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سرمنشي ځانګړی استازي ښاغلی کای آيده د واشنګټن څخه د هاګ د غونډې تر مخه د ملګرو ملتونو د 
  ليدنه کوي 

  
د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ښاغلی کای آيده دا اونۍ په واشنګټن کې د دې تر مخه دی څو چې په هاګ 

  . کې د افغانستان په اړه په را روانه غونډه کې ګډون وکړي
  

اغلی کای آيده د امريکې د متحده اياالتو د سنا د مجلس پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی ښ
 تسليحاتید بهرنيو اړيکو د څانګې غړي ريچارډ لوګر، د ملي امنيت د سالکار جيمز جانز، د سنا د مجلس د 
  . خدماتو د کمېټې څخه سناتور ښاغلی کارل ليوين او د بهرنيو چارو د وزير هيلري کلينټن سره وليدل

  
زيرې هيلرې کلينټن او د ملي امنيت د چارو سالکار جانز دواړو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بهرنيو چارو و

هغوي د امريکې د متحده . د ځانګړی استازی ښاغلی کای آيده او يوناما څخه خپله پوره مالتړ څرګند کړ
يو په اړه سره خبرې  نېټه په هاګ کې د غونډې لپاره د تيار٣١اياالتو د ستراتيژۍ د بيا کتنې او د مارچ په 

نورې غونډې به نن ترسره شي چې هغو کې د امريکې متحده اياالتو د دفاع د وزير او . اترې وکړي
  . ولسمشر د مرستيال سره ليدنې شاملې دي

  
  

  د يوناما د ماموريت اوږديدل 
  

 د افغانستان پرون د کای آيده غونډې په واشنګټن کې په همغه ورځ وې چې د ملګرو ملتونو د امنيت شورا
په نوی ماموريت کې د ملګرو ملتونو د ځانګړی استازی . لپاره د يوناما ماموريت د يو بل کال لپاره تمديد کړ

کای ايده او يوناما پر هغه رول ټينګار شوی دی چې هغه يې د نړيوالو هلو ځلو د مشرتابه په برخه کې 
نکو انتخاباتو اعتبار، خوندي او امنيت يې باوری لوبوي، او د ټولو هڅو لپاره غږ شوی دی څو چې د راتلو

  . کړای شي
  

د نوی ماموريت په اړه د معلوماتو پاڼې د اړخ په ميز، خو دلته بايد يو څو ټکو ته ستاسې پام را واړو او هغه 
 کې دا چې د امنيت شورا د يوناما پر رول او دنده د ال منسجم نړيوال مالتړ او د مرستو د اغيزمنتيا په برخه

ټينګار کړی دی چې د سياسي رسيدنې او د دولت د ملي پرمختيا د ستراتيژۍ او د نشه يې توکو د کنترول د 
ستراتيژۍ په اړه دي، او د دې لپاره فعاليت کوی چې اداره او د قانون حاکميت د فساد سره مبارزه او د 

  .  د دغو برخو افغاني مالکيت دیددغو ټولو هلو ځلو لپاره مرکزي برخه. پخالينې چارې ښه والی ومومي
  
  

  په افغانستان کې با کيفيته اوبو ته رسيدنه د کابل د کنفرانس ستره موضوع وه 
  

په افغانستان کې با کيفيته اوبو ته د رسيدنې موضوع په هغه کنفرانس کې څيړل کيږي چې د کابل د پوهنتون 
  . ا جوړيږيد ملګرو ملتونو د پاليسۍ او بشري پرمختيا د مرکز له خو

  
د حکومتي ادارو استازی او اکادميک کسان به په افغانستان کې د اوبو پر ارزښت خبرې وکړي او پر هغو 

  . الرو چارو به غور وکړي چې د اوبو د پايښت لرونکې کارونې لپاره دي
  

وبو د شتون همدارنګه د کنفرانس لپاره داسې موضوعات چې د اقليم د بدلون د هغو اغيزو په اړه دي چې د ا
  . سره تړاو لري او همدارنګه په افغانستان کې د اوبو د عنعنوي کارونې سره تړاو لري

  
دا د افغانستان د ملي بشري پرمختيا په اړه د لومړنی راپور چمتو کول دي چې اوس به د اوبو په اړه پرې 

