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  هاړ ه پوټولټاکند ناما وي
د ټولټاکنو خپلواک کميسيون موږ ته خبر راکړي . ی پاتی دي ورځ٢۵ نيټی ته یوازی ٢٠د اګست د مياشتی 

چې د هيواد په بيالبيلو سيمو کې د رایه ورکولو زرګونو مرکزونو ته د ټاکنو د موادو د ویش لوژسيتکی 
مليونو د رایه ورکولو پاڼو او سل زره د رایه اچولو ١٧هغه ننګونی چې د . دوام لري  سرهوختم د سعمليات 

دي، باید لږ و نه ګڼل شی، او د ټولټاکنو د خپلواک کميسيون د رایه ي تاه الره کې پربکسونو د خوندي استولو پ
  . مستحق دي یینستاکولو تر ورځی پوری د چارو د ښه تر سره کولو لپاره د بشپړ رو
  

. په عين وخت کې موږ وینو چې کاندیدان د هيواد په ګوټ ګوټ کې په کمپاین بوخت دي، چې دا هڅوونکی ده
ان خلک د دغه انتخاب حق لري چې نه یوازي دا چې، څوک به هيواد رهبری کړي بلکی هغوي به د افغانست

موږ د افغانستان د خلکو څخه غواړو چې د بيالبيلو کاندیدانو تګالری ته . افغانستان کومی خوا ته رهبري کړی
غواړي د دوي اراده په ځېر سره غوږ شي، او دوي ته بيا یادونه کوو چې دوي هر هغه کوښښ شنډ کړي چې 

موږ د رایه ورکوونکو څخه غواړو چې په . له منځه یوسی او دا ډول کوښښونه د ټولټاکنو چارواکو ته ورسوي
هغه څوک . یاد ولري چې د رایه روکولو په روځ کې او کله چې دوي رایه ورکوي، هيڅ څوک به هلته نه وي

هيڅ څوک به پوه نه شې چې . د بکس په منځ کې دیته چې تاسی رایه ورکوئ هغه ستاسی او د رایه ورکولو 
  . د خپل هيواد او کورنی لپاره رایه ورکړئ. تاسی چاته رایه ورکړي دي

  
په پاې کې اجازه راکړئ چې یوه موضوع روښانه کړم، نړیواله ټولنه دلته ده چې د دغي پروسی مالتړ وکړي 

 حق څخه دفاع کوو تر څو تاسی وکوالئ شئ پرته له موږ به ستاسی د. نه دا چې د پایلی په اړه پریکړه وکړي
په بدل کې موږ له کاندیدانو څخه غواړو چې په وقار او شفافيت سره کمپاین . ډار او ګواښ څخه انتخاب وکړئ

کوره ووځئ او  نيټه له ٢٠وکړي او د ټولو افغانانو څخه غواړو چې دغه پيغام خپور کړي چې د اګست په 
  .رایه ورکړئ

  
   نيټه په ټول هيواد کې د واکسيوناسيون کمپاين٢٨ – ٢۶د جوالی 

په ټول هيواد کې د پوليو د معافيت د کمپاین تر پوښښ الندي راشی چې د عامی به  مليونه ماشومان ٨کابو 
 کلونو څخه لږ عمر ۵دغه لړي به د . روغتيا وزارت، یونيسف او د روغتيا نړیوال سازمان له خوا پلی شی

 نيټی پوری دوام ٢٨ او د جوالی تر ی دی شود یکشنبی په ورځ پيلدغه کمپاین . شومانو ته معافيت ورکړيما
 مليونه ماشومان تر پوښښ ٣ عشاریه ٧د پوليو مخکنی کمپاین چې د می په مياشت کې تر سره شو، . وکړي

  .الندي راویستل
  

  .  غونډي کوربه ويیلسماوان سره د دری اړخيزه کميسيون د کابل به د پاکست
د افغانی مهاجرو مسله به د افغانستان د حکومت، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی 

