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زموږ د ننی کنفرانس ميلمانه دي . اسو ټولو ته ښه راغالست وایمسهار مو په خير، زه نيالب مبارز ت :یوناما

 داکتر عبداهللا فهيم د یوناما د ویاند د دفتر څخه او آغلی داکتر رنا کاکړ د نړیوال روغتيایی یهر یو ښاغل

دوي به تاسو ته په هيواد کی د روستنی خپاره شویو . تخنيکی برخی مشره په افغانستان کیسازمان د 

  . خو مخکی له هغی یو څو لنډ رپوټونه به تاسو ته وړاندی کړو. اسهاالتو په اړه معلومات درکړئ

  
  د چاپيريال د بدلون او بيو انرژۍ ننګونې: نړيوال خوراکی مصؤونيت

 نېټه د خواړو نړيواله ورځ ١۶وبر په  هر کال د اکتFAO)(ه  ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنی ادارد

د . کال کې د کانادا د کويبک په ښار کې جوړ شوميالدى  ١٩۴۵لمانځي، دا هغه ورځ ده چې دغه سازمان په 

د چاپيريال د بدلون او بيو انرژۍ : نړيوال خوراکی مصؤونيت" کال لپاره د ٢٠٠٨خواړو نړيواله ورځ او د 

  . "ننګونې

 نمايندګی د کرنې د وزارت سره په همکارۍ کې به د خواړو FAOه افغانستان کې د لکه د معمول په څير پ

د دغه .  نېټه د کابل په بادام باغ کې ولمانځي١۶ کال د اکتوبر په ٢٠٠٨نړيواله ورځ د پنجشنبې پر ورځ د 

مونو د محفل په ترڅ کې به د تخمونو ملی سکرتريت افتتاح شي چې هغه به د هيواد په کچه د کرنيزو تخ

  . صنعت لپاره د چتر حيثيت ولري

د ملګرو ملتونو موسسې، نړيوالې غير دولتي موسسې، سفيران، مرستندويان، د دولتي چارواکو استازی، افغان 

  . بزګران، ملي او نړيوالې رسنۍ به د لمانځنې دغو مراسمو ته راوبللې شي

و نندارتون به هلته پرانيستي وي او ځينو مهمو   او د کرنې د وزارت د زراعتي پروژو او فعاليتونو يFAOد 

  . بزګرانو ته به د زراعتي توکو او وسيلو ويش هم صورت ونيسي

   

   د الس مينځلو نړيواله ورځ ١۵د اکتوبر د مياشتې 

  .  نېټه ده١۵ر د مياشتې په بد الس مينځلو لومړنۍ نړيواله ورځ د چهارشنبې په ورځ د اکتو

 هيوادونو څخه وي چې د نړۍ په کچه ميليونو وګړي د صابون په واسطه ٧٠ نږدې  وچو د۵افغانستان به د 

  . منځلو ته وهڅوي السو

 تر ټولو موثره او ارزانه یو د مخنيوينځل د نس ناستی او سينه بغل د ناروغيد صابون له الرې د السونو م

ليونه ماشومان خپل ژوند له السه  مي٣٫۵هر کال نږدې له امله طريقه ده او همدارنګه ددې دواړو ناروغيو له 

  . ورکوی

  .  ماشومان خپل ژوند له السه ورکوی٢٠ ميړنو له امله ١٠٠د نس ناستی د ناروغۍ له امله په هيواد کې د 

د صابون سره د السونو د مينځلو له الرې، کورنۍ او ټولنې کوالی شي د نس ناستې د ناروغۍ په وړاندې 

  .  په سلو کې راټيټه کړي۵٠ږدې  د مبتال کيدو کچه نوماشوماند

د حفظ الصحه .  کال د حفظ الصحی د نړيوال کال په نامه ونوماوه٢٠٠٨د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې 

  . نړيوال کال د ښې حفظ الصحی په فعاليتونو تاکيد کوي

ترڅ کې په هيواد د ځينو نورو فعاليتونو په اړه به هم معلومات وړاندې شي کوم چې د راتلونکو دوو ورځو په 

  . کې پالن شوی دی
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  : نه شودلیښيونسکو د هرات د منارونو په سيمه کې د سړک د پرانستلو په اړه اندي

