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. رمه لړغاه  پبتو هبورکنس راکنفد ونی  ایدم د  هبيای چم يښ وخ .ره خي پ موهار سغلوو او اغلښا :مااوني

ک ريلی ښاغدی مه ميلسره ږ موز .يمخه څتر فدد د يانو ا دامن يود، ی درزیساالاهللا  فظينم نوا زم

ه ه پ اړ پهيعتضوری بش د ه بهو ت تاسچی کی تانسانافغپه ر شن مسازمای اکروخوال نړي درنو سيکور

   .وړی کدانړوته دربه و ونټپور ډلنو څ، وړل کپيس نارنفی کی چله دکی خ م.یړکت درومامعلن کی استانفغا

  

  یا کپوارپه  ازیاست ړینګاځ
 ن دنستاغاد افی چ دی کی پاوارپه ی ونا ادده آيای کی اغلښ زیتااس ړینګځا نشی سرمد ونولتمرو ملګ د

ه هغنن   .ړیکږی غم ههپار لانانستافغد ړ تمالی ولنټی ليواړند  وڅتری ګوره وسر وندويوا هکووون کستهمر

 به ځر و پهبیشنجنپد او  ته کسلوبر ځربه وبی نرشاچ د، یړ ش وال تهيسارپبه با ساو دی  کی ندلن په

  . ړیسره کترنی  کتدنیي لکین رليب

  

  د ښوونې او روزنې لپاره د عمل نړيواله اونۍ 
دا يو نړيوال کمپاين دی چې د يونسکو له . ده" د ښوونې او روزنې لپاره د عمل نړيواله اونۍ"ونۍ را روانه ا

  . خوا يې مالتړ کيږي څو د ټولو لپاره د ښوونې او روزنې بنسټيز حق جوت کړي

نږدې .  ده"ارهلپو ولرسه ی تاپ و دلووی کخ بری بد نهروزو  اکيفيت لرونکې ښوونه"د دې کال لپاره موضوع 

 ميلونه ٧٠٠له ښوونې او روزنې څخه بې برخې پاتې شوې او د نړۍ په کچه نږدې  ميليونه کوچنيان ٧٢

چې ځينې يې د معيوبيت يا جنسيت له امله او ځينې نور يې په هيواد کې د جنګ جګړو . ځوانان نا لوستې دي

چه مخ په له امله نا لوستې پاتې شوي او ال اوس هم د بې وزلۍ او پر ماشومانو باندې د کار له امله دغه ک

  . المل چې څه وي، په ميليونونو وګړي له خپل بنسټيز حق څخه محروم دي.زياتيدو ده

راتلونکې اونۍ موږ ته دا چانس راکوي چې د افغاني ميندو او پالرونو تر څنګ ودريږو او د هلو ځلو لپاره 

  .اي شيخپل غږ اوچت کړو، چې د ټولو افغان ماشومانو لپاره ښوونې ته الس رسي تضمين کړ

موږ هيله لرو چې په راتلونکې اونۍ کې ستاسو لپاره له يوه ښوونځي څخه کتنه تنظيم کړو چې دغه کمپاين 

  . ترسره او په دې نږدې کې د رسنيو لپاره يوه مشورتي پاڼه خپره کړو

  
واليتونو له هغو کورنيو سره مرسته کوي، ن غالزګان او بد ار هاردی اکرهناو  اکورخ نو دتوو ملرلګمد 

  وړو نرخونو له ننګونو سره الس او ګريوان ديچې د خوراکي توکو د ل
زګان او بغالن واليتونو د چورا او ترينکوټ په ولسواليو کې د ملګرو ملتونو د په زرګونو کورنۍ به د ار

کرنې او خوراکي توکو د ادارې له هغو دوو پروژو څخه ګټه واخلي، چې موخه يې د خوراکي توکو د توليد 

 خوراکي توکو د بحران په وړاندې د زيانمنتوب راکمول او د کورنيو لپاره د عايد د زياتول، په راتلونکې کې د