په . غونډی پر مهال سبا په کابل کې تر بحث الندي ونيول شی١٧کمشنری ترمنځ د دري  اړخيزه کميسيون د 
دغه غوڼده کې به عبدالکریم براهوي، د مهاجرو او کډوالو د چاور وزیر، د پولو د سيمو په چارو کې د 

په اجنډا کې به د دری اړخيزو . پاکستان د دولت وزیر او د یو ان اچ سی آر لوړپوړي چارواکې ګډون ولري
 نورو کلونو لپاره ٣ثبتولو کار د موافقتنامی د نوي کولو د دوام خبری، او همدارنګه د افغانی مهاجرو د 

بيرته راستنيدونکو لپاره د ځمکو اختصاص ورکول، په ټولنو  نوری مسلی لکه د. وغځول شی، هم شامل دي
 او په سږ کال کې د خپلی خوښی د بيرته راستنيدنی مسلی هم تر بحث دل کيميشتهکې د بيرته راستنيدونکو بيا 

  . الندي ونيول شی
  

د کرهنی وزارت، اروپايی اتحاديی او د ملګرو ملتونو د کرهنی او خوراک د سازمان په ذريعه د لوړ کيفيت د 
  يد نوي پروژهتخمونو د تول

کروندګر به په ټول افغانستان کې د هغه پروژی څخه ګټه واخلی چې د کرهنی د وزارت په ذریعه پلی شوي او 
دغه پروژه چې په خپل لومړی . دغه پروژه اساسی غلو دانو لپاره د لوړ کيفيت تخمونه توليد او خرڅ کړي

مليونه یورو ده او د ملګرو ملتونو د ١۴ت یې پړاو کې دی، د اروپایی کميسيون له خوا مالتړ کيږی، لګښ
  . کرهنی او خوراک د سازمان په واسطه به پلی شی

  
د پروژی .  مرکزونه منځته راشی٢١د نویو تخمونو د توزیع والیتونو کې ١٢په راتلونکې دوو کلونو کې به په 

په هکله روزنه او د وسایلو رانيول په فعاليتونو کې به د غنمو پرته، د تخمونو توليد، د سوداګری د مدیریت 
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 والیتونو ١۶ په ییه به یو ځای کار وکړي چې ال له مخدغه ځانګړي نوښت د هغی پروژي سره . شامل وي
  .نور معلومات پر ميز باندی دي.  نوي مرکزونه ایجاد کړي دي٢٩کې د نویو تخمونو د توزیع 

  
   مليونه  امريکايی ډالره تاييد کړ١٢٠تيايی بانک په افغانستان کې د ريل ګاډی د پروژو لپاره د آسيا پراخ

 مليونه امریکایی ډالره د مرستی په ١٢٠د آسيا پراختيایی بانک په افغانستان کې د ریل ګادي د پراختيا لپاره 
ل ګادي د الری د امکان د څيړلو په دغه بانک د یو مليون څخه زیات امریکایی ډالر د ری. ډول تایيد کړی دی

. د هرات والیت سره نښولي) د ازبکستان سره په پوله کې واقع( تانوژه ولګوي چې د مزار له الري حيرپر
د ) د تاجکستان سره په پوله کې واقع(بله څيړنه به الری ته واچوله شوی چې د کندز له الری شيرخان بندر 

 چې د جون په مياشت کې پيل شوي دی به د دوو پړاونو په ترڅ کې د دغه مرسته. سره نښلوي شریفمزار 
  . کال د اپریل په مياشت کې بشپړ شی٢٠١٠

  
 هبونځوااو ی تنښپو
 

په نوماندانو او د هغوي پر مالتړو ئ لکه چې تاسو پوهيږ.  زما پوښتنه له ښاغلی عليم څخه ده:راډيودآزادې 
چې دغه بریدونه به ئ وریدونه دې مياشت کې د افغانستان په ځينو برخو کې زیات شوی دي، تاسو فکر نه کب

