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   موده اعتراضاتود نوماند د 
  

 د هغو کسانو لپاره چې غواړي د هغو نوماندانو پر  نيټه26 يا د غويی ١۶په د می د مياشتی د شنبې په ورځ 
 يا د اسد د  نېټه٢٠وړاندې چې د ولسمشريزو او واليتي شوراګانو د ټول ټاکنو لپاره چې د اګست د مياشتې په 

  .  لړۍ پيل شوېاعتراض کولو په پام کې نيول شوي  خپل شکايتونه درج کړي، د  نيټهويشتمهنهه 
  
همدې روانې اونۍ په ترڅ کې، د غوره کيدو وړ رای ورکوونکي، د سياسي ګوندونو استازي او کانديدان د 

کوالی شي د ټول ټاکنو د شکايتونو د کميسيون په وړاندې د ټول ټاکنو په پروسه کې د کانديدانو په ضد د 
  . خاصو داليلو پر بنسټ شکايتونه ثبت کړي

  
ديد کيدو او يا د کانديد کيدو د شرايطو په ضد لکه څنګه چې د افغانستان په چيلنجونه يوازې کيدای شي د کان

  . اساسي قانون او د ټول ټاکنو په قانون کې ځای شوی، ثبت شي
  

يوناما غواړي ټولو افغانانو ته جوته کړي چې ددغه فرصت څخه ښه ګټه پورته کړي او د کانديدانو لست له 
 کوم افغان فکر کوي چې ګواکي کوم ځانګړی کانديد د ټاکل کيدو وړ نږدې څخه په ځير وګوري او که چيرې

نه دی نو بيا دی هغوي دا خبره د ټاکنو د خپلواک کميسيون او د ټاکنو د شکايتونو د کميسيون تر دفترونو 
لکه څنګه چې د افغانستان لپاره د عمومي منشي ځانګړی استازی په دې وروستيو کې په ډاګه کړه، . ورسوي

د چيلنج کولو دغه لړۍ به . نان بايد د سږ کال د ټاکنو د روڼوالی او اعتبار په برخه کې خپل رول و لوبوي  افغا
  .  بجو پای ته ورسيږي۴:٠٠ د مازديګر په ٢١د روانې پنجشنبې د مۍ د مياشتې په 

  
  

   کوید کډوالۍ نړيوال سازمان او يوناما فراه ته د بشري الس رسي په موخه غوښتنه 
  
راه په واليت کې د وروستيو پيښو په تعقيب، چې په پايله کې يې د فراه واليت د باالبلوک په ولسوالۍ کې د د ف

پام وړ ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی او زيات شمير بې ځايه شوی، د کډوالۍ نړيوال سازمان هڅه کوي 
دا اوس چې موږ خبرې کوو د له بده مرغه  هم. چې بې ځايه شويو وګړو ته اساسي بشري مرستې ورسوي
کسانو لپاره خوراکي توکي ) ١۵٠٠( کورنيو ۵٠٠کډوالۍ د  نړيوال سازمان يو شمير الري موټرونه د نږدې 

بار کړی خو د اوسنی حالت لپاره خوندي الرو ته ضرورت لرو او همدارنګه په ټولو ښکيلو او نور شيان 
ې ونيسي او زموږ نقليه وسيلو  ته اجازه ورکړي، چې خواوو غږ کوو چې د بشري مرستو بې طرفي په نظر ک

  . مستحقو کسانو ته مرستې ورسوي
  

د څو تيرو اونيو په ترڅ کې، د کډوالۍ نړيوال سازمان د يوناما او د ملګرو ملتونو د نورو بشري نمايندګيو په 
 ره کړې، دغه کسان د  نويو بې ځايه شويو کورنيو يوه ارزونه تر س١،١٧٩مرسته د کندهار د واليت نږدې د

