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  رسني او ټول ټاکنی
 نيټه کړي وه او د ٣یوناما نن ورځ د عمومی منشی د ځانګړی استازی هغه غوښتنه چې د می د مياشتی په 

موږ . ن کړي، یو وار بيا تکرارويرسنيو څخه غوښتلی وو چې په ټولټاکنو کې د یو مساوي او برابره ونډه تامي
په نږدی تير وخت کې د ټولټاکنو د خپلواک کميسيون د رسنيو د کميسيون مشرتابه وليد او په دي اړوند د 
. افغانستان ملی راډیو ټلویزیون او د نورین ټلویزیون هڅوو چې د رسنيو د کميسيون د پریکړي درناوي وکړي

 قانون د چاپ تمه لرو او هيله کوو چې دغه عمل به په افغانستان کې د موږ په نږدي راتلونکې کې د رسنيو د
  . رسنيو د پرمختګ لپاره یو مثبت ګام وي

  
  :د لوګر بمی چاودنه

 تنه عام وګړي، د ښوونځی په لور د زده کوونکو په ګډون، ٢٠یوناما هغه بمی چاودنه غندي چی تيره پنجشنبه 
ن کې ملګري ملتونه ال پخوا په ګن ميشتو سيمو کې د ځانمرګې بریدونو په افغانستا. دا وحشيانه وه. یې ووژل

دا به، د بل هر ډول پوځي تاکتيک په پرتله، . ده او تروریستی عملونو په هکله خپله ژوره اندیښنه څرګنده کړی
اد ملکی د دغه هيو. په افغانستان کې د ال زیاتو ملکی وګړو د له منځه ولړو المل وګرځی، او باید ودرول شی

  .    وګړي دا حق لري چې د ګواښ او تشدد څخه په امان ووسی
  

  )٢٠٠٩جون (د نړيوال خوراکي پروګرام مياشتنی راپور 
 تنو ۶٣٠٧٠٠د دې کال په جون کې د نړیوال خوراکي پروګرام د کار په مقابل کې خواړو تر پروګرام الندې 

  .  ده ټنو په اندازه د خوراکي توکو مرسته کړې١١٣٠٠ته د 
  

 ټنه خوراکي توکو څخه برخمن شوی دی ۶۵٠ تنو د نری رنځ ناروغان او د دوي کورنۍ هم له نږدې ٣٩۴٠٠
دغه مرستې د دوي په تغذیه کې او  دنري رنځ په . چې د نړیوال خوراکي پروګرام له خوا برابر شوی دی

  . کموالی کې اغيزمنې ثابتې شوې دي
  

په دې مرستو .  ته د خوراکي توکو د ویش له الرې مرستې رسولې دي تنو٩٠۴۵٠٠نړیوال خوراکي پروګرام 
کې په طبيعي افتونو کې ګير قربانيانو ته د اقلي بېځایه شویو خلکو او په ښاري سيمو کې هغو کسانو ته 

  . خوراکي توکي شامل وو چې د بيو د لوړوالی او وچکالۍ څخه اغيزمن شوي وو
  

خوراکي پروګرام خوراکي توکي په ښوونځيو کې تر السه کړي، چې په دې  ميليونه ماشومانو د نړیوال ١،٢۵
  . کې نجونو شاګردانو ته نورې مرستې هم رسيدلې دي

  
بېتره ودان شوی دي ) کاریزونه( د اوبو ویالې ۴١۵ کيلومتره د اوبو لګولو کانالونه، ٣١۵٠په ټوليز ډول 

 کال په لومړۍ څلورمه برخه کې جوړ شوي ٢٠٠٩ کيلومتره سرکونه د ٢٧۴ ونې لګول شوې او ٢۵١٠٠٠
  . دي
  

  ټکي    او سترعمده -د افغانستان د ماين پاکۍ پروګرام
 د پرسونل ضد ٨۴٠٠٠ کال راهيسې ٢٠٠٨د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د نوي راپور سره سم له 

  . توکي له منځه وړل شوي ميليونه له جګړو څخه پاتې چاودیدونکي ٢٫۵ د ټانګ ضد ماینونه او ٩٠٠ماینونه، 
  