   نېټې ټاکنې په افغانستان کې اغيزمنې کړي؟ ٢٠د اګست د 
  
ي ي ددلیورا کې زموږ څخه نوومطبوعاتي کنفرانستاسو په .  ستاسې د پوښتنې څخه مننه:يم صديقعل ،نامايو

 ولري څو وکړای شي چې پرته له وررایه ورکوونکي باید با. چې د سږ کال د ټاکنو امنيت څومره اهميت لري
 يان ولري چې افغاندې امک او نوماندان باید د هيواد په کچه د. ډاره او تهدید څخه په امن کې رایې ورکړي

  . هيواد د راتلونکې په اړه ورسويږي څو خپلې هيلې او پروګرامونه ديټولنو او کليو ته ورس
  

دې مهمې مسلې پر اهميت ټينګار کړی دی او ټولو اړوندو او  د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی د
ک کميسيون، دولتي ې د ټاکنو خپلوااکنې سرته رسوي چې په هغو کټاړخونو ته یې چې د سږ کال شاملو 

  .  چې د مالتړ دنده به ترسره کوي دا په ډاګه کړې ده ځواکونويتي ارګانونو او نړیوال وسله والامن
  

 د پالن جوړونې ډله رامنځته شوې ده چې هغه د افغاني امنيتي ځواکونو، د ټاکنو خپلواک کميسيون،  هیو ګډ
  .  او همدارنګه ملګري ملتونه په دې کې شامل ديقومانده ترکيبي )انتقال(  ایساف، د افغانستان د امنيتي ليږد

  
 و پالن کولونو د حساسو انتخابي موادو د ویش په دغه ډله اوس په امنيتی مسلو په تيره بيا د نوماندانو په سفر

کنو لپاره امنيت او همدارنګه په والیتي کچه د عملياتي قوماندې د مرکزونو جوړول چې هغه به د سږ کال د ټا
  .  غور کويرامنځ ته کوي

  
د دغې ډلې له خوا د امنيتی وضعې ارزونه کيږي څو دا یقيني کړای شي چې موږ کوالی شو د نوماندانو سره 
مرسته وکړو څو د انتخاباتي کمپاین په لړ کې خپلو رایه ورکوونکو ته ورسيږي او همدارنګه دا باوري شي 

. دغې مهمې دندې په الر کې ستونزې کمې نه ارزوو موږ د. ه امن کې ديچې د رایې ورکوونې ځایونه پ
ملګري ملتونه او د هغوي همکاران د ټاکنو په دغه پروسه کې شامل دي او دا څرګندوي چې دا په راتلونکو 

له هغه ځآیه چې دغه هلې ځلې روانې دي موږ له افغان وګړو . اونيو کې یو له کليدي لومړیتوبونو څخه دی
 راوړي څو هغوي د دې لیواتریخاوت غواړو چې هغه کسان پرې نه ږدي څوک چې افغاني ټولنو ته څخه

  .  کړي چې په دې تاریخي ټاکنو کې برخه واخليیبرخبی امکان څخه 
  

 یوه پوښتنه دا ده چې نوماندان او رایه ورکوونکي او هر څوک دا اندیښنه لري چې :د شمشاد تلويزيون
یوناما د یوې څارونکې موسسې په توګه څه فکر کوي، . شيو ره زیاته درغلي دې ټاکنو کې ډی هپکيدالی شي 

  آیا دلته به درغلي وي او که څنګه؟ 
  
ې په رادتل یو کوچنی اقليت وګړي وي چې غواړي د خلکو د دموکراتيکی ا :نظيف اهللا ساالرزی ،نامايو

د .  څو د ټاکنو اعتبار وساتل شيدې سره سره ډیر زیات امنيتي تدابير شته خو د. ري ولرياوړاندې ورانک
انتخاباتو د ترسره کولو د پروسې د نظارت لپاره به د هيواد په کچه په زرګونو نړیوال او کورني څارونکی 