د کډوالۍ نړيوال . زابل د واليت د نا امنې وضعې په پايله کې د خپلو کورونو پريښودلو ته اړ شوي دي
  .  په مالي مرسته د دغو کورنيو لپاره د کورنۍ مجموعې  بستې ليږلې ديUSAID/OFDAسازمان د 

  
  د ټولنې په کچه د ماين پاکولو نوې پروژې 

  
 ماين پاکولو دری پروژې چی د کليوالو عوايدو او د ژوند کيفيت په کنر، کندهار او د غور په د ټولنې په کچه د

د ماين پاکوونکو لپاره د روزنې پروګرامونه روان دي او کله چې . واليتونو کې ښه کړي پيل شوی دی
دې هلته د کار ضروري تجهيزات برابر شي نو هغوي به د ماين پاکۍ د تجربه لرونکو موسسو تر نګرانۍ الن

  . لپاره ځای پر ځای شي
  

د نوو ټيمونو سربيره د ټولنې په کچه د ماين پاکولو پروژې په هلمند، اروزګان او د کنړ په واليتونو کې روانې 
پيل کړی دی چې ټولنه په دې کار کې شامله او وروزله ) يو ان مکا(د ټولنې په کچه د ماين پاکولو مرکز . دي

  . دنې سيمې د ماينونو څخه پاکې کړيشي چې د خپلې اوسي
 همدارنګه يوه نوې ويب پاڼه موسسهولو  د ماين پاکموږ خوښ يو څو تاسو په دې پوه شۍ چې

af.org.macca.www لري  .  
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غانستان د ديني مشرانو د الرښوونې پروګرام د اف ملګرو ملتونو د نفوسو وجهي صندوقد افغانستان لپاره د 
  څخه د ښځو د حقونو د ودې په الر کې مالتړ کوي 

  
 تنو د ٨۵ ديني مشرانو څخه چې په پالن کې دي د ۴٠٠د ) يونيفپا(د ملګرو ملتونو د نفوسو وجهي صندوق 

د  واليتونو کې د هيواد په کچه مالتړ کړي دی  ،څو د خبرتيا او پوهاوي د غونډو ١٧روزنې په الر کې په 
الرې د ښځو د روغتيا او حقونو د ودې په الره کې  په ولسواليو او کليو کې د نارينه وو او هلکانو سره مرسته 

  . وکړي
  

د دغه نوښت په اړه د غونډو د جوړولو لپاره د حج او اوقافو او د ښځو د چارو د وزارتونو سره موافقه شوې 
و سره غونډې جوړوي چې د دغو وزارتونو او د افغانستان  نارينه وو او هلکان۶۵ -۴۵هر ديني مشر به د . ده

  . لپاره د ملګرو ملتونو د نفوسو د وجهي صندوق د پروګرام د الرې به يې څارنه او کتنه کيږي
  

.  امريکايې ډالرو مالي او تخنيکي مرسته برابروي١۶٠،٠٠٠يونيفپا د حج او اوقافو وزارت ته په ټوليز ډول د 
ه کچه د تبليغ پروګرام، د اسالم او  د کورنۍ په اړه د کورنۍ د الرښوونې د کتابونو ترتيب په دې کې د ټولنې پ

  . او بيا چاپ او د اسالم په رڼا کې د کورنۍ د اړيکو په اړه يو هر اړخيز کتاب ترتيبول شامل دي
  

  د افغانستان په اړه د اقتصادي همکاري دريم کنفرانس 
  

غانستان په باب د اقتصادي همکاري د دريم کنفرانس په باب خبرياست چې د له تاسې څخه به زيات کسان د اف
د دې کنفرانس د وروستۍ اعالميې يو نقل ستاسې . پاکستان حکومت يې کوريه و او په تيره اونۍ کې جوړ شو

  . په څنک کې پروت دی
  

تونو په کلکه سره په ئالو هي چې له څلويښتو څخه زياتو سيمه ييزو او نړيوئله دې اعالميې څخه به تاسې ووين
  . سيمه کې د ثبات په راوستلو کې د افغانستان نقش وپيژانده او په دې اړه يې خپلې همکاري څرګندې کړي

