او په ټينګار سره لرو دا ده چې د امنيت
 استازی کای آیدی به په دې ځانګړید ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکی مون او د هغه . زور واچول شي

  . کنفرانس کې د ملګرو ملتونو له خوا استازیتوب کوي
  

  برخه والو د سال مشورو غونډه و څو اړخيزد بيان د آزادي په باب د 
  

ې، د افغانستان د خپلواک ژورنالستانو د اتحادیې او د جنوب ینن ورځ یوناما د افغان ملي ژورنالستانو د اتحاد
په باب د ډیرو برخه " په افغانستان کې د بيان آزادي"شرق اسيا د آزادي خبري رسنيو اتحادیې په مرسته د 

  . والو یو کنفرانس جوړوي
  

دغه یوه ورځنۍ غونډه به د افغان ژورنالستانو او ایډیټرانو، د خبري رسنيو او مدني ټولنې د سازمانونو، د 
افغانستان حکومت، پارلمان، تمویلوونکو او پاليسي جوړوونکو، د بشري حقونو د فعالينو او د نړیوالو 

 لپاره د یوه ليک الرییوه جوړونکی  یې دموخه سازمانونو په ګډون بيال بيل برخه وال سره راغونډ کړي چې 
 خوندیتوبګډ منشور پيدا کول او په هغو الرو چارو باندې بحث کول وي چې د بيان آزادي ته پراختيا او 

  .  کار کويبرخو کی کوي چې په دې پياوړیورکوي او د هغو کسانو امنيت 
  

د اعالميې په " افغانستان کې د بيان آزاديپه "د دې وړاندوینه کيږي چې د ډیرو برخه والو د غونډې پایله به د 
شکل کې راڅرګنده شي، او هغه بنيادي اندیښنې به په ګوته کړي چې په ګډه سره پيژندل شوی او د مشترک 

 او له خوندیتوبعمل لپاره به یوه اجنډا برابره کړي چې هدف یې په افغانستان کې دبيان د ازادي پرمختيا، 
 بجو به ١۵:۵انس کې د ګډون لپاره بلن ليک ته ضرورت شته خو د مازدیګر په په کنفر. هغې سره مرسته وي

  . یو مطبوعاتي کنفرانس جوړ شي
  

د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمينشري په اپریل کې له پاکستان څخه د راستنيدونکو لپاره عمل 
  پروګرام بيا پيل کوي

  
چ سي آر د پاکستان له پيښور څخه په خپله خوښه د راجستر په دې اونۍ کې د چهارشنبې په وروځ یو این ای
  . شویو افغانانو د بيرته راستنيدنې پروګرام پيل کوي

  
پروګرام معموال د ژمې په مياشتو کې دریږي ځکه چې یوازې محدود شمير افغانان په دې وخت کې افغانستان 

 صوبه، پنجاب، سند او اسالم آباد کې اوسي راجستر شوي افغانان چې د پاکستان په شمال غربي. ته راستنيږي
او غواړي چې په خپله خوښه د یو این ایچ سي آر په مرسته بيرته راستانه شي، کوالی شي چې د کال په 

  . اوږدو کې په پيښور کې د خپلې خوښې د ستنيدونکو مرکز ته ورشي
  
  

  . الن شید راجستر شوو افغانانو لپاره په کوټه کې د پيل نيټه به وروسته اع
  

 افغانان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د خپلی ٢٨٠٠٠٠ ډول  ټوليز کال کې په٢٠٠٨په 
 چې  داسې اټکلوي،په همدی ډول دغه دفتر.  ستانه شوي ته کورونو تر چتر الندي بيرته خپلووخوښي عمليات

  . ستانه شیراانان بيرته خپل وطن ته  افغ٢٢٠٠٠٠ کال کې به له ایران او پاکستان څخه کابو ٢٠٠٩په 
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 ډول  منځنيدغه راجستر شوي افغانان کله چې د ملګرو ملتونو د دغه دفتر په مرسته بيرته وطن ته راځی، په
د بيرته ستنيدلو د مرستی همدارنګه به او ورکوي ه ارپلګښت ل امریکایی ډالره د سفر د ١٠٠هر شخص ته 

