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امروز افتخار دارم . صبح تان بخير، من نيالب مبارز از دفتر سخنگوی يوناما هستم:  خانم ها و آقايان:يوناما
 ما در اين هفته، آقايان، جاللتمآب رحيمی وزير مهمانان.  مهمان عاليقدر را به شما معرفی نمايمکه سه

، معاون نماينده خاص سر منشی ملل متحد برای افغانستان و آقای   واتکينززراعت، آبياری و مالداری، رابرت
تان را متاثر ميسازد، صحبت خواهند لوران سيالرد از دفتر اکبر که امروز در مورد مسايل بشری که افغانس

  . کرد
  

اين پالن عمل توسط . د دادنآنها معلومات را در رابطه با بررسی پالن عمل بشری در اختيار شما قرار خواه
 در هماهنگی نزديک با دولت افغانستان طرح موسسات غيرحکومتی ملل متحد، تمويل کننده گان و جامعه

  . ا رشته سخن را به جاللتمآب رحيمی بسپارمحاال، بدون صحبت بيشتر، من ميخواهم ت. گرديد
  

  محمد آصف رحيمی
  

  به نام خداوند 
  

رای        د ب ل متح شی مل اص سرمن ده خ اون نماين ضور مع ود را ح پاس خ ب س واهم مرات ی خ ه م ست از هم نخ
ا   ارشگذ و حضور رئيس دفتر هماهنگی موسسه غير دولتی اکبر بخاطر             در امور بشری     افغانستان لی  بسيار ع

شر کمک های      اجرای    که در مورد   و مفصلی    ه         یب وده و زمين ه نم ه         تهي ه ب ی را ک ن فراخوان مل ازنگری اي ب
  هدولت افغانستان در ماه فبروری گذشتوملل متحد و موسسات غير دولتی همکاری موسسات بين المللی و 

  . بود ايجاد کردند شدهتهيه 
  

ل يمطمئن هستم که معاون نماينده خاص در اين خصوص با تفص           نمی پردازم، زيرا     گزارشمن به جزئيات اين     
  . اما من چند نکته خاص دارم که می خواهم در اين کنفرانس مطبوعاتی بيان کنم. سخن خواهند گفت

  
  . داريمگزارش نکته اول اين است که ما سه خبر خوش در اين 

  
ر از       وسط   اد  ح خبر های خوب اين است که ميزان       ه  1990 سال در     41 طول عم ان جمعيت    43 ب  سال در مي

  .  می باشدبلند رفتن سطح زندگی در افغانستان افغانها باال رفته است و اين يک شاخص واضح در مورد 
  

ر 300  به تحت2001سرانه در افغانستان که در سال  خبر خوش دوم اين است که درآمد ناخالص          ود حاال    دال  ب
  .  استنموده دالر  رشد 1000  حدود به2009 در سال 

  
شانه خوب                جات   بالخره خبر سوم اين است که حاصالت غله و ميوه          ن يک ن  امسال به مراتب بهتر است که اي

  . می باشددهاقين افغانستان برای زندگی بهتر 
  

  .  است گزارش به آن اشاره شدهه ما هم درين  هماما با بعضی از چالش های همده هم فرا راه 
  

  . ی در افغانستان افزايش يافته استشمار بيجا شدگان داخل
  .  غذايی روبرو هستندمبود موادک درصد افغانها با 31هنوز 
   از دست می دهند در افغانستان نفر جان خود را به علت بيماری توبرکلوز15000  هم ساالنههنوز

  . دنند به مکتب برون ميليون کودک افغان نمی توا2هنوز هم 
  

زارش  ن گ ان اي ایهمچن الش ه را روی وزارت  چ انی و بخصوص ف ه جه ستان و جامع ت افغان را روی دول  ف
شر  کمک های زراعت را ياد آور می شود، زيرا زراعت نقش کليدی را در تأمين پالن عمل   ا می    ب دوستانه ايف

  .  که در اين جای شک نيستنمايد
  

ال کمک های              رای انتق ره       به گونه مثال آمادگی ب أمين ذخي ت    اضطراری  و ت ذا و مصئونيت      های س راتيژيک غ
  . غذايی نيازمند افزايش توليد مواد غذايی می باشد
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  . همچنان صحت مردم مستقيمًا وابسته به رژيم خوب و غذای متوازن ميباشد
  