  
  : تونو په اختصاصي ډول د الندنيو ټکو سره خپلې ژمنې اعالن کړيئد کنفرانس هي

  
هتره کولو له الرې په سيمه کې د د اورګاډی له نوی خط سره د افغانستان د ترانسپورت د اړيکو د ب •

 کيلو ٨٠څخه تر مزار شريف پورې د ) له ازبکستان سره بندر(کنفرانس له حيرتان . تجارت زياتول
متره اږد د اورګاډی د يوه خط جوړول، چې د اسيايې پراختيايې بانک په مرسته به وشي، له 

ط د پاکستان د چمن ښار له کندهار په راتلونکی وخت کې به د اورګاډی خ. لومړيتوبونو څخه وګاڼه
 سره وتړي؛

 
په کابل کې به د ګمرک يوه نوې اکاډمي تاسيس شي چې په سيمه کې به له نورو ورته موسسو سره  •

ارتباط ولري څو د بندرونو د کنترول په ښه کولو او د ماليو په راغونډولو کې له هغوي سره خپلې 
 تجربې او معلومات شريک کړي؛ 

  
 يو زر تعليمي بورسونو برابرول چې په ١٠٠٠د حکومت له خوا د افغانانو لپاره د د پاکستان  •

پاکستاني پوهنتونونو کې تعليم وکړي او د افغانستان لپاره بشري قوه او ظرفيتونه تهيه کړي او د 
آغاخان پراختيايې شبکې هم د دونرانو په مرسته ددې ژمنه وکړه چې د افغاني راستنيدونکو لپاره د 

 . فوي زده کړو نوي مرکزونه ايجاد کړيحر
  

  . ئد دونرانو او نړيوالې ټولنې له خوا د ژمنې د تفصيل لپاره د اسالم آباد د اعالميې متن ولول
  
  

  د روغتيا د نړيوال سازمان له خوا افغانستان ته د تامی فلو دوا د مرستې په ډول ورسيده 
  

 دری سوه زده څخه زيات ٣٠٠،٠٠٠امی فلو يا له  ديرش زره څخه زيات کسانو لپاره د ت٣٠،٠٠٠له 
  .  د ويروس د درملنې لپاره جوړ شوی دي(H1N1)کپسولونه کابل ته ورسيدل چې د نوي انفلونيزيا ای 
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دغه دوا د لويانو لپاره د تاميفلو د ميليونو دورو څخه يوه برخه ده چې د روغتيا د نړيوال سازمان له خوا هغو 
چې له نوې رنځ څخه د خلکو د ژغورلو لپاره ورته محتاج دي، تر اوسه پورې په ملکونو ته وبښل شوی، 

  .  يوه قضيه هم نه ده پېژندل شوې(H1N1)افغانستان کې د انفلووينزيا ای  
  

د روغتيا نړيوال سازمان وايې چې د نوې رنځ په وړاندې تياري د هغو وختونو په پرتله ډير ښه دی چې په 
  . لکونو په اضطراري حاالتو کې نېولی وتيرو کلونو کې ځينې م

  
  

  د سيالبونو په اړه راپورونه 
  

د ټولو شريکباڼو له خوا د ملی او بين المللی حکومتي او غير حکومتي سازمانونو له خوا هڅې روانې دي، چې 
 شي په شمال، شمال ختيځ او لويديځ کې سيالبونه دوام لري او کيدای. سيالب ځپلو خلکو ته مرستې ورسوي

د شمال ختيځ د ځينو برخو پرته چې الس رسي ورته نه کيږي په نورو ځايونو کې د . چې نور هم زيات شي
مرستې شوې دي مګر بېړني او موقتې سرپناوې کمې دي او د هغو سرکونو . اړتياوو ارزونه بشپړه شوې ده

