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رو ملتونو د عمومي سرمنشي پر رپورټ باندې د بحث خبرې   د مل

رو ملتونو عمومي منشی د افغانس تان په اړه  خپل وروستی رپوټ د جمعې په ورځ خپور ک چې  پکې د د مل
رو ملتونو د مالت رول نورو مسايلو برسيره د  انو په انتخاباتو کې د مل راتلونکو ولسمشرۍ او واليتي شورا

ی دی ه بيان ک   .په تفصيلي تو

ه درې ستر بدلونونه چې س کال يی په افغانستان کې  صورت ميندلی په خالصه نوموړی رپورټ همدارن
ي دي ه بيان ک ار؛ دويم، په محلی حکومتداري باندې نوی : تو ين لو باندې زيات  ی، په ملکي هلو  ،،لوم

و رول يوالو ه رامونو تر شا په اکثرو کليدي برخو کې د ن   .تمرکز؛ او درېيم، د حکومت د پرو

ونې مودې په دننه کې د پام وړ پراختياوې د عمومي منشي د وينا له مخې په افغانستان کې د رپوټ ورک
ته شوي دي  په ولوړلو لکه د افغان ملی اردو او پوليس وده ، د کرنی خصوصی سکتور او د ظرفيتونو د رامن

ايي ه پرمختگونه  کلهه ۍ دوامداره پاته شي نو   په افغانستان کې د وضعيت د سترو "چې که  چېرې دا ل
ته ک   . سبب شي"ېدومثبتو بدلونونو د رامن

ه په افغانستان کې د نويو اضافي سرتيرو د استولو هرکلی وک   .اغلی سرمنشي بان کي مون  همدارن
  

ی استازی د جې اي پاغلی کای آيده د  ان رو ملتونو د عمومي منشي  ه کېمل   ه سرمشريزه غون

ه کېمند عمومي  ی استازی کای آيده د جې اي په سرمشريزه غون ان و  کی، په افغانستانشي   د غ
ار وک ين ې اچونې  اليا کې تر سره شوه. زيربنايي پروژو په برخه کې پر پان ه دا اوون په اي   .دغه غون

ولو  ار وک چې د اقتصادي ودې تر  ين ې اچونې پر اهميت  ی استازی د زيربناوو په برخه کې د پان ان
  .ضروری شرط دی

ې اچونې لپاره د ل چې د ترانسپورت او انرژی سکتورونه ديهغه د پان وته ک   . وه ډير مهم سکتورونه په 

ه  ې اچونې وشي  چې د دوامداره اقتصادي پراختيا سبب "هغه زياته ک و پروژو باندې بايد پان په هغو غ
ي او په لن مهال او اوږد مهال کې اقتصادی او سياسی نتيجې ورکوي   "ر

ې په افغانستان او د هغه په  منطقوی اړخونو باندې ٢۶ او ٢۵د جون د مياشتې په   کې ترسره شوې غون
  .تمرکز درلود

  . د ال ديرو معلوماتو لپاره دی وينا ته زير شی
  

يوال رپو   ټد مخدره توکو په اړه ن

رو ملتونو د جرمونو او مخدره توکو دفتر  يو ان او ډي سي د  يوال رپوټ پر مهال  د ٢٠٠٩د مل  کال  خپل ن
ن دي سي م خدره توکو د ناوړې استفادې او قاچاق پر ضد د مبارزې د ورځ په مناسبت تير اوون په واشن

  .کې    خپور ک

ی  ته شوی دی، چې په نتيجه کې د ن ت رامن د نوموړی رپوټ له مخې د افغانستان د ترياکو په کرنه کې کم
مکه   ې  ه شوه١٨٩٠٠٠د ترياکو  د کره ي ار ته را  کل کوي . ډيرې مثبتې خبرې شته.  هک نوموړی اداره ا

کيل وو، د  ت او توليد کې   او ٢٠٠٧چې د هغو کسانو په شمېر کې چې په افغانستان کې د مخدره توکو په ک
ته شوی دی٪٢٨ کال په من کې ٢٠٠٨ ت رامن   . کم

