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 د افغانستان په شمال ختيځ کې د سيالبونو په اړه نوی معلومات
  

نو له خوا د  نا دولتي سازمانوود افغانستان په شمال ختيځ کې د سيالبونو ارزونه او د افغاني چارواکو او نړیوال
 . دوام لريبشري مرستې د ویش لړۍ

  
 او ې سيالب ځپل٣١٩ولسواليو کې ، دوشي، نهرین، او جلګه  د بغالن والیت په پلخمري:په بغالن کې

 .ی دي  په ګوته شوې کورنۍدونکېنزیانم
په داسې حال کې چې د .  خواړه او نورې بشري مرستې تر السه کړې کورنيو۴٠٠ کې د جلګه په ولسوالی

ای  افغانی ورکړ١٠٠٠٠ کورنۍ ته رنېو ته نقدي مرستې شوي دي چې هرې کو٢٠٠خنجان په ولسوالی کې 
 او هد اړتيا وړ سرپنا، و چې خپل کورونه یې له السه ورکړي کورني۵١د جلګه په ولسوالی کې  .شوي دي 

 ، او بشکېترپالونه کې خيمې، کمپلې، د پخلنځې سامانونه، پالستيکې چې په هغو. نور توکې تر السه کړل
 افغانی ٢٠٠٠ کورونه زیانمن شوي وو، د هرې کورنۍ پر سر  کورنيو ته چې د هغوي٣۵١او . شاملې وې

  .ېنقدي مرستې وویشل شو
  

و  کورنې١٨٢٨ او په بشپړه توګه له السه ورکړي دي خپل کورونه يو کورن١٣۵۴ :د تخار په واليت کې
 خپل ځانونه له السه ورکړل، او د آبياری و کسان٢٠په مجموعي ډول . ول زیانمن شوي ووکورونه په جزئي ډ

  ). تشکيلوي٪٨٠ ووچې د آبياری سيسټم د زیربنا( کانالونه ویجاړ شوي ١۴۶
 له  شاو خوا څاروي٢٩۶٩یجاړ شوي او د  واړه پلونه و۵۴او  زراعتی ځمکې تخریب شوي، ه جریب١٧٩٩

 .منځه تللی دی
  

اوونيو په ترڅ کې بېرته ترميم  فيصده د تېرو دوو ٢۵ - ٢٠بياری د تخریب شویو کانالو خو له نيکه مرغه د آ
  . د مرستې په توګه پر خلکو ویشل شوی دی ميليونه افغانۍ٣. شوي دي 

مش، ینګی کال په ولسواليو کې  او د تخار په مرکز تالقان ښار کې له سيالبونو  کورنی د چاه آب، اشک٣٠٠د 
په تخار کې .  کاري شوي دي او کانالونه پاک دي  د ګبيون بستې ورکړل شوي۴۵٠او . څخه زیانمن شوي دی

 .یتخمونه ویشلي  د د سيالب څخه زیانمن شوو پر کروند ګرو 
  

 د الرې د  د هغې ولسوالۍ. کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي٨٠ې م په ولسوالی کر د ج:  په بدخشان کې
.  شوهتو رسولو پروسه له ځنډ سره مخامخغې ولسوالې ته د مرس له امله د فيض آباد د مرکز څخه دبندېدو

 ټنه اوړه ٢مونږ هيله کوو چې نن ورځ به هغو زیانمن شوو کورنيو ته خېمې کمپلې، پالستيکې شيټونه، او 
  . ورسوو

  
 او د کليو د بيا رغونی.  کوره په بشپړ ډول سره تخریب شویدي٢١ په کلی کې ټول ټال اد فيض آباد د خان آغ

هيله ده . دی  بستی د متاثره شویو کورنيو سره تعهد کړی٢١ او د کورنيو  خيمو، کمپلې٢١پراختيا وزارت د 
 له وخته په کار پيل کړی او د بهارک او د نړیوال خوراکی پروګرام یو بلدوزر ال. دغه مواد سبا ته ورسيږی

