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  ،عليم صديق، د يوناما وياند
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 د ملګرو ملتونو د مرستی پالوی په افغانستان کی
 

 د وياند دفتر
  افغانستان –کابل 
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   ټاکنو په لړ کې ولټ يوناما د راتلونکو
  

  .  واليتي شوراګانو د ټاکنو د کمپاين له پيل څخه يوه مياشت پوره شوهنن د ولسمشريزو او د
د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنيت شورا په راتلونکې مياشت کې د ولسمشريزو او د واليتي 

 آزادو، ناپېيلو، رڼو،"شوراګانو د ټاکنو د هغو تياريو هرکلی وکړ، چې د افغانانو له خوا رهبري شوي، او د 
  .  ټاکنو پر ارزښت يې ټينګار وکړول ټ"باور وړ، خوندي او شاملو

چې په دغه تاريخي فرصت کې خپله رايه وکاروي او خپل "د امنيت شورا همدارنګه پر افغان وګړو غږ وکړ، 
  ." غږونه نورو ته ورسوي

په مرسته د ) ايساف (د افغان حکومت د روانو هلو ځلو د ستايلو ترڅنګ، شورا د نړيوالو سوله ساتو ځواکونو
  .چارواکو اضافه هلې ځلې وهڅولې، چې د ټاکنيزې مودې پرمهال امنيت تامين کړي

  ټاکنو د خپلواک کميسيون د مالتړ او مرستې لپاره ستر لوجستکي عملياتولټ دپه عين وخت کې د افغانستان 
  . روان دي

  . و کې کابل ته رارسيدلې ديپه ميليونونو د ټاکنو پاڼې د اونۍ په ترڅ کې په څلورو الوتن
 ته خپل د اپريټرانو يا کارکوونکو ۶٠ څخه ٣٠، له ه شمير١٩٠د ټاکنو په اړه د معلوماتو لپاره د مرستې وړيا 

 اړيکو د ترالسه کولو د ظرفيت په درلودو سره، اوس مهال ۶٠٠٠٠شمير لوړ کړی او دوی په يوه اونۍ کې د 
  .  تيلفونې اړيکې ترالسه کوي۴٠٠٠٠ څخه تر ٣٠٠٠٠په اونۍ کې  له 

 پاڼيز فليپ چارټ سره، په ټول هيواد کې رايه ورکوونکو ته د ټاکنو د ١١ څخه زيات ټولنپوهان له ١۶٠٠له 
  . پروسې په اړه تفصيلي معلومات ورکوي

رې د د ټاکنو خپلواک کميسيون همدارنګه د معلوماتي تلويزيونونو او راډيوګانو د اعالنونو او خبرتياوو له ال
  . خپرونو يو ستر کمپاين پيل کړی

د ټاکنو د شکايتونو کميسيون خپله رسيدنه ټول هيواد ته غځوي او د رسنيو کميسيون د افغانستان د تلويزيونونو 
  .او راډيو سټيشنونو د رسنيو پوښښ څاري

  
   د رسنيو باوري کول -د ټاکنو د خپلواک کميسيون

  
 ادارو کې ټاکنې تر پوښښ الندې راولي، د مثال په ډول د ټاکنو په هغه رسنۍ چې غواړي په افغان حکومتي

 ويمرکزونو کې، رسنۍ اړ دي څو دا يقيني کړي، چې هغوي د ټاکنو د خپلواک کميسيون له خوا اعتباري ش
  . دغه ځايونو ته السرسی ومومی، ترڅو د دې جوګه شي چې دی

ميز څخه هم د الس څنګ ، نوموړې فورمې د ئې کړد ټاکنو د خپلواک کميسيون فورمې بشپړئ مهرباني وکړ
  . ئ څخه مخکې وسپار۶رسي وړ دي او بېرته يې نوموړی کميسيون ته د اګست له 

  
  . څخه واوښت۵٠٠٠٠د افغانی بيرته راستنيدونکو شمېر د 

   
 د بيرته د پاکستان څخه.  څخه واوښت۵٠٠٠٠سږ کال د پاکستان څخه هيواد ته د بيرته راستنيدونکو شمېره له 