خه د ناوړې استفاده  په اړه يو سروي تر سره  يو ان او دي سي اوس مهال په افغانستان کې د مخدره توکو 
ي ته ک تنې په برخه کې اساسي پراختيا رامن ي د دغو توکو د غو   .کوي چې تمه کې
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لو او  ې اخلي لکه د  ترياکو د  خه  ناوړه استفادې نوې ب ندوي چې د مخدره توکو  ر نور معلومات 
که چې د هيرويين مواد اوس په  تنه شوې   خه  اوس انجکشن ته  او پراخه پيمانه د السرسی وړ خوړلو 

ه وويل چې هغه کسان چې نشه يي توکې د انجکشن له الرې استعمالوي  اکثره . دي يو ان او دي سي همدارن
خه راستانه شوي دي ي هيوادونو  اون وال دي چې د    .يې هغه ک

  
ې پرمخت    په افغانستان کې د سواد د زده ک

  
خه فارغ شول چې شپ مياشتې يی دوام په باميانو کې اته سوه کسان ليک لوست د ې له کورسونو   زده ک

ې وي. وک او په تيره اون کيې پاتی ورسيدل لور سوه تنه    . په دې شميره کې 
  

ې ده دغه پروژه . دغه کورس د يونسکو له خوا تنظيم شوی و او د جاپان حکومت له هغه سره مالي مرسته ک
 کسانو ته ليک ۶٠٠٠٠٠ واليتونو کې ١٨و کلونو کې د افغانستان په په نظر کې لري چې په راتلونکو پن

ي   . لوست ور زده ک
 

رو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر د کابل په يوه ساختماني ساحه کې   انجنير مرستياالنو ته ۵٠٠د مل
ې ده   مسلکي روزنه ورک

  
ي پ وون رو ملتونو د پروژوي خدمتونو په کابل کې دوه مسلکي  رانيستي دي چې د سردار کابل د د مل

ي   . نجونو په ليسه کې مسلکي روزنه ورک
  

وليز ډول  خه روزل شوي دي٣۵٠په  يو  وون ردان، چې د انجنير مرستيال روزنه اخلي، له دوو    .  تنه شا
ت د طرح په برخو ) ١٠٠(سلو  ردانو د سروې، د ساختمان د مديريت، د کيفيت د کنترول او د جوړ نرو شا
  . ې روزنه اخيستې دهک
  

  د يونيسف روغتيايې کمپاين
رو ملتونو د ماشومانو صندوق  نی کمپاين په کابل کې برمخ بيايې چې د ) يونيسف(د مل دوه ور

ييو ناورغاسهال او د هغه د اړوند ه د عامې روغتيا او د ٢۵دغه کمپاين د جون په .  کنترول ک  نې
   .اري پراختيا په وزارتونو کې پيل شو

د د کليدي الرو او د  ولنې خبرتيا د لي و چې د  يونيسف وويل چې دغه کمپاين ددې لپاره پيل شو 
وي چې داسې تدبيرونه ولنې دې ته وه و  ي،   ونيسي ،اسهال د مخنيوی د تدابيرو لپاره پورته بو

ول شي چې السو ول دې ته راوه و چې  نه په چې د هغو له مخې ددغو ناروغيو مخنيوی وشي او 
ي   . صابون او اوبو پريمن

دې  و ته به د يونيسف ددغه کمپاين له مخې د حفظ الصحي پيغامونو د الرې چې د دوهن  ميليونه و
ي، رسيدنه وشي په عين وخت کې يونيسف لس . عامه رسنيو او د مخامخ ليدنو له الرې ترسره کي

نی د حفظ الصحي روزنيز کمپاين د جون د مياشتې په  ه په  ٢٠ور يو کې د کابل په ٣٨٨نې وون  
  . ار او واليت کې پيل ک

ته شي  ي چې د حفظ الصحې او پاک د اهميت په اړه خبرتيا رامن د دغه کمپاين په ترڅ کې هيله کي
ول شي چې خپل السونه په  و چې ماشومان دې ته راوه اکله شي،  او ددې اړيکه د روغتيا سره و

خه کار واخلي او هغه پاک وساتيصابون او پاکو اوبو پريمن  . ي، او دا چې د بيت الخالء 
 

کن اغلی د عمومي منشي د خاص استازی مرستيال   افغانستان ته راورسيد زوا
  

کن رو ملتونو د عمومي منشي د خاص استازې مرستيال خپله وظيفه په زرابرت وا  په افغانستان کې د مل
  . هافغانستان کې د يکشنبې په ورځ پيل ک