 کليو متر مربع د ١١٣ کليو مترو مربع څخه زیاته د ماینونو او نږدې ۵٠چې د دغه کار په پایله کې له 
 اغيزمن شوې ټولنې له ۴١٧پخوانيو جګړو ساحې پاکې شوې او همدارنګه د هيواد په مختلفو برخو کې 

  . يماینونو څخه پاکې او وګړي یې خپلو ځمکو ته ورګرځيدل
  

 ٢٠١١ سلنه ساحه چې د ۵۴له ماینونو څخه د ساحې د پاکولو په برخه کې، د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام 
 سلنه هغه ساحه له ماینونو څخه پاکه کړې ٣٨لپاره د افغانستان د تړون هدف و، بشپړه کړې او همدارنګه یې 

  .  لپاره یې د بن د ماینونو تړون غوښتنه کوي٢٠١٣چې د 
  

 لپاره د ٢٠١١ سلنه ساحه چې د ٨۴خطرونو د شمير په برخه کې، د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د 
 سلنه هغه ساحه له خطرونو څخه پاکه کړې چې د ۵٨افغانستان د تړون هدف و، بشپړه کړې او همدارنګه یې 

  . لپاره یې د بن د ماینونو تړون غوښتنه کوي٢٠١٣
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   د ډاياګ د پرمختيايې پروژو تړون السليک کړارتونې وزغد کليو د پراختيا او بيا ر

 پروژو څخه برخمنې شي ١١قانونه وسله والو ډلو د ړنګيدو یا ډایاګ له  څخه زیاتې کورنۍ به د نا١٣٩٧٠له 
 ميليونه ډالرو په ١٠۶دغه پروژې د . چې پرون د کليو د پراختيا و بيا رغونې د وزیر له خوا السليک شوې

 څاګانې، دوه ١٢٠درۍ اجتماعي او کلتوري مرکزونه، دوه لومړني روغتيایې مرکزونه، ارزښت دي او 
  .پلونه، تراکتورونه او کانالونه په کې شامل دي

  
دغه پروژې به په اوو والیتونو کې تطبيق کيږي لکه بدخشان، تخار، هرات، فاریاب، پنجشير، سمنګان او 

  . ننګرهار
  

 ولسواليو کې د ډایاګ د پرمختيایې پروژو د تطبيق ۶٩وزارت اوس مهال په د کليو د پراختيا او بيا رغونې 
 پروژې تطبيق شوې ٨ پرون ورځ د یکشنبې په ورځ السليک شوې، ١١له دې جملې څخه . لپاره تياري نيسي

  .  پروژې اوس مهال تر جوړیدو الندې دي او نورې د تياري په مرحله کې دي٢۶دي، 
  

.  پيل پروګرام دی چې د ملګرو ملتونو د پرمختيایې پروګرام له خوا رهبري کيږیډایاګ د نوی افغانستان د
 ناقانونه وسله والې ډلې ړنګ ۶۴٩ شروع شوی ١١ کال د جون په ٢٠٠۵ددې پروګرام له پيل څخه چې د 

 وسلې ۴۵٢۴٣ ولسوالۍ اعالن شوې دي چې له دې درکه ستونزې لري او په ټوليز ډول ٧٧شوي دي 
  .  ديراغونډې شوې

  
  په کابل کی د مستندو او لنډو فلمونو نړيوال فيستيوال 

په داسی حال کی چی یوناما د افغانستان د رسنيو سره کار ته ادامه ورکوي نن موږ سره ميلمانه دي ښاغلی 
  روانیانجنير لطيف او بصير حميدی چی تاسو ته به هغه نړیوال فيستيوال دروپيژنی چی په کابل کی به د دی

  .  پوری ادامه ومومي٢٣ څخه تر ١٨تی د مياش
  

  انجنير لطيف
چې ئ تاسې پوهيږ. زه تاسې ټولو ته احترام رسوم. زه له یوناما څخه د نن ورځې د بلنې له امله مننه کوم

د جنګ لسيزو په دې . لودهرسابقه دروښانه او د ویاړ څخه ډکه افغانستان په سينما کې په تيرو وختونو یوه 
زه باید یوه خبره . ډیره اغيزه درلوده، التبه موږ په تيرو اوو کلونو کې څه پرمختګونه کړی دیپروسه باندې 

