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ميلمه زموږ د ننی کنفرانس . ته ښه راغالست وایماسو ټولو سهار مو په خير، زه نيالب مبارز ت :یوناما

 ته به په ښاغلی منوج بسنيات د ملګرو ملتونو د پراختيایی اداری مشر په افغانستان کی دی چی تاسو

و لنډ ټکی تاسو ته لومات درکړي خو مخکی له هغی غواړم چی یو څافغانستان کی د بيوزلی په اړه مع

  . وروسته د هغی به ستاستو پوښتنو ته ځواب ووایواو . وړاندی کړم

   

  ه جالل آباد کې د ځوانانو کنفرانس پ

د ملګرو ملتونو د پرمختيايې پروګرام دفتر او د ځوانانو د چارو د وزارت مرستيال د ننګرهار واليت د جالل 

  .  ورځني کنفرانس الرې ته اچوي يو نېټه د ځوانانو٢١آباد په ښار کې د روان کال د اکتوبر د مياشتې په 

  

 استازيو او د ٣٢نو د شوراګانو او د بيال بيلو واليتونو، د مدنې ټولنو د ځوانانو د په دې کنفرانس کې به د ځوانا

په دې کنفراس کې ) څلور ګډون کوونکي(رستان د واليتونو څخه هيواد د شرقي سيمو د لغمان، کنر او نو

مدارنګه د د دې کار موخه دا ده چې د ځوانانو د ګډ ملي پرورګرام سره هغوي اشنا کړي او ه. ګډون وکړي

د ټولنو پر بنسټ د . مدني ټولنې د سازمانونو، ځوانانو د شوراګانو او حکومت تر منځ هماهنګي رامنځ ته کړي

ځوانانو د نوښتونو مالتړ وکړي او د حکومت کولو په چارو کې د ځوانانو ملکي او سياسي ګډون، د مدني 

ړي او همدارنګه په واليتونو کې د ځوانانو سره ټولنې پياوړتيا، د جنسيت د چارو د برابري څخه ډاډ حاصل ک

  . مرسته وکړي او هغوي مرکزي حکومت ته نږدې کړي

  

  رسنۍ د شمال ختيځ افغانستان څخه ليدنه کوي

د ملګرو ملتونو د پراختيا اداره، موږ غواړو تاسو ته معلومات درکړو چې يوناما د نړيوال خوراکي پروګرام، 

د کندز،  او د ملګرو ملتونو د ماين پاکولو د اداری سره يو ځای د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنی اداره

هلته به . کړوه د رسنيو د پنځه ورځنی سفر امکانات برابرستوماسپښين وربغالن او تخار واليتونو ته د همدې 

هغوي چې . ي امکانات وي چې په شمال ختيځ کې د ډول، ډول پروژو څخه ليدنه وکړي او فلم واخليدد

  . غواړي ګډون وکړي کوالی شي د دې کنفرانس وروسته موږ سره وګوري

 

  د وينا ټکيد ملګرو متلونو د پرمختايې پروګروم 

دا د خوښۍ ځای دی چې زه نن دلته يم دا د ملګرو ملتونو د پرمختيايې پروګرام د . خير ويه د ټولو سهار دې پ

منظمه توګه دلته و  په توګه زما لومړی مطبوعاتي کنفرانس دی او زه غواړم چې له تاسې سره په مشرهيواد د 

 . اوسم او تاسې ته زموږ د فعاليتونو په باره کې تازه معلومات درکړم او ستاسو پوښتونو ته ځوابونه و وايم

  

موږ ټول پر دې پوهيږو چې افغانستان له سختې . نن زه غواړم چې چې د غربت يا بيوزلۍ په باب خبرې وکړم

 . بيوزلي نن ورځ د افغانستان تر ټولو ستره ستونزه دهپه حقيقت کې زه باور لرم . بيوزلۍ څخه ځوريږي
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 سلنه ٢٠ سلنه ده او نور ۴٢افغانستان په نړۍ کې يو له خورا نيستمنو هيوادونو څخه دی چې د غربت کچه يې 

نا خونديتوب سره له  په سلو کې افغانان همدارنګه د خوړو ٧٠. له د غربت د کرښې د پاسه ژوند کوييوګړي ا