  . لپاره هم پيسې نشته چې بند شوي دي
  

نژدې لس زره ) جوزجان، فارياب، بلخ، سمنګان او سرپل(اليتونو کې سيالبونو د شمالي سيمې په پينځو و
  . کورنه متاثره کړې دي

  
د : په مزار کې د بشر پالنې ټولنې دا الندې تشې په ګوته کړې دي چې بايد په داسې حالت کې لومړيتوب ولري

غير )خيمې يا ترپالونه(ناوې، بندو سړکونو پرانيستل، درندو ماشينونو د تيلو او کرايې لپاره پيسې، بيړني سرپ
  .، کمپلې، د ډبرو سکاره، جامې او د ګابيون بکسونهخوراکی توکی

  
متاثره شوې دي چې ارزونه يې ال ) کندز، بغالن، تخار او بدخشان(د شمال ختيځ له پينځو زيات واليتونو کې 

  . اوس هم جريان لري
  

ع شوې ده، خو لرې پرتو سيمو ته الس رسي نه د کندز او بدخشان په ځينو برخو کې د مرستو توزيع شرو
د مرستې ټيمونه ددې غوښتنه کوي چې سړکونه بايد ژر پرانيستل شي، د هليکوپترونو څخه ارزونه . کيږي

دا يوه له هغو ساحو څخه ده چې موږ ډير عاجل ضرورت لرو . وشي او نور کومکي عوضي مواد ورسيږي
  )کومې ساحې ته الس رسی نه کيږي؟(وره هم خرابيږي چې نوې زيرمې بايد ولرو ځکه چې وضعه ن

  
 تر کنترول الندې ده او د داسې لويو تشو او اړتياوو راپورونه نه دی  لويديځه سيمه ځای دی چېنيکمرغی د 

ادارې خپلې د . ورکړای شوی د څلورو واليتونو سيالب ځپلو سيمو ته د مرستې کارونه دغه خبره تاييد وي
يرمې له سره ډکوي، د بيړنيو مرستو کيټونه ځای په ځآی شوی او يونيسف به په ټولو زغيرخوراکی توکو 

  . څلورو واليتونو کې په تخنيکي ډول ددې ارزونه وکړي چې څومره اوبو ته اړتيا شته
  

  :پوښتنی او ځوابونه
  

نو خلکو د نومونو د بخښنې د نړيوال سازمان په وروستی راپور کې د کانديدانو په لست کې د ځي :راديو ازادی
ړه څوک چې د بشري حقونو په سرغړونو او جګړه تورن دي انديښنه څرګنده کړې او همدارنګه غوښتل په ا

شوي چې ددغه لست څخه دې د داسې کسانو نومونه وايستل شي، د يوناما دريځ په دې هکله څه دی، آيا يوناما 
  د لومړنی لست څخه ددغو کسانو د نومونو د ايستلو مالتړ کوي؟ 

  
 هکله موږ په وار وار ويلې چې دا د افغا ن رای ورکوونکو دنده ده، که چيرې هغوي د چا په  په دې:يوناما

وړاندې اسناد لري نو هغوي کوالی شي د داسې کسانو په ضد د ټولو ټاکنو د شکاياتو خپلواک کميسيون سره 
ږۍ د افغانستان لکه څنګه چې تاسو پوهي. شکايتونه ثبت کړي او په اوس حال کې موږ همدومره کوالی شو

لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی په ډاګه وييلي دي ، دا د افغانانو دنده ده چې ددغو ټول ټاکنو د روڼوالی 
  . او اعتبار څخه د ډاډ حاصلولو په خاطر خپل نقش ولوبوي
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لپاره د نه الس  تاسو د فراه د واليت د بال بلوک په ولسوالی کې د بيځايه شويو کورنيو :د طلوع تلويزيون
رسي په هکله يادونه وکړه، او همدارنګه تاسو د متاثره شويو کورنيو لپاره د کاروانونو د خوندي تيريدو 