دې چې افغانستان ته مرستې راغلې دي خو موږ یوه روپۍ هم په سينما باندې نه ده  یاده کړم، چې سره د
  . مصرف کړې

  
اره د دوي د احساساتو د څرګندولو یو فرصت او دا د ځوانانو لپ. زه باید ووایم چې افغاني سينما ډیره فعاله ده

له څلورو کلونو راهيسې موږ له دریو سازمانونو څخه . دې خبرې ثبوت دی د دې فيستوال جوړول د. دی
مرستې د فلم د فيستوال د جوړولو لپاره وې، خو د فلم جوړونې لپاره نه وي، دغه . مرستې ترالسه کړی دي

  . وګوېته انستيتيوت او د فرانسې فرهنګي مرکز و) ریټيش کونسلب(درې سازمانونه د بریتانې شورا 
  

دې کال فيستوال به نړیوالو معيارونو ته  زه ویالی شم چې د. له هر کال سره زموږ تجربې زیاتې شوې دي
  . ورسيږي او موږ به د سينمایې بين المللې ټولنې مرستې تر السه کړو

  
مګر له هغه مخکې به زه .  تاسو ته په دې اړه معلومات در کړيزما همکار د دې فيستوال همغږي کوونکی به

  . تاسې ته ووایم چې د مالې ستونزو سره سره موږ څنګه وکوالی شو دغه فيستوال تنظيم کړو
  

د دې فرصت څخه په استفادي سره زموږ . په تېرو وختونو کې موږ له بهرنۍ نړۍ سره اړیکه نه درلوده
او دا زموږ د وضيعت نتيجه . الی شوای چې له بهرنيو فلمونو سره سيالي وکړيځوانانو او فلم جوړونکو وکو

هيڅوک زموږ په فلم جوړوونکو زور نه اچوي چې د دوي کار تر اغيزې . دا د بيان د آزادي پایله هم ده. ده
  . الندې راولي

  
وینې زه د پوښتنو اوریدو ته د دې فيستوال د جوړولو یوه پایله دا ده چې زموږ په السونو کې ده او نړیوال یې 

  . زه به اوس زما همکار ته وار ورکړم چې تاسو ته د فيستوال په باب معلومات درکړي. تيار یم
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  بصير حميدی
 هيوادونو یوڅرنګه چې تاسی پوهيږئ په نړۍ کې او همدارنګه په ګاونډ. زه به په دی هکله لنډي خبری وکړم

واړو چې د سږ غه کې د فلمونو فستيوال هم شامل دي او موږ  غکې خپل دودیز پروګرامونه لري، چې په ه
زه غواړم چې د انجنير لطيف د خبرو په تایيد زیاته کړم چې هر . کال د فستيوال دغه پيښه په ښه ډول ولمانځو

کله چې موږ د بهر څخه مرستی تر السه کړی چې د ظرفيت پر لوړولو باندی ولګوو، نو دا په موږ پوری اړه 
  . لري چې ظرفيت په څه ډول وکاروو

  
 فلمونه د فستيوال لپاره درلود، سږ کار موږ د دننه او بهر څخه د فستيوال ۵۶رتله چې موږ د تير کال په  پ

دا ځکه چې موږ اوس ډیر زیات فلم جوړونکې لرو، موږ عالقه لرو او .  فلمونه تر السه کړي دي١۴٠لپاره 
ګورئ ځکه چې دا ټول زه تاسی هڅوم چې ټول دا فلمونه و. زموږ سره دا زړه ورتيا شته چې فلمونه توليد کړو

د دغه فستيوال ټول مشرتابه او راغوندونکې، حکمان او بورد چې دغه فلمونه . ډیر په زړه پوري فلمونه دي
یې انتخاب کړیدی، خپل ټول کوښښ یې کړیدی چې دغه فستيوال یوه بی نظيره فستيوال جوړ کړي او تاسی به 