 نيټه یو اسکواتور هم ٢۶ کال د می د مياشتی په ٢٠٠٩فيض آباد تر منځ الره پاکوي او تمه کيږی چې سبا د 
 ولسوالی د فيض آباد د والیتی مرکز ١۶خو ال ډیر زیات کار پر مخ پروت دي ځکه چې . رسيږیوسيمی ته 

  . سره اړیکه نه لري
 

نږدې .  کورنۍ زیانمنې شوې دي۶٣٢علي آباد، خان آباد او امام صاحب په ولسواليو کې نږدې  د :کندز
 څاروي وژل شوي ٨٨٠۴ باغونه له منځه تللي دي  او نږدې ۶٠ جریبه کرنيزه ځمکه زیانمنه شوې، ٢٩١٢١

  . دي
  

د اوبو لګونې د ) عادل امریکایې ډالرو م٨٠،٠٠٠د ( ميليونه افغانی۴ د دغو سيالبونو پرمهال نږدې :مرستې
  . جوړښت د بيا رغولو لپاره اختصاص شوې دي

  
، او یو این ایچ سی آر د زیانميدونکو کورنيو سره د ٣٠٠ بستې، یونيسف ١۵٠ای آر سی اس د مرستو نږدې 

په هره مجموعه کې کمپلې، د پخلنځي سامان آالت، مرتبان، پالستکي ترپالونه او .  بستو مرستې کړې دي١٠٠
  . ۍ شاملې ديکيږد
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    ميليونو امریکایې ډالرو تمویل١١٢ د جوړولو لپاره د و سړکوني کليوالدپه افغانستان کې 
  

د ملګرو ملتونو د پروژې خدمتونو لپاره دفتر د سړکونو جوړولو یوه درې کلنه پروژه پيل کړې ده څو د هيواد 
  . ړي کيلومتره دوهمه او دریمه درجه سړکونه جوړ ک٢٠٠٠په کچه نږدې 

  
 ميليونه امریکایې ډالرو پروژه چی د نړیوال بانک له خوا تمویل شوې ده ، دا به د ترانسپورتي ١٢٢د 

لګښتونو په راکمولو او د وخت د سپمولو په برخه کی مهم ګام وی، دا به د افغانانو لپاره کاری فرصتونه 
  .ياوړی کړیرامنځ ته کړی، سوداګری به وده وکړی او په پای کی به ملی امنيت پ

  
 کال راهېسي کليوالو سيمو ته د الس رسي ملي پروګرام، چې د یونوپس له خوا یې مالی مرسته شوی ٢٠٠٢له 

 کليو متره ٩،۴١٩او د کليو د پراختيا او بيارغونې د وزارت د عامه کارونو له خوا پلی شوی، ټول ټال 
الی سيمې یو له بل سره نښلولې، چې په  والیتونو کې یې کليو٣۴سړکونه یې جوړ کړي دی، چې په ټولو 

افغانستان کې د کليوالو ټولنو لپاره د کال په اوږدو کې بنسټيزو خدمتونو او امکاناتو ته الس رسي یې  غښتلي 
  . کړی دی

 ميليونو کاری ورځی او اړو افغان وګړو لپاره یی د ضروري معيشتونو زمينه ١٢٫۴نوموړی پروګرام د 
  . برابره کړې

 کليو متره په سرک پورې اړونده ٧٣،٠٩٧ هوایې ډګرونه او ١۴ پلونه، ۶۶ګه نوموړی پروګرام همدارن
  . جوړښتونه، لکه لښتي او استنادي دیوالونه جوړ کړي دي

  
، د خړوبونې د سيستمونو، د اوبو او روغتيا پالنې د د رامنځ ته کولو د هڅو په لړکی دغه پروګرام د استخدام 

  .  دي ټولنې الزمي زیربناوې جوړې کړيو کلينيکونو په ګډون پروګرام دامکاناتو، ښوونځيو ا
  
  

د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کميشنري، د کډوالو لپاره د ناروي د شورا په مشارکت له افغان 
  بېځایه شویو وګړو سره د خپلو ځمکو په ترالسه کولو کې مرسته کوي