  . افغانستان کې په خپلو مينو کې د ځای پر ځای کيدو پر مهال کمک شیبسته تر السه کړي چې دوي سره په 
  

ونه، او د کورنيو د تهغه افغانان چې د مرستو مرکزونو ته رسيږی باید خپل او د کورنيو د غړو د راجستر کار
و او د یو ان اچ سی آر دفتر به د دغو کارټون. ډ دوه رنګه عکسونه د ثبوت په ډول له ځانه سره ولريګغړو 

  . عکسونو پرته په هيڅ کار اقدام و نه کړي
  

 کال په پيل کې د پاکستان او ایران څخه د خپلی خوښی د ٢٠٠٢ را پرځيدو وروسته او د لهد طالبانو د رژیم 
 پروګرام له مخه چې د دری اړخيزه تړون پر بنسټ چې د هد دغ.  پيل شوهۍبيرته راستنيدنی یوه ستره لړ

 دفتر تر منځ الس ليک شو، له ۍاکستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر پ،افغانستان، ایران
  . يدي هيواد ته بيرته ستانه شو)  فيصده٢٠کابو د ټول نفوس (  مليونه۴،۴

  
د دوي زیاتره برخه د .  مليونه تنه راجستر شوي افغانان شته٢،٧ال تر اوسه هم په ایران او پاکستان کې کابو 

  .  له امله د هيواد څخه وتلی ديې جګړۍنشل کل
  

  ملګري ملتونه په افغانستان کې د ماینونو په اړه د خبرتيا ورځ لمانځي
  

تاسو خبر یاست راتلونکی شنبه د ماینونو په اړه د خبرتيا او د ماین پاکولو د مرستی نړیواله لکه څرنګه چې 
 شوه، هر کال لمانځل لد امنيت شورا لخوا وټاک کال راهيسی کله چې د ملګرو ملتونو ٢٠٠۵ورځ ده چې د 

  .کيږی
  

  .  ګواښونو سره ښه آشنا یوودلته په افغانستان کې موږ ټول د ماینونو څخه د رابرسيره شو
  

 په ې د اهميت او ارتقاء په اړه، نه یوازی د شنبې ورځېنن ورځ موږ د ټولو رسنيو څخه غواړو چې د د
، مقالو، د پوهاوي پروګرامونو او هر هغه څه چې د اپورونود ځانګړو رورځ، بلکی په راتلونکو ورځو کې 

ماینونو په هکله پوهاوي زیاتوي او مرسته کوي چې د دغو توکو په واسطه د نورو کسانو د وژل کيدو او ټپی 
د راځئ چې دغه اوونۍ د پوره کال لپاره د ماینونو په اړه . ه خپرولو سره مرسته وکړيلکيدو مخنيوي کوی، 

  .پوهاوی پروګرام وګرځوو
  
د ماینونو او یا د ناچاودو توکو له امله وژل شوي  تنه ۶٠ډول په اوسط ی په افغانستان کې هر مياشت په زیوا

  . او یا خو ټپی شویدی، چې په نړۍ کې تر ټولو زیات متاثره هيواد جوړوي
  

 د ژوندي پاتي شوو او نورو د دی نړیوالی ورځی د سږ کال د نړۍ د یادونی موضوع، د ماینونو څخه
زیاتيدونکو قربانيانو پر اړتيا باندي تمرکز لري، او د ماینونو او د جګړو څخه د پاتی شوو ناچاودو توکو د 

 .    يښت لمانځځستر خولور نړۍ ليد په ې آزادې ګواښ څخه د یو
  

 څخه زيات پرسونل ٨۴،٠٠٠واسطه د ه ، د افغانستان د ماين پاکولو د پروګرام پ کال کې٢٠٠٨يوازې په 
.  ميليونه پاتې شونې توکی له منځه وړل شوې دي٢٫۵ ټانک ضد ماينونه او د جنګ څخه ٩٠ضد ماينونه، 
 کيلومتره مربع د جنګ پخوانی سيمی د ١١٣  کيلو متره مربع په ماينونو ککړه او نږدې ۵٠په نتيجه کې 