  .ډیر ژر د هغه شاهد ووسئ
  

 چې موږ کوښښ کوو چې رسنيو ته ډیر معلومات او مواد برابر ه برخه دا ده مهمهرد سږ کال فستيوال یو ډی
د فستيوال په اړوند سمعی او بصری مواد برابر کړو تر څو رسنی او ژورنالستان هلته والړ شی او د فلم . کړو

ستيوالونو څخه ځکه چې دا د نورو ف. د فستيوال څخه زیاته پوه او د هغه په هکله له مخکې ښه معلومات ولري
دا ځل . ګډونکوونکو ته ویشل) بروشور(په تير وخت کې موږ یوازی د فستيوال پر مهال یو یاددښت . جال دی

موږ زیار ایستلی چې د فستيوال په اړوند په کافی اندازه معلومات په پښتو، دری او انګریزی ژبو تيار کړو تر 
  .     یڅو ژورنالستان په زیات تياری سره فستيوال ته ورش

  
  پوښتنې او ځوابونه 

  
 تنه داخلي بېځایه شوی کسان له هلمند څخه لښکرګاه ٢٠٠٠لکه څنګه چې تاسې خبر یاست نږدې  :بې بې سي

زما پوښتنه دا ده چې آیا نړیوال خوراکي پروګرام له دې کسانو سره مرسته کړې ده او . او کابل ته راغلي دي
افغاني سينما څنګه کوالی شي له داسې فلمي فيستوال څه ګټه . طيف څه دهکه نه؟ زما دوهمه پوښتنه له انجنير ل

  واخلي او څو افغاني فلمونه په فيستوال کې وښودل شي؟ 
  

د طبعی پيښو . بېځایه شوې دي ولسواليو څخه ۶کورني د هلمند د  ٢٠٠٠وایې چې نږدې   راپورونه:يوناما
 څخه غواړی چی خوراکی او غير خوراکی توکي د څه سره د مبارزی والیتی کميټه د بشری چارو د موسسو

بشری چارو د همغږی سازمان د یوناما او د ملګرو ملتونو د .  کورنيو لپاره ځای په ځای شي۵٠٠٠ناڅه 
  . اوضاع به ارزونه بوخت دي او بشری اوضاع د نږدی څخه څاري

  
ل نندارې ته وړاندې کوي په دې کارسره  کله چې یو هيواد او یا سنماتوګرافر د فلمونو فيستوا:انجنير لطيف

د خوشبختۍ خبره ده چې افغاني سينما اوس دغه ډول وړتيا لري او د دې ډول . هغه خپل کفایت او وړتيا ښيې
په ډیرو هيوادونو کې سينماګانې هم نشته . فلمونو جوړول به د افغانستان د سينما صنعت ته پرمختګ ورکړي

لکه څنګه چې ښاغلي بصير وویل د افغاني فلم جوړوونکو شمير . ای پریږدهاو د فيستوال خبره خو ال په ځ
  . زیات شوی دی او دوي دې ته هڅول شوي دي چې په فلمونو کې افغاني کلتور او دودونه څرګند کړي

  
 د رایو ۵٠٠موږ پخپله وړمه ورځ .  د رایه اچوونکو د جعلي کارتونو په باب اندیشنې شته:نور تلويزيون

   داسې کارتونه ليدلې دي، د یوناما دریځ په دې باب څه دی؟ ٢٠٠٠ هم ئت وليدل او اروپا هيکارتونه
  

 نو د ټول ټاکنو د شکایاتو کميسيون باندی ورته که داسې پيښې وليدل شيدا مهمه ده چی وویل شی  :يوناما
 کې د هر یوه مسووليت دی د دې لپاره چې ټاکنې شفافې او با اعتباره پاتې شي دا په دې هيواد. زیر کړای شي

  . چې د هغه لپاره کاروکړي
  

چې دغه نا امني به په هيواد ئ تاسې فکر نه کو.  په هيواد کې د نا امنۍ په باب راپورونه شته:سبا تلويزيون
کې د رایو په مرکزونو اغېزه و نه کړي؟ موږ د خاص استازی په وینا کې وليدل چې ده له کمپاین کوونکو 
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ملګري ملتونه په دې باب څه .  په کمپاین کې له اغوا کوونکې ژبې څخه کار و نه اخليڅخه غوښتې چې
  کوي؟ 