  . مخامخ دي

 

 نور د خوړو د ١٨ کې ١٠٠ توګه د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او په وقفويپه  سلينه کليوالې کورنۍ ٢٠

 فيصده افغانان د کال په بيال بيلو وختونو کې د خوړو بيال بيلو ۴٠ تر ٢٠. موسمي کمښت سره مخامخ دي

 سلنه کورنۍ د خوړو له ۶۵د غربت کچې په للمي سيمو کې لوړې دي، چې هلته . سطحو مرستو ته اړ دي

 . ناخونديتوب سره مخامخ دي

  

 او د وسلوالې  کولد خوړو د بيو لوړوالی، د نړيوال اقتصاد زوال، د اقليم د بدلون اغيزې، کمزوری حکومت

 پاکو وزله وګړيی ب. شخړې شدت دا ټول يو ځايې ال ډير افغانان د بيوسه خوارانو د ليکو په لور ور ټيل وهي

مندانه ژوند ولنې، پوره اندازه خوړو، استوګنځي او نورو هغو اساسي شيانو ته چې د يو ابراوبو او روغتيا پا

 . لريرسی لپاره بنسټيز بلل کيږي، محدود الس 

  

د ټيټې کچې سواد، کمزورې روغتيا پالنه، د : د دغو شيانو په ګډون. په افغانستان کې بيوزلی ډير الملونه لري

الکن غربت حتمی .  دیچې د خاصو ډلو او ټولنو په تاوانيعي زيرمو ناوړه مدريت او ټولنيز جوړښتونه، طب

  . نه دی خو دا د هغې الرې انعکاس دی چې ټولنې تنظيم شوي او منابع ويشل شوي

 

افغانستان اوس يوه مهمې څلور الرې ده او ډير په دې پورې  اړه لري چې د هغو غربت کموونکو کليدي 

 . موخو سره پرمختګ وشي چې هغه د افغانستان د ملي پراختيا د ستراتيژۍ يوه برخه ده

  

اوس د دې وخت دی چې هغه ژمنې چې د افغانستان د حکومت او نړيوالو شريکانو له خوا شوې دي په 

 په کوالی شي زده کوونکي شي، ليږ ميندې د ماشومو څرګندو حقيقتونو بدلې شي، څو په دې ترتيب ماشومان 

کوالی شي خپلې کورنۍ سره يو ځای کړي او ډيرې وظيفې و زيږون کې ومري، د ښځينه سرپرستو کورنۍ 

 . کيدای شي چې منځ ته راوړل شي

  

رتيا ال دوام لري، په خاص ډول په کليوالي سيمو کې او همدارنګه د زيانمنيدونکو ډلو تر منځ، چې دا د اوزګ

 . ختيا لپاره د يو ستر خنډ په توګه ال پاتې دیعمومي انساني امنيت او د هيواد د پرا

 

په سيمه ييزه کچه د پرمختيا ملي پروګرام د ملګرو ملتونو د پرمختيايې پروګرام يوه برخه ده چې موخه يې د 

 . هيواد په داسې ځانګړو سيمو باندې تمرکز کول دي چې ډير زيانمنونکې دي
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جوړيدنه چې د کليو د بيا رغونې او پرمختيا د شوراګانو  ٣٠۶ واليتونو کې د ولسواليو د پرمختيا د ٣۴ه پ

رونو په چاره کې په پوره او څرګنده توګه يې ده موږ د کليو د پرمختيا د بهويو ځای ترسره شبه وزارت سره 

 . د ټولنې د مشاورت او د کليو د وګړو د مشارکت د باوري کولو لپاره کار کړی دی او کوو يې

  

موږ بايد په بنسټيزه کچه تمرکز ولرو او د دې مانا دا ده . په دغه کچه د ټولنې مشاروت د برياليتوب کيلی ده

د ولسواليو د پرمختيا اسمبلې بايد د ولسواليو د کچې . ولسوالۍ کې ترسره شيچې دغه کار بايد د هيواد په هره 

 . پرمختيايې پالنونه ولري چې په کې د کليو د پرمختيا پروژو لومړيتوبونه فهرست کړای شوی وي

  