 در اثر وجود فقر مزمن، مردم افغانستان اکثر درامد  هنوز هم نکته مهم ديگر گزارش اين است که متاسفانه
   . اد خوراکه به مصرف ميرسانندخود را برای خريدن مو

  
د را در غذا به مصرف ميرسانند اما اين راپور  درصد عايد خو10بطور مثال، در بريتانيا مردم کمتر از 

  .  درصد عايدات خود را در مواد خوراکه به مصرف ميرسانند70 مردم افغان بيش از گزارش ميدهد که
  

 غذا مصرف ميکنند، هيچ پول باقی نميماند تا در بخش  درصد را در70اين روشن است درصورتيکه مردم 
  . مصرف نمايندو تفريحی  اجتماعی ی، معارف و فعاليت هاههای صحت، سرپنا

  
  .  بين المللی در حمايت از زراعت ميبينيمذهنيت عامهاما نکته خوب اين است که ما تغييرات مثبت را در

  
 از اعت که سه ماه قبل به جامعه بين المللی ارائه گرديدبعضی شما شاهد هستيد که چارچوب ملی انکشاف زر

  .  حمايت وسيع جامعه بين المللی را بدست آورده استيک 
  

يده نماينده خاص سر آکای اللتماب ج  همکاری دفتر يوناما به خصوص حمايت شخصهمچنان، در نتيجه 
 بين المللی و انجو ها هماهنگی و منشی ملل متحد در افغانستان، تمويل کننده گان و ساير اعضای جامعه

 و توليدات و در آينده کمک های بيشتر در سکتور زراعت. همکاری بيشتر را با دولت افغانستان نشان ميدهند
  .  به مصرف خواهد رسيدزراعتی

  
عمل بشری بصورت واضح نشان ميدهد که سکتور های اقتصادی و اجتماعی ارتباط برنامه  ره اينکهخبال

  .يک باهم دارندبسيار نزد
  

 ميان تمويل کننده گان وجود دارد تا اين پالن را  به همکاری بيشتر نشان ميدهد که نياز گزارش همچنان اين
  . تطبيق نمود

  
 معاون نماينده سر منشی و تمام تمويل کننده گان  يوناما و به خصوص از آقای رابرت واتکنزدر اخير، من از

  . تان و جامعه بين المللی برای همکاری شان  اشتراک ورزيدند، تشکر نمايمکه در اين درخواست دولت افغانس

   رابرت واتکينز

  . و از همه مطبوعاتيانی که در اينجا گرد آمده اند تشکر می کنم و از شما لوران از جناب وزير آقای رحيمی 

فعال در ششمين ماه تطبيق پالن عمل که است که ما من فکر می کنم اين قابل ذکر و يادآوری برای همه ما 
 که توسط برنامه ای است اين يک در واقع .   بدانيم که اين گزارش از چه صحبت ميکندبشری قرار داريم

 مشوره با دولت افغانستان طراحی شده است تا چهارچوبی ر سازمان های غير دولتی و د،ادارات سازمان ملل
  . يت های بشری در رابطه با نياز های خيلی مبرمباشد برای هماهنگی فعال

. بيشتر تاکيد می کنم به اين دليل که اينجا هيچگونه اجندای سياسی و جغرافيايی وجود ندارد" نياز"من بر کلمه 
از اين . همه پروژه های طرح شده در اين پالن به اين هدف است تا به نياز های عاجل مردم رسيدگی شود

بلکه اين يک چهارچوب اولويت .  تنها عبارت از ليستی از پروژه ها برای مردم نيازمند نيستگذشته، اين پالن
بندی شده است که به هدف جلوگيری از هرگونه دوگانگی و تکرار ميان همه فعاالنی که در اين کشور فعاليت 

  . از همه به آنها نياز دارند فراهم شود خدمات به آنانيکه بيشمی نمايند تهيه شده است و به اين منظور