 ۴٨٠٠٠راتګ د عملياتو پروسه چې د اپريل د مياشتی د لومړی نيټی څخه له سره پيل شو، دپاکستان څخه 
 ٢۵٠٠له ايران څخه يوازی . ثبت شوی مهاجرين د يو ان اچ سی آر تر پروګرام الندي بيرته راستانه شويدی

  . تنه بيرته راغلی دي
  

  .  فيصده له پښاور څخه بيرته هيواد راستانه شويدی۶٠ره يا کابو د سږ کال د بيرته راستندونکو زياتره شمې
  

د دغه بيرته راستنيدونکو له جملی . موږ د بيرته راستنيدونکو په اړه ځينی شمېری لرو چې پر ميز باندی شته
 فيصده يې مرکزی سيمو او ٣٠ تللی دي او ويل کيږې چې  ننگرهار ته  فيصده خپلو ختيزو سيمو ته٣٢څخه 
  .  عمومی ډول د کابل واليت ته راغلی ديپه
  

 امريکايی ډالره ١٠٠هغه ثبت شوی افغانان چې بيرته افغانستان ته راځی په اوسط ډول د هر سړی پر سر 
 .اخلي چې د خپل ترانسپورت او په افغانستان کې د بيرته ميشت لپاره ولګوي

 
پښاور څخه، د روانی عملياتو له امله بند او د د يو ان اچ سی آر د خپلی خوښی بيرته راستنيدنه پروسه له 

  . خپلی خوښی بيرته راستنيدنه مرکز د پښاور په حيات آباد کې تړلی دی
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  د نړيوال بانک نوي پروګرام
  

کړ چې افغانستان به د نړيوال ود نړيوال مالی سهامی شرکت چې د نړيوال بانک د ډلی يو  غړی دی، اعالن 
الرو څخه ګټمن شی چې په نړيواله سطحه د نويو پيدا شويو مارکيټونو د سوداګري  بليونو ډ٣مالی پروګرام د 

ه ضمانت او مالتړ وکړي، او د افغانستان او نورو هيوادونو تر منځ د سوداګری د مالونو ليږد راليږد او اړوند
  .خدمتونو ته ارتقا او د پايښت لرونکې مخ په وده اقتصاد مالتړ وکړی

  
الی پروګرام د ضمانتونو د برابرولو له الري چې په نوي پيدا شويو مارکيټونو کې د ځايی د نړيوال سوداګر م

دا په . بانکونو او سوداګری راکړی ورکړي د پيسو ورکولو خطر تر پوښښ الندي نيسی، آسانتيا برابروي
د غبرګون د اوسنی مالی بحران . مارکيټونو کې د سوداګری کريډيټونو د راکړې وکړې دوام پياوړي کوي

يره، يو نيم بليونه اضافی امريکايی ډالر ورزيات کړي چې ټول ربلپاره، د تيرو يوعشاريه پنځه بليونه ډالرو س
  .      بليونو امريکايی ډالرو ته لوړ شوی دی٣
  

 بليونه ٣،٢ کال د سپتمبر په مياشت کې پيل شوی دی ټول ټال ٢٠٠۵ پيل څخه چې د لهد دغه پروګرام 
  .  د سوداګری معاملی مالتړ وکړي٢۶٠٠لر د سوداګری د ضمانت لپاره صادر شوی دی چې امريکايی ډا

  
  

 تړون دد سوداګرۍ او صنايعو د وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د صنعت د پرمختيا د سازمان 
  السليک 

  
ندې د سوداګرۍ او صنايعو ال) سی پي ډي( نېټه د پنجشنبې په ورځ د هيوادني پروګرام تر سند ١۶د جوالی په 

د وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د صنعت د پرمختيا د سازمان تر منځ يو درې کلن تړون 
، د افغان حکومت د غوښتنې پر بنسټ به )يونېډو(السليک شو، د ملګرو ملتونو د صنعت د پرمختيا د سازمان 

  . رمختيايې ستراتيژې لومړيتوبونو ته ځواب ورکړيله دولت سره مرسته وکړي، چې د افغانستان ملي پ
د ملګرو ملتونو د صنعت د پرمختيا سازمان د صنعتي حکومت، د سوداګرۍ د ظرفيت جوړونې، د خصوصي 
سکټور پرمختيا، کرنيز صنعت، انرژي او د اقليم په بدلون کې پوهه او معلومات سره يوځای کوي، او د 