ي انکشاف د مرکز پخوانی ستر  د پاليسي او بشرتاسو به د ملګرو ملتونو د پرمختيايې پروګرام .څيړنه وشي
خپاره شوی راپورونه چې په هيواد کې د بشری امنيت، قانون د حاکميت او عدالت ته د الس رسي په هکله 

  . ئوه په ياد ولر
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 نېټې سره سمون لري ٢۵خبرياالنو ته د کابل په پوهنتون کې د چهارشنبې په ورځ چې د مارچ د مياشتې له 
  .  د ګډون بلنه درکول کيږي۴:٣٠ تر ٢:٣٠د مازديګر له 

  
  . د ماشوم د ژغورلو، پراختيا او د دې لپاره اوبه، روغتيا پالنه او حفظ الصحه د اهميت وړ دی

  
د اوبو موضوع ته د دوام ورکولو له الرې سږ کال يونيسف په پام کې لري چې د هيواد په هر واليت کې يو 

  . روغتيا پالنې او حفظ الصحي فعاليتونه څنګه خپليدای شيکلي انتخاب او خلکو ته وښيې چې د پاکو اوبو، 
  
 کال راهيسې، يونيسف راپور ورکړی چې په ځايې ټولنو کې د واټر پمپونو د جوړولو له الرې چې ٢٠٠۶د 

  .  سلينه زياتوالی راغلی۵ کورنيو ته اوبه برابروي، د اوبو په الس رسي کې ۵٠هر پمپ نږدې 
  

ينه کليوال وګړي د السی بمبو او د اوبو د پايپونو له الرې پاکو اوبو ته الس رسي  سل١٨په هيواد کې يوازې 
  . پيدا کړی دی

 سلينه کورنۍ د صحي تشنابونو څخه کار اخلي او همدارنګه غير صحي تشنابونه د کوچنيانو په ١٠يوازې 
   . کلونو څخه ټيټ وي د نس ناستي د ناروغيو باعث ګرځي۵منځه کې چې عمرونه يې د 

  . يونيسف په پام کې لري چې په ښوونځيو کې پاکو اوبو، حفظ الصحي او روغتيا پالنې ته وده ورکړي
  
  

   پرمختيايې پروژې٢١په بادغيس کې 
  

 ٢١ ولسواليو کې د ترياکو د کښت د راکمولو په موخه ۵د روانې اوونۍ په پيل کې د بادغيس د واليت په 
 امريکايې ډالره ٨۵٠،٠٠٠روژو د پلی کولو په موخه نږدې د دغو پ. پرمختيايې پروژې پيل شوې دی

  . ځانګړي شوې دي
په دغو پروژو کې د فرعي سړکونو او کاريزونو جوړول شامل دي او دا به د نشه يې توکو په وړاندې د 

  . مبارزې د وجهي صندوق الندې د کار په بدل کې د تشويقي پروژو د چټکې پلی کولو په حيث پلې شي
  

ژې د کليو د پراختيا او بيا رغونې د وزارت له خوا پلې کيږي او مالي مرسته يې د ملي ساحې پر دغه پرو
  . بنسټ د پراختيايې پروګرام له خوا ترسره کيږي

 
  د يوناما نوی ويب پاڼه 

  
ې د انټرنيټ له الرې د يوناما له دغې ويب پاڼې څخه ئ چتاسو کوالی ش. شوهنن پيل د يوناما نوې ويب پاڼه 

  org.unmissions.unama.www: ئپر دغه ادرس باندې کتنه ترسره کړ
  

په اړه د تازه وروستنيو معلوماتو او خبرونو، رسنيزو معلوماتو، بيانيو او په په افغانستان کې د ملګرو ملتونو 
سه کولو لپاره زموږ په کور پاڼه کې د برخه اخيستنې افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خپرونو د ترال

  . ئبرخې ته الړ ش) سبسکرايب(
  . ئزموږ د ويب پاڼه په اړه د ال زياتو معلوماتو لپاره د څنګ له ميز څخه پاڼه پورته کړئ مهرباني وکړ

  
  

ه کروندګرو د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي توکو سازمان په بغالن کې د کرنيزې ځان بسنې لپاره ل
  سره مرسته کوي

  
، چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ئو شمير له تاسو څخه پر دې پوهيږلکه څرنګه چې ي