  
 او په حقيقت کی یو نږدی همغږی د ټول ټاکنو د. ی اوضاع داسی یو څه ده چی موږ ټول یی وینو امنيت:يوناما
و د ټوکو د ویش او د رای ورکوني د  اړخو لپاره روانه ده چی دا د کاندیدانو د امنيت، د ټول ټاکن امنيتیبيالبيلو

   . مرکزونو د امنيت برخي په بر کی نيسي
  

د نوماندانو د ژبې په باب چې دوی یې په کمپاین کې کاروي باید ووایم چې د خاص استازی له خوا په دې باب 
هغو د د چلند تګالرې تر عنوان الندې الرښوونې خپرې شوې چې موږ په ټاکنو کې له ټولو خواوو څخه د 

  . او په هغه کی په څرګنده ډول د هرچا څخه تمي ذکر شوي دي. مراعات کولو تمه لرو
  

زه غواړم چې پوه شم چې دغه فيسټيوال به تر څو مودې پورې دوام ومومي، او څو فيلمونه به په  :کليد ګروپ
د دې . خيستې دهکې نندارې ته وړاندې شي؟ له کومو هېودانو؟ اوسه پورې کوم هيوادونه په کې برخه ا

  .فيسټيوال ښه پایله به څه وي

د هغو هيوادونو په اړه چې ښایي دې فيسټيوال کې برخه واخلي، مونږ به د سيمې له هيوادونه : انجينر لطيف
سربېره پر دې مونږ . څخه به ميلمانې ولرو چې په هغوی کې ایران، پاکستان، هند، او تاجيکستان شاملې دي

انګلستان، او هسپانيې څخه به هم برخه وال ولرو او کوم فيلمونه چې نندارې وړاندې به د فرانسې، جرمني، 
  .کېږي اکثره معلوماتي فيلمونه به وي

د دې فيسټيوال د پایلی په اړه باید ووایم چې په دې کار سره دوی دا څرګندول غواړي چې دوی افغانستان 
  .سينما ته په درانه سترګه ګوري

 د سيمې له ٢۵ افغاني فيلمونه دي، ٢٧فيلمونه تر السه کړې دي چې له هغې جملې  ١۴٠اوسه پورې مونږ 
  . فيلمونه نندارې ته وړاندې شي۵٢هيوادونو څخه راغلې دي چې په ټوليزه توګه 

  
 پوښتنه په دی هکله ده، زه  غواړم چې د افغانستان د سينما د پرمختګ په هکله چې مخکی په :راډيود آزادی 

ی وشوي وپوښتم، یوازی غواړم و پوښتم چې کوم ډول پرمختګ، پداسی حال کې مارکيټ هم دی اړوند خبر
  هغه مارکيټ دي او تر اوسه دغه پرمختګ په ټولنه کې خپله الره موندلی ده؟

  
یو تجارتی سينما ده چې په هغه کې جنګی فلمونه .  موږ په افغانستان کې دوه ډوله سينما لرو:انجنير عبدالطيف

 ده هغه شی دی چې موږ د هغه څخه مخنيوی نه شو کوالی، ځکه اوس د بيان آزادی حاکمه ده او .شامل دي
  .موږ نه شو کوالی چې داسی فلمونه بند کړو

  
دوهمه سينما مسوله سينما ده چې هغه د نړیوال فلمونه د فستيوال سره اړیکه لري، چيرته چې دوي خپل فلمونه 

دليل . مایل د دغه فلمونه پر سر په ټولنه کې یو ډول بی اعتمادی پيدا شويتاسی سم وفر. د سيالی لپاره استوي
یې دا دی چې کله چې دوي داسی فلمونه توليدوی د هغوي پر سر پيسی مصروفوي خو دا ډول فلمونه د ژوند 
لپاره مضر دي او کله چې دوي غواړي چې دغه ډول فلم ننداری ته وړاندی شی نو دوي په بدل کې پيسی 

  .دا هغه پرودیوسران دي چې موږ دوي سره کار کوو او  غواړو چې د دی لپاره یوه الره وموندو. يغواړ
  
  
  

------------------------------------  