  . زياتولو وده ده
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   په زابل کې خوراکي توکي ويشي(WFP)نړيوال خوراکي پروګرام 
 د زابل واليت د شاجوی په ولسوالۍ کې داخلي بې ځايه (WFP)تيره اونۍ د ملګرو ملتونو خوراکي پروګرام 

 ټنه ٣۶ډبليو ايف پی د خپل بيړنی پروګرام له الرې . ته د خوراکي توکو د مرستې ويش پيل کړشويو خلکو 

  .  تنو باندې ويشلې ده١،٨٠٠وړيا خوراکي مرسته پر 

دغه وګړي له پاکستان څخه د زابل واليت د شملزيو ولسوالۍ ته راستانه شوي، چې د يوه بل قوم له خوا په 

نوموړې ولسوالۍ د زابل او پکتيکا واليتونو تر منځ په پوله .  ليږدول شوي ديزور سره د شاجوی ولسوالۍ ته

  . پرته ده

  

   په فارياب کې خوراکي توکي ويشي(UNHCR)د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کميشنرۍ 
له  کال ٢٠٠٧د فارياب واليت په يو شمير ولسواليو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کميشنرۍ د 

کمپلې، پالستکي ( کورنيو ته غير خوراکي توکي ٢٢۶ډسمبر څخه پيل بيا تر اوسه پورې په ټوليز ډول 

لکه د غنمو اوړه چې د (او هم خوراکي توکي ) ترپالونه، جاکټونه، صابون او د يونيسف د کورنۍ جعبې

WFPور کړي دي)  له خوا برابر شوي .  

د ژيړۍ دشتې او په هرات کې د مسلخ له پنډغالو، وچکالۍ ځپلې  کورنيو تر منځ په کندهار کې ٢٢۶د دغو 

کورنۍ، چې د اوس لپاره په دولت آباد کې ميشتې شوي او همدارنګه د باغيس واليت له غورماچ څخه جنګ 

  .ځپلی وګړي شتون لري

  
  کیان تسنافغاپه  رمش نړيوال خوراکی پروګرام  درسينووريک ک

خوا دلته راغلی وم چې تاسی ته د نوي غوښتنی په زه فکر کوم ورستی ځل دوه مياشتی پ! سهار مو نيکمرغه

هکله معلومات درکړم کوم چې د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو له خوا د جنورۍ په دوهمه نيمايی که 

ستاسی به په ياد وي چې د دغی غوښتنی موضوع د افغانستان او د ملګرو ملتونو له خوا د هغو . پيل شوي وه

و ارزونه وه چې اصلی خوړو لوړو بيو سخت اغيزمن کړی وه په خاص ډول د داسی زيات شيمر افغانان

 مياشتو ١٢خوړو بيه لکه د غنمو اوړه او دا چې زموږ ارزونی وښوده چې د دغی غوښتنی تر وخته په تيرو 

  . فيصده لوړی شوی وی۶٠کې بيی په ټول هيواد کې 

نو تاسی پوهيږئ .  چې د نړۍ په نورو برخو کې څه پيښيږي ياست او په دی پوهيږئهڅختاسی ټول د رسنيو 

ډير ډير هيوادونه په همدی اندازه او حتی تر دي هم زيات . چې دا خبره يوازی د افغانستان په اړوند نه ده

له تر دی هم د هغو بې ساری زياتی شويو بيو له کبله ځوريږی چې د غلو او په عمده توګه غنمو، . ځوريږي

  .وريجو په بيو کې راغلیجوارو او د 

د لوږی نوي "تاسی به په دی ورستيو اوونيو کې د ملګرو ملتونو د عمومی منشی له خوا د يو نوي عبارت 

منځته راوړل ليدلی وي او هغه څه چې د ده منظور وو هغه د خلکو اغيزمنتوب دی، او په دی کې د ده " څيره

، سيالبو او نورو طبيعي ناورينونو او يا حتی د انسان په مقصد دا دی، چې خلک تر دومره اندازی د وچکالۍ

الس جوړ شويو ناورينونو له کبله لکه شخړې هغومره نه دی اغيزمن شوي، بلکې په ساده توګه د قيمتونو 