لنو دا هغه نمونه او ماډل دی چې د هغه څخه د کليو د ټو. زه غواړم چې يو څه د کندهار د ماډل په اړه وغږيږم

کار امکانات راکوي چې په هغو سيمو کې بنسټيزې زيربنايې پروژې پلې  په کچه کار اخلو، چې دا موږ د دې

دا کار اوس په نورو واليتونو کې د کندهار سربيره . کر کيدلېلپاره نا امنه فکړو چې پخوا د پرمختيايې چارو 

 . پيل شوی دی چې په کې هلمند، اروزګان او ننګرهار شامل دي

  

د کليو پرمختيايې شوراګانو او د ولسواليو پرمختيايې اسمبلې د دې ثبوت ورکړی چې د کار ځواکمنتيا لري 

چې په تخنيکي لحاظ ساده زيربنايې پروژې په اغيزمنه توګه جوړې کړي، دلته بايد محلي وګړو ته يو څه 

 . امتياز او د کار زياتې ضروري ورځې ورکړای شي

  

هغوي ته د . د تشبثاتو او تجارت سره په بلخ، باميانو او هرات کې مالتړ شوی دیکوچنۍ او د منځنۍ کچې 

دغه ډول مشابه . وړيا پورونو، کاروباري پالنونو، او نورو تخنيکي مسالو په اړه مشورې ورکړای شوی دی

 نيمروز کې کار د منځنۍ کچې د کاروبار او تجارت لپاره په کندهار، ننګرهار، بدخشان، غزنی، پکتيا، کنر او

 . هم نږدې وختونو کې پيل کيږي

  

په سيمه ييزه کچه د پرمختيا ملي پروګرام د هغو اړتياوو پر بنسټ دی چې د ولسواليو د دې پرمختيايې 

 کليوالو زيربنايې پالنونو د بشپړتيا ۵٢٠ څخه وروسته د  کال ٢٠٠۶مخې يې يادونه شوې ده د پروګرامونو له 

مونه، سړکونه، ښوونځي، کلينيکونه، پلونه، د  پروژو کې د اوبه خور سيسټ په دغو.کړی شوی دیرخبر و

 . ټولنيزو غونډو مرکزونه او استنادي ديوالونه شامل دي

 پروژې همدا اوس سروې شوې دی او د پلي کولو طرحه ٣۵٠ پروژې روانې دي، او نږدې ٣۴۵همدا مهال 

الی شي د دغو زيربنايې پروژو څخه ګټه واخلي د د ټولو هغو کليوالو شميره چې کيد. يې وړاندې شوې ده

 .  ميليونو په خواو شا کې دي۵،٢

 . دغه پروژې په هيواد کې د افغاني وګړو په ژوند کې واقعي بدلون منځته راوړي

خو همدا اوس . په دې توګه د نتيجې په ډول هغه ننګونې او چيلنجونه ډير دي چې موږ ټول ور باندې پوهيږو

ږ کوالی شو چې افغانستان د دغه ځای څخه چې د څلورو ډيرو بې وزلو او غريبو هيوادونو په کتار کې مو

 . د کچې پيل وکړوته په کار ده چې د ولسوالۍ ږاو مو . دی په ګډ کار سره راوباسو
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 زه همدارنګه د دې فرصت څخه په استفادې سره غواړم چې د افغانستان د حکومت او نورو موسسو سره د

ملګرو ملتونو د پرمختيايې پروګرام غږ شريک کړم چې د وروستنۍ غوښتنې تمويل او په دې توګه خوراکي 

د دغې غوښتنې لپاره اوس هم کمې پيسې برابر شوي دي او ژمې په چټکۍ سره . خونديتوب تضمين کړای شی

 . را روان دی

  . تو يمستاسې د وخت څخه مننه اوس زه ستاسې پوښتنو ته ځواب کولو ته چم

  

  : پوښتنو او ځوابونو برخهد 

  

 د ملي بشري ٢٠٠٧ د - افغانستان څلورم خورا نيستمن هيواد دی چیوويلسو ما واوريدل چې تا: ايرين

 خورا نيستمن آيا په يوه کال کې افغانستان څلورم. وپراختيا رپوټ له مخې افغانستان پنځم خورا نيستمن هيواد و