يونسکو د هرات د منارونو په سيمه کې د سړک د بيا پرانيستلو په اړه چې تير اوړی د افغانستان د مرکزي او 

 ښنهغه تاريخي سيمه خوندي کړي ترسره شو، اندي پيړۍ د١۵واليتي چارواکو د پريکړې په تعقيب ترڅو د 

  . دلېښو

يونسکو په فعاله توګه د افغانستان د حکومت سره د هرات د تاريخی ميراث د ساتلو په موخه له نږدې کارکوي 

او همدارنګه په چارواکو غږ کوي چې ددې سيمې د ساتلو لپاره بله الره وګوري، او له نږدې به د دې موخې د 

  . و لپاره د افغان حکومت مالتړ وکړيترسره کول

 ناروغيو سره یسهار مو په خير، لکه د نورو کلونو په څېر، سږ کال هم مونږ د نس ناست: د روغتيا وزارت

 اوبه د روغتيايي ښوونې نشتون دي چې په پاکیښاک ناڅچې د دې يو مهم المل هم د . الس او ګرېوان يو

المل بل يريال د ستنډردونو نشتوالۍ يو پاو همدارنګه د چا. ب ګرځيهېواد کې د ناروغۍ د لمن د غځيدو سب

د ال نورو معلوماتو د وړاندې کولو لپاره زه غواړم چې تاسې ته د تېر کال د لومړۍ مياشتې يو څو . دی

 کال کې مونږ په منځنی توګه د نس ناستې د ناروغۍ ١٣٨۵د بيلګې په توګه، په . وړاندې کړم احصائيې در

 کې ١٣٧٨ ته ورسيده، او په ١٨۵ کې دغه شمېره ١٣٨۶ کې ثبت کړ، حال دا چې په ونو کلينيکی پهښ پې١۴۶

نو اوس تاسې ګورئ چې په دغو .  راجستر کړي ديی پېښ١٧٣مونږ په هر يو کلينيک کې په منځنی توګه 

کل شوی حد نه ټله دې امله چې د تودوښې موسم د ا. احصائيو کې ډير د پام وړ توپير نه تر سترګو کېږي

. ی راغلی دزياتوالیزيات اوږد شو، او وچکالۍ هم ور سره مل و، مونږ ګورو چې په دغو شميرو کې لږ څه 

  .مونږ د دغې ناروغۍ په اړه لومرنی رپورټ د ننګرهار د واليت د اچين د ولسوالۍ نه تر السه کړ

ده، ننګرهار، نورستان، لغمان، سمنګان، د نوموړې ناروغۍ خپرېدنه په الندې پنځو واليتونو کې په نښه شوې 

 تنه له روغتونو نه د باندې ٢۴٣١او ، تنه بستر شوي١۵۵۶ يې په روغتونونو کېه املهاو فارياب، چې ل

. حال دا چې مونږ په اوو نورو واليتونو کې هم د دغې ناروغۍ لږ شمېر پېښې لرو. ناروغان ثبت شوي دي

 لرو چې ټول يې د کلينيکو ته د ی پيښی مړيند ٢٢ يوازیښو کې مونږ  پي۴٠٠٠مونږ دا ويالی شو په پورتنې 

او په وياړ سره دا ويالی شو چې هر يو ناروغ چې زمونږ روغتيايي .  رامنځته شوي ديکی مخ څخهرسيدو له

د عامې روغتيا وزارت، د عامې روغتيا د . مرکزونو ته يې ځان رسولی، تر درملنې الندې نيول شوی دی

  په ډول بيلګې د د علمي څيړنو د ډيپارتمنت، او وختې ګواښنې سيسټم له الرې، الندې اقداماتانستيټيوت

  .تر الس الندې ونيولاو  د حلولو لپاره وړانديزونه تر السه کول ستونزیراټولول، روغتيايي ښوونې او د 

 نيکه مرغه د عامې نور يې هغه عملي اقدامات وو چې د ناروغۍ د کنټرولولو په اړه ونيول شول، او له

 ته د رسيدګۍ په خاطر، په کافي اندازه سرچېنې او ستونزیروغتيا وزارت سره په محلي کچه کې د نوموړی 