تاسو څو څو واره  ورته غوښتنې کړي، غواړم پوه شم که چيرې د دغو غوښتنو په پايله کې په . غوښتنه وکړه
بونو د متاثره شويو کسانو په هکله د شميرو ارقام همدارنګه د سيال. کاروانونو د بريدونو کچه راټيټه شي

  ؟ ئراکړ
  

 ستاسو د پوښتنې د لومړۍ برخې په هکله بايد ووايم، هو دا غوښتنې اغيزې لري، که چيرې تاسو د تير :يوناما
، موږ د ټولو ښکيلو ډلو څخه د واکسين کوونکو د خوندي تيريدو په هکله نا امنو ئکال د سولې ورځ په ياد کړ

موږ اړ يو چې کله نا کله دغه ډول . يمو ته د رسيدو غوښتنه وکړه، د غوښتنې په وړاندې ځواب مثبت وهس
موږ د ورانيو او تلفاتو په . دغه کار ډيره مثبته پايله لرله. غوښتنې ترسره کړو، ترڅو وښيو چې خلک مهم دي

  .  نېټې پورې دي١٧دا د مۍ د مياشتې تر . اړه هم دوه راپورنه لرو
 

  ئ  کپسولونو د رارسيدو په اړه وويل، مهرباني وکړ٣٠٠،٠٠ تاسو د انفلوينزا پر ضد : راډيو تلويزيونملی
  چې دا به څه وخت وويشل شي او آيا دا د خلکو لپاره وړيا دي؟ ئ دا څرګنده کړ

  
موږ .  دغه د ويروس ضد ازمايل شوی کپسولونه د روغتيا د نړيوال سازمان له خوا برابر شوي دي:يوناما

که چيرې دا خپره شي نو د . بايد د نيکه مرغه ووايو چې په افغانستان کې انلفونزا هيڅ پيښه نه ده ثبت شوې
که چيرې د دې کپسولونو لپاره اړتيا وي نو هغه به . روغتيا وزارت چمتو دی چې په دې اړه غبرګون وښايي

  . په وړيا توګه د روغتيا د وزارت د مرکزونو له الرې وويشل شي
  

 تيره اونۍ تاسو وويل چې د فراه واليت کې څيړنې روانې دي څو د سپين :د بی بی سی فارسي راډيو
 چې ددغې پلټنې ئفاسفورس د کارونې د مسلې څيړنه وکړي او دا چې هلته څومره تلفات و آيا تاسو کوالی ش

  ؟ ئد پايلو په اړه موږ ته تازه معلومات راکړ
  

؟ په اوسنی وخت کې زه معلومات نه لرم چې ئړانديز وکړم چې څه پوښتنه وکړ آيا زه کوالی شم و:يوناما
هغوي کوم وروستنی راپور خپور کړی وی او دا ډيره مهمه ده چې موږ د تفتيش ګډ ټيم ته ددې فرصت 
ورکړو چې مخکې تر دې چې موږ او يا نور څوک تبصره پرې وکړي هغوي د خپلو پلټنو د پايلو په اړه 

په دې پړاو کې موږ د وروستنی راپور لپاره . ا چې په فراه کې په واقعيت سره څه پيښ شولوغږيږي او د
زموږ لومړيتوب دا مهال د پاتې شوو وګړو او هغو کسانو چې په . انتظار باسو چې د پلټنې ګډ ټيم به يې ولري

 څخه په کنفرانس ا رزد نيالب مبدې پيښه کې زيانمن شوي دي د سوکالۍ مسله ده، او لکه چې تاسو تر مخه 
کې واوريدل چې هغه الرۍ چې د بشردوستانه مرستو سره د هغه ځای د خلکو لپاره استول شوي دي او موږ د 
دې انتظار باسو چې هغه اغيزمن شوو سيمو ته ورسيږي او د هغه چا سره مرسته وشي چې زموږ مرستو ته 