   ؟ته په شا تللی دیڅخه پنځم هيواد 

ومه خورا نيستمنه يا لږ پر مختللی درجه کې  په دې اړه چې آيا افغانستان په ک:پراختيا ادارهملګرو ملتونو د د 

خو زه فکر کوم . نو موږ بايد د دغې اصطالح په کارولو کې ډير محتاط و اوسو. راځي بيال بيل اټکلونه دی

نو دا هڅې لکه د ملی ساحې پر . چې دلته موضوع د غربت را کمول دی نو له دې کبله اوضاع ډيره جدي ده

زه د کندهار د ماډل .  يوه اميد بخښونکی الره ده او هغه الره ده چې ثابته شوې دهاساس پراختيايې پروګرام، دا

هغه ټينګار چې ما غوښتل و وايم څرنګه . مثال استعمالوم، خو د هيواد په نورو برخو کې هم هڅې روانې دي

او پخپله يې تې شوې دي او افغانان يې مشري کوي بار اچولې شو چې په افغانستان کې ثموږ دغه الرې په ک

  . تطبيقوي چې په دې توګه موږ د غربت له جدي حالت څخه را وباسي

  

آيا هغوي بهرنيو .  ٪ خلک د خوړو فوري مرستې ته اړتيا لري۴٠تاسې ويلی دي چې : افغانستان ټايمز

  مرستو ته اړتيا لري؟ او څرنګه چې ژمې ډير ژر را رسيږي، آيا هغوي به دا مرتسې په وخت تر السه کړي؟ 

کر کوم چې له دغو موضوع  د خوړو خونديتوب يوه ستره ستونزه ده او زه ف :پراختيا ادارهملګرو ملتونو د د 

انستان واقعا غبرګونونه غوښتل شوی دی او افغ. ګانو سره هم په نړيواله او هم په داخلي کچه کار روان دی

   شي هغو کورنيو ته چې د خوړ خونديتوب نه لری، ال زياتې ستونزې پيښې کړي، یسخت ژمی لري او کوال

  

ستۍ برخه د خوړو له نا خونديتوب سره مخامخ ده او بې له هو ژمی را روان او د افغانستان د خلکو يوه ورو

هم په ملي او هم بين المللی سطحه د . یی دلشکه په بحثونو کې چې موږ خپله د افغانستان له دولت سره درلود

دا پروسه روانه ده او له همدې کبله ده چې ما . مرستې غږ شوی دی چې د خوړو ضروري ايجابات پوره شي

او دا به د ستاينې وړ . يناګانو کې غږ کړی دی چې تاسو هم پوهيږي چې ډيرې مرستې ته اړتيا دههم په خپلو و

چې که چيرې د خوړو د اړتيا دغه ستونزه حل څخه  او هم له نورو هوي هم د ملګرو ملتونو له نمايندګيو څخ

  . کړی شي
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 د کندهار د ماډل په اړه زه غواړم پوه شم چې تر کومه حده هغه د اساسي موخو ځواب ويالی شي؟ لکه :ايرنا

د بيلګې په ډول که په . تونه شتهاو حتی د سياسي ژوند په اړه شباهچې په افغانستان کې د ټولنيز اقتصادي 

  . ې وزلی دی نو همدغه شان حالت په بدخشان کې هم دیعمومي صورت سره د کندهار وګړي ب

  

د کندهار ماډل دکليوالو ټولنو د شوراګانو د ظرفيت په جوړولو کې کار  :پراختيا ادارهملګرو ملتونو د د 

په کليو کې تاسو امنيتي او د پرمختيا په اړه . د دې سربيره موږ په کليو کې د وګړو سره کار کوو. ورکوي

. ه مرسته وشي چې دغه پروژې پلې کړيرخلک منظم کړای شي او ورس، نو څنګه د هغو کليو ئانديښنې لر

زه فکر کوم دا منل شوې ده چې دغه پروسې کار ورکړی دی او خلک په دې توانيدلی دی چې د ځينو 

دغه ډول د کار د طرز څخه د افغانستان په نورو سيمو کې هم . زيربنايې پروژو مسووليت په غاړه واخلي