  . ماينونونو څخه پاکې شوې دي
  

له، د افغانستان د تړون الندې ځای شويو موخو ته د رسيدو د ترالسه کولو په د خطرونو د شمير په حوا
د ماين د بندولو د تړون ( سلنه کار سرته رسيدلی او همدارنګه د اوټاوا د تړون ليک چې ٧۶برخه کې نږدې 
   . سلنه کار پوره شوې دی۵٣د ماينونو د بشپړه  له منځه وړلو لپاره دی  نږدې ) په نوم هم ياديږي

  
په دې هکله نور معلومات د ميز پر سر پراته دی، همدارنګه د افغانستان په هکله د ملګرو ملتونو د عمومي 
منشي د وروستي راپور لنډيز هم موجود دی، په دې راپور کې د ماينونو د پاکولو د برياوو او راتلونکو 

  . انديښنو په هکله څرګندونې راغلي دی
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   پروګرام د ملکي خدمتونو کنفرانس د ملګرو ملتونو د پرمختيایې
ريفورم، ښه او غوره فعاليتونه او د راتلونکی لپاره الرښودونه د راتلونکی /د ملکي خدمتونو اصالحات

چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د پرمختيايې پروګرام د ادارې اصالحاتو او ملکي خدمتونو د کميسيون د 
  . دوه ورځنی کنفرانس موضوع ده

  
 اترې به د حکومت د کليدی شريکباڼو ترمنځ وي، تمويل کوونکې او د ملګرو ملتونو پرمختيايې خبرې

  . پروګرام په هيواد کې د عامه سکتور لپاره د ظرفيت د پراختيا مرستې برابروي
  

د تيرو څو کلونو په جريان کې، د افغانستان د حکومت او ملکي خدمتونو د کميسيون سره د نږدې همکارۍ 
  . رې، د ملګرو ملتونو پرمختيايې پروګرام د افغان موثره او وړ ملکي سيستم د جوړولو مالتړ کړی دیله ال

  
اوس مهال د ملګرو ملتونو پرمختيايې پروګرام د دې پروګرام د دريو مالتړيو پروژو له الرې په مرکزي او 

  . واليتي کچو کې د کميسيون مالتړ کوي
  

پروژې د ملکي کارکوونکو لپاره د روزنو او نظارت او همدارنګه د حکومت د عامه ادارې د اصالحاتو د 
  . پروسې مالتړ کوي

  
 بجو څخه د ٨:٣٠ کال د اپريل د مياشتې له لومړۍ نېټه څخه تر دومې پورې د سهار له ٢٠٠٩دا کنفرانس د 
  . يږي پورې د کابل سرينا په هوټل کې داير١۵:۵٠مازديګر تر 

  
  : د پوښتنو او ځوابونو برخه

  
 نېټې وروسته د ولسمشر موده ٢٢ کال د مې د مياشتي د ٢٠٠٩ د هيواد سترې محکمې د :د نورین تلویزیون

د هيواد پارلمان او ځينو سياسي ګوندونو د محکمې پريکړه . يوه رسمي حکم په صادرولو سره وغځوله د
  آيا يوناما د سترې محکمې د دغې پريکړې مالتړ کوي؟ . وي بللیغندلې او هغه يېاساسی قانون ته نه درنا

  
 که چيرې تاسو په دې هکله د يوناما دريځ کوم چې د عمومي منشي د ځانګړی استازي کای آيډی له :یوناما

خوا بيان شوی په ياد کړي، ويل شوی چې دا مسله يوه افغاني مسله ده، دا په افغانانو پورې اړه لري چې په 
  . له يوه ملي هوکړې ته ورسيږيدې هک

  
ته د ) پاکستان(د متحد آياالتو نوې ستراتيژي افغانستان ته د زياتو ځواکونو او نورو برخو  :رادیو آزادی

  مرستو د برابرولو په هکله خبرې کوي، ستاسو نظر د دې نوې ستراتيژي په هکله څه ده؟ 
  

 څه وخت راهيسې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د.  موږ فکر کوو دغه يوه مثبته ستراتيژي ده:یوناما
ځانګړی آستازی کای آيدي د نظامي او ملکي هڅو په انډول او د افغان ادارو په جوړولو او ښه حکومت 