سربېره پر هغو درملونه چې مونږ سره موجودې وي، مونږ دغه مسله په ښه توګه . ښې تجربې موجودې وي

 ډوکسيسيلين پوډر، او او آر آسلورين مواد او  بيلره د ک۵٠ د کلورين تابليټونه او ١۵٠٠٠اداره کړل، او 

  .پاره سيمې ته ورواستولهلکپسولونه چې تر ټولو غوره انتي بيوټيک بلل کېږي د کولرا د ناروغې د مخنېوې 
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 سره مخامخ شو، يو يې د نورستان د واليت د مندول په ولسوالۍ کې ستونزومونږ د هيواد په دوو سيمو کې 

 چې اوضاع تر کنټرول الندې و وو، او ډير وخت يې ونيول تر څو مونږ وتوانيدونزیستوه، چې هلته امنيتي 

  .و، او دوهمه سيمه يې د سمنګان واليت ولراو

 اوبه د نشتون له کبله ناپاکود سمنګان د واليت د ايبک په ولسوالۍ کې له بده مرغه د وچکالۍ او د څښاک د 

مونږ په دې عقيده يو چې هلته د .  څښاک کې کار واخلي اوبو څخه پهپاکوخلک دې ته اړ کېږي چې د نا

نو له همدې امله په دغه سيمه کې د . ټانکرونو په وسيله د څښاک سالمې اوبې په کافي اندازه نه وه برابره شوي

 او بين ه پوهاويال نورې عاملپاره  رسيدګۍ ستونزی ته ددغه . پېښو شميره په لوړېدو او راښکتېدو وه

  .وغږۍ ته اړتيا لرالسکتوری هم

او ايلټور، انوبا مونږد انديښنې سبب ګرځي دا دی چې په داسې حال کې چی د کولرا ډولونه لکه زهغه څه چې 

مي د يد سيمې په هېوادونو کې لکه افغانستان، ايران او پاکستان کې خپاره دي او که څه هم د اپيډاوډابا 

تر الس الندې و نه نيول شي، د کولرا پيښې د ايران د پولې  اقدامات الزمجوړولو وړتيا نه لري خو که چېرې 

 ته بېرته شړلې شوي کډوال تر منځ، او همدارنګه د هيواد د پاکستان سره  کېنه نيمروز  او سمنګان واليتونو

  .په ختېځو پولو کې تر سترګو شويو پېښو په شمېر کې د زياتوالی ډير تمه کېږي

 پيغامونه تر ممکنه حده پورې ټولو ته ورسول پوهاویم وړ دی چې د عامې نو په همدې اساس، دا خوارا د پا

نو سېمو ته د څښاک سالمې ياو مونږ همدارنګه د خپل سکټوري همکارانو مرستې ته اړتيا لرو تر څو اړ. شي

  . برابرې کړوهاوب

اسو کوالی شي واورئ ډير خوښ يم چې نن دلته له تاسو سره يم، ت. السالم عليکم : نړيوال روغتيايی سازمان

چې د روغتيا نړيوال سازمان، يونيسف او يو شمير نور شريکان، موږ ټول ډير ليوال او خوښ يو چې د عامې 

روغتيا له وزارت سره مرسته وکړو او ټولو هغو ستونزو ته توجه وکړو چې نوموړی وزارت ورسره مخ 

لکه څرنګه چې ډاکټر فهيم ياده کړه، دغه د . دی، په ځانګړی ډول په دې وخت د نس ناستې له خپريدو سره

 واليتونو او کيدای شي په ځينو نورو سيمو کې وي، البته هر څه تر کنترول الندې دي ۵نس ناستي خپريدنه په 

  . پرته له سمنګانو او نورستان څخه

د روغتيا نړيوال . لکه څرنګه چې ډاکټر فهيم ياده کړه، دغه ناورغۍ د څښاک د ناپاکو اوبو له کبله خپره شوې

سازمان او ملګرو ملتونو نورې ايجنسۍ، موږ ټول تل په دې ټينګار کوو، چې هر شخص دا مسووليت لري 

تاسو تل بايد دا هڅه وکړئ چې ستاسو د . ترڅو ډاډ تر السه کړي چې د دوي د څښاک اوبه پاکې او خوندي دي