زياتوالی له کبله چې د غلې په نړيوالو قيمتونو کې رامنځ ته شوي دی، چې دا د دغو ټولنو په خورا بيوزلو 
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. اضافه فشار راوړي او د دغه بدلون پايلې به په ډيرو هيوادونو کې په څرګنده معلومې شوې ديخلکو باندې 

تاسو به هغه ګډوډۍ ليدلی وي چې دخوړو له امله په مرکزي امريکا، لويديځه افريقا، مصر او ډيرو نورو 

يو هيوادونو څخه دی چې زه فکر کوم افغانستان لومړی هيواد و او يا د لومړ. هيوادونو کې منځ ته راغلې دي

د دغو فعاليتونو هغه غوښتنه پايله شوه چې د . د دغې ستونزې اهميت ته متوجه شي او په کار الس پورې کوي

  . جنوري په دويمه برخه کې پيل شوه

د دغو شيانو د خالصه کولو او لنډيز لپاره چې په تيرو مياشتو کې پيل شوي دي هغه دا ده چې دغه غوښتنه د 

 ٨٨٠٠٠د خوړو له نظره د دغې غوښتنې د نړيوال خوراکي پروګرام برخه .  ميليونه ډالرو کچه وه٨٠کابو 

هم د افغانستان په  تنهښغوا د ميليونو خلکو لپاره په نظر کې وه، ٢٫۵ټنه خواړه شامل وه او دغه خواړه د 

تيا نن خوشاله چې تاسو زه په رښ. وهی ه شوپارتی لرس م دکوخلد کی و يم سښاري سيمو کې او هم په کليوالو

 ميليونو له جملې څخه چې د ٧٨د هغو . ته خبر در کړم چې دغه غوښتنه اساسا په بشپړه توګه تامين شوې ده

 ١٠رسيدلې دي، په حقيقت کې دا خوړو لپاره ورته اړتيا ده، موږ ته د يو شمير مرستندويان څخه ونډې را

 او انډول دا دی چې موږ په دې توانيدلې يو چې د نړيوال  ميليونه ډالره کيږي٧٠مرستندويان دي چې نږدې 

خوراکي پروګرام څخه په داخل کې پور واخلو، چې موږ به وکوالی شو هغه بيرته د هغو څو نورو 

  . مرستندويانو له مرستو څخه په دا يو څو راتلونکو اونيو کې ورکړو

را د ننه شوي دي او هغه موږ په ختيځ کې، د  ټنه خوراکي توکي افغانستان ته ٣٠٠٠٠لکه چې نن ورځ نږدې 

وړاندې   اوونۍ  ۵کابل په خوا وشا او په همدې ورځو کې د جنوب سيمه، په کندهار کې ويشو، چې دا کار 

 وګړو ته په کابل کې يوازې دغه خوراکي توکي ويشلي ۴٠٠،٠٠٠اوسه پورې موږ نږدې تر. پيل شوی دی

موږ په ښارونو او .  دغه توکي رسولي ديتهناحيو  ١۵ موږ دي، زه فکر کوم چې تر نن ورځې پورې 

 وګړو ته رسيدنه درلودله، او موږ د دې هيله لرو چې د راتلونکې ٢٢٠،٠٠٠ښارونو ته نږدې پرتو سيمو کې 

  . اونۍ د يکشنبې تر ورځې پورې د ويش دغه لومړنۍ لړۍ پای ته ورسوو

ه يادونه کوم چې موږ هڅه کوو تر ټولو زيات زيان منونکي کسان، هغه تاسو ته د تيرې مطبوعاتي مرکې څخ

کسان چې ډيره زياته اړتيا لري، او د هغو ارزونو له مخې چې د حکومت او زموږ له خوا ترسره شوي دي، 

ډيره غټه . دا زياتره هغه کورنۍ دي چې د ښځو له خوا او يا هم د معيوبو نارينو له خوا يې مشري کيږي

د يو تن معاش لرونکې له خوا يې تر لږه حده اړتياوې پوره کوي، د دې پروګرام تر هدف الندې کورنۍ 

راشي، هغه وګړي چې په دې ورځو کې د يو ځای څخه بل ځای ته ليږدول شوي، بيځايه شوی او بيرته د 