دې امکان ولري چې د رایو د شميرنې څارنه وکړي او د  هم د نوماندان او د هغوي استازی به. ره شياخپ
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د ټاکنو . وی وشييی رنګ لږول شي څو د دوه ځل رایې ورکونې مخنرایه ورکوونکو په ګوتو به نه پاکيدونک
یدو کميسيون او د رسنيو کميسيون به د ټاکنو د بهير څارنه کوي څو دا رد شکایتونو د اوخپلواک کميسيون 

یقيني کړي چې هر ډول داسې هڅه چې د رایه ورکوونکو د تير ایستلو لپاره کيږي باید په وخت تشخيص او 
د افغانستان خلک هم .  او اصالت ساتنه وشيد ریښتينولۍ م ترسره شي چې د هغه له مخې د ټاکنو داسې اقدا

ډول تخریبي داسې عمل چې غواړي د هغوي د دموکراتيکو حقونو په ر باید خپله ونډه ترسره کړي او د ه
 پر وخت راپور اکو تهور هڅو او تالشونو په اړه افغان چا دغه ډول وړاندې خنډ شي، مخنيوی وکړي او د

  . ورکړي
  

 لکه څنګه چې پوهيږو د والیتي شوراګانو ټاکنې د ولسمشریزو ټاکنو سره یو ځای ترسره :طلوع تلويزيون
خلک حتی نه پوهيږي چې . مګر داسې بریښي چې په ولسمشریزه ټاکنو باندې زیات زور اچول کيږي. کيږي

  یوناما په دې باب څه فکر کوي؟ . د والیتي ټاکنو لپاره څوک والړ دي
  
زه فکر کوم چې دا خبرې رسنۍ .  زه غواړم دغه پوښتنه بېرته خبري رسنيو ته راجع کړم:عليم صديق ،امايون

دي چې یوازې په ولسمشریزه ټاکنو باندې زور اچوي او نه په والیتي ټاکنو باندې، موږ له خبري رسنيو څخه 
یزه او والیتي ټاکنې و چې مخکې راشي، خپل نقش ادا کړي او خلکو ته دا خبر ورسوي چې ولسمشرړغوا

 تنه د روزنې ښوونکې لري او په ټول هيواد کې له تعليمي ١۴٠٠د ټاکنو خپلواک کميسيون . دواړه به کيږي
او دوي ! موادو او چارتونو سره خلکو ته ښيې چې د رایې اچونې پروسه څنګه ده، کومې ټاکنې کيږي او ولې

  . دواړه ټاکنې تر پوښښ الندې نيسي
په عين وخت کې د ټاکنو خپلواک کميسيون اوس په پراخه پيمانه تلویزیوني او رادیویې کمپاین په ټول هيواد 

  . مګر تاسې حق لري په دې برخه کې باید ډیر نور څه هم وشي. کې پيل کړی دی چې دغه مساله ښکاره کړه
چې هر یو رایه ورکوونکی چې د دې یقين پيدا کړو  موږ ژمنه کوو چې خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړو او د

  . . باید رایه ورکړيرایې ورکونې حق لري په دې پوه وي چيرته او څنګه
 څخه غواړو چې خپل مسووليت له موږ سره شریک کړي او په ټول هيواد کې يوسنرپه عين وخت کې موږ له 
  . رایې اچوونکو ته ورسيږي

  
په باب څه فکر کوي؟ ایا تاسې دوی  یوناما په ټاکنو کې د جنګ ساالرانو :څخهار ب اخدی داآز ، دلوک ميتيو
  ؟ ایا د دې خطر شته چې د دوي په ذریعه د ټاکنو پایلې بدلې شي؟ ئتقویه کو

  
 خو.  موږ نه شو کوالی چې د مشخصو نوماندانو په باب په تفصيل سره خبرې وکړو:عليم صديق ،امانيو