  :  درې تګالرې به تقويه کړيUNDAFينو پروژو مالتړ وکړي او د چاپيرال اداره او منجمنت به د ځ
  د ملي ادارو مالتړ) ١
  د خصوصي تشبث ترفيع او ترويج) ٢
   پاک چاپيريال  اوبنسټيز خدمتونه) ٣

 خوراکی صنايعو د ودی سره د روستائی ړدا به د فقر دا را تيتولو لپاره گتور او د رقابتی د صادرولو و
  . سته مویانکشاف لپاره  مر

   . شیومرسته به   د پروژو د پلی کولو لپارهښت دالرپه ارزاته ويشت مليوند دغه موافقتنامی سره تقريبا 
  

  ډيو پر آی ټيون پاڼه خپريږيد يوناما را
  

چې يوناما ئ شته په زړه پوري وي چې پوه  ي، ښايی تاستو ي آشناهپه تاسو کې هغه کسان چې د آی ټيون سر
  .پروګرامونو لپاره د آی ټيون ځانګړي صفحه پيل کړی دهخپل د راډيويی 

  
 او ولسمشريزو ګانو د راتلونکې واليتی شورا٢٠ دقيقو لنډ انګريزی وړيا ځانګړی پروګرام د اګست په ۴۵د 

  . ټاکنو په هکله، توليد شوی دی
  

د کميسيون، د رسنيو د د دغه پروګرام په محتوا کې د ټولټاکنو د خپلواک کميسيون، د ټولټاکنو د شکايتونو 
 شاملی رکېکميسيون، د ملګرو ملتونو د ټولټاکنو د مالتړ پروژه، ژورنالستانو، رايه ورکونکو او نورو سره م

  .يو
  

 .د آی ټيون په دغه پاڼه کې د يوناما د راډيو د پښتو، دری او انګريزی ژبو تازه معلومات هم شامل دي
ی افغانستان په نامه په پښتو او دری ژبو چې د افغانستان په ملی راډيو د يوناما اوونيزه راډيويی خپرونه د ننن

  .  لپاره د السرسی وړ دی)ونلوډاد (تلويزيون کې توليديږي، هم د ښکته کولو



  ٢٠/٠٧/٢٠٠٩د يوناما خبری کنفرانس 

                                                                                            www.unama.unmissions.org                     3

  
هغه اوريدونکې چې په خپل کمپيوتر کې يې آی ټيون نصب کړی وي کوالی شې چې د يوناما د راډيو پلټنه 

  .   ونکی شی چې وکوالی شی د افغانستان په هکله غږيز تازه پروګرامونه واوريوکړي او په وړيا ډول ګډونکو
  
   

  لومړني غره ختونکي افغانان د افغانستان د غره تر ټولو لوړې څوکې ته ورسيدل
  

  . د لومړی ځل لپاره افغان غره ختونکي د افغانستان تر ټولو لوړ د غره څوکې ته ورسيدل
 دوه افغان غره ختونکي، هر يو امرالدين او ملنګ د بدخشان ١٩د جوالی په  کال ٢٠٠٩د يکشنبې په ورځ د 

  . متره لوړې نوشاق څوکې ته ورسيدل٧۴٩٢واليت په واخان ولسوالۍ کې د هندوکش د غره 
  . نوموړي هغه دوه لومړني غره ختونکي افغانان دي، چې د افغانستان د غره تر ټولو لوړې څوکې ته ختلي

 نورو ليږدونکو سره د قاضي کلی د سفر په نيت ۶۵ د جوالۍ د مياشتې په دوهمه د د مسافرت دغې ډلې
  . پريښود

  . له خپل اصلی کمپ څخه د درې ورځني سفر څخه وروسته، هغوي غره ته په ختلو پيل وکړ
   .نوموړې غره ختونکی له ښې روغتيا برخمن دي. غره ختونکو د غره په لوړه څوکه د افغانستان بيرغ ورپاوه

  
  وزيرانو په کنفرانس کې وينا کويد  په ورځ د بهرنيو چارو ې د عمومی منشی ځانګړی استازی د سه شنب