  . استازي ډير ځلي په افغانستان کې د کرنې د پرمختيا د اړتيا په اړه خبرې کړي
  

 ايجنسيو او مرستندويانو سره په دې يوناما پر دې موضوع خپل کليدي ټينګار کوي او د ملګرو ملتونو له ټولو
  . اړه بحث کوي، چې کرنې ته لومړيتوب ورکړي
  . تاسو ته يې يو مثال په الندې ډول وړاندې کوو
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  . په بغالن کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي توکو سازمان له نيستمنو کروندګرو سره مرسته کوي

  
 ميليونو امريکايي ډالرو ٢ مرکزي بغالن په ولسواليو کې د په دې وروستيو دريو مياشتو کې د پلخمري او د

  . په ارزښت يوه درې کلنه پروژه پيل شوې
  

 ونې او څلور ډوله ۶،۶٠٠د اصالح او پيوند شو ميوه لرونکو ونو لکه بادامو، زردالو، شفتالو او الوچو 
غالن په واليت کې ويشل تصديو له الرې د ب/ کرنيزو ټولنو٢٢ باغچو کې د ١٠٢ بی ثمره ونې په ۵٠٠

  .  ايکړه ځمکه يې تر پوښښ الندې راوستي١١٠شوي، چې 
  

بازار سره ونښلول شي، او د /په راتلونکو دريو کلونو کې به د دې پروژې په مرسته کروندګر له مارکيټ
د او ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي توکو سازمان به له دوي سره د خپلو توليداتو په پلورلو او د تولي

  . کيفيت په اصالح کولو کې مرسته وکړي
  
  

  په کابل کې د نشه يی توکو د ناوړه استعمالوونکي په وړاندې ګډ غبرګون
  

ګډې هلې ځلې تر الس الندې دي، چې په کابل کې د روسيی په کلتوري مرکز کې د نشه يې توکو له 
  .استعمالوونکو سره مرسته وشي

  
 وړاندې د مبارزي وزارتونه د ملګرو ملتونو له ايجنسيو سره د د عامې روغتيا او نشه يې توکو په

UNODC او نورو نا دولتي موسسو په ګډون دغو وګړو ته خوراکي توکي او پيچکارۍ ويشي، روغتيايی 
خدمتونه ورته برابروي او له دوي سره له مسوميت څخه د خالصيدو او د ټولنې سره د بيا يو ځای کيدو په 

  . يبرخه کې مرسته کو
په بيړنيو حاالتو کې په کابل کې د روسيې سفارت له ملګرو ملتونو سره په دغه ګډ غبرګون کې مرسته 

  . کوي
 څخه زياتو ۶٠٠لکه څرنګه چې زيات شمير له تاسو څخه پر دې خبر ياست چې نوموړی کلتوري مرکز له 

  .  دغه ځای ته راځي نور يې د ورځې له خوا٨٠٠ تر ۶٠٠د نشه يی توکو د روګدو ځای دی او له 
  

 تر څلورو وګړو ٢د دغه ځای حاالت غير صحي دي او له دغه منځګړيتوب څخه مخکې نږدې هره ورځ له 
  . خپل ژوند له السه ورکاوه

  
  

  پوښتنې او ځوابونه 
  

 . د ملګرو ملتونو د امنيت شورا په هيواد کې د يوناما ماموريت د يوه بل کال لپاره تمديد کړ:طلوع تلويزيون
د دې ماموريت توپيرونه د نورو ماموريتونو سره په څه کې ويني؟ تاسو د يوناما د نقش، د بيا رغونې، نشه 

  ؟ئاد په هکله څنګه ارزويې توکو په وړاندې د مبارزې او اداري فس
  

ه، ټاکنو په هکله دی، وييل شوي چې دا ټولټاکنې بايد عادالن  په دې ماموريت کې عمومي بدلون د ټول:يوناما
اعتبار لرونکې او روڼي وي، همدارنګه موږ د نورو څخه هم غوښتنه کوو چې ددې موخې د ترسره کولو په 

  . اړه کار وکړي
  

لکه څنګه چې تاسو پوهيږي اوس مهال تر ټولو مهه سياسي ننګونه د اساسي قانون له مخې د می د ميايشتې 
ښاغلی آيدي افغان سياست والو ته دا . له دی نېټې څخه وروسته د ولسمشری د وخت د ختميدو په هک٢٢د 

خبره جوته کړي چې په دې هکله يوې سياسی جوړې ته ورسيږي او مشروعيت او د هيواد د ادارو غښتلتيا 
دا مهال په دې ماموريت کی زياتو موادو ته ځای ورکړل شوی دی، دا کار به زيات وخت . پياوړې کړي

