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ته ښه يالب مبارز دې زه د یوناما د ویاند له دفتر څخه یم او تاسو زما نوم ن  سهار مو په خير:يوناما
رضا، د ملګرو ملتونو د ماین پاکی د پروګرام مشر په  زموږ سره ميلمه ښاغلی داکتر حيدر. راغالست وایم
خو . دی چی تاسو ته به د تيرو شپږو مياشتو د ماین پاکی د فعاليتونو په اړه معلومات درکړي افغانستان کی

  . خکی له هغی غواړم چی یو څو لنډ رپوټونو تاسو ته وړاندی کړمم
 

   د کانال د بيا رغونې لپاره د خوراک او کرنې د سازمان مرسته نيمروز لشکرید 
  

شکری ه د  د ل ه ب ونې څخ ا رغ ال د بي ي او  ١٠٠،٠٠٠ د کان ه واخل دګر ګټ ات کرون ه زی اره ١۵٠٠٠ څخ  هکت
ه ش ال د الرې اوب ه کان ه د دغ ه ب ړ  . يځمک ه مالت ازمان پ ې د س و د خوراک او کرن ار د ملګرو ملتون ه ک دغ

ږي ره کي و. ترس ه ن و دغ ه د  آ ېد اوب دې ځمک ور د الن ه خ ه د اوب انتيا ب ر ١٨٠٠س ه ت ارو څخ  ٢٠،٠٠٠ هکت
  . هکتارو پورې لوړه کړي

  
شپړ شي                    و کې ب ه لومړی ال پ ونکی ک ه د راتل ار ب ه همدارنګه            . دغه ک ال څخه ب ه     ١٨٠٠٠د دغه کان ورنۍ پ ک

ه کړي                  ه پورت و د خلکو        . څلورو مهمو کليو خوبانه، بای ناز، سردشت، مهاجر آباد او نادعلی کی ګټ د دغو کلي
ې د غ    اتره ی ې زی ې دی چ ورې تړل ې پ ه کرن د پ ارۍ،   نژون ا، ترک ۍ، لوبي شو، م و، اورب دوانې پم ه او د هن نب

  . حاصالت دي
  

ع ده  وازینۍ منب ې ی ه د کرن ه هلت ارد ځمکې د سر اوب اوو لپ و اړتي ورو کورني ه د څښلو او ن ار هچې ورڅخ  ک
  . اخيستل کيږي

  
وا د                    ه خ رام ل وال خوراکي پروګ د خوراکي توکو د بيو د لوړوالی له امله د اغيزمن شوو افغانانو سره د نړي

  خوراکي توکو ويش روان دی
  

رام  وال پروګ واړو نړی ه د خ ورۍ څخ ال د جن وکي ٣٣٠٠٠د سږ ک ه خوراکي ت ه د ١٫۴۶ ټن ړو ت و وګ  ميليون
  . افغانستان په ښاري او کليوالو سيمو کې ویشلې دي

  
 په فعاليتونو کې د هيواد په ټولو والیتونو کې اخته  ” د کار په بدل کې خواړه      ”د یو ميليون په خواوشا کې وګړي      

  . دي
  

و اف              ٨٨،٠٠٠د دې سربيره     اره دي    ټنه خوراکي توکي د جنورۍ د مياشتې د غوښتنې په ترڅ کې د هغ انو لپ غان
ه اغي              ه امل و ل وړو بي و د ل نم او اوړه دي    زچې د خوراکي توک اتره غ وال خوراکي   . من شوي دي چې دا زی نړی

و مرستې          ١٧٩٠٠٠پروګرام به د     ه د          ٣،٧ ټنه د خوراکي توک انو ت دونکو افغان و زیانمني  ٢٠٠٩ -٢٠٠٨ ميليون
  . کلونو په موده کې ورسوي

  
ۍ        مي ۴٠۴ هغه ګډه غوښتنه چې د       ه خوا دوه اوون و ل ليونو ډالرو لپاره د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتون

ږدې                هتر مخ  دارک         ٢٣٠،٠٠٠ شوې ده د خواړو نړیوال پروګرام په پالن کې لري چې ن وکي ت ه خوراکي ت  ټن
  . کړي

  
رام           ٢٠٠٨د   وال پروګ وکي    ١٠٣،٠٠٠ کال د جنورۍ او جون په مياشتو کې د خواړو نړی ه خوراکي ت  ۵،٣ ټن

ميليونو افغانانو ته برابر کړل چې د خواړو مصونيت برابر کړي، په تيره بيا د هغو وګړو لپاره چې د خوراکي              
  . توکو په غير مصونو او ليرې پرتو سيمو کې اوسيږي

  
اړه           ۶۶٠٠٠نړیوال خوراکي پروګرام همدارنګه      ر کړې چې د س ۍ مرستې براب ه د خواړو بيړن ړو ت و وګ  هغ

 داخلي بيځایه شوي وګړي چې     ۵٨٠٠٠ټول ټال   . هيواد په بيال بيلو برخو کې اغيزمن شوي دي        ژمی له امله د     
په کې د جګړې له امله اغيزمن شوي کسان شامل دي د نړیوال خوراکي پروګرام مرستې په تيره بيا د هيواد په        

  . جنوب کې تر السه کړي دي
  

تنيدونکو   ٢٧٠٠٠همدارنګه   ستل شو     ا زیانمنيدونکو راس ه د        و وی سانو ت ایې کې         ٢٠٠٨و ک ومړنۍ نيم ه ل ال پ  ک
  . خوراکي مرستې برابرې شوې دي
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   د کډوالو نړيوال سازمان د انسانانو د قاچاق سره د مبارزې د نوې قانون هرکلی کوي

  
اره                          و لپ د قاچاق ضد یو نوی قانون نافذ شوی دی چې دا د انسانانو د قاچاق د جرم د سخت عدلی تعقيب او د ټول

ام دی د زی تر ګ و س ور ی ه ل دالت پ ت د حکومت او د   . ات ع المي جمهوری ستان د اس ې د افغان ه ک ه دې برخ پ
  . نځ بریالۍ همکاري وشوهمکډوالۍ د نړیوال سازمان تر 

  
وا د            ١۴د اختطاف او د انسانانو د قاچاق سره د مبارزې قانون د جوالی په                ه خ يس ل ې   ۵٢ نېټه د جمهور رئ  ګڼ

  . نافذ شوفرمان په توشيح سره 
اذ                انون د انف رام د ق د کډوالۍ نړیوال سازمان همدا اوس د نشه یې توکو سره د مبارزې د ظرفيت جوړولو پروګ

  . لوړیو  پر مخ پاره د موسسو د کارکوونکو ل
ومړنی                                 ستان د ل سانانو د قاچاق ضد د افغان ين د ریاست سره د ان دليې د وزارت د تقن په دغه پروګرام کې د ع

  .   په برخه کې مرسته شامله دهېطرحد قانون 
  

د کډوالو نړیوال سازمان په پام کې لري چې د افغانستان د حکومت او نورو همکارانو سره د نوی قانون په اړه                   
تونو د                    ړکوتو د خپرولو په برخه کې کار        اد معلوم  نځ د قاچاق ضد نوښ ر م و ت ي چې د ذیدخلو او شاملو اړخون

  . ت رامنځته کړيپراختيا په اړوند یو خوځښ
  

  .د ال زیاتو معلوماتو لپاره د اړخ د ميز څخه پښتو، دري او انګليسی مطبوعاتي پاڼې تر السه کړئ
 
 

  خبرو ټکي  مشر د  د په افغانستان کې د ملګرو متلونو د ماين پاکی د موسسی
  

ې هر کلی و وایم او په د پيل د خبرو په حيث زه غواړم په خپل نوبت تاسو ته په دغه غونډه ک: ښاغلو او آغلو
خاص ډول د یوناما د همکارانو څخه مننه کوم چې زما لپاره یې د خپلو همکارانو سره د ناستې یو فرصت 