ړو  که موږ  غواړو چې پرمختګ وک چیداه هغو  اخاص استازی په دې باب ډیرې څرګندې خبرې کړې دي
انو ته او ليږ داسې کسانو ته اړتيا لرو چې زورور او جنګ رامدپه دې ملک کې موږ ډیر قابلو سياست 

د ی څه پلیخد ایږ بموله دې ټاکنو څخه وروسته و ا ي ددلیه رسيی تپاوخت ی ړګجد . ساالران وي
   .وړککی ټچه پاری لونړوجياب
  

 څخه روسی پ دیدتاسې وویل چې دوی به . کو په باب ده دوه برخې، لومړۍ برخه د څارون:افغانستان ټايمز
که دغه خلک هغو . دا داسې وخت دی چې د هيواد په ځينو برخو کې امنيتي وضعه خرابيږي. کړیرت ونظا

امن کې وي، دویمه برخه د  ټګي وشي ځکه چې له څارنې څخه به په/سيمو ته ور نه شي کيدای شي چې جعل
نو مدافع سازمانونه یې لري او وایې چې د ښځو ونډه به په دې ټاکنو هغو اندیښنو په باب ده چې د ښځو د حقو

ه به د ټاکنو د نت په ټاکنو کې د ښځو ليږ ونډه اخيسزه غواړم د یوناما په دریځ وپوهيږم چې ایا. کې کمه وي
  مشروعيت لپاره زیان و نه لري؟ 

  
دې کال د ټاکنو  د مخکې وویل، یو شمير اقدامات شته چې زیالرسا لکه څنګه چې :عليم صديق ،نامايو

د امنيتي وضعې حقيقت چې موږ . څارونکی د دغو اقداماتو یوازې یوه برخه ده. مشروعيت خوندي ساتي
خو دا د دې . ورسره مخامخ یو مانا دا ده چې ځينو برخو ته الس رسي به د نړیوالو څارونکو لپاره ګرانه وي

دا هم باید له یاده و نه . نکي هم نه شي ورتالی ملي افغان څارو-مانا نه لري چې دې سيمو ته نور څارونکی
د نوماندانو . باسو چې د ټاکنو خپلواک کميسيون هم د څارنې نقش لري او په دې برخو کې به حضور ولري

  . استازی به هم ددې اجازه ولري چې په دې سيمو کې د رایو شميرل وڅاري
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. کړې دیښځو د الز یات ګډون لپاره تبليغ دې پروسې د لومړیو وختونو څخه د   د یوناما-دښځو مساله
دې مانا دا ده چې د نارینه  افغانستان د ډیرو ښو رهبرانو مستحق دی او کيدای شي چې ورته هغه پيدا شي او د

موږ ددې واقعيت له امله هڅول شوي یو چې د والیتي شوراګانو . وو او ښځو دواړو ګډون باوري کړای شي
او موږ همدارنګه په دې هڅول شوی یو چې د .  د ټاکنو په پرتله زیاتې ښځينه نوماندانې دي کال٢٠٠۵لپاره د 

 ميليونه رایه ورکوونکو له جملې څخه چې ۴،۵او د . جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره دوه ښځينه نوماندې دي
دغو نوو رایه د لومړی ځل لپاره د سږ کال د ټاکنو لپاره یې نومونه ثبت کړی دي، زه باور لرم چې د 

دا ټول هڅوونکې نښې دي چې د ښځو د .  سلنه یې ښځينه رایې ورکوونکې دي۴٠ورکوونکو له جملې څخه 
ګډون په برخه کې دي خو د زیاتې خوشبينۍ لپاره ځای نشته او موږ غواړو چې هره افغان ميرمن چې د 