  . په دې هکله پوره معلومات تر السه کړيونيسي خو زه د ټولو څخه هيله کوم چې 
  



٣/٢۴/٢٠٠٩  

                                                                                            www.unama-afg.org                     4

موږ . ستاسو د پوښتنې دومه برخه په دې اړه ده چې يوناما د تير کال په ترڅ کې څه السته راوړنې درلودلې
زه تاسو ته د ښاغلی آيدي د بيان په هکله چې نوموړی تيره . وپه ځينو برخو کې د پام وړ پرمختګ شاهد ي

اونۍ د امنيت شورا ته وړاندې کړه سپارښتنه کوم، په دې کې په رښتيا سره همدې موضوع ته اشاره شوی 
  . چې تاسو همدا اوس ورباندې بحث کوی، زه غواړم په دې هکله نور معلومات هم وړاندې کړم

  
 موږ د واليتي مرکزي ادارو تر منځ د وړتيا په هکله د پرمختګونو شاهد يو، په لنډ ډول بايد ووايم چې

همدارنګه د دواړو کليدي عنصرونو تر منځ همکاري ښه شوی، د ثبات په شمول ښې پايلې ترالسه شوی او 
  . د تروريستي پيښو د پيښيدو څخه يې مخنيوی کړی دی

  
د بيلګي په توګه د اقتصاد، . رامنځ ته شوی دید کلنو راهيسې د پوليسو په برخه کې ستر اصالحات 

همدارنګه د خصوصي . کارموندلو او د مالي د وزارت د ظرفيت په برخه کې د پام وړ ښه والی راغلي
حقوقي چوکاټ جوړ شوی، د پانګونې د . سکټور د پراختيا په برخه کې ننګونو ته ځواب ويل شوی دی

سوداګري او ترانزيت يو شميړ تړونونه د ګاونډيو هيوادونو سره پراختيا لومړيتوبونه، اليسنس، اصالحات، 
  . السليک شوي دي

  
تاسو د پخالينې په هکله اشاره وکړه، موږ په دې برخه کې د پرمختګ شاهدان يو، خو ال زياتو هڅو ته اړتيا 

د کښت په موږ د ترياکو . ليدل کيږي، څو په رسمي توګه د پروسې د رامنځ ته کولو لپاره بنسټ جوړ شي
برخه کې د ښو وړاندوينو په تمه يو، موږ به همدارنګه د راروان اپريل په مياشت کې د کرنې د ملي 

  . ستراتيژۍ د پيل شاهداان و اوسو او دا به د دې هيواد لپاره يو ستر ګام وي
  

ور شو چې په  د تيري اوونۍ په کنفرانس کی د ملګرو ملتونو له خوا یو مطبوعانی وینا خپ:نورين تلويزيون
که چيري په دغه مسله کې . هغه کې ښاغلی کای آیده د راتلونکو ټول ټاکنو په اړه خپله اندیښنه څرګند کړي وو
  دوکه وي نو هيواد به د ناورین خوا ته والړ شی، ستاسو نظر پدی هکله څه دی؟

  
دا ډیره مهمه ده چې موږ پدی  چی د کای آیده د وینا په اړه د امنيت شورا ته وههغه مطبوعاتی وینا  :يوناما

اړوند فکر وکړو او څرنګه چې ما مخکی وویل، یو شفافه، د باور وړ او ریښتونی پروسه په دغه هيواد کې 
  . باید د باور وړ یوه پروسه موجود وي. شته او دا د مخالف لوری اندیښنه هم ده چې جدي ګڼل شویدی

  
شې په اړه چې تاسو ورته اشاره وکړه، تاسو وويل چې ځينې  نېټې وروسته د هغې ت٢٢ د می د :راديو آزادی

. ئنظريې مو تر السه کړی دی، که چيرې تاسو دغه نظريات چې دولت يې وايې زموږ سره شريک کړ
دوهمه دا چې ال اوس هم په جنوب کې ستونزې شته، تاسو څومره باوري ياست چې انتخابات به په عادالنه 

 دريمه دا چې تاسو د پخالينې په اړه وويل چې دا به وخت واخلي څو د دې او. او شفافه توګه ترسره شي
  چې دا به ترسره شي او دا چې موږ د انتخاباتو پر لور روان يو؟ ئ فورمولبندي وشي، ايا تاسو فکر کو