د افغانستان په نورو سيمو کې د کار باوري طرزونه موږ د امنيت او پرمختيا د . تل شيکيدالی شي کار واخيس

موږ هڅه کوو چې دغه ډول د کار طرزونه او طريقې د افغانستان په نورو . مسالو سره په تړاو کې راولو

ربه هم د پلی سيمو کې چيرته چې د کندهار په ډول شرايط دي او د افغانستان په نورو سيمو کې د کندهار تج

  . کيدو وړ ده دغه ډول کار ترسره شي

په دې طريقه د کليو د بيا رغونې او پراختيا وزارت، د دغه مالتړ مشرتوب لري او هغه همدارنګه د ولسواليو 

د شوراګانو د ظرفيت د لوړولو لپاره کار کوي، هغه پالنونه چې ډير ضروري او د کليو د خلکو د اړتياوو ته 

دا زياتره په محلي .  دي چې د کليو خلک د دغو پروژو مديريت په غاړه اخليهدا هغه ّڅ. وړويځواب وايې ج

  .مالکيت، مشرتابه او تر ټولو زيات د افغانستان د حکومت په رهبرۍ پورې تړاو لری

  

وښ يو چې دغو طريقو کار ورکړي دی او غواړو چې د کليو د بيا رغونې او پراختيا د وزارت د موږ ډير خ

غو هڅو مالتړ وکړو چې د ولسواليو د اسمبليو د جوړولو په برخه کې يې ترسره کوي چې په دې توګه ښې ه

د دې سربيره د دغه ډول کار په نتيجه کې د کارونو او عوايدو د زياتيدو . ه په الس راشيخنتيجې ور څ

 او د کليوالو ټولنو عمومي دا پر کورنيو ښه اغيزه کوي او د هغوي اقتصادي معيشت. امکانات رامنځته کيږي

  . اقتصادي حالت ورسره ښه کيږي

  

له خوا ) دبليو اف پي( پروګرام خوراکی د نړيوال – چې تاسې نن يادونه وکړه ی شمېرې هغ :آريانا ټلويزيوند

شمېره و خلکد  او وايي چې د بې وزلۍ تر کرښې الندې –هم ذکر شوې وو، خو د افغانستان حکومت دا ردوي 

   ټيټه ده؟،شوې وهياده تر کومې اندازې چې د ملګرو ملتونو له خوا 

خو . هغو احصائيو په اړه راز راز تحليلونه تر سره کېږيزما په نظر دلته د  :پراختيا ادارهملګرو ملتونو د د 

په يو ډول نه په يو ډول له په افغانستان کې نن سبا خلک . مونږ بايد په احصائيوي اړخ باندې ټينګار و نه کړو

.  سره به مخامخ ويه مصؤنيتاو په افغانستان کې ډيری خلک د خواړو د ن. تمنۍ سره مخامخ دييسفقر او ن

 چې په افغانستان  مسلهپه دې وتوانېږو چې يوازې د بې وزلۍ پر مسئله او پر دېبه من يم چې مونږ زه هيله 

ځکه چې دغه موضوع . کې مونږ څرنګه کوالی شو چې د بې وزلۍ او خواری کچه ټيته کړو، ټينګار وکړو

غواړم چې په دې ټکۍ زه .  او د امنيتي ځواکونو پياوړی کولنور ډير اړخونه لري، لکه د امنيت خوندي کول
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باندې ټينګار وکړم چې  د لومړيتوبونو د رسيدګۍ په هکله مونږ او د افغانستان حکومت، سره ډير ګډ او ورته 

 سره په موازی مونږ له افغانستان حکومت سره په دې موضوع تفاهم لرو چې د نورو لومړيتوبونو. درېځ لرو

د نورو موضوعاتو په اړه لکه دا چې مونږ څرنګه . شيبايد مبارزه وهم خواری او بې وزلۍ سره ډول د 

حکومت سره په شريکه کار وکړو، زه ويالی شم چې په حقيقت کې، مونږ د له  افغانستان دکوالی شو چې 

 سره افغانستان ګټی اخيستلوافغانستان د حکومت تر مشرۍ الندې کار کوو، او هڅه کوو چې د دغو پانګو په 