  
 کال کې د معلوماتو او حقوقي مرستې د ٢٠٠٩ کميشنري تمه لری چې په د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي

 افغانانو سره مرسته وکړي، ١۵٠،٠٠٠مرکزونو له الرې د معلوماتو او حقوقي خدمتونو په برابرولو سره له 
 هغو کليدي مسلکي کارکوونکو سره، چې په افغانستان کې په رسمي او ٢٠٠او همدارنګه لږ تر لږه له 

 .  حقوقي سيستمونو کې پر کار بوخت دي، د ظرفيت په جوړولو کې کومک وکړيغيررسمي
  

مرستو د مرکزونو د الرې د حقوقی د ) ٢٠٠٩(د راستنيدونکو افغانانو د شميرې په پام کې نيولو سره سږ کال 
و نيول شي چې په دې کې د سرحد څخه د تيریدبه و کسانو د معلوماتو قضيې ثبت او تر کار الندې ۵٠٠٠

  . راتيریدو مسله هم شامله ده
  
 قضيو په برخه کې مرسته شوې حقوقی ۴٠۶۶ کال تر پایه د ټول ټال ٢٠٠٨ کال د مارچ څخه بيا د ٢٠٠٣د 

چې په دې کې د ارجاع او استولو او د تحفظ لپاره د مرستو د ملحوظاتو په پام کې نيولو سره چې غير دولتي 
د ځمکې او . ي ادارو سره د هيواد په کچه تماس نيول شوی دیموسسو، د ملګرو ملتونو موسسو او دولت

ملکيت شخړې هغه ستر خنډونه دي چې د بيځایه شوو افغانانو لپاره د هغوي د راستنيدنې په الر کې واقع دي، 
  . ثبت کيږيپيښي  پورې د ځمکې ٨٠٠ څخه تر ۶٠٠سره هر کال د پالوی د ناروي د کډوالو د 

  
 کال کې به د ناروي د کډوالو د شورا د حقوقي مرستو څخه برخمن شي د ٢٠٠٩ه د هغو کسانو شمير چې پ

  . تنو ته به ورسيږي۴٨٠٠ل له مخې اټک
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  په ښوونځيو کې د ماشومانو لپاره د څښاک پاکې اوبه 
  

 وبو څخه زرو په شاوخوا کې زده کوونکي د مصونه او پاکو ا۶٠د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو د الرې د 
   . ديمستفيد شوي

  
د پاکو اوبو برابرول د ښوونځيو د بيا رغونې او جوړونې په الر کې نه یوازې د کار مرکزي برخه ده بلکې د 
دې سره دې د موجوده زده کوونکو په زیاتوالی کې هم مرسته کړې ده، دا چې روغ ماشومان په دې برخه کې 

  . فعال برخه وال دي
  

ې د ملګرو ملتونو د پروژو د مالتړې سازمان یونوپس له خوا یې مالتړ کيږي، د د کابل د ښوونځيو پروګرام چ
 ماشومانو لپاره یې د کابل په کچه د څښاک پاکې اوبه باوري کړي دي او دا چې ښوونکي ۶٠٠٠٠ښوونځيو د 

  . ددې تایيد کوي چې د حاضرو ماشومانو شمير په دراماتيکه توګه پورته شوې دی
  

ونځي د نوو اسانتياو څخه لکه برقي پمپونو ، ژورو ځاګانو څخه مستفيد شوي دي چې دغو په کابل کې اوه ښو
ژورو څاګانو د څښاک اوبه په مصونه توګه راویستل کيږي چې هغه د لنډو څاګانو د هغو اوبو څخه مصونه 

دي چې دي چې ورسره صنعتي کثافات او باکتریا یوځای کيږي، همدارنګه د اوبو زیرمې ورته جوړې شوي 
  . هلته اوبه د هر ډول ککړتيا په مقابل کې پاکولې شي

  
د البراتوار ټيسټونو دا تایيد کړې ده چې د اوبو کيفيت د روغتيا د نړیوال سازمان د معيارونو سره سم چې د 