  
 زه د لومړنۍ پوښتنې په اړه فکر کوم چې ما تر مخه ال ځواب ورکړی دی، خو هغه څه چې د پام وړ :يوناما

 نېټې وروسته راځي د هغه په اړه بايد هم دا اوس ٢٢دی چې موږ ټول پوهيږو چې هغه حالت چې د می د 
. موږ افغاني سياست مدارانو ته سترګې په الر يو چې د دې مسلې د حل لپاره اتفاق ته ورسيږي. اقدام وشي

ن امنيتی حالت او ستونزمن په څرګنده سره بايد ووايو چې موږ نورو ستونزو ته اړتيا نه لرو چې ستونزم
  . ورسره  سياسي حالت سره عالوه شي

  
خو . د دوهمې پوښتنې په اړه، هيڅ یو له موږ څخه په دې پړاو کې پوهيږي چې انتخابات به څنګه ترسره شي

ددې سره موږ ټولې هلې ځلې کوو چې ددې موخې لپاره یې توان لرو او هغه دا چې انتخابات عادالنه، با 
و شفاف وي او د دې هيله لرو چې نور هم لکه چې ما وویل په کره توګه د دې هدف لپاره کار وکړي عتباره اا

  . او دا به ډیرې هڅې او تالش وغواړي
  

مهال زه نه شم کوالی تاسو ته تازه  همدا. د پخالینې په اړه یوناما د دولت د پخالینې د مالتړ رول په غاړه لري
زما په اند موږ د ال پرمختګ هيله لرو . ئ په دې اړه دولت ته مراجعه وکړمعلومات درکړم، تاسو کوالی شي

  . چې په راتلونکې مياشت کې او یا تردې وروسته دي، خو موږ به دې مسلې ته بيا راشو
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 کلونو کې زموږ سره ٢٠٠٨ او ٢٠٠٧زه یوازې غواړم زیاته کړم چې په رښتيا سره ستاسو څخه ډیرو یې په 
 کمپاین کې کار کړی دی، موږ د همکارانو سره تماس کې یو او د نورو کسانو سره چې د سولې د ورځې په

دا د یادونې وړ ده چې دا مطلقا ډیر اهميت . سږ کال په افغانستان کې په دغه ورځ ال پراخې هلې ځلی وکړي
 . لري چې یاده یې کړو چې دغه ډول نوښتونه دا څرګندوي چې د سولې امکان شته

  
که چيرې ولسمشر .  تاسو پر آزادو او با اعتباره ټولټاکنو باندې ټينګار وکړ:فارسي تلويزيوند بی بی سي 

کرزی وروسته له دې چې ټاکلې موده يې پای ته ورسيږي پخپله څوکۍ وي نو آيا موږ به په افغانستان کې د 
  ملګرو ملتونو د غوښتنې سره سم انتخابات ولرو؟ 

  
 شفاف او با اعتباره ټولټاکنې دي، خو په هر حال زه په واقعيت سره فکر نه  زه فکر کوم ستاسو موخه:يوناما

دا په دې هيواد پورې اړه لري . کوم چې موږ په دې دريځ کې نه يو څو د دغې کچې په اړه قضاوت وکړو
 کال د پروسې لپاره د اهميت وړ دي دا دي چې ٢٠٠٩هغه څه چې د دې ټولټاکنو د . چې دغه مسله حل کړي

پای کې هغه ستونزې چې راپورته کيږي حل شي او دا چې دموکراسي څه ډول ځواکمنه شي، دا کار د په 
  . ستونزو سره نه کيږي بلکې د هغو د حل د الرې کيدای شي

  
 تاسو وويل چې ډيرو هڅو ته اړتيا ده، څو چې عادالنه او د اعتبار وړ انتخابات سږ کال :واشنتګټن پوست

مخه په دې هيواد کې نسبتا ازاد انتخابات ترسره شول چې هغه نستبا د خشونت پرته څو کلونه تر. ترسره شي
د دې واقعيت سره چې شورش شته تاسو نورې کومې سترې . وو او مهمه دا چې هغه بريالی او ازاد ؤ

  ؟ ولې د دو مره زياتو هلو ځلو ته اړتيا  ده؟ ئننګونې د راتلونو ټولټاکنو لپاره وين
  

ړنی ټکی په اړه غواړم وضاحت ولرم، زه فکر کوم چې په افغانستان کې ټول انتخابات په دې  د لوم:يوناما
 کلونو کې په افغانستان کې ٢٠٠۵ او ٢٠٠۴زما په اند تاسو پخپله په . مهال کې ډيرو هلو ځلو ته اړتيا لري