  . ښاري سيمو په خواوشا کې ځای پر ځای شوی، د دې پروګرام لپاره د اهميت وړ دي

  

ګرام بايد په ډيره لږه موده کې پلی شوي واي، زموږ زياتره توجه د خوراکي توکو د اړتياوو پوره دغه پرو

کولو ته وه چې د سږ کال د حاصالتو د راټولو تر مهاله ترسره شي، دا په دې مانا چې د ويش پروګرام بايد د 

 توکي ال د وړاندې دلته دي،  ټنه خوراکي٣٠٠٠٠په دې سربيره . جون او د جوالی تر نيمايي پورې پوره شي

نور خوراکي مواد چې بايد را ونيول شي او په دې بايد د مرسته کوونکو ونډه وي چې دا کار موږ پر وړاندې 

په ځانګړې ډول موږ زياتره په پاکستان . همدا اوس موږ د رانيوونو قراردادونه په سيمه کې ترسره کوو. بيايي

 واټن  ، ځکه چې بيې تر زياته حده ټيټې دي او ښکاره ده چې د ليږدولوکې د دغو توکو په رانيولو بوخت يو
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يې هم کم دی او په دې توګه د ترانسپورت لګښت يې کميږی او موږ بايد په پاکستان کې د نورو سيمو په پرتله 

  . زياته زيرمه وکاروو

 خپل کاروانونو باندي بريدونه  په داسی حال کې چې موږ د ناامنی د پام وړ پيښی او په څو تيرو اوونيو کې پر

نه درلودي خو موږ د دې ګواښ څخه چې ال تر اوسه هم شته، خبرتيا لرو، په تيره بيا د هيواد په جنوب کې 

  . اوپه هغه حلقوي سړک باندې چې هرات د کندهار سره نښلوي،دغه ګواښ شته

 کې د مرستندويه ټولنې له خوا ښه په لنډ ډول، زه فکر کوم چې دغه غوښتنه ښه کار ورکړی، چې په دې لړ

غبرګون وښودل شو، حکومت په فعاله توګه ونډه اخيستې چې د دغې پروسې د پالن او خوراکي توکو د ويش 

له مخې مشري کوي او د ملګرو ملتونو د موسسو او نورو بشردوستانه همکارانو سره يو ځای کار کوي چې 

موږ به په دې وتوانيږو چې په ګړندي ډول د دغه پالن د لنډ مهال دې کار موږ ته ال زياته هيله راکړې ده چې 

  . اقدامات ترسره کړو

کم خلک فکر . زموږ او د افغانستان د حکومت انديښنه دا ده چې د کال د نيمايي برخې وروسته به څه پيښ شي

ولي، اوس د له کوي هغه فاکتورونه چې د غنمو د نروخونو د لوړوالی په برخه کې يې خورا مهم رول لوب

 مياشتو د قيمتونو کچو ١٨ او يا هم د ١٢هيڅوک باور نه کوي چې موږ به د تيرو . منځه تللو په حال کې دی

  . ته بيا والړ شو

دا په دې مانا دی هغه خلک چې د لوړو نرخونو له امله زيات متاثره شوی ښايي زياتې مرستې تر السه نه 

و افغانستان کې حاصالت را غونډ شي نرخونه به لږ اوچت شي، ليدل کيدای شي کله چې په پاکستان ا. کړي

کيږي چې په دې موسم کې د غنمو او اوړو په نرخونو کې لږ کموالی راغلی، خو موږ باور نه لرو چې 

  . نرخونه دې د تير کال په پرتله بيا لوړ شي

بله انديښنه هم موجوده ده او هغه د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو له خوا په دې وروستيو کې مطرح 

  .  کال کې به د افغانستان د غلو دانو توليدات څومره وي٢٠٠٨شوی چې په 

 سره  ټنو۵٠٠،٠٠٠تير کال موږ د حاصالتو د ښه توليد په هکله رپوټ ورکړ، هيواد د غلې د کموالی د نږدې 

دا اټکل به ډير د وخته وي چې د سږ کال د .  ميليون ټنه خوراکي توکي وه١مخامخ وه، تير کال دا کچه نږدې 