يوناما ته د پلی . دغه مهم عنصرونه د متحده آياالتو په نوی ستراتيژي کې راغلي دي. کولو غوښتنه کوله
تاسو ښايې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ښاغلی . ريت نه دی ورکړل شویهاخوا د مسايلو په هکله مامو
چې نوموړی په وار وار سره د سياسي جريان ترڅنګ د نظامي جريان په ئ کای آيدې غوښتنه په ياد ولر

  . اړتيا تاکيد کړی
  

 او په کومه  د کنفرانس په اړه وپوښتم، څو ملکونه په دې کنفرانس کې ګډون لريهاګ زه غواړم د :پژواک
  کچه؟ 

  
 نړیوال سازمانونه به په الهه کې د ملګرو ملتونو تر مشرتابه الندې سره راغونډ ٢٠ ملکونه او ٨٠ :یوناما
 د دې نړیوال کنفرانس کوربه وي چې د ٣١ملګري ملتونه، د افغانستان حکومت او هالنډ به د مارچ په . شي

ځانګړی عمومي منشي بانکي مون او د هغه . نوميږي" تيژيپه سيمه یيزه چاپيریال کې یوه څو اړخيزه سترا"
  .  کای آیدي به په دې کنفرانس کې د ملګرو ملتونو استازیتوب کوياستازی
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 ویل کيږي چې د افغانستان حکومت به په دې کنفرانس کې د افغاني ملي اردو او افغان :د یک ټلویزیون
  ري ملتونه له دې کنفرانس څخه څه تمه لري؟ ملګ. پوليسو په شمير کې د زیاتوالی غوښتنه وکړي

  
لومړی، د دې :  موږ د دې تمه لرو چې په دې کنفرانس کې دوه مهمې اجزاوې مخې ته پرتې وي:یوناما

فرصت به پيدا شي چې په تير جون کې د پاریس په کنفرانس کې د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو په اړوند په 
زما وړاندیز دا دی چې تاسې د . ستو په برابرولو په کار باندې بيا کتنه وشيپرمختګ او د هغو لپاره د مر
هغه لومړیتوبونه کوم دي چې افغانستان او د هغه همکارانو په دې کنفرانس ئ پاریس د کنفرانس سندونه ولول

کچه د دویم، دا لومړی ځل دی چې افغانستان او د هغه نړیوال همکاران په لوړه . هوکړه ورباندې کړې وه
دا یوه ورځنۍ غونډه ده، مګر هغه پایله چې موږ یې . امریکا د نوی ستراتيژي څخه وروسته سره راغونډیږي

د ليدو په تمه یو دا ده چې په امنيت، د کارونو په ایجادولو او ښې حکومت داري باندې د لومړیتوبونو په څير 
  . بيا په ګډه سره ټينګار وشي

  
ستاسې په فکر ددې علت څه شی . راستنيدونکو افغانانو شمير هر کال راټيټيږي د :د بی بی سي پښتو راډیو

  چې سل امريکايې ډالره ددې لپاره بس دي چې د دوی ټول لګښتونه پوره کړي؟ ئ دی او فکر کو
  

 ٢٠٠۵ د افغان کډوالو شمير چې غواړي بيرته افغانستان ته را وګرځي له :د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره
په . يو يې داخلي او بل يې بهرني عامل دی: د دې شاته دوه علتونه پراته دي. هيسې کم شوی دیکال را

داخلي غواملو کې د کارونو د اقتصادي فرصتونو نشتوالی، د ملک په ځينو برخو کې خصوصا په جنوبی او 
 کلونو راهيسې ٢۵بهرنی عامل دا دی چې ځينې افغان کډوال له . جنوب شرقي برخو کې نا امني شاميليږي

د دغو کډوالو لپاره . موږ د دويم او دريم نسل د دې کډوالو په باب خبرې کوو. له ملک څخه بهر ژوند کوي
بايد په ياد ولرو چې تير کال . اسانه نه ده چې د بيرته راستنيدو پريکړه وکړي او دا وخت ته اړتيا لري