 مياشتو کې په ۶برابر کړ چې تاسو ته د هغو فعاليتونو په باره کې تازه معلومات در کړم، چې په تيرو 
  . افغانستان کې د ماینونو په اړوند سر ته رسيدلې دي

اوس .  کلونو جګړو او شخړو له امله د ماینونو او ناچادو توکو زیات شمير لري٣٠افغانستان له بده مرغه له 
زه د دې خبرې په . هم له بده مرغه هره مياشت افغانان د ناچاودو توکو له امله خپل ژوند له السه ورکوي

این پاکولو د ریاست په همکارۍ نږدې اعالنولو ډیر خوښ یم چې د افغانستان د حکومت په خاص ډول د م
پر دې سربيره .  ټانک ضد ماینونه را ټول او له منځه وړل شوي دي۴١٩ پرسونل ماینونه، ٣٨،٢٩٧
  .  ناچاودیدونکي توکي چې مرمۍ، هاوان او نور ناچاوده توکي راغونډ او له منځه وړل شوې دي٩۵٧،٣۶٢

  
 پرسونل ضد ماینونو سره وکړو کوم چې ٣٩٠٠٠٠تله  پرسونل ضد ماینونو پر٣٨،٢٩٢که اوس موږ چيرې 

 کلونو په ترڅ کې ترسره شوې ستاینه ١٨ کلونو په ترڅ کې راغونډ شوي، زه د دې کار چې د تيرو ١٨د تيرو 
  .  مياشتو په پرتله ډیر ستر کار دی۶ کلونو په ترڅ کې چې کوم کار ترسره شوې دی د تيرو ١٨کوم، خو د 

نو ماین پاکانو، د دې هيواد ریښتنو زامنو ته ځي، هغوي په رښتيا زیار باسي ترڅو د دې کریډیت زموږ ګرا
  . خپلو خلکو او هيواد ته خدمت وکړي

د ماین پاکۍ د فعاليتونو تر څنګ د ماینونو د خطر په هکله د ښوونې او روزنې فعاليتونه هم د پام وړ دي، د 
اینونو د خطر او نا چاودو توکو د خطر په هکله  ښځو او ماشومانو د م٧۶٠،۴٣۴دې کار تر څنګ نږدې 
  . روزنې تر السه کړې دي

زه د یوې خبرې . زه هيله کوم دا هڅې دوام ومومي او یا یې کچه یې راټيټه شي او یا حتی له منځه والړه شي
قربانيان  ٢۴په اړه ډیر خوښ یم، هغه دا ده چې د جون په مياشت کې په لومړی ځل د ماینونو او ناچاودو توکو 

  . درلودل
دا هغه څه دی چې زه یې نه شم کوالی په راتلونکی وخت کې ضمانت وکړم، چې دا شميرنې به وروسته 

  . لوړې نه شي، خدای دې وکړي چې موږ دا شميرې ال هم راټيټې کړو
ان مکی موږ یعنی د یو. ې ته اشاره وکړم او بيا به ستاسو پوښتنو ته ځوابونه درکړم ټکاوس غواړم یوې بلې

د . دفتر د افغانستان د حکومت د ماین پاکولو د دفتر په همکارۍ یو ځای کار، پالن او عمليات پر مخ بياوو
ډسمبر په مياشت کې په یوه سمپوزیم کې او د بيا د روان کال د جنوري په مياشت کې د وزیرانو د کچې د 
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 کې د ماین پاکولو دفتر ته دنده وسپارل شوه چې ارګانونو پر مهال د ناوړه پيښو سره د مبارزې ادارې په د ننه
  . د ملګرو ملتونو د ماین پاکولو د دفتر په همکارۍ د ماین پاکولو عمليات پر مخ بوځي

 همکاران زموږ دفتر راغلي او په منظم دولت څخه د ماین پاکیاوس د روان کال د مۍ د مياشتې راهيسې د 
  . فعاليتونو د پالن او پلی کولو په چارو کې بوخت ديډول په هيواد کې د ماین پاکولو د نورو 