هدف اين بازبينی اين است که ما ببينيم که طی شش ماه گذشته ما چه موفقيت هايی داشته ايم و همچنين تا خال 
من خيلی خوشحالم که اين حقيقت را اعالن کنم که . ها و کاستی بارزی را که احتماال وجود دارد شناسايی کنيم

ما تقريبًا هفتاد درصد وجوه مالی برای اين فراخوان را به دست آورده . عالی بوده استواکنش دونران خيلی 
 ميليون دالر را دريافت نموده 450 ميليون دالر بود و ما تا کنون 648اگر به ياد داشته باشيد اين فراخوان . ايم
  .اين نشان می دهد که پاسخ دونران خيلی خوب است. ايم



 
 

   ٢١/٠٧/٢٠٠٩ی يوناما  خبرسکنفران

3                        
www.unama.unmissions.org                                  

 ميليون تن 3.7که در بخش فراهم آوری مساعدت های غذايی به مردم کار می کند، برای سازمان غذايی جهان 
  .مواد غذايی فراهم نموده است

  . اما با وجود اين انکشافات مثبت يک سلسله مسائل ديگر نيز هست که من می خواهم روی آنها تاکيد کنم

 به دليل مشکالت امنيتی در کشور ما قادر نيستيم به همه مردمی که به نخست از همه طوريکه همه ميدانيد
  .لذا موضوع دسترسی به مردم در صدر اجندای ما قرار دارد. مساعدت نياز دارند دسترسی پيدا کنيم

  
از ه             يم، ني ه ده ردم اراي ه م ذا ب ای با اينکه ما بسيار خوشحال هستيم که اين قدر پول دريافت نموديم تا بتوانيم غ

اين مسئله شامل معارف، مسکن، بهداشت و حفظ الصحه می     . مبرم ديگری نيز باقی مانده که بايد مشخص شود        
  . گردد

  
ر                        ی موسسات غي ی يعن ر دولت ه سکتور سازمانهای غي ابع ب م من سيار ک دار ب سومين مسئله مهم اين است که مق

الی          واقعأ می خواهيم تأکيد کنيم که بسيا      . دولتی سوق داده شده است     ر مهم است که موسسات غير دولتی کمک م
اطق دسترسی               رين من رين و مشکل ت زوی ت ه من ه ب بيشتر دريافت کنند، زيرا اين ها موسسات غير دولتی اند ک

  . پيدا می توانند
  

سئله را بگويم              از های وجود             . در خالصه گفته هايم می خواهم سه م م ني وز ه دم، هن اد آور ش اول، طوريکه ي
 و ما از آنها می خواهيم تا به اين فعاليت ها در طی درخواست         رار نگرفته قتمويل کنندگان     مودر توجه  دارد که 

  . شش ماه آينده توجه کنند
  

ده    اه باقيمان ات يک م ا انتخاب م و ت رار داري اتی ق سيار داغ انتخاب ا در دوره ب ه م ت ک ن واقعي د . دوم، اي ا نباي م
ان پروسه                    فراموش کنيم که کسانی هستند که در نياز بس         ا و همچن ه آنه د ب ا باي يار شديد به کمک قرار دارند و م

  . انتخابات بايد توجه کنيم
  

اتی حمی خواهم از  . مسئله سوم و به احتمال مهمترين      شری در کشور می شوند              لق ال کمک های ب انع انتق ه م  ک
ا   شما همه ميدانيد که بعضی از فعالين بشری تحت حمله قرار    . درخواست کنم  گرفته و کشته شدند و آن کمک ه

ه آن           .  نرسيد نيازمندان کمک ها به   شردوستانه را ب ازه دسترسی ب ا اج امبرده می خواهيم ت ما از طرف های ن
ه تشکر از توجه شما و حاال رشت. مناطق بدهند، تا تمام مردم کشور بتوانند از اين کمک بين المللی مستفيد شوند      

 .   بدهمان ساياردخواهم به آقای لورسخن را می 

  آقای لوران سايارد 

  جاللتمآب، همکاران، خانم و آقايان و دوستان مطبوعاتی

 که منحيث هيئات هماهنگ کننده سازمان های غير  من رئيس موسسه اکبر استم .  سيالرد استنام من لوران
من در اين جا به نمايندگی از جامعه