  
کن ايې او بشري زاغلي وا رو ملتونود  خه يو دی د مل ی له دوو مرستياالنو   چې د خاص استازی کای اي

ايې استازی دندې ولري رام د  رو ملتونو د پرمختيايې پرو ای، . مرستو او د مل اغلي بو اسپلوند په  دې د 
خه وروست ود، مقرر شوی دیچې دوه اون پخوا يې افغانستان له دوو کلونو خدمت    . ه پري
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   يوناما د فلمونو د فيستوال لپاره يوه د قيقه ای فيلمونه د سولې په باره کې اخلي

  
خه غواړي چې د  لپاره چې " په افغانستان کې د سولې لپاره د يوې دقيقې فلم فيستوال"يوناما له فلم جوړونکو 

مبر په  ي خپل ف) ٢٠٠٩ (٢١د سولې په ورځ، د سپ   . لمونه واستويپيل کي
  

ونفستيوال دغه  ول ئ په ياد ولر. ول فلمونه مني د مستندو فلمونو، ډرامو او کارتونې فلمونو په  چې 
ست تر ٢٠٠٩فلمونه بايد د  خه اوږد نه وي٢١ کال د ا   .  د مخه تسليم شي او له يوې دقيقې 

  
وابونه تنې او   پو

  
و، هميشه په سيمه ييز روش باندې  د دې لپاره چې په افغانستان کې :راه نجات بحران ته خاتمه ورک

ار کېده ه. ين اليا کې د اتو لويو هېوادونو په غون خه ده چې په اي يو ملکونو  اون   کیاو ايران يو له 
یدیون نه  ه ارزوی؟.  ک ن   تاسې دغه مساله 

  
ه د لويو صنعتی ملکونو يوه مجموع:يوناما ې د  د اتو لويو هېوادونو غون ی يرډه ده او د دوی غون

ر د دې کال د .مودی راپه دی خوا را روانی دی ی نه دی، م روپ يو غ  البته افغانستان د دې 
ې يوه برخه وه خه وروسته هم دغه ملکونه له . غون ه شی چې مهم ده هغه دا ده چې له اتو کلونو 

  . اچويافغانستان سره د مرستو او د امنيت په برابرولو باندې زور 
 

ودل شوی دي:نور تاسې په دې .  د عمومي منشي په راپور کې د ملکي تلفاتو په شمير کې زياتوالی 
ه واياست؟    باب 

  
وکی ، هو:يوناما انه ک   .  موږ غواړو چې په دې باب د يوناما دري بيا رو

ۍ    له ملکي کسانو ماموريت هدف دا دی چې  او د  دی يوه سياسي ماموريتخبره دا ده چه يونامالوم
ول . یکمرسته ود ژغورنی دپاره  زموږ د ماموريت يوه اساسي موخه او صالحيت دا دی چې په 

ه چې تاسې خبر ياست موږ د اختصاصي . هيواد کې د ملکي کسانو خونديتوب يقيني شي ن لکه 
ې دي ددې سياسي ميتودونو اهميت ته په کمه . قواوو په کارونو او د هوايې عملياتو په باب خبرې ک

ور ه مه  ه کوي مثئ ستر   . بت بدلون راولي او د ملکي خلکو ژوند وژغوريچې ه
 

تنه بيا د راپور په اړه ده :سبا تلويزيون ه زما پو ی تو ان ه په زياتيدونکې. امنيت په اړهد ، په   تو
رونو دپياوړ ونېد امنيتی ډ ه نن ی . ي دېوجودم هم تيا په اړه، هلته يو  ان ه ديو  او همدارن

ندې شوېوه، خو بيا هم پدی اړه يو  شياده د مالت خبره نوماند ر ونې  زه غواړم چی پدی . ه نن
  .ئ راکاړه زيات معلومات

  
کاری چی تاسی راپور لوستی :يوناما ه ده او داسې  تيا ده چی د راپور په موده کی . دا ډيره  دا ري

و کی زيا   . وتوالی راغلی وپه امنيتی پي
سره  د پيچلی حقيقت --- ته راواړوم چی د امنيت په اړه دیزه غواړم ستاسی پام د راپور بلی برخی 