  
 نيټه د بهرنيو وزيرانو په ٢١ سبا د سه شنبه په ورځ د جوالی په  بهد عمومی منشی ځانګړی استازی کای آيده

  .کړيوغونډه کې وينا 
و پر اهميت او نورو اړوندو مسلو لکه بشری حقونه، انتقالی هغه به د ټول ټاکنو په بهېر کې د بشری حقون

کيدای شی تاسی په دی هکله له مخکې د .  ټاکنو کې د ښځو د برخی اخيستنی په اړه وغږيږیوعدالت او په دغ
 بجو د بهرنيو چارو وزارت د تشريفاتو په سالون کې ٩غونډه سبا په . ويوزارت څخه بلنليک تر السه کړي

    .  پيل کيږي
  

  د سوالونو او ځوابونو برخه
  

 سربيره پر دی چې د اروپايی اتحاديی د ناظرانو هيت رارسيدلی دی او همدارنګه نور ملی :د طلوع تلويزيون
خو ال تر اوسه هم دا . او بين المللی ناظرين هم شته، چې تاسی د ملی ناظرينو شمېر کابو دوه سوه زره بيان کړ

 کې چې امن نشته دغه ناظرين هلته نه شی تالی او مسله دا ده چې که دغه انديښنه شته چې په هغو سيمو
يوناما به هم يو له دغو ناظرينو .  شفافيت نه ويټولټاکنوکی به په روانوناظرين دغو سيمو ته والړ نه شی نو 

  څخه وي، زه غواړم په دی اړه د يوناما نظر وپوښتم؟
  

رايه ورکوونکی بايد ډاډه وی تر څو وکوالی . نيت يو حتمی امر دی د راتلونکی ټولټاکنو لپاره ام:عليم صديق
  . شی پرته ال ګواښ او ويری څخه او د امن په فضا کې خپله رايه ورکړي

  
د عمومی منشی ځانګړی استازی د دی مسلی اهميت ټولو خواوو ته لکه د ټولټاکنو خپلواک کميسيون، 

ينو  په ګډون،چې په ټولټاکنو کې دخيل دي برسيره کړی حکومت، امنيتی موسسات، نړيوال او داخلی ناظر
  . دی

  
د امنيتی پالن جوړولو ګډه ډله جوړه شوی ده چې د افغان امنيتی ځواکونو، د ټولټاکنو خپلواک کميسيون، 
  . آيساف، په افغانستان کې د ګډو قواوو د دوره ای قومندانی او ملګری ملتونو ترمنځ امنيتی پالنونه موثر کړي

  
س دغه امنيتی ډله امنيتی مسلو، د ټولټاکنو د حساسو موادو توزيع او د واليتی عملياتو د قوماندی د مرکزونو او

  . جوړولو ته رسيدګې کوي چې موخه يې په ځانګړی ډول د سږ کال د ټاکنو لپاره د امن تامينول دی
  

 ورکولو مرکزونو او موقعيت د واليتی عملياتو د قوماندي دغه مرکزونه په راتلونکې اوونې کې د رايه
  . وارزوي تر څو ډاډ حاصل شی چې په دغه مرکزونو کې ټول امنيتی او تحفظی ګامونه اخيستل شوی دي
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رګه نه ګورو، خو ملګري ملتونه او ټول هغه خواوی چې په دغه پروسه موږ د دغی دندی سختی ته په کمه ست
کې شامل دي، دا واضح کوو چې په راتلونکې اوونيو کې دغه کار کليدی اولويت لري، او په بدل کې د افغان 
وګړو څخه غواړو چې دوي اجازه ورنکړي چې نور خلک د دوي افغانی ټولنی ته تشدد راولي او په دغه 

 .  يه ورکولو کې د دوي فرصت غال کړيتاريخی را
  

 په داسې حال کې چې عمليات د هلمند په واليت کې پيل شوی دي څو هغه ولسوالۍ تر السه :د افغانستان ټايمز
 سلنه زياته ١۴شي چې د دولت په کنترول کې نه دي، پرون د کورنيو چارو وزارت اعالن وکړ چې نا امني 

پر پروسې اغيزه وکړي؟ په داسې حال کې  ټولټاکنو ې د نا امنۍ زياتوالی به دچئ آيا تاسو فکر نه کو. شوې ده
 په جنوب کې څو ځينې هغه ولسوالۍ تر السه شي چې د -چې د افغانستان  په يوه برخه کې هلې ځلې کيږي