 کړو، تر څو خلک پخپل کورنۍ، یندنې، او د عايداتو د السته راوړنې زمينې برابر، کارمودندوخلکو ته د 

دغه موضوع ډيره مهمه ده، او . کلېوال، او د خپل د ولسوالی په اقتصادی چارو کې مثبت بدلون محسوس کړي

  .ف نشتهپه دې چې يو ان دي پي څه کوي، او دبليو اف پي څه کوي او لومړيوتوبونه کومې دي هيڅ ډول اختال

دجه چې هغه بو. تې غوښتنې کړې ديسد حکومت او نړيوالې ټولنې څه تاسې د مر: طلوع تلويزيوند 

  افغانستان نه ده چمتو کړې څو دغه مرستې ترسره شي څومره ده؟ 

  

 د خواړو د عدم مصونيت موضوع پوره جوته ده او د دې لپاره په نړيواله :پراختيا ادارهملګرو ملتونو د د 

د هغو رپوټونو له مخې چې موږ يې لرو ال زياتو مرستو ته اړتيا ده او په دې برخه کې .  غوښتنه شوې دهکچه

 د افغانستان دولت دې ته زيات ژمن دی نو ځکه زه فکر نه کوم چې د افغانستان د حکومت .زيات مالتړ لرو

د بودجو په . په دې توګه ال ډيرې مرستې ته اړتيا ده، چې دغو اړتياوو ته ځواب ووايو. په اړه څه پوښتنه وي

  . مات در کړی شمنو وروسته به معلوئ اړه زه همدا اوس هغه د ځان سره نه لرم او که چيرې تاسو غواړ

  

 زه غواړم تاسو ته ددې يادونه وکړم چې د مرستې لپاره د افغانستان د دولتی او د ملګرو ملتونو د :يوناما

 د مرستو په اړه نه دي  شی چېهموږ باور لرو چې دغه ژمنې تر سر. هموسسو له خوا ګډه غوښتنه شوې و

  .  ميليونه ډالرو ته رسيږي۴٠۴ هغه پيسې چې د دغې غوښتنې له مخې په کار دي. پوره شو

  

ريبې، بې کاری او نا امنی په اړه چې  د افغانستان د راتلونکی ژمی او د داسې ستونزو لکه غ:سبا تلويزيون

هيواد ورسره الس و ګريوان دی انديښنې څرګندې کړي، آيا تاسو فکر نه کوي چې يوه بشري ستونزه ممکنه 

  ده؟ 

 زه فکر کوم چې ټوله غوښتنه او ټولې هڅې ددې لپاره ترسره شوې چې د  :پراختيا ادارهملګرو ملتونو د د 

د دې لپاره چې ستاسو پوښتنې ته . الس او ګريوان ديهغو ستونزو کچه را ټيټه کړي د کومو سره چې هيواد 

ځواب وويل شي، او هغو کوښښونو ته چې ټول سازمانونه لکه حکومت او نړيواله ټولنې ته خوشبينی وربښي 

ي او ډاډ حاصل شي چې حکومت او نړيواله ټولنه واو د خوراکي مصونيت وضيعت د ژمی پر مهال تنظيم ک

زه به اوس د غريبۍ او بې کارۍ په هکله . هيله کوم چې پايلې به مثبتې ويزه . دې مسلې ته ځواب وايې

خبرې وکړم، موږ ټول د يو ان ډی پي په شمول دې کار ته ژمن يو، موږ دخپلو بيال بيلو پروژو له طريقه د 

 که څه هم چې په ژمی کې به د ظرفيت د جوړولو له. سيمو پر بنسټ د پروژو په شمول هر کار ته تيار يو

منو نزالرې د مرستو برابرول د هڅو له الرې ستومن کار وي او همدارنګه بايد ډاډ حاصل شي چې په ستو

ښه کار . شرايطو کې بايد خلک مرستو ته الس رسي ولري که څه هم چې دا مرستې په ژمی کې برابرې شي
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نو له خو څه پر مخ به دا وي چې دا مرستې د حکومت له خوا پر مخ يوړل شي، که چيرې دا مرستې د ټول

. يوړل شي، هغوي به سرچينو ته الس رسي پيدا کړي او کوالی شي خپل پرمختګ په خپله پالن او تنظيم کړي