  . ره نه وي ککړې شويڅښاک اوبه له ناولتيا، فضله موادو او بل کوم ناوړه بوی س

  

د نس ناستې د اوسنۍ خپريدو په اړه، تاسې بايد خپلې د څښاک اوبه و ايشوئ يا د کلورين تابليتونه استعمال 

ځينې وخت خلک وايې چې موږ داسې . کړئ څو مطمين شئ چې ستاسو د څښاک اوبه پاکې او خوندي دي

 حتی تاسو کوالی شي چې پاکې اوبه -تابليټونه نه لروکومه الر نه لرو چې د څښاک اوبه و ايشوو يا د کلورين 

په يو پاک پالستکي بوتل کې واچوئ او د يو ساعتونو لپاره يې لمر کيږدي، لمر کوالی شي هغه ميکروبونه 
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همدارنګه تاسو بايد نورو خوراکي توکو ته هم توجه وکړئ هغه هم کيدای . ووژني چې د ناروغۍ المل کيږي

د مثال په ډول هغه خامه سبزي چې تاسو يې په بازار کې اخلي، . مال په نتيجه کې ککړ شيشي د ناپاکو د استع

مخکې له چې يې وخورئ، که چيرې يې خام خورئ بايد . او همدارنګه تاسو بايد ميوو دانو ته هم توجه وکړئ

  . يکروب وژنيښه پخلی هم م. که چيرې يې خام نه خورئ نو بيا بايد په ښه توګه پاخه شی. پوست يې کړئ

  

د السو مينځل يوه بله الر ده . لکه څرنګه چې هغوي ورته اشاره وکړه، سبا ته د الس پريمنځلو نړيواله ورځ ده

تاسو بايد مخکې له چې خواړه . چې تاسو يې بايد په اړه سوچ وکړئ څو له دغې ناروغۍ څخه مخنيوی وشي

  . پل السونه له صابون سره ومينځئتل خ. تيار کړئ يا کوم خواړه خورئ خپل السونه ومنځئ

  

د عامې روغتيا وزرت د ناروغۍ شيوع په ښه توګه کنترول کوي او هغوي په دې اړه ناسب راپورنه تيا 

 ساعته د دې ٢۴روغتياي مرکزونه پرانستي دي او ځينې يې . رکړي او د هغوي سره ښه هکاري کيږي

  . رځنده ټيمونه دغو سيمو ته رسيدلي ديناروغۍ د کنترول په موخه کار کوي همدارنګه ځينې ګ

  

که چيرې ستاسو په کورنۍ کې څوک د نس ناستې په ناروغۍ اختيه شي نو تاسې بايد هرومرو هغوي ته په 

يا هر ډول موجود خوندي مايعات، هر ډول د بيلګې په توګه، اوبه يا او آر اس . دوامدره توګه مايعات ورکړئ

که چير نس ناستی شدی وي، هغوي بايد کلينيک ته مراجعه وکړي، د ډاکټر . مايعات چې هغوي يې بايد وڅښي

  . څخه درملنه تر السه کړئ او مداخلتي مايعات وڅښئ

کړ خو دا هغه کسان و لکه څنګه چې ډاکټر فهيم وويل د نس ناستی له امله ځينو کسانو خپل ژوند له السه ور

هغو کسانو چې کلينيکونو ته مراجعه کړي د ژوند ژغورلو . چې په خپل وخت سره کلينيکونو ته نه و تللی

. دا ډيره مهمه ده چې په وخت سره کلنيک ته مراجعه وکړي او له ځنډ څخه ډډه وکړي. مرستې تر السه کړي

ه او کورنۍ يې له پاکو اوبو څخه ګټه واخلي او د زه هيله کوم چې هر سړی دا خپله دنده وګرځوي چې پخپل

 . خوړلو څخه وړاندې خپل السونه پاک ومينځي ترڅو د دې ناروغۍ څخه وژغورل شي

  

  : پوښتنی او ځوابونه

  

 تاسی وويل که چيري نړيواله ټولنه له افغانستان سر مرسته و نه کړي، نس ناسته او په ځانګړي :راديو آزادی