  . دا هغه څه دي چې موږ یې د همکارانو په توګه هڅه کوو چې خپلې الس ته راوړنې زیاتې کړو
 د همکارۍ DMCزه غواړم چې خپلې خبرې پای ته ورسوم، او کيدای شي یو شمير پوښتنې د یو ان مکا او 

  . په اړه منځ ته راشي
  

   ځوابونهپوښتنې او
  

یی چې د افغانستان څو فيصده ځمکه په ماینونو ککړه ده او اآیا داسی شميری شته چې وښ :بی بی سی
  همدارنګه هغه ماینونه چې د حکومت ضد عناصرو له خوا ایښودل کيږي ستاسو لپاره څه ډول ننګونه ده؟

  
موږ د شميري پر اساس د هيواد  په دغو ورځو کې ز:په افغانستان کې د ملګرو متلونو د ماين پاکی موسسه

 د ماینونو او ناچاودو توکو دوه پر دریمه برخه پاکه شویده او یواځی یوه پر دریمه سدوه پر دریمه برخه او
 ټولنی په ماینونو او نا چاودو ٢٢۶٨زموږ د شيمري پر بنسټ ال تر اوسه هم په افغانستان کې .  برخه پاتی ده
 ميليونه افغانان په کې ميشت ۴په هکله چې موږ خبری کوو په اټکلی ډول د کومي ټولنی . ي ديمهماتو ککړ

  . دي
موږ تر اوسه داسی شيمری او حقایق نه دي تر . د پوښتنی دوهمه برخه د نوي خښ شوي ماینونو په هکله ده

رپوټونه خو موږ په غير مستقيم ډول کله نا کله داسی . السه کړي چې په هيواد کې د نوي ماینونو په هکله وي
تر السه کوو چې ځينی خلک د ماینونو او نا چاودو مهماتو قربانيان شویدي او دا په هغو سيمو کې واقع شوي 

خو افغانستان . په غير مستقيم ډول دا دی مانا ده چې نوي ماینونه ایښودل شویدی. چيرته چې پخوا نه وو شوي
 کال د مارچ په لومړي نيټه د هغه اصلی ٢٠٠٣ کې د اوتاوا د تړون سره یو ځای شوي او د ٢٠٠٢په کال 

د اوتاوا د تړون پر بنسټ زموږ په هيواد کې د پرسونل ضد ماینونو کارول، توليد، . غړیتوب تر السه کړ
  . پلورل او پيرودل او زیرمه کول منع دی

  
 پروژی په هکله  پوښتنه د خوړو د ویشلو او په عمده ډول د کار په مقابل کې د خوړو: راديوسالم وطندارد 
 خلک د خوړو د نه مصونيت سره ۴٠٠٠٠د نوي رپوټونو پر بنسټ په تيرو ورځو کې په غور والیت کې . ده

  د دغو خلکو لپاره نړیوال خوراکی پروګرام  څه مرستی په پام کې لري؟. مخامخ شویدی
  

ت ځپلو خلکو ته په پراخ  څرنګه چې ما مخکی وویل نړیوال خوراکی پروګرام په ټول هيواد کې مصيب:يوناما
ډول د بيال بيلو پروګرامونو له الري په عمده ډول د کار په مقابل کې خواړه، د روزنی په مقابل کې خواړو او 

ست د اړینو خلکو لپاره لومړنی  غوښتنه د څرنګه چې تاسی خبر یا. د خوړو مرستو په ویشلو دغو بوخت دي
افغانستان د حکومت او ملګری ملتونو له خوا چې د تير کال په ژمې کې تر سره شوه، د نړیوالی ټولنی له خوا 
په بشپړ دول تمویل شو او د همدي غوښتنی تر الندی د مرستو پاتی برخه به د سږ کال د اګست په مياشت کې 

خکی وویل د خوړو دغه مرسته د نړیوال خوراکی پروګرام له خوا پر مخ روان څرنګه چې ما م. بشپړ شی
  . دی