لو په هکله څه وويل شي، خو د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو له پخوا انديښنه ښودلي چې د سږ کال د 

  . دهغله جاتو توليد به هغومره ښه نه وي لکه څرنګه چې يې اټکل کي

د کرنې وزارت، د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې د سازمان په مرسته د اپريل په مياشت کې خپله سيمه 

دا حالتونه ال هم . ييزه ارزونه ترسره کوي چې د حاصالتو د متوقع کچې په هکله معلومات تر السه کړي

 څلور اونۍ وړاندې ښې هيلې  کال د حاصالتو په هکله درې يا٢٠٠٨بايد ووايم چې د . ستونزمن ښکاري

موجودې نه وي ځکه چې د د واورې پوښښ او د بارانونو اورښت د پسرلی په لومړيو کې او د تيرو کلونو په 

  . پرتله دومره ښه نه وه

  

د افغانستان حکومت او ملګري ملتونه په ګډه دا وضيعت ارزوي او هغو مداخلتونو ته دوام ورکوي چې د 

مهاله، منځمهاله او اوږد مهاله مرستو ته د ترسره کولو لپاره او د هغو افغانانو لپاره چې د افغانانو سره د لنډ 
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نرخونو د لوړوالی له امله متاثره شوي او يا هم د سږ کال د حاصالتو د کمې کچې له امله متاثره شي، 

  . ضروري دی

 او دا هغه مهمه مسله ده چې زموږ دا اساسا هغه څه دي چې زه يې د غوښتنې په هکله د ويولو غوښتنه کوم،

لکه څنګه چې . پر دې سربيره نړيوال خوراکي پروګرام نور اقدام هم کاروالی شي. په وړاندې پرته ده

سيالبونو تر اوسه نه دې جارې شوي او تمه کيږي چې سږ کال به جارې نه شي، په ځينو سيمو کې د خوراک 

 نظر کې نيول شوي او همدارنګه نور پروګرامونه چې موږ يې په په هکله يو شمير نور مداخلی او اقدامات په

د هغو . سيمه ييزو کچو ترسره کو او د هغو خلکو سره مرستې کوو چې د جګړو له امله بې ځايه شوي دي

  . خلکو سره هم مرستې ترسره کيږي چې د ايران څخه راستانه شوي او د استوګنې مؤقتې مرستو ته اړتيا لري

  

  . وايولی ريک، ستاسو څخه مننه، اوس به موږ ستاسو پوښتنو ته ځوابونه و ښاغ:يوناما

  
تاسو څومره خواړه برابر وي او څومره .  ټنه خوراکي توکي چمتو شوي دي٣٠ تاسو وويل چې :سالم وطندار

  خوراکي توکو ته اړتيا ده؟ آيا تاسو د هغو لسو هيوادونو نومونه اخيستالی شئ چې درسره مرسته کوي؟ 

 ټنه خوراکي توکي وو او هغه خوراکی توکی چې ٨٨٠٠٠د دې غوښتنې موخه : نړيوال خوراکي پروګرام

  ږیرسيورابايد کی  توراکی خونور  ټنه۵٠٠٠٠نږدې او .  ټنو ته رسيږي٣٠٠٠٠هيواد ته را داخل شوي دي 

ک  لرو چې هغه را ورسوو، دا د تنظيم او تدارکاتو او لوژستيرمیيزموږ د دغه مقدار د تر السه کولو لپاره 

هغو مرستندويانو چې دغې غوښتنې ته يې ځواب ويلې دی هغه د امريکې متحده . پورې اړوند پوښتنه ده

اياالت، کانادا، ډنمارک، آلمان، سويس، بريتانيا، هالند، فنلند، ناروي او د ملګرو ملتونو د اضطراري غبرګون 

  .  دي(CERF)استحکامي صندوق 

  

ې د دې ستونزې د کمښت مسلې ته اشاره وکړه، او کله چې موږ مزار  کال په لومړيو ک٢٠٠٨ تاسو د :ايرنا

د دې څخه جوتيږي چې افغانستان به سږ کال د . شريف او هرات ته ځو نو هلته موږ لږه واوره په غرونو وينو