  . اړ دي
  

له پوښتنې سره تړلې ده، چې د جنرال فهيم په باره کې وشوه  زما پوښتنه زموږ د بل ملګري :آبادي اوونيزه
د ملګرو ملتونو خاص استازی کای آيدی . څوک چې  په راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر کرزی مرستيال دی

زه غواړم وپوهيږم چې ايا يوناما اوس هم په دې باره کې همغه . ويلی وو چې دې په دې فيصله خوښ نه دی
  دريځ لري؟ 

  
دا خبره څرګنده کړم چې خاص استازی د هيڅ نوماند په باره کې چې ددې کال د ټاکنو ئ  اجازه راکړ:ايونام

افغانان دې ته ضرورت نه لري چې له نړيوالې ټولنې . لپاره دريدلی دی په عام ډول کومه تبصره نه ده کړې
کار دی چې د رايې ورکولو په وخت څخه د نوماندو د پيژندلو لپاره مرسته تر السه کړي، دا پخپله د افغانانو 

د . کې فيصله وکړي څوک به مناسب وي چې وکوالی شي خپل هيواد ته خوشحالی او ښه راتلونکی راولي
نوماندو د بشري حقونو د ريکارډ له مخې که موږ هره نظريه ولرو خو دا پخپله د رايه ورکوونکی اختيار دی 

پل نظر د مارشال فهيم او نورو نوماندو په باره کې زموږ ستاسې خ. چې د کوم شخص صندوق ته رايه اچوي
  . ئچې خپله پريکړه وکړئ تاسې د رايه ورکولو په ورځ دا اختيار لر. تر نظره ډير مهم دی

  
د .  ځينې نوماندو ال اوس خپل کمپاينونه پيل کړی دی چې د هغې لپاره وخت ال نه دی رسيدلی:نور تلويزيون

  کمپاينونه څومره قانوني بڼه لري؟ يو اين له نظره دغه ډول 
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 څومره چې د ټاکنو کړۍ په مخ درومي، زه يقين لرم چې له دې سره به د نقض داسې موارد زيات شي :يوناما
چې د ټاکنو له قانون او نورو هغو طرز العملونو څخه سرغړونه وي چې ددې کال د ټاکنو د روڼوالی لپاره 

 ميکانيزمونه شته چې له مخې يې انفرادي اشخاص او سازمانونه داسې طرز العملونه او. وضعه شوي دي
که . کوالی شي چې دغه ډول انديښنې د ټاکنو د خپلواک کميسيون او د شکايتونو له کميسيون سره مطرح کړي

داسې سرغړونې وپيژندل شي افغانان بايد هغه مسوولو کسانو ته ور په ګوته کړي ترڅو ددې کال د ټاکنو 
  . ې وساتل شيشفافيت خوند

  
زموږ له خوا به لکه څنګه چې خاص استازی څو اونۍ پخوا ويلی و چې موږ به د ټاکنو په جريان کې د 

 چې د ټاکنو د و، راپورونه په دې باب ورکوونو د خپلواک کميسيون په مرسته به ددېد بشري حقافغانستان 
  .  کومې موندنې الس ته راغلي ديشفافيت په باره کې

  
څارنه د ملګرو ملتونو هغه مسووليت دی چې د افغانستان له خلکو سره به يې شريک کړی خو  په ياد د ټاکنو 

بايد ولرو چې دا د افغانانو ټاکنې دي د افغان حکومت او افغان چارواکو له خوا کيږي او مهمه خبره دا ده چې 
او که . تيکه راتلونکی خوندې وساتيافغانان بايد د افغان چارواکو سره مرسته وکړي چې د خپل هيواد ديموکرا

  . چې څوک د ټاکنو د قانون په خالف کار کوي لطفأ هغه د شکايتونو کميسيون ته وواياستئ تاسې ګور
  