 ميليونه امریکایی ډالره ده، دوه اوونۍ مخکی د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو ۴٠۴دوهمه  غوښتنه 
 د همدی کال د لومړي  غوښتنی یوه برخه چې. له خوا پيل شوه او دغه غوښتنه به تر یو کال پوري دوام وکړي

د همدي غوښتنی سره به په ميليونونو وګړي د خوړو د . تر اګست مياشت پوري دوام وکړي اوس هم دوام لري
د غور د والیت په ډول نور داسی ډیر . نه مصونيت د ګواښ سره مخامخ دي، ترپوښښ الندی راوستل شی

نه تر سره شوي او تمه کېږی چې دغه په دي اړه ارزو. والیتونه موجود دي چې زیاتو مرستو ته اړتيا لري
  . والیتونه به د خوراکی مرستو تر پوښښ الندی راشی

  
آیا تاسی د دغو سيمو د پاکولو لپاره .  ټولنی ال هم په ماینونو ککړ دي٢٢۶٨ تاسی وویل چې :د آزادی راډيو

  کوم ځانګړي پروګرام لرئ؟
  

یو نړیوال تعهد . افغانستان دوه تعهدونه لري. البته هو :په افغانستان کې د ملګرو متلونو د ماين پاکی موسسه
 په ماینونو او ناچاودو مهماتو  چی فيصده٧٠او بل یی د افغانستان د تړون تعهد دی چې ویل شوي چې د هيواد 
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د اوتاوا د کنوانسيون په مطابق د .  کال د مارچ تر پيله پوری دغی سيمی پاکی شی٢٠١١ککړ دي او باید د 
د مارچ د مياشتی تر لومړی نيټی پوری، افغانستان باید د ځمکنی ماینونو او ناچاودو مهماتو څخه  کال ٢٠١٣
اوس که چيری دا د یوي خوا د معيارونو او مسوليتونو په توګه په نظر کې و نيسو و له بلی خوا د . پاکه شی

، څومره چې ژر کيدای شی باید د هيواد د ماین پاکولو اړتيا، نو البته باید موږ، د خپل خلکو د خدمت لپاره
ما به دا ترجيح ورکولوله که چيري دا پوښتنه شوی وای . افغانستان د پاکولو لپاره پالنونه او پروګرامونه ولرو

او ما به ځواب ورکول چې موږ د افغانستان د .  مياشتو کې دومره ډیري السته راوړنی شویدی۶چې په تيرو 
د موقع سره په ګټی اخيستلو سره غواړم خپل د ملګرو څخه . ی پکار اچولیماین پاکولو په خاطر نوی طریق

ونه په دغه ډګر کې د ستاینی وړ کار او زیار ر کلونو کاری تجربه کې زما افغانی و١٨مننه وکړم چې په تيرو 
 کار  تخنيکی متخصصين او مهارتونه چې زموږ سره-باید خپل بهرنی همکاران هم له یاده و نه باسو. ایستلی

موثر له دی نظره چې څومره ژر کوالی شو افغانستان پاک . کوي چې په څه ډول خپل پروګرام موثر کړو
  .  کړو او همدارنګه موثره د مصرف له نظره

  
 د ماینونو د پاکولو په اړه ستاسو د ښه څخه مننه، خو د بده مرغه موږ په دا : تلويزيون نړيوالبی بی سید 

سې اوریدلې دي چې په د هيواد په مختلفو والیتونو کې ملکي کسان وژل تيرو دوو مياشتو کې حتی پرون دا
 څخه زیاتو ملکي کسانو د هيواد په بيال بيلو برخو کې خپل ژوند له السه ٢٠٠شوي دي، چې ټول ټال له 

ورکړي دی خو موږ هيڅکله د ملګرو ملتونو څخه په تيره بيا له یوناما څخه په دې اړوند څه نه دي اوریدلي، 
  یا تاسو د دې تلفاتو په اړه خبر یاست او په دې اړه اندیښنه لرئ او دا ستاسو په دندو کې راځي او که نه؟ آ

  
ملګري ملتونه تل په دې . و سوکالي پرته له کومې استثنا څخه لومړیتوب لريد ملکيانو خوندیتوب ا :يوناما