ه رسولو لپاره پراخ واست کله چې موږ دغه انتخابات درلودل او ستاسو د ټولو په ياد دي چې د هغو د سرت
 کالونو کې وشول ٢٠٠۵ او ٢٠٠۴کوښښونه وشول د دغو ټولټاکنو خصوصيت د هغو انتخاباتو څخه چې په 

انتخابات د ټاکنو د ګډ منجمنت د بورډ له خوا ترسره شول، يو ستر نړيوال ارګان . په بشپړه توګه توپير لري
چې نړيواله ټولنه په دې انتخاباتو کې مرسته وکړي ئ که چيرې تاسو غواړ. چې ستاسو د ټولو ښه په ياد دی

د ټولټاکنو . دا هغه انتخابات دي چې افغانان يې مشري کوي. نو اوس د دې پړاو انتخابات ډير توپير لري
. په دې ټاکنو کې ملګري ملتونه يوازې مرستندويه رول لري. خپلواک کميسيون په دې کې اساسي نقش لري

 ده چې په هر جال پړاو کې بايد ترسره شي چې د اوس څخه د رايو د اچولو د دلته زيات کار ته اړتيا
او کله چې خلک انتخاباتو په . پړاوونو تر منځ دی او دا په هغو هڅو پورې اړه لري چې ورباندې کتنه وشي

کنه هغه تدارکات دي، د رايو د کارتونو چاپ دی، د رنګ برابرول دی، د رايو د مرکزونو ټا. اړه فکر کوي
ده، د کار کوونکو  او پرسونل برابرول، او په دې نا امنه چاپيريال کې د پوښښ الندې راوستل دی لکه د 

دلته زيات تخنيکي کارته  د امادګۍ لپاره اړتيا ده چې بايد . دلته ډير کار ته اړتيا ده. څارونکو چمتو کول
  . سياسي کار سره يو ځای ترسره شي

  
چې د مثال په ډول د انتخاباتو د نېټې په اړه په ئ  ووايم چې که تاسو در په ياد کړد دوهمې نقطې په اړه بايد

دغه وفاق نظر د هغه وخت په پرتله توپير لري خو اوس موږ نېټې په . لوړه کچه ملي وفاق نظر موجود ؤ
ډول وفاق نظر دلته بايد د هغه څه په اړه چې د مۍ د نيمايې څخه تر انتخاباتو پورې څه . اړه وفاق نظر لرو

نو دغه ډول ستونزې او مسلې . د مسلې په اړه تر السه شي يوه مسله ده چې د نظرونو يو والی ته اړتيا لري
  . د دغه ټولټاکنو توپيرجو توي

  
زه يوازې غواړم دا زياته کړم چې د دوهمې سلسلې انتخابات په داسې يو چاپيريال کې لکه چې دا اوس دی 

هغه واقعيت چې زه پرې پوهيږم هغه دا دی چې .  چې د ننګوونو سره يو ځای دیهميشه داسې ټولټاکنې دي
بل يو داسې هيواد زه نه پيژنم چيرته چې د دوهم پړاو انتخابات به د لومړنی پړاو په پرتله د ډير چيلنج 

  . لرونکی نه وي
  

تان کې د ولسمشر کرزی  ګارډینز یوه مقاله ليکلی چې په هغه کې په افغانس:د بی بی سی فارسی تلويزيون
لپاره د صدر اعظم د پست د ایجاولو په اوړند خبري شویدی او د امریکا او د هغه د ملګرو له خوا یې مالتړ 
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زه غواړم چې په دي پوه شم چې په افغانستان کې د صدراعظمی پست د ایجادولو په اړوند، ملګري . کيږی
  زموږ په هيواد کې شته حل کړي؟ملتونه څه فکر کوي او آیا دا به هغه ستونزی چې 

  
مه هپه دو. په لومړی سر کې زه باید ووایم چې زه د یو داسی جدی نوښت په اړوند خبرتيا نه لرم :يوناما

مرحله کې که څوک په افغانستان کې د صدر اعظم د پست د ایجادولو په اړوند خبري وکړي، هغه د افغانستان 
 .   خلک او د هغو اساسی قانون دي

  