  . اوبو و ورځنۍ کارونې په برخه کې دي
  
  

   ې دهد پخوانيو جنګي کسانو د بيا یو ځای کيدنې د مالتړ پروژه بشپړ شو
  

نن ورځ د ملګرو ملتونو پرمختيایې پروګرام د پخوانيو جنګي کسانو د بيا یو ځای کيدنې د مالتړ د پروژې د 
 سلنه ٢٠ سلنه نارینه او ٨٠( کارکوونکي ١٧٠۵٧د دغې دوه کلنې پروژې له الرې . بشپړیدو اعالن وکړ

په مرکزونو کې چې زیاتره د هيواد په  د کار د خدماتو ١٠ پخواني جنګي کسان په ۴۴٧١چې هغو کې ) ښځينه
  . سيمه یيزو مرکزونو کې وو ثبت شوي دي

  
ددې سربيره . ينه کسانو ته د کار امکانات برابر شوي دي ښځ١٣۶٨ نارینه او ٣٧٣٧د دغې شميرې څخه 

 د پروژو مستفيدینو د مهارتونو بيال بيل روزنيز پروګرامونه دایر شوي دي چې په هغو کې تخنيکي او ۶٨۵٣
مسلکي روزنه شامله ده چې پخوانيو جنګي کسانو او د هغو د کورنيو غړو ته ورکول شوې ده څو چې د کار 

  . لريالزم مهارتونه و
  

درلودونکو او پخوانيو جنګي  د دې ترڅنګ چې د کارموندنې او بيا یو ځای کيدنې خدمتونه عالقمندو کار
 عالقمندو کار درلودونکو د کار لپاره د غوښتن ليک د ٢٠۴٠ټال  کسانو او د هغوي کورنيو ته برابریږي، ټول

نګليسي ژبې ابتدایې روزنې ته حاضر  کسان د ا۴٩٣ورکولو د روزنيز پرورګرام څخه ګټه اخيستې ده او 
  .  سلنه یې ښځينه کار درلودونکی و۶٫٨٢شوي دي چې د هغو څخه 

  
  . دې امکان برابروي چې د کار په مارکيټ کې شامل شي دغه ډول روزنيز پروګرامونه د زده کوونکو لپاره د

  
  . ئتر السه کړد ال زیاتو معلوماتو لپاره په دې برخه کې د څنګ له ميزه معلوماتي پاڼه 
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  : د پوښتنو او ځوابونو برخه

ې چې سيالب ځپلو ته ځانګړې شوې په دې وروستېو کې داسې ګنګوسه ده چې ځينې مرست: نور ټلويزيون
  ، په عادالنه توګه نه دي ویشل شوې، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟يو

ستې موجوده توکې باید په عادالنه او دا یوه کليدي او مهمه موضوع ده چې د مر :]يوناما [عليم صديق
  . منصفانه توګه پر هغو خلکو چې د طبيعي حوادثو لکه سيالبونه او زلزلې څخه متاثر کېږي وویشل شي

چېرته چې ممکن وي، د ملګرو ملتونو موسسې غوره ګني چې مرستې نيغ په نېغه هغو خلکو ته ورکړي چې 
خو کله داسې وختونه هم شته چې . ه تر ټولو زیات اړتيا لريباید ورته ورکړل شي، او هغو ته چې مرستو ت

هلته تقاضا دا ده چې دغې مرستې باید د محلي نادولتي موسسې او یا دولتی چارواکو له الرې خلکو ته 
او د ملګرو ملتونو له هره ممکنه هڅه کېږي ترڅو دا یقينی کړي چې هغه کسان چې مرستې ته . ورسېږي

او که چېرې داسې پيښې شته چې دغې مرستې په نابرابره توګه . ستې برخمن کېږياړتيا لري له دغې مر
ویشل کېږي، نو دغه موضوع مونږ ته اطالع راکړل شي او مونږ رسنۍ هڅوو چې دغسې موضوع ګانې 
وڅيړي او دهغې بيلګې خلکو ته وړاندې کړي تر څو مونږ وکوالی شو د محلی چارواکو سره دا موضوع 