 د چيلنج پر مهال د وخت په اړه انديښنې شته او هغه دا چې د کانديدانو شميره زياته ده؛ دا ډير لږ :د کليد راډيو
  ما دريځ څه دی؟ وخت دی، په دې اړوند د يونا

  
 دا د ټولټاکنو خپلواک کميسيون دی چې د افغانستان د قوانينو پر بنسټ د دې مسلو په اړه پريکړه کوي، :يوناما

  . موږ د هغه څه مالتړ کوو چې قانون يې وضاحت ورکوي
  

 کانديدان  د بخښنې د نړيوال سازمان له خوا انديښنې څرګندې شوې دي او هغه دا چې ځينې:افغانستان ټايمز
جنګ ساالران دي او بشري حقونه يې تر پښو الندې کړي دي او د ټول ټاکنو د خپلواک کميسيون څخه يې 

  غوښتي دي چې د لومړنی فهرست څخه د هغوي نومونه ايسته کړي، په دې اړوند د يوناما دريځ څه دی؟ 
  

نفرانس کې درلودله، که چيرې تاسو  زه فکر کوم دا د هغې پوښتنې تکرار دی چې د وړاندې موږ په ک:يوناما
نو زه به په خوښۍ سره تاسو ته په دې مشخصه برخه کې معلومات ئ د کنفرانس وروسته زما سره وغږيږ

  . درکړم

 دکډوالی نړيوال د سازمان د الري موټرونو په هکله غواړم وپوښتم چې هغه موټرونه چېرې بند پاتې  :نياير
  ره کې خنډ واقع کېږي؟شوي دي او څوک يې د خوځښټ په ال

د دغو مرستو د رسولو د ځنډ . دغه بشري مرستې د باالبلوک ولسوالی ته نږدي ځای پرځای شوې وې :يوناما
. د سبا لپاره د يوې غونډې پالن شته او هيله کېږي چې په ځېنو ستونزو باندې بحث وشي. مختلف دليلونه شته

دي الره برابره شي تر څو مونږ وکوالی شو بشري مرستې زمونږه غوښتنه دا ده چې مونږ ته د تېرېدو خون
دا په دې مانا چې د بشري مرستو يو کانال پرانيستل شې څو . هغو خلکو ته ورسوو چې ورته سخته اړتيا لري

د بشري مرستو فعالين نور هېڅ  اجندا نه تعقيبوي او د دوی موخه . خلک وکوالی مرستې تر السه کړي
  .نېدونکو خلکو ته د اړينو مرستو رسول دی او بسيوازې او يوازې زيانم

 زه د دې خبرې په هکله نور سپېناوی غواړم، او هغه داچې هغه موټرونه چې باال  :پژواک خبري آژانس
  بلوک ته څېرمه والړې دي، څوک يې د خوځښټ مخه نيسي؟

کو د استازو له خوا د دې ډاډ د دې مرستو د رسولو لپاره مونږ ته بايد د چارواکو او د سيمې د خل  :يوناما
راکړل شي چې زمونږ کارکوونکوته د تېرېدو خوندي الره برابرېږي، څو دوی وکوالی شي دغه بشري 

تاسو د دې اټکل کوالی شي چې په همدې شيبه کې د باال بلوک د ولسوالی . مرستې اړو خلکو ته ورسوي
 استازو او ځايي چارواکو سره په خبرو اترو او مونږ هم اوس د محلی خلکو د. وضعيت څومره ترينګلی وي

مونږ ډاډمن يو چې محلي خلک زمونږ سره الس يو . بوخت يو چې وکوالی شو د د ترينګلتيا کچه ټيټه کړو
اوس مهال زمونږه له ټولو خواوو دا غوښتنه ده چې . کوي څو مونږ دغه ضروري مرستې په خلکو وويشو

  .او دا هغه څه دي چې موږ پرې دمګړۍ ټينګار کوو. الره برابره کړيمونږ ته اړو خلکو ته د رسېدو خوندي 