ينو کليدی برخوکی شوی دیسره، بيا هم  ه پرمخت  د هيواد په    .يو
  

ر کې لکهپه پالزمينه کابل او شا او خوا واليتونو ت د ملی اردو، ، وردک او لو و کم د  د امنيتی پي
ی د پياوړت په  او ال زيات ترهگری .يا  نتيجه دهملی امنيت رياست  او ملی پوليسو د همغ يرغلونه په 

  . والړ دی
  

اکنو په اړه زه غواړم بيا  ول ی استازی هم دا خبره د  ان رو ملتونو  ه چی د مل ن م لکه  تکرار ک
ری ملتونه د هي يو بيلوپه بيال ايونو کی ويلی چی مل   . مالت نه کوی نوماند 
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ته د ملکي تلفاتو :طلوع د بشري حقونو يو شمير سازمانونو ويلی . د زياتوالی په باره کې ده زما پو
ه  دي چې د ملکي تلفاتو شمير په دې کال کې د تير کال په پرتله کم شوی ده، تاسې په دې باب 

  واياست؟
  

 زمون راپور چې عمومي منشي لخوا صادر شوی دی ستاسې په مخ کې پروت دی او کوالی :يوناما
وری  ه چې وويل شول، امنيتی وضعه په بيالبيلو برخو کې يو شانته نه شی هغه ته و ن ر لکه  م

ه نه ده. ده ينو نورو کې  ه ده په  ينو برخو کې امنيتي وضعه   . په 
  

ی ، آيا :د کليد گروپ ون وک اکنو کی  ول تل چی پدی  خه وغو  ولسمشر حامد کرزی له طالبانو 
ی؟تاسی ددی مالت کوی؟ تاسی غواړی چی ون وک اکنو کی  ول    طالبان په دی  

  
ی:يوناما ون وک اکنو کی  ول ول خلک وکوالی شی پدی  او .  مون هيله مند يو چی د افغانستان 

ه ی او د ،دغه ډله چی تاسو  يی يادونه وک ون وک اکنو کی  ول  که چيری دوی غواړی چی پدی 
ی ، دا به ام ویافغانستان اساسی قانون ته احترام وک ی، .  يومثبت  ه چی تاسی پوهي ن او لکه 

ا اچولی رو ملتونو خاص استازی په خپلو خبرو کی پدی مسلی ر   .دمل
  

و په مرګ ژوبله کی :پژواک  په سلنه زياتوالی ٢۴ پدی راپور کی داسی يادونه شوی چی د ملکی و
ان . راغلی دی و د تير کال مرګ ژوبلې په سلنه  مزه غواړم د ملکی و   . پوه ک

  
و د مرګ ژوبلی : يوناما  کال د مارچ د مياشتی په د عمومی سرمنشی سچی کچه هغه  دملکی و

خه تر ٢٠٠٨د   شوی اوراپور کی ياده  کال د دسمبر ترمياشی ٢٠٠٨ کال د جنوری د مياشتی 
و دمرګ ژوبلی اندازه پوری د ملک ی چی په سلو کی ٢١١٨ی و   يی د دولت۵۵ کسانو ته رسي

ی بريدونو او دسرک دغاړی د بمونو پواسطه رامن ته شوي ان مر پاتی برخه يی . ضد ډلو لخوا د 
واکونو دهوا يوالو  ته راغلی دهد ملی او ن که مون د جنرال مک . يی بمباريو پواسطه من او دا 

ه راغالست وايوبيرته کريستل له خوا د هوايی بريدونو د ستراتيژی له    .کتنې ته 
  

تنه دوه برخې لري:بی سیبی  ۍ برخه د يو اين او ډي سی د راپور په اړه ده، چې :  زما پو  سلنه ٢٨لوم
ت بوخت دي والی په هغو افغانانو کې راغلي دی چې د کوکنارو په ک ي کله چې د . ل دا هغه وخت را

و د ي  ولنې پوره مالت نه دی ک يوالې  دې ستونزې سره مخدره توکو سره د مبارزې وزير وايې چې ن
تنې د جمهوري رياست د کانديدانو د مباحثو په اړه ده ولسمشر کرزي دې . مجادله وشي، دوهمه برخه د پو

ونې تابعيت  ينی شرايط د مباحثې لپاره دا دي، هغه د هغو کسانو دوه  وروستيو وختونو کې ويلې دي چې يوا
ی دی، او دا يو  تنې الندې دی چا چې دې ددې مباحې لپاره چيلنج ک اکنو د خپلواک کميسيون د پو ول ډول د 