  آيا تاسو د دې ستونزې د حل لپاره څه پالنونه لرئ؟ . خوراکي توکو د ال زيات کمښت سره مخ شي

 کال لپاره د غلو د حاصالتو ارزونه کوي ٢٠٠٨زه فکر کوم هغه توافق نظر چې د : کي پروګرامنړيوال خورا

شته دا دی چې دا ال ډيره تر مخه ده چې د دې ټاکنه وکړو چې حاصالت به تر کومې کچې وي، په دې اړه 

پوښښ د تير کال داسې عوامل لکه چې سږ کال د واورې . ځينې عوامل شته چې هغه بايد په پام کې ونيول شي

تاسو خبرياست چې د تيرې . او همدارنګه د پسرلی لومړنی بارانونه رانغلل چې هيله کيدله. په پرتله کم دی

او دا مهمه ده چې دې ته د وړاندې څخه وګورو، نه دا چې تر هغه پورې . اونۍ څخه بارانونه جاري دي

وړاندې تر .  ښه حاصالت به تر السه نه شيانتظارو وکاږو څو چې تاسو سل په سلو کې باوري و اوسي چې

  . دې چې تاسو تدابير ونيسئ تاسو بايد د وړاندې څخه خبرتيا ولرئ چې سږ کال څه پيښيږي

ددې لپاره چې د تدابيرو په اړه پوره دقيق و اوسو لکه چې ما د وړاندې و ويل په هغه طريقه چې موږ دې ته 

موږ د دې څخه . غواړيو ۍ کچې او يا هم د اوږدې مودې تدابيرګورو چې د وګړو اړتياوې سمالسی، د منځن

او دا هم په دې . خبر يو چې حکومت په پام کې لري چې اضافي خوراکي توکي د هيواد لپاره را ونيسي
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د اوږدې . نو په دې صورت کې دا د چټکې مودې اقدام دی. صورت کې چې سږ کال ښه حاصالت نه وي

 شامل و، چې موږ يې د وړاندې يادوونه وکړه او هغه د تخمونو اصالح، د سرې مودې په اقدام کې هغه شيان

  . برابرول او د زياتې ځمکې د اوبو خور د الندې راوستل دی

  

 آيا دا امکان لري چې د بيو دغه لوړه کچه په کافی اندازه د دې سبب شي چې د آپينو د توليد پر ځای د :رويترز

   کړای شي؟ خه مغلې توليد ته

دا به پروا نه لري، دا يقيني ده چې د غنمو د بيې زياتوالی به د کوکنارو د کرنې په : ال خوراکي پروګرامنړيو

څرنګه چې ماته معلومه ده ستونزه دا ده چې د هغو خلکو لپاره هڅونه چې کوکنار . وليهڅونې کې کموالی را

 ډيره الر ال پاتې ده ترڅو دغه تشه ډکه خورا.  هغو ته چې د غنمو پر کښت بوخت وهکري ډيره لوړه وه نسبت

  . شي

  

 تير کال د ښو حاصالتو تر څنګ د خوړو بيې دوه برابره شوې او سږ کال چې يو ستونزمن :تمدن تلويزيون

کال دی او لکه چې تا وويل ډيرې ستونزې شته او د دې امکان شته چې ښه حاصالت به نه وي، نو تاسو 

ه حل کړي؟ ولې قراردادونه هر وخت له پاکستان سره کيږي په داسې حال اقدامات کوالی شئ، چې دا ستونز

کې چې هغوي د بيې يو بې ټيکاو بازار لري؟ ولې له ازبکستان، ترکمنستان او يا تاجکستان سره دا قراردادونه 

  نه وي؟  

  

يږو چې د زه فکر کوم چې دا به ال اوس ډير ژر وي چې موږ دې نتيجې ته ورس: نړيوال خوراکي پروګرام

سږ کال حاصالت به ډير ښه نه وي، زه فکر کوم چې د پايلو څخه وړاندې بايد موږ يو څه انتظار و باسو، خو 