يواد کې زيات شی، خو تاسی و نه وويل چې کوم ډول مرستو ته اړتيا لرئ؟ آيا پوهيدالی شم ډول کولرا به په ه

  چې نړيوال روغتيايی سازمان په څه ډول مرسته کوالی شي؟

  

په دغه ځانګړی مسله کې موږ اړتيا لرو چې د پوهاوی په زياتولو کې او په ټولنو کې د :  د روغتيا وزارت

بايد ټولنی وهڅول شی چې د خپل د چاپيريال په پاک ساتنه .  سره مرسته وشیهغه رسولو په برخه کې زموږ

موږ .  فيصده افغانان د څکلو پاکو اوبو ته السرسی لري٢۵مطالعی ښيی چې . او حفظ الصحه کې توجه وکړي
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ی تمه لرو چې هغه کسان چې د دغه ناروغی په اخته کيدو سره مخامخ دي په موقتی ډول پاکو اوبو ته السرس

  . ومومی

  

نړيوال روغتيايی سازمان په حقيقت کې د دغه ناروغی د مخکنی خبرداری سيستم : نړيوال روغتيايی سازمان

په اوس مهال کې موږ په هر . دغه الره د ناروغی د مخ نيوی تر ټولو ښه او او موثره الره ده. مالتړ کوي

دا هم ډيره مهمه ده که چيری .  رپوټ ورکويواليت کې د اړيکی مرکزونه لرو چې د ناورغي په هکله موږ ته

څوک د دغه وژونکی ناروغی په هکله رپورت تر السه کوي ژر تر ژره دی هغه د مخکنی خبرداری د 

په همدي ډول د روغتيا نړيوال سازمان او يونيسف د . سيستم له الری د روغتيا وزارت ته دی ورسوي

ی په لوړتيا کې، د اوبو د پاکولو لپاره د کلورين کولو کمپاين افغانستان د حکومت سره د دغه کمپاين د پوهاو

په حقيقت . او همدارنګه زرقی اساسی مايعات او په سيمه کې د واقعاتو د اداره کولو لپاره د درمل مرسته کوي

کې داسی بستی شته چې هغه ته د نس ناستی بستی وايې چې په هغه کې زرقی درمل، او آر اس او نور داسی 

البته موږ دا ښه ګڼه .  شته چې د دغه ناروغی د ناروغانو لپاره کله چې کلينک ته مراجعه کوي، مهم ديشيان

چې مريضان دی کلينکی ته مراجعه و نه کړی نو همدی لپاره د پوهاوي لوړول ډير مهم دي نو ځکه موږ په 

ک بايد داسی فکر و نه کړي هيڅو. دي اصرار کوو او دغه ناروغی تر اوسه په کابل کې شيوع نه ده موندلی

 .  هر څوک بايد کوښښ وکړي چې پاکی اوبه وڅکی. چې دوي مصون دي

  

 کاری سکتورنو له جملې ۵ د يونيسف د -څه معلومات اضافه کړماستازيتوب  غواړم د يونيسف په :يوناما

، د څښاک د پاکو د عامې روغتيا تر رهبرۍ الندې، يونيسف د څاګانو په کيندلو. څخه يو هم حفظ الصحه ده

اوبو په برابرولو باندې کار کوي او همدارنګه د ضرورت په وخت کې د روغتيا اساسي مجموعي په هغو 

  . سيمو کې چې کډوال راستنيږي، برابروي

  

لکه چې تاسې وويل په دا تيرو دريو کلونو کې د نس ناستې په ناروغۍ کې کوم ډراماتيک : فردا تلويزيوند 

آيا لطفا ويالی شي چې .  مړينې يادې کړي٢٠آی دليل يې څخه دی؟ تاسې کابوه .  ته شویکمښت نه دی رامنځ

ولې او په کومو ساحو کې؟ آيا دا د دې له کبله ده چې هغه خلک چې مړه شوی دی روغتيايې کتنځايونو ته يې 

لپاره د عامې الس رسی نه درولد او که هغوي په نا امه سيمو کې اوسيدل؟ آيا د دغې ناروغۍ د مخنيوی 

  روغتيا د وزارت پالن څه دی؟ 

  