لکه د ټاکنو د . اتو کې برخه واخليدموکراتيک اساسي قانون له مخې د رایې حق لري څو د سږ کال په انتخاب
خپلواک کميسيون د هلو ځلو د یوې برخې په توګه دا ده چې باید ښځينه نفوس ته رسيدنه شتون ولري، زه خبر 
یم چې هغه د مدنې زده کړو ښځينه روزونکی کارکوونکې لري چې د کليو او محلي ټولنو په کچه کار کوي 

او دا چې دغه .  او په دې توګه د ښځينه برخه والو شميره زیاته کړيڅو په دې اړه د خبرتيا کچه لوړه کړي
هلې ځلې به د افغاني ټولنې په کچه په کليوالو سيمو کې ادامه ولري څو چې د انتخاباتو ورځ را ورسيږي، څو 

  .  نېټه لوړه کړو٢٠په دې توګه موږ د نارینه او ښځو دواړو د ګډون کچه د اګست په 
  
د افغانستان حکومت د نړیوالو همکارانو په مشوره هڅه کوي څو د ځينو هغو ویل شول چې دا و :پوگر ليدک

د کومو شرایطو له مخې .  په تور لست کې دي١٢۶٧لست څخه وویستل شي چې د کسانو نومونه  دهغه تور 
به دغه نومونه  د تور فهرست څخه ایسته شي چې د افغانستان د دولت د وړاندیز پر بنسټ وي او یا دا چې 

  . یواله ټولنه  به دغه اعالميه ولرينړ
  
یوه داسې پریکړه په دا پریکړه د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا د ه او یقينی ده چې  دا  :عليم صديق ،امايون

 غړو له ١٩٢د ملګرو ملتونو د یو غړی په توګه او د ملګرو ملتونو د . چې اوس شوې ویدې کچه نه ده 
دې  د افغانستان دولت د. وليږيا ته یوه ځانګړې غوښتنه جملې څخه  افغانستان  دا حق لري چې د امنيت شور
  . لپاره مختاره او مستقل دی څو دا ډول غوښتنه وکړي

  
چې په ټاکنو کې به ټګي و یا ملګري ملتونه په دې یقين لري آ.  دغه پوښتنه دوې برخې لري:ونزيلويټا آشن د

نه شي؟ دویمه پوښتنه دا ده، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارډ هولبروک ویلی دی 
  په دې اړه د یوناما دریځ څه دی؟ . چې له ټاکنو څخه وروسته به له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي

  
 او -ې ټاکنو کې به هيڅ ټګي نه وي، موږ وویلدې ویلي چې په دنه  موږ هيڅکله هم :عليم صديق ،ماايون

 چې یو کم شمير خلک به تل فعاليت کوي چې د خلکو -تاسې دا خبره په دې مطبوعاتي کنفرانس کې واوریده
ولی دی چې د ټاکنو اعتبار خوندی موږ هميشه په دې باندې زور اچ.  ارادې ته زیان ورسويېکدیموکراتي

او د ټاکنو لپاره د افغان چارواکو له خوا . ان له خلکو سره د ټګۍ هڅې کيږيدې چې د افغانست اتې شي سره دپ
 چې نړیواله يرو اییاو تاسې . باید هر اقدام وشي چې دا ډول هڅې کشف، منع، او په قانوني ډول تعقيب کړي

دغه راز د ټولنه د ملګرو ملتونو له الرې له افغان چارواکو سره د دوي په دې اقداماتو کې مرسته کوي او 
او دغه هڅې باید .  ولري څو افغانان د دې کال دټاکنو په رښتينوالی باندې باور پيدا کړي بهمشاهد په حيث نقش

په کومو ځایونو کې چې موږ د اندیښنې خبرې موندلې دي، موږ هغه تاسې ته په . په شفاف ډول ترسره شي
  .  ادامه ورکړوګوته کړې دي او موږ به دې کار ته د ټاکنو تر ورځې پورې

  
د عمومي .  فکر کوم چې د ملګرو ملتونو دریځ له څه وخت راهيې په دې اړه څرګند دیزه د طالبانو په اړه