لکه څنګه چې ما د وړاندې هم وويل په هيواد کې . حکومت کوښښ کوي چې په دې هکله خپل چمتوالی وښيي

مستقيم ډول د حکومتونو په کچه د غلو د د خوراکي توکو د موجوديت په هکله هغوي د بيړنې حالت لپاره په 

يو څه وخت وروسته حکومت داسې پالن لري چې د غلو د زيرمه کولو لپاره يو . اخيستلو په هکله کار کوي

ځای جوړ کړي، دا کار به وکوالی شي چې د نرخونو د لوړوالی څخه د يوه کال څخه تر بله کاله پورې مخه 

دا . ومت او د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان په ګډه کار کويپه دې هکله د افغانستان حک. ونيسي

کار ال اوس هم د يوې مفکورې بڼه لري خو دا کار به د منځ مهاله او اوږدې مهاله مودو لپاره ډير د اهميت وړ 

 ستاسو د پوښتنې د دوهمې برخې په هکله چې ولې موږ ال هم د پاکستان څخه خريد کوو، موږ د خپلو. وي

تمويل کوونکو په وړاندې ژمنې لرو او بايد د هغوي د مرستو لپاره ښه ارزښت قايل شو، دا په دې مانا دی چې 

موږ بايد د خوراکي توکو د رانيولو نرخ، هيواد ته د خوراکي توکود ترانسپورت نرخ او همدارنګه د توکو د 

 ٢٠٠٨منو چې موږ ته خوراکي توکي د رسولو وخت په نظر کې ونيسو، موږ نه شو کوالی هغه قراردادونه و

  . کال په پاتې شپږو مياشتو کې را کړي

د سيمې په کچه پاکستان د غنمو د تدارکاتو د نرخونو په لحاظ تر ټولو ټيټ نرخونه ورکوی او موږ باور لرو 

ان موږ په دې نږدو کې د قرغزست. موږ کوښښ کوو چې نورې سرچينې هم ولټو. چې دا لړۍ به دوام ومومي

او ايران څخه ځينې خوراکي توکي رانيولی، خو کله چې د پاکستان هيواد بيا د هغوي د غلو صادرولو ته 
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اجازه ورکړې او موږ فکر کوو چې دا لړۍ به بيا ډير ژر پيل شي او دا به د افغانستان لپاره د خوراکي توکو د 

  . برابرولو لپاره تر ټولو ارزانه سرچينه وي

وويل شي چې لومړنی معلومات ښيې چې په پاکستان کې په خاص ډول د پنجاب حاصالت په دې هکله بايد 

د هغو رپوټونو په حواله چې تر اوسه را . د حاصالتو غونډول به دلته په څو ورځو کې پيل شي. ډير ښه دي

  . رسيدلې تمه کيږي، چې د سږ کال حاصالت به د تير کال د حاصالتو په پرتله ښه وي

  

 ټنو خوړو غوښتنې ته اشاره وکړه، اوس مو و ويل چې ٨٨٠٠٠تاسو په خپلو خبرو کې د : ونفردا ټلويزي

 ټنه يې رسول شوي دي او دا انديښنه مو هم څرګنده کړه چې د سږ کال حاصالت به د تير کال په ٣٠٠٠٠

  کيږي؟ زما پوښتنه دا ده چې آيا څومره وګړي له دې کبله د خوړو له کمښت سره مخامخ . شان ښه نه وي

  

موږ ال تر اوسه پورې نه دي شميرلې، هغه څه چې موږ وايو دا دي، چې يو شمير : نړيوال خوراکي پروګرام

انديښنې ښته چې کيدای شي سږ کال حاصالت د تير کال په شان ښه نه دي، خو بيا هم دا بايد وليدل شي او 

ټکل شي چې څومره خلک به اغيزمن ترڅو چې موږ پوهيږو چې واقعي کمښت به څه وي، دا نا ممکنه ده ا

شي او دا چې هغو چيرې دي؟ آيا د هيواد په ټولو برخو کې دي او که په ځينو برخو کې؟ نو دا يو شي دی 

  . چې په راتلونکې يوه مياشت او يو څه وخت کې به جوته شي

  

  ډيره ډيره مننه

  

  