اصلی دليل چې ولې دغه ناروغتياوې کمې شوی نه دی د ورغتيا پالنې ته او يا هم محفوظو : د روغتيا وزارت

د اوبو . د څښاک اوبو ته د الس رسی نشتوالی دی چې دا د عامې روغتيا د وزارت له توانه د باندې خبره ده

چټلې اوبه د هغه څه اصلی المل دی چې . پراختيا او د کليو د پراختيا د وزارتونو دهبرابرولو دنده د ښاري 

يو بل دليل يې . موږ ورته موسمي ناروغتياوې وايو چې د پسرلی او اوړي په مياشتو کې رامنځ ته کيږي

 روغتيا پالنې سيستم له بده مرغه موږ آن په کابل کې د فاضله اوبو او. فاضله اوبه او چاپيريالي روغتيا پالنه ده

د موږ د هيوادوالو د با خبرتيا ټيټه کچه د هيواد . غربت او بيوزلی هم د هر ډول ناروغتيا سبب کيږي. نه لرو
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په ډيرو برخو کې د شخصي او چاپيريالی روغتيا پالنې په باره کې د دغې ناروغۍ رامنځ ته کيدو يو بل دليل 

مړينې سب شوو لکه د نورستان منډول او د لغمان دولت شاه د دغو هغه الملونه چې په داسې سيمو کې د . دی

د سمنګان په ايبک کې . سيمو ليری والی او نا امني وه ځکه چې خلک روغتيايې مرکزونو ته نه شوای راتالی

  . په هغه ځای کې چټلې اوبه وي چې د مړينې سبب شوي

  

ونو توسه د يوې بستې په حيث زموږ ال ډيرو د ورغتيايي خدمت: د عامې روغتيا د وزارت پالنونه دا دي

موږ د ناروغۍ مخنيو ته ډير پاملرنه کړی ده چې په هغې کې د وختی با خبرتيا ورکولو سيستم . هيوادوالو ته

د باخبرتيا هغه کمپاين . شامل دی چې ډير ګټور دی، او د باخبرتيا کمپاين چې په ټولنه کې باخبرتيا لوړه شي

  . د عامې ورغتيا د وازرت له فعاليتونو څخه يو فعاليت دي. په پيل کيږي ١۵چې د اکتوبر په 

  

 د ثبت شويو قضيو په هکله معلومات Eltor مهرباني وکړئ د کلينيکونو د شمير او هيواد په لويدز کې د :ايرنا

يږلو ژمنه څه د مخه د ايران حکومت د کولرا د ناروغۍ د خپريدو د مخنيوی په اړه د ځينو مرستو د ل. راکړئ

  . کړې وه، آيا هغوي په دې اړه څه مرستې کړي يا تر اوسه دا مرستې تيارې نه دي

  

خ او ل واليتونو نورستان، لغمان، سمنګان، ب۵د نس ناستې د ناروغۍ قضيې د هيواد په : د روغتيا وزارت

 کسانو په منځ فارياب کې ثبت شوی دی، همدارنګه د دې ناروغۍ نښې په سرحدي سيمو کې د راستنيدونکو

په واليتي کچه د بهرني .  د ناروغۍ يوه يا دوه مثبتې قضيې ښيEltorکې ليدل شوی دي او نښې نښانې د 

 وددې په نظر کې نيول. مرستې د تر السه کولو پرته د ناروغۍ د کنترول په موخه کافی تدبيرونه نيول شوي

موږ باور لرو او هيله کو چې د ايران اسالمی . سره چې ځينې شړل شوی افغانان ال د مخه په ناروغۍ اخته و

ې د مخنيوی په خاطر ال د مخه ځينې زحکومت د روغتيايې منل شوی سيستم په درلودلو سره د دې ستون

زه فکر نه کوم چې موږ دې په دې مرحله کې مرستو ته ضرورت ولرو، خو افغانستان ال . يد یتدبيرونه نيول

که چيرې موږ دې مرستو ته اوس . ې موږ ال هم د بيا رغونې په حال کې يوځکه چ.  کويیهم د مرستو هر کل

  . اړتيا و نه لرو، کيدای شي په راتلونکی وخت کې دا مرستې د وړو قضيو لپاره مثبتې ثابتې شي

  