وازې غواړم زه ي. طالبانو په کنترول کې دي، نا امني د هيواد په بله برخه کې لکه کندز او يا پکتيا کې زياتيږي
   پروسه اغيزمنه نه کړي؟ ټولټاکنوچې پوه شم چې دغه نا امني به د 

  
دا تاسو ته بيا در په ياد کړم چې په پيل کې ما وويل چې امنيت اساسي ننګونه ده ئ  اجازه راکړ:عليم صديق

. مخامخ شوچې کيدالی شي موږ ورسره د سږ کال د ټاکنو د ريښتنولۍ او امنيت د باوري کولو په برخه کې 
  . لکه چې په پيل کې موږ وويل چې دا تر ټولو ستره ننګونه ده چې موږ ورسره مخ کيدالی شو

  
کيدالی شي د نړۍ په کچه ډير لږ هيوادونه داسې وي چې هغه د داسې ننګونو سره مخ وي چې افغانستان يې 

چې تيرو وروستيو څو ئ خو راځ. همدا اوس په اوسني امنيتي چاپيريال کې د ټاکنو د سرته رسولو لپاره ګوري
 واليتونو کې د رايو ٣۴ ميليونه افغان رايه ورکوونکو د دې هيواد په ۴،۵موږ وليدل چې . مياشتو ته وګورو
.  دا نوی رای ورکوونکی کسان او هغوي دي چې د رايو د ثبت کارت يې نوی کړی دی-کارتونه واخيستل

  .  کارت پرته د کومې سترې پيښې څخه واخليڅلورنيم ميليونه افغانان راووتل چې د رايې
  

د سږ کال .  افغانانو د سږ کال په ټاکنو کې د ګډون لپاره ځانونه نوماند کړي دی١٠٠٠د نوماندۍ په پړاو کې  
په ټاکنو کې د شلو سلنې څخه زياتو ښځو د واليتي شوراګانو لپاره ځانونه نوماند کړل چې د تيرو ټاکنو په 

  . او دا کار هم پرته د کومې سترې پيښې ترسره شو. کاره کويپرتله زياتوالی ښ
  

 ميليونه د رايو پاڼې د هيواد په کچه، هر واليت ته په امن او خوندي حالت سره استول ١٧لکه چې موږ وويل 
خو هيڅوک نه شي کوالی . دا ټول هڅوونکې نښې دي چې موږ د رايې ورکوونې ورځې ته بيايې. شوي دي

څو تاسو ته ډاډ درکړم چې د نړيوالې ټولنې له ئ ونې ته لږ اهميت ورکړي او ما ته اجازه راکړچې امنيتي ننګ
خوا به په دې اړوند کمې او نيمګړتيا نه وي څو په راتلونکو اونيو کې  امنيتي مسلو اهميت ته پام وشي څو چې 

 رايې اچوونې په ورځ هر افغان  د خپل قانوني حق څخه برخمن شي او رای ورکړي چې دا فرصت ورته د
  . شته

  
د ټاکنو برياوې او ناکامي په نړيواله ټولنه او يا د ټاکنو په خپلواک : بايد د يو شي په اړه وضاحت ولرو

موږ دې ته اړتيا لرو چې هر افغان بايد خپله دنده ترسره کړي، را ووځي او د . کميسيون پور تړاو نه لري
  .  نېټه رايه ورکړي٢٠اګست په 

  
دا چې د پاکستان او .  زما پوښتنه د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرويز مشرف د وينا په هکله ده:لويزيونبا تس

هغه وايې چې دا مسله د . هيا د افغانستان دولت دا اقدام چې د طالبانو سره جګړه پرمخ بوځي د مسلې حل نه د
ويلې دي چې مسله بايد د مذاکراتو له الرې د افغانستان دولت دا په پخوا کې . مذاکراتو د الرې حل کيدالی شي

زه غواړم پوه شم چې آيا دا مخالفين دي چې قوي دي او نه غواړي دغه مذاکري ومني، او يا دا هم د . حل شي
  پاکستان دولت دی چې غواړي د اپوزيسيون په مالتړ سره دغه پروسه ناکامه کړي؟ 