اړوند روښانه دریځ لري چې د جګړې ټول ښکيل اړخونه باید د افغانستان او نړیوالو قوانينو درناوي وکړي او 
  . د هغو وګړو د خوندیتوب څخه ډاډ تر السه شی چی په جګړه کی ښکيل نه ديدا چې 

موږ په نړیوالو نظامي ځواکونو باندې خپل دې ټينګار ته ادامه ورکوو، چې د هر ډول هڅو په ترڅ کې د بی 
  ګناه افغانانو ژوند په دې هيواد کې وژغوري 

هغه رپوټونه چې د ملکيانو د مرګ ژوبلې په اړه په تيرو څو اونيو کې موږ ليدلې دي دا جوتوي چې ډیر ملکي 
  . بی ګناه کسان وژل شوي دي او موږ نه غواړو چې دغه شان حالت دوام وکړي

  
 پوه شم چې د تيرو کلونو په پرتله ستاسی د زیات بریاليتوب سبب ملونوال زه غواړم په هغه :د طلوع تلويزيون

همدارنګه تاسی د ماینونو د قربانيانو د کمښت په اړه یادونه وکړه، خو په کومو ځایونو کې چې د . شویدی
  آیا تاسی دا په نظر کی نيسئ ؟. حکومت ضد عناصرو له خوا ماینونه ایښودل کيږي، عام وګړي زیانمن کيږي

  
 یو شی چې زه د یو افغان په صفت په هغه پيل وکړم، :په افغانستان کې د ملګرو متلونو د ماين پاکی موسسه

هغه دا دی چې زه یوه دنده لرم، زه یو مسوليت لرم او زه کوالی شم د خپلو ټولو ملګرو په استازیتوب خبري 
موږ . نده لرو او موږ ټول یو مسوليت لرو ماین پاکوونکی، د ماین پاکولو کورنی، موږ ټول یوه د٨۵٠٠. وکړم

ډیر خوند اخلو کله چې پوهيږو چې د ورځی په پاي کې مو یو ګټه ور کار تر سره کړی چې زموږ د هيواد او 
په داسی یو ذهنيت سره دا زموږ مسوليت دی چې موږ آماده کوي چې هره دروازه . خلکو سره مرسته کوي

و یوه ښه سپارښتنه تر السه کړو، که چيري په تخنيکی ډول خبري و وټکوو او وګور که چيري موږ کوالي ش
خو کله نا کله چې موږ د رسنيو له خوا د . نکړو، په څه ډول خپل کار په موثره توګه او ژر تر سره کړو

ماینونو په هکله اورو، زه غواړم دغه موضوع روښانه کړم او د حقيقی ماین او د تخنيکی تعریف له نظره، او 
خو په تاسف سره په دغو ورځو کې چې موږ د . ی پر ځای شویو چاودیدونکو توکو تر منځ تفکيک وکړمد ځا

رسنيو له الری د ماینونو په هکله خبری اورو، هغه په حقيقت کې ماینونه نه دي، هغه تعبيه شوي چاودیدونکی 
  . مواد دي

  
ې پر مخ ځي؟ او بله دا چې د  آیا د طالبانو تر ولکې الندې سيمې کې د ماین پاکۍ چار: خبری آژانسپژواکد 

  کاله پورې ټاکل شوی دی، نه عملي کيږي؟ ٢٠١٣نا امنۍ له وجهې هغه شاخص چې د 
  

نن صبا امنيت یوه ننګونه ده چې موږ .  ښه پوښتنه ده:په افغانستان کې د ملګرو متلونو د ماين پاکی موسسه
 ٢ او په زابل کې ٣مياشتو کې په کندهار کې  ٨یوازې په تيرو . ورسره د هيواد په مختلفو برخو کې مخامخ یو