د هغه موډل په هکله چې موږ خبرې کو هغه د سيمې پر بنسټ د پراختيا موډل دی، او له دې الرې کيدای شي 

د ټولو ستونزو په هکله ځواب ارايه نه کړي، دا کيدای شي دا موډل . ځينو مهمو مسلو ته ځواب وويل شي

  . موډل بايد د دې هڅو په هکله زياتې هڅې الرې ته واچوي ترڅو موږ په دې ستونزو غالب شو

  

 کيدای شی تاسو د افغانستان د وګړو په هکله چې د غريبې د کرښې څخه ټيټ ژوند کوي، معلومات :زينهوا

  د افغاسنتان د تير کال سره پرتله کوي؟  ، يوان ډي پي څرنګه دائراکړ

  

 ٪ وګړي د غريبې ۴٢د دقيقو شميرو په حواله، پوهيږو چې د افغانستان  :پراختيا ادارهملګرو ملتونو د د 

که اوس موږ د دی مسلې د غذا د مصونيت اړخ په پام کې ونيسو، نو . ورته ستونزو سره الس او ګرويان دی

زه هيله کوم چې دا معلومات د غريبۍ او . و سره مخ دي ميليونه افغانان د غذايې مصونيت د مسل۵بيا نږدې 

اوس چې موږ د شميرنو په هکله خبرې وکړي، تاسو د غريبۍ د . غذايي نه مصونيت په هکله بسنه وکړي

کچې د اهميت په راټيټولو پوه شوی، د غريبۍ د کچې راکمول افغانانو ته د زياتې سوکالۍ د راوستلو الهام 

 کليواو او شهري سيمو کې او دا به په افغانستان کې د بيال بيلو امنيتي وضعيتونو په خاص ډول په. ورکوي

  . سره ارتباط ولري

  

 ٪ افغانان د غذا د ١٨ ٪ افغانان د غذايې نه مصونيت د ستونزو سره مخامخ دي او څه نا څه ٢٠ نږدې :يوناما

 ميليونو وګړو د ٢٠ارقام د  ٪ وګړي جوړوي او د ۴٠موسمي کمښت سره مخامخ دي چې په ټوليز ډول 

 ميليونه افغانان چې په دايمې توګه غذايي مرستو ته اړتيا ۵موږ ويالی شو چې نږدې . ارقامو سره برابر نه دي

لري او د نړيوال خوراکي پروګرام او د ملګرو ملتونو نورې نمايندګۍ هڅه کوي چې د دوي سره مرسته 

 .دا ډير حياتي دي. ولو کې له دقت څخه کار واخليزه هيله کوم چې د ارقامو او په کار. وکړي

 

په دې اړه به د يوناما .  شوهه نن سهار مونږ خبر شو چې يوه بهرنۍ ښځه په کابل کې ووژل :امريکا غږد 
  درېځ څه وي؟

خو .  شوې دههمونږ هم د دې رپورټ نه خبر يو چې ګوندې يوه ښځه نن سهار د کابل په ښار کې وژل :يوناما
  . مونږ تر دې دمه پورې په دې اړه نور معلومات نلرو

 ٪ افغانان د غربت تر کرښې الندې ژوند کوي، آيا کله به دا بيوزلۍ پای ۴٢دا حقيقت چې : شمشاد تلويزيون

  ته ورسيږي او ستاسي په فکر بايد څه وشي چې هغوي نور تر دې حالت الندې رانشي؟ 

  

 زه فکرکوم هغه څه چې بايد زموږ هدف وي دا دی، چې - ډيره ښه پوښتنه:پراختيا ادارهملګرو ملتونو د د 

ه چيرې  ٪ بيوزلي هر څومره ژر چې امکان وي را کمه کړو؟ اوس نو ک۴٠موږ څرنګه کوالی شو چې دغه 

چې غربت په چټکۍ سره کمه شي، موږ کوالی شو د افغانستان ځينې تجربې  يتاسې هغو چانسونو ته وګور
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 پورې د افغانستان د ودې کچه ښه لوړ وه او هغه د دې له کبله وه چې د بيا ٢٠٠٧ تر ٢٠٠٣ه ل. هم وکاروو