  
موږ د هر ډول حل مالتړ :  په اړه زموږ دريځ روښانه دی د اپوزيسيون سره د خبرو او مذاکرو:نيالب مبارز

که چيرې د : هغه څه چې په پخالينه پورې تړلي دی.  په هره الر چې وي او موږ  د سولې پر لور بوځي-کوو
ی چې ددغې پروسې مالتړ ولري، د وافغانستان دولت د يوناما مالتړ وغواړي، نو يوناما به دې ته چمتو 

 د افغانستان د خلکو الس ته راوړنې  او لپاره شرط دا دی چې هغوي بايد اساسي قانونپخالينې او مصالحې
  .  دا يې شرطونه دي-ومني او په نړيوالو ژمنو پابند وي
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 د ولسمشريزو ټاکنو لپاره يوه شمير نوماندان د تېريو او ټګيو انديښنې لري چې وايې پخپله د :تمدن تلويزيون
دوي وايې که چيرې د دې مخنيوی و نه شي دوی به له ټاکنو سره . رسره کيږيټاکنو د کميسيون له خوا ت

دوی په عمده ډول د رايو د کارتونو په باب انديښمن دي . بايکاټ وکړي او د کابل کوڅو ته به مظاهرې وباسي
  ؟ آيا د ټاکنو د کميسيون له خوا په رښتيا په دې باب ټګي شوې ده. چې له هيواد څخه بهر چاپ شوی وي

  
دغه راپور د . هغه راپور ته اشاره وکړم چې موږ دوه اونۍ پخوا خپور کړې دیئ  اجازه راکړ:عليم صديق

يوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون له خوا خپور شوی دي چې د ټاکنود قانون تطبيق يې 
څيړلې ده چې د اساسي قانون له حق څخه تر څارنې الندې نيولی دی او د افغانستان د خلکو دغه توانايې يې 

راپور دوه اونۍ پخوا خپور شوی دی او زموږ په ويب پاڼه کې . استفاده وکړي او په ټاکنو کې برخه واخلي
د دې راپور په سرخط کې راغلی دي چې تر اوسه پورې د ټاکنو قانون د افغانستان د اساسي قانون او د . شته

البته راپور دا هم څرګنده کړې ده چې موږ داسې . ب سره تطبيق شوی ديقانون د حاکميت د اصل په تعقي
موارد او قضيې موندلې چې له مخې يې د قانون مراعات نه دی شوی او ددې خطر موجود وو چې د ټاکنو 

مګر دا هم مهمه خبره ده چې د راپور له مخې دغه قضيې ددې وړ نه دي چې د . خونديتوب ته زيان ورسيږي
تر ټولو مهمه خبره دا ده او موږ د افغانستان له خلکو څخه . وضو ټول اعتبار تر سوال الندې راوليټاکنو د ح

دا غوښتنه کوو چې دغه ډول انديښنې د ټاکنو د شکايتونو او پخپله د ټاکنو کميسيونونو ته ورسوي څو داسې 
تلونکو اونيو کې دې ته ادامه موږ به په را. اقدامونه ترسره شي چې د دې کال ټاکنې شفافې او څرګندې وي

ورکړو چې د ټاکنو بهير له نږدې څخه وګورو او دا يقيني کړو چې افغانان د ټاکنو په څرګندوالی  او 
  . مشروعيت باندې باوري شي

  
 چې د رايې یتاسې به په ياد و. تاسې دا خبره ياده کړه چې د ټاکنو کارتونه له هيواد څخه بهر چاپ شوې دي

په دې باب هيڅ داسې خبره نشته .  کلونو د ټاکنو لپاره هم په بهر کې چاپ شوي وو٢٠٠۵ او ٢٠٠۴کارتونه د 
چې پټه وساتله شي، ځکه ددې لپاره چې د دې مخنيوی وشي چې د ټاکنو کارتونه په داخل د افغانستان کې 

ه امنيتي پلوه ډير اهميت د ټاکنو په کارتونو باندې ځينې نښانې شته چې ل. دوباره په ناقانونه ډول چاپ نه شي
دا يو له هغو . لري او زه هيله من يم چې د ټاکنو خپلواک کميسيون به تاسې ته په دې هکله معلومات درکړي