 شميره په نړۍ کې د هغو کډوالو په اړه يوه لوړه دغه.  افغانان بيرته خپل ملک ته راګرځيدلی دي٢٨٠،٠٠٠
 ميليونه افغانان يعنی د ټول نفوس په سلو ۵ راهيسې ٢٠٠٢له . شميره ده چې بيرته خبل وطن ته راګرځي

 ډالره به ۵٠٠د پيسو په باب، که يوه کورنۍ پنځه تنه غړي ولري نو . کې شل وطن ته راستانه شوي دي
ډالره ورته رسيږي کله چې غواړي بيرته راستانه ) ١٠٠٠(لس تنه وي نو زر واخلي او که يې د غړو شمير 

ر پالن په دې کال کې دا دی چې د راستنيدونکو لپاره په افغانستان کې يو اين ايچ سي آپر دې سربيره د . شي
ره لس زره سرپنا وی برابرې کړي او بله پروژه دا ده، چې د پاکو اوبو په برابرولو به يو ميليون ډال

  . مصرفيږي
  

 تاسې وويل چې د يوناما صالحيت دا دی چې په افغانستان کې کار وکړي نه په پاکستان :افغانستان ټایمز
ليکن له سرحد سره په اوږدو کې فعاليتونه په افغانستان باندې په مستقيم ډول اغيزه لري او د دې لپاره د . کې

کستان حکومت په وار وار په دې تورن شوی دی چې له د پا. امريکا په نوې ستراتيژۍ کې خپل يو ځای شته
مګر د کرښې په دې غاړه کې د عسکرو په شمير کې زياتوالی راځي، د دې په . طالبانو سره مرسته کوي

  . ځای چې د پاکستان په خاوره کې د تروريستانو مرکزونه ويجاړ شي
  

يانو تبصره وکړو چې د سرحد ها خوا رامنځ  زه بيا تکراروم چې دا زموږ وظيفه نه ده چې په هغو ش:یوناما
څه شي . ته کيږي دا د دوو خپلواکو هيوادونو، افغانستان او پاکستان دنده ده چې هغه په ګډه سره حل کړي

چې د ملګرو ملتونو لپاره مهم دي هغه دا دی چې د دوو ملکونو په منځ کې سيمه ييزه همکاري پياوړي شي 
  .ې ژوند وکړيترڅو دواړه ملکونه په سوله ک

  
 تاسو وويل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کميشنري د بيا راستندنې د افغان کډوالو :د طلوع تلویزیون
چې دا د حکومت د نه پاملرنې له امله لکه څنګه چې موږ ټول د ئ آيا تاسو فکر نه کو. لړۍ زياته شوې

امنځ شوي؟ هغوي په ناوړه شرايطو کې ژوند کوی، کډوالو د ليدلو په موخه ګاونډيو هيوادونو ته والړو، ر
آيا تاسو د هغو کسانو په هکله چې خپل هيواد ته ستنيږي فکر نه . حتی د خوړولو لپاره يې هم څه نه درلودل

  کوي چې هغوي به د ورته وضيعت سره الس او ګريوان شي؟ 
  

دنه به د هيواد په يزياتو افغانانو راستن ميليونو څخه د ۵ روښانه ده چې د :د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره
 ميليونو وګړو ۵په دې وروستيو وختونو کې زه په ياد نشم راوړاي چې د . موجوده جوړښت فشار واچوي

په دې توګه د دې .  سلينه جوړوي په هيواد کې په داسې ډول جذب شي٢٠داسې ستره خوځيدنه چې د هيواد 
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هو يو زيات شمير کسان د ژوند په بدو حاالتو کې ژوند . ه ستانه شویکسانو زياته برخه خپلو اصلي ټاټوبو ت
خو بيا، د افغانانو راستنيدنه په هيواد کې د بې ثباتي او په هيواد کې د اقتصادي ټولنيزو حاالتو په ښه . کوي

د کې د خو په رښتيا سره ښه ثبات او په هره برخه کې ښه والی به په هيوا. کولو باندې مستقيمه اغيزه لري
  . اغيزې ولريافغانانو د بيا راستندنې په پريکړو