منشي خاص استازی هغه ضرورت ته اشاره کړې ده چې له هغو طالبانو سره ووینو چې جنګ ته ادامه 
ه د هر ټاکلی حکومت مهمه دنده هم دا ورکوي او خاص استازی دا هم ویلی دی چې له ټاکنو څخه وروسته ب

وي، خو هره دا ډول پروسه باید د افغانستان اساسي قانون ته احترام وکړي او هغه پرمختګونه وساتي چې 
  .ترام وکړي چې افغانستان منلی ديافغانستان ليدلی دی او د هغه بين المللی قانون  اح

  
 په جنوب کې ځينې سيمې دي چې دې وروستيو وختونو کې د بهرنيو امنيتي :ای ايف پی خبری آژانس

 ترسره شي چې اوس ددې وخت دی چې دواړه کارئ آیا تاسو فکر کو. ځواکونو له خوا په امن کې شوې دي
. یو دا چې خلک او بل دولتي دستګاه د رایې ورکوونې د پروسې لپاره د څو اونيو په ترڅ کې چمتو کړای شي

  او که چيرې دا ونه شي نو دا به د انتخاباتو پر مشروعيت څه ډول اغيزه ولري؟ 
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ړاندوینه و نه هيڅوک باید دا و.  د انتخاباتو د ټولو محالتو د ارزونې کار جریان لري:عليم صديق ،مانايو
په دې وخت . کړي چې آیا د رایو مرکز به پرانيستي وي او یا نه، څو پورې چې ارزونې بشپړې شوې نه وي

کې زموږ پاملرنه دې ته ده چې د ټاکنو خپلواک کميسيون افغان امنيتي ځواکونو، ایساف او محلي ټولنو ته د 
دې امکان لري چې د انتخاباتو پر ورځ هر څومره هر ډول مالتړ وړاندیز وکړو او دا باوري کړو چې هغوي د

او بيا موږ د افغان وګړو څخه غواړو څو هغو کسانو ته . چې زیات کيدالی شي د ټاکنو مرکزونه پرانيستل شي
کوي څو د خلکو څخه دا امکان واخلي چې په دغو دونه اجازه ور نه کړي څوک چې د خشونت د الرې تهدی

  . وکارويمهمو ټاکنو کې خپله رایه 
  

ست امنيتي عمليات د هيواد په ځينو لکه چې تاسو خبر یا.  زما پوښتنه د ټاکنو د امنيت په اړه ده: صبحتهش
که چيرې حالت د ټاکنو تر نېټې بدل نه شي . يجې او پایلې یې د قناعت وړ نه وې دي خو نتبرخو کې پيل شوي

چې امنيتي حالت به په دغو سيمو کې ئ  آیا تاسو ددې توقع لرنو څنګه به ټاکنې ترسره شي او دوهمه دا چې
  ښه شي؟ 

  
 زموږ ټولې هلې. ما دې پوښتنې ته څو څو ځله ځواب ویلی او غواړم بيا یې تکرار کړم :عليم صديق ،امايون

 په دې متمرکزې دي چې موږ وکړای شو د رایې ورکوونې ډیر مرکزونه پرانيستل شي چې کيدالی شي ځلې 
ت څخه جوتيږي چې په یقين سره داسې ساحې به وي چې يعد وضعې د واق.  دا کار وشير ورځېد انتخاباتو ت

  . هلته به ستونزې ډیرې زیاتې وي
زما په اند . خو د دې هر څه سره زموږ زغم او اراده قوي کيږي څو هر ډول کوښښ د بری لپاره ترسره شي

ې ورکوونې مرکز به پرانيستي وي، ځکه چې د هغه دا به ناسمه وي چې د وړاندې څخه  ووایو چې آیا د را ی
 . ي ساتنې لپاره ټول راټول شوي ديند پرانيست

  
  نهمن