 کندز کې وژل ٢ تنه د بلخ او جوزجان په پوله او ۶ماین پاکوونکي له منځه تللی دي او څو مياشتې وړاندې 
دا هغه . هغوي د بد نيتۍ له امله وژل شوی دي. دا ماین پاکوونکي او د دې هيواد ریښتونې زامن دي. شوي دي
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خو د بده مرغه هغوي و . هيواد ته خدمت وکړي او خپلو کورنيو ته روزي وګټيکسان دي چې غواړي دې 
  . دلته د یادونې وړ ده چې د دې بریدونو په پایله کې څو کسان ټپي شوي هم دي. وژل شوه

نو ځکه امنيت د هيواد په ځينو برخو کې له خنډونو سره مخ دی او د دې په نتيجه کې موږ خپل ټيمونه له هغو 
څخه چې نا امنه دي را ایستلې دي، د بيلګې په ډول د کندهار او ځينې نورو برخو څخه، خو موږ ټوله ځایونو 

 کال څخه یې وروسته سرته ورسوو هغه دا ٢٠٠٨هغه څه چې موږ هڅه کوو چې د . دغه سيمه نه ده پریښي
 مياشتو ٣نو ځوانان به د دي چې د ټولنې په کچه د ماین پاکولو چاره پر مخ والړه شي، چيرته چې د محلي ټول

لپاره وروزل شي او بيا به په خپله ټولنه کې د ماین پاکۍ چارې ترسره کوي، او موږ هيله من یو چې د ټولنې د 
مشرانو سره په پوهاوې کې به موږ وکړای شو چې په ټولنه کې د دې انسجام را منځ ته کړو چې زیاته فعاله 

  . و د شتمنيو په ساتنه کې ترسره کړيدنده د ماین پاکوونکو ټيمونو او د هغ
ستاسو د پوښتنې د دویمې برخې په اړه چې آیا افغانستان به په دې وتوانيږي چې د اوتاوا د کنونسيون ژمنې او 
مسوليتونه ترسره کړي، او خدای دې نه کړي که امنيتي حالت د ماین پاکولو ټيمونو ته د خپلې دندنې د ترسره 

  . نو دا به ستونزمنه وي چې هغه مهال ویش او شاخص پوره کړای شيکولو امکان ور نه کړي 
  
 آیا تاسو کوالی شئ موږ ته ووایاست چې د ماین پاکولو په پایله کې څومره ملکي تلفات :آژانس خبری روز 

  رامنځ ته شوې دي؟ 
  

  .  پيښې٣٧١ :په افغانستان کې د ملګرو متلونو د ماين پاکی موسسه
  

وچکالۍ او د  لکه چې تاسو خبر یاست په بغالن کې یو ګڼ شمير خلکو خپل کورنه :د افغانستان ملی راديو
ې څه پالن لرئ؟ زما دوهمه پوښتنه د خواړو د اسو د هغوي سره د مرستت قحطۍ له امله پرې ایښې دي آیا

  ویش په اړه ده، آیا تاسو دا کار په خپلواکه توګه کوئ او که د حکومت سره په همکارۍ کې؟ 
  

هوکی د ملګرو ملتونو ټولې موسسې په . موهمی پوښتنی ته لومړی ځواب ووایزه غواړم ستاسو د :يوناما
کله چې تاسو پوهيږئ د اضطراري حالت سره د .  کار کوي له نږدی سرهافغانستان کې د حکومت سره

په دې . غبرګون کميټي په والیاتو کې شته، یوناما او د ملګرو ملتونو نورې موسسې د دغو کميټو غړیتوب لري
ځ همغږي شته چې د اغيزمن کار لپاره زمينه توګه دلته د حکومت او د ملګرو ملتونو د موسسو تر من

  .برابروي
هغه څه چې زه یې ویالی شم دا دي . و معلومات نه لر دمګړی کومموږبيځایه شوو وګړو په اړه  د بغالن د 

 کار کوي پوره خبر هغه کسان چې په دې اړه. شوی دهچې د ټول هيواد په کچه باید د بشري مرستو ارزونه 
  . دي چې چيرته څومره خوراکي توکوته اړ دي

  
  . یره مننهډتاسو ټولو څخه  :وياند
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