  .تعقيب کړو

خځلې د هلمند هستوی د کابل ويکلي په جريده يو راپور خپور شوی و چې ځېنې لويديځ هېوادونه خپل  :رناای
اونډي هيوادونو ته ګاو کندهار په ولسواليو کې ښځ کړي چې هغه او د هغو اوبو ککړتيا سبب ګرځي چې 

   کوم معلومات لري؟  آيا ملګري ملتونه په دی هکله.بهېږي، او ايرانيان او افغان ترې متاثر کېږي

زه وړانديز کوم چې تاسې دغه خبره د افغانستان د . زه په دې اړه کوم معلومات نه لرم :]يوناما [عليم صديق
. ښايي چې دوی د دې ځانګړۍ مسألې په اړه معلومات و لري. شريکه کړيچاپېريال ساتنې ملي ادارې سره 

  .خو مونږ په دې اړه کوم معلومات نه لرو
  

 افغاني ٣٠٠ نږدې  څخه راپورونه راغلي چې د لنډي کوتل او خيبر ایجنسي:ستان ملي راډیو تلویزیوند افغان
په دې هکله ستاسو نظر څه . دلته ستونزه ده او امنيت هم ښه نه دی. کورنی بيا د کور ستنيدو ته اړې شوې دي

  دی؟ 
  

کله هم د لنډي کوتل او خيبر ایجنسۍ په افغانان هيڅ: عالي کميشنرۍفرهاد، د ملګرو ملتونو د کډوالو نادر 
 کلونو په لومړیو مياشتو کې ترسره شوه، ٢٠٠٧ او ٢٠٠۶د ثبت کولو لړۍ د . سيمو کې نه و راجستر شوي

سيمو کې سرحدی نو له دې کبله موږ داسې انګيرو چې په .  راجستر نه شول په دی سيمو کیخو هيڅوک هم
موږ باور لرو د هغو راجستر شویو . شوی افغانان موجود نه وه کی هيڅ رسمي ثبت FATAپه ځانګړی توګه 

زموږ غوښتنې ډیرې . افغانان لپاره چې موږ یی د ساتنې لپاره مسوول یو، په دغو سيمو کې نه اوسيږي
موږ د پاکستان د حکومت څخه غواړو چې ثبت شویو افغانانو ته د رضاکارانه راستنيدو یا د : روښانه دي

د پاکستان حکومت پخوا دغه اصل ته غاړه . کې د ځای پر ځای کيدو د انتخاب حق ورکړيپاکستان په دننه 
  . ایښي

زه غواړم په دې پوه شم چې د دې خلکو د نه راجستر کېدو سبب څه و؟ آيا دوی خپله نه غوښتل چې  :پژواک
  راجستر شي او يا د دوی راجستر کول له پامه غورځول شوی و؟

 کال د ٢٠٠۵که چېرې ستاسو په ياد وي، په  :ونو د کډوالو عالی کمشنرینادر فرهاد، د ملګرو ملت
 کال کې شاو خوا ٢٠٠۵په . افغانستان او پاکستان په پولو کې د کډوالو کمپونه د ناامنی له امله وتړل شول

 يا او ټولو افغانانو ته دو چانسونه ورکړل شوې وی، چې يا افغانستان ته راشی او.  کمپونه تړل شوی وو٣٢
  .د پاکستان په دننه کې بل ځای ته واړوي

 په سر کې پيل شو، او همدا سبب و ٢٠٠٧ او ٢٠٠۶او همدارنګه د کډوالو د نومونو د ثبتولو پروسه هم د 
او دا احتمال شته چې ځينې افغانان لندی کوټل او . چې په قبايلی سيمو کې کومې نوم ثبتونې تر سره و نه شوه

  . ويخيبر ايجنسي ته راغلی
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کړم چې آيا دوی د راجستريشن کارډونه په الس کې لري او آيا دوی اوس هم په لنډي ټينګار وزه غواړم چې 
نو هلته مونږ پاکستان حکومت څخه غوښتالی شو چې هغوی ته د داوطلبانه بېرته . کوتل کې ژوند کوي