په رسنيو کې ځينې ريپوټونه وايې چې په افغانستان کې د کوکنارو له کرکيلې او سوداګرۍ : شمشاد تلويزيون

ه يوازې طالبان ګټه پورته کوي بلکې ځينې ځايې وګړي هم له دغې الرې خپل د ورځنی ژوند اړتياوې څخه ن

پوره کوي، بله موضوع دا ده، داسې ويل کيږي چې بهرنيان هم د نشه يې توکو په سوداګرۍ کې الس لري، په 

  دې اړه د يوناما نظر څه دی؟ 

  

ان ګروندګر د نيستۍ له امله د کوکنارو کر ته مخه کوي او  پوښتنه دوه برخې لري، ځينې افغسوستا: يوناما

موږ په پرلپسې ډول دغه موضوع په وار وار د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه يې . ځينې نور ترې ګټه اخلي

توکو د دفتر په رسنيزو کنفراسونو کې راپورته کړې چې د ژوندانه بديل د کروندګرو سره مرسته کوي چې د 

شروعو کرنيزو حاصالتو له الرې خپل ورځنۍ اړتياوې  پوره کړي، او دغه موضوع بايد پر مخ قانوني او م
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يوړل شي او له هڅو يې الس و نه اخيستل شي، او همدارنګه دغه موضوع هيڅکله هم له اجنډا څخه نه ده 

ره کولو لپاره په داسې حال کې چې يو شمير خلک شته چې هغوي يې د خپلو ورځنيو اړتياوو د پو. ايستل شوې

په دې . دلته يو توپير موجود دی. نه بلکې د دې لپاره چې ال پسې شتمن شي په زرونو جريبه ځمکې پرې کري

اړوند دوه ډلې موجودې دي، يو ډله چې په رښتيا د کوکنارو کرلو ته اړه ده، چې زياتره يې په دغې ډلې پورې 

موږ . مانځل شي لکه څرنګه چې موږ د مخه اعالن کړهډير ژر به د خوراکي توکو نړيواله ورځ ول. اړه لري

په افغانستان کې د اصالح شويو تخمونو د توليد په اړه يو شمير پروژې ترسره کړي، چې ډير زر به د دوو 

په مختلفو واليتونو او سيمو کې . ورځو په بهير کې د اصالح شويو تخمونو د سکرتريت تاسيس وګورئ

 په سلو کې لوړ کړي او له بلې خوا به په ٣٠چې به له يوې خوا د حاصالتو کچه کوپراتيفونه جوړ شوي، کوم 

  . وګړو کې د آګاهۍ کچه هم زياته شي

  

دوهمه موضوع، چې بهرني السونه د نشه يې توکو په سوداګرۍ کې ښکيل دي، يقينا چې کيدای شي چې 

ه کوم خاص معلومات نه لري، او  ګروپونه په دغه سوداګرۍ کې ښکيل وي، ولې يوناما د دې په اړارتکاينج

که چيرې تاسو د دې موضوع په اړه کوم معلومات لرئ له امنيتي ادارو سره يې شريک کړئ، هغوي به يې 

  .  الر به ورته پيدا کړيهوڅيړي او د حل يو

  

 په واليتونو کې ورستنی روغتيايی تحليلونه څه دي، او هغه اوه واليتونو چې تاسی مخکی ذکر کړ :پژواک

  کوم واليتونه دي؟

  

د خوست او پروان په . کنړ، بلخ، سرپل، نيمروز او د کابل واليت د شکردری ولسوالی: د روغتيا وزارت

  . واليتونو کې هم يو لړ محدود واقعی تر سترګو شويدی

  موږ تر يو حده پوری ناروغی تر کنترول الندي راوستي، خو د امنيت د نښتوالی له امله د نورستان د واليت

په سمنګان کې څرنګه چې ما مخکی وويل د دغه ناروغی المل د څښلو د پاکو . په هکله زه ډير مطمين نه يم

موږ وکوالی شول په يوه ورځ کې دغه ناروغی له منځه يوسو خو سبا ته يې نوری واقعی . اوبو نشتوالی دی

  . په نورو واليتونو کې وضعيت تر کنترول الندی دی. رپورت ورکړل شول

   

 