په کار ګومارنه مخ په زياتيدو وه، خو په . رغونې او اقتصادي پراختيا ډير شمير فعاليتونه په جريان کې وو

 اساس انکشافي هغه تجربه چې موږ د ساحې پر.  په پيل کې يو څه زيانمنه شوې ده٢٠٠٨ او د ٢٠٠٧

ورته پروژو کې لرو، زه فکر کوم د غربت راکمولو نوښت په واقعي توګه پروګرام يا پروژو او نورو 

زياتيدای شي که دا په نظر کې ونيسو چې خلک پخپله چمتو دی، چې د خپلو هڅو په عملي کولو کې مشرتابه 

  . په غاړه ولري

هغه څه چې . نو کې به موږ و توانيږو چې دافقر را کم کړوزه قاطع شمير نه شم در کوالی چې په څومره کلو

زه تاسې ته ويالی شم دا دی، چې د هغو طريقو او نوښتونو سره چې زموږ له تجربو سره او همدارنګه دافغان 

حکومت د څو تيرو کولنو له تجربو سره په کار لويدلی دي او دی حکومت تجربي تر السه کړي دي، په 

  . لۍ راکمول امکان لریافغانستان کې بيوز

هغه سرعت چې د بيوزلۍ په راکمولو کې الس ته راتالی شي، دا يو داسې شی دی چې موږ بايد ډاډمن شو 

افغانستان يوه ډيره اميند بخښونکی . چې کومې زيرمې چې موږ لرو په زياتيدونکې توګه خلکو ته ورسيږي

ه څرګند ډول ټاکل شوی په هغې کې هدفونه پ. اتيژي دهستراتيژي لري چې هغه د افغانستان د ملي پراختيا ستر

.  ٪ راکم شي٣ريزې پراختيايې مرامونو ته وکتل شي هدف دا دی چې غربت په کال کې لږ تر لږه که د ز. دی

څه چې ما غوښتل و ويام دا و، چې که . که چيرې دا کار وشي نو دا ال د مخه زمږ د پالن سره سم کار شوی

 زيرمې سره رايو ځای کړو چې ال د مخه يې وعده کليوالو ته په کليو کې ورکړی شوې موږ وکوالی شو هغه

ده، او يا هغه کلی چې په مرکز کې دی، لکه دساحې پر اساس پراختيايې پروګرام چې دا کار کړي دی چې 

 زياتيدای هلته د محلي سطحې په پالنولو باندې او د دغو زيرمو په مديريت باندې، نو د غربت راکمولو سرعت

  . شي

  

 آيا تاسو کومه عمومي ارزونه ترسره کړي او کوم واليتونه مو د لومړيتوب پر اساس :تلويزيونراديو ملی 

  . پيژندلی ترڅو د هغوي ستونزو ته ځواب و واياست، که چيرې ځواب هو وي نو هغه کوم واليتونه دي

  

پر بنسټ او نورو پرورګرامونو په هکله يو  زه به د يو ان ډی پی د سيمو  :پراختيا ادارهملګرو ملتونو د د 

که څه هم چې موږ ټولو واليتونو کې حضور لرو، . موږ په زياترو ولسواليو کې فعاليت لرو. مثال در کړم

موږ همدارنګه د ځايې چارواکو او ټولنو د ظرفيت سره سم کار کو څو پراختيايې پروژې په غاړه واخلو او 

د سرچينو د برابرولو په حواله، سرچينې د پروژې د . و د بل سره توپير وکړيکيدای شي دا د هيواد په کچه ي

. يوې برخې په حيث برابرې شوی خو د پيژندل شويو پروژو پر اساس په بيال بيلو ولسواليو ويشل شوی دی

له زه فکر کوم چې دا د ټولو واليتونو د مسلې سره تړاو لر ي خو په عين حال کې د هغه ظرفيت په اړه چې 

موږ نيت لرو چې دا هڅې نورې کړندې کړو ترڅو دغو سيمو ته نورې . مخکې دلته موجود دی هم تړاو لري

  . مرستې ورسيږي، دا هغه څه دی چې موږ يې په راتلونکو مياشتو او کلونو کې د کړو هوډ لرو

 