خه ترسره کو. راوستل دي ه چې لوجستکي او مالت د انتخاباتي پروسې  ، ئتاسو د يو داسې سازمان په تو
ه ارزو ن   ؟ ئدا 

  
ي:يوناما ت په افغانستان کې ودري تنې په اړه، موږ غواړو چې د کوکنارو ک ن پو لکه چې .  ستاسې د لوم
ورو مو ت اخته ٢٨ږ  وک چې د کوکنارو په ک ت راغلی دی  ، او وو سلنه د هغو افغانانو به شميره کې کم

ندوي چې په دې الر کې  ر مکو کې کموالی راغلی دی چې کوکنار په کې کرل شوي، دا  ه په هغو  همدارن
لې روانې دي   . خو ال تر اوسه هم موږ ال ډير کار ته اړ يو. هلې 

  
اکنود  ري ملتونه د يو اين ډی پې د ايليک د پروژې د الرې مالت ئ لکه چې تاسې پوهيپه هکله ،  ول مل

ته کوي، مالي او تخنيکي  ي رامن اکنو د خپلواک کميسيون مالت کوي، همغ ول ه د  برابروي او دا همدارن
ه چې يوناما يې ترسره کوي دا دي چې ددغې پروسې نظارت و. مرستې برابروي ي او درې هغه  ک

ه چې يې د دې پروسې په ترڅ کې ليدلی دي په دغو راپورونو کې راوړي،به راپورونه  ي او هغه    خپاره ک
اکنو د بهير په نظارت کې برخه واخلي ول ای د  ولنه به د افغاني موسسو سره يو  يواله  او که چيرې .  او ن

و نو بيا به   . موږ اقدام کووموږ کوم تخلف ووينو، هغه ثابت او مستند ک
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ه فرصت وی  چه نوماندانو خپل نظريات خلکو سره شريک د مناظری په هکله بايد ووايوچه دا به يوه ديره 
ه دا کار ممکن کوي.  یک ن   .  دا په هغوي پورې اړه لري چې 
  

ون په اړه وويل:سالم وطندار روپونو د  ولنې .  تاسو د اپوزيسيون د  ينې دا وخت دی چې د مدنې 
ه چې تيره ورځ وه په هغې کې وويل شول چې که اپوزيسيون برخه وا نه اخلي  و ستره غون موسسې لکه د 

ه وي تنه دا ده. نو دا په  که زما پو اکنو کې برخه وا : نو  ول روپ په دغو  و يو ستر  چې که چيرې د 
ولو .  پاتې ويه ده چې هغه به د باندېيري، نو بيا دا د خلکو يوه ستره شمنه اخل  په پام کې نيولو حقايقود دې 

ه فکر کو اکنې به منصفانه او شفافې وي؟ ئ سره تاسو  ول   چې دغه 
  

ولو وړاندې :يوناما ې دي.  ميليونه نوي رايه ورکوونکې ثبت شوي۴،۵ تر  زه فکر . د هغوي زياته شميره 
ې وي چې برخه نه اخلي ه ک و پريک ولو  و کيدالی شي چې يوازې. نه کوم چې  ه شميره د   يوه ل

ه ده ي او دا د هغوي خپله پريک ون و نه ک و  ي  ه وک خو زه په دې باور يم چې د افغانستان  . پريک
اکنو کې برخه واخلي او خپلې رايې به واچوي ول ي به په دغو    . شمير و

  
م هغه دا دی چې دغه اکنې د افغانستان لپاره ډير اهميت يو شي چې زه يې غواړم له تاسو سره شريک ک ول  

ل ده چې افغانان غواړي  . لري ی  ې وروسته دا لوم دې درې لسيزو ج اکنېکه چې د ن ي ول  داير ک
ي و د وياړ . او هغه پخپله تنظيم ک ون به د زيات برياليتوب او د افغان و ې شميرې  و د  د نرو او 

ندوي وي اکنې  چېئ کوکه چيرې تاسو فکر . ر ي، نو ول يوازې د لوجستکي امکاناتو له مخې ترسره کي
لو ته اړتيا لري به د    برياليتوبخو په هر حال ددغې پروسې. داسې نه ده، دا يوه ستره ژمنه ده او ډيرو هلو 

  . افغان لپاره يو ستر وياړ ويهر 
  
  
  

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