  . اقداماتو څخه دي چې د ټاکنو کميسيون د ټاکنو په ورځ د شفافيت د تضمين په باب نيسي
  

 کې د طالبانو د عمومي ٢٠٠١د امر په باب ده چې په  زما پوښتنه د امريکا د ولسمشر :د آزادي غږ راډيو
موږ غواړو وپوهيږو چې ملګر ي ملتونه دغه ډول تحقيقات تقويه کوي او که نه؟ . وژنې پيښې تحقيق کړي

دويمه پوښتنه دا ده چې داسې ويل کيږي چې ملګري ملتونو په هغه وخت کې نه غوښتل چې تحقيقات  وشي، 
  ه وايې؟ ملګري ملتونه په دې باب څ

  
 يوناما په تکرار سره دا خبره کړې ده او ددې غوښتنه يې کړې ده چې د تيرو وختونو د جرمونو :نيالب مبارز

تحقيقات وشي او دغه غوښتنه د انتقالي عدالت د سولې، پخالينې او ) نه يوازې انفرادي قضيې(په باره کې د 
ا د حکومت د دې پالن څخه هرکلي کوو چې غواړي موږ د امريک.  دهسره سم عدالت د عمل د پالن په نامه 

که "خاص استازي، کای ايډه  په دې وروستيو وختونو کې دا خبره کړې ده . ددې حادثې په باب پلټنې وکړي
موږ په دې کې پاتې راشو چې د تيرو جرمونو سره حساب کتاب وکړو موږ به په راتلونکې کې له جدي 

  ." ستونزو سره مخامخ شو
  

ا صالحيت او ماموريت دا دی چې له افغان چارواکو سره په دې هڅو کې مرسته وکړي او د دې د يونام
غير حکومتي ) پی ايچ آر( کې د بشري حقونو لپاره د ډاکټرانو ٢٠٠٢ماموريت د يوې برخې په څير يوناما په 

 وروسته موږ له له هغه. موسسې لپاره څو سفرونه برابر کړل څو په دې ساحو کې د عدلي طب څيړنې وکړي
حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په راتلونکې کې ددې ساحو ساتنه وکړي او د پلټنو په باب موږ د خپلو 

  . مرستو وړانديز کړی دی
  

دا پوښتنه د ولسمشريزو ټاکنو د نامتو نوماندانو د مالي سرچينو په هکله د شکايتونو په اړه  :د آزادي غږ راډيو
 کولووجود دي چې کرزی د خپل کمپاين د  هم نه ده روښانه شوې، همدارنګه شکايتونه مده چې تر اوسه ال

؟ څنګه کيدای شي دغه دوه فکټورونه ئلپاره حکومتي سرچينې کاروي؟ آيا تاسو په دې هکله کوم معلومات لر
  . د ټول ټاکنو ټوله پروسه متاثره کړي
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موږ باور لرو چې د افغانستان د . دې هکله ډير ساده دیزموږ موقف په . د پوښتنې څخه مو مننه :عليم صديق
ټول ټاکنو قانون لکه څنګه چې د پارلمان او د افغانستان د خلکو له خوا ورباندې موافقه شوې، تعقيب شي، 
هغو نوماندانو چې ال تر اوسه د ټول ټاکنو کميسيون چارواکو ته خپلې مالي سرچينې نه دی ښودلی، هغوي دی 

دا يوازې د دې لپاره د پام وړ نه دی چې د هيواد قانون ته درناوي وشی بلکه د دې . ا کار وکړيژر تر ژره د
لپاره هم مهمه ده چې رای ورکوونکی د هغو نوماندانو په مالی شامنظر هم باور وکړي چا چې ځانونه د 

کی ياست چې په دې  چې دا په ياد ولرو چې دا تاسو رای ورکوونئراځ. سږکال د ټول ټاکنو لپاره نومولی
که تاسو چيرې د هيڅ نوماند د مالي شامنظر په هکله قانع نه ياست، او يا د هر . هکله تاثير پريښودلی شي

چې افغانان پخپله نهايې قضاوت ئ پريږد. ئنوماند د شامنظر په هکله انديښنه لري، نو هغوي ته رايه مه ورکو
  .وکړي

  
  

  ختم 
-------------------------------------------------------------- 