  .ستنېدل او يا هم د پاکستان په دننه کې بل ځای ته د تګ چانس ورکړي

ږ په دې باور يو چې که چېرته ځينې افغانان هلته واوسېږي هم، مګر دوی د راجستريشن کارډونه نه به مون
  .لري، او د افغانستان حکومت هم اوس مهال د پاکستان له حکومت سره په دې اړه په خبرو بوخت دی

  
يږي د اوسني ناوړه امنيتي  افغان کډوال چې په قبایلي سيمو کې د پولې بلې خوا ته اوس:د آزادې اروپا راډیو

حاالتو له امله اغيزمن شوي دي، ایا د دغو سيمو څخه د راستنيدونکو افغان کډوالو په بهير باندې دا اغيزه 
  لري؟ 

  
هغه امنيتي حالت چې د پاکستان د صوبه سرحد په : نادر فرهاد، د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کميشنرۍ

 کې دي نه یوازې د افغان کډوالو پر ژوند باندې منفې اغيز لري بونيراو ځينو سيمو کې لکه صوابۍ، سوات 
 ميليونو څخه زیات پاکستانيان د ١،٧دغو سيمو په محلي اوسيدونکو باندې یې هم لري، د  بلکې همدارنګه د

ه دغو خپلو اصلي سيمو څخه په تيره بيا د قبایلي سيمو څخه بېځایه شوي دي، همدارنګه هغه افغان کډوال چې پ
 افغان کډوال چې هلته اوسيدل هغه د پاکستان نورو سيمو لکه پيښور ته ١١۴٠٠٠دریو سيمو کې اوسيدل 

دې د بيرته راستنيدنې په پروسه منفی اغيزه نه . بېځایه شوي دي چې د خپلو دوستانو او خپلوانو سره اوسيږي
وي دي چې دا د تير کال په پرتله په دغه  افغان پخپله خوښه خپل هيواد ته راستانه ش٢٠٠٠٠سږ کال . ده کړې

دې وړاندوینه نه  موده کې لږه شميره ده، خو دا په دې مانا نه ده چې دغه شميره په پورته نه ځي، هيڅوک د
شي کوالی چې حاالت به د شخړې پر مهال څه وي، خو موږ دې ته چمتو یو چې په دغې وضعه کې کار 

خو موږ تر اوسه پورې دغه ډول حالت نه . ول کډوال بيرته راستنيږيوکړو کله چې په ډله یيزه او کتلوي ډ
  . دي ليدلی

  
، ئ آیا تاسو د افغانستان مرکزي برخو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه نوي معلومات لر:د فردا تلویزیون

  موږ اورو چې د باميانو او دایکندي رابطه پرې ده؟ 
  

دغو سيمو په اړه معلومات تر  څه معلومات نه لرو کله چې موږ د په دې اړه :]یوناما[نظيف اهللا ساالرزی
  .  کړويالسه کړو نو تاسو به پرې خبر

  
دغو نوو سړکونو د کيفيت په اړه پوښتنه درلودله، ځکه چې پخوا کوم سړکونه   ما د:د روز خبري آژانس

 ئلي دي، آیا تاسو کوالی شترميم شوي دي نو د یو څه وخت په تيریدو سره هغه بيا په ناوړه حالت کې راغ
  موږ ته ووایاست چې ددغو سړکونو کيفيت څه ډول دی؟ 

  
خو که تاسو .  زه غواړم چې دې ته ځواب ووایم، خو زه د سړکونو د جوړولو ماهر نه یم:]یوناما [عليم صدیق

ه تماس کې چې تاسو ته ددې باور درکړم چې تاسو د هغه چا سره پئ نو اجازه راکړئ له موږ څخه پوښتنه کو
  .  چې په دې پروګرام کې  کار کوي او د سړکونو د جوړولو او د هغو د مراقبت په اړه معلومات لريئش
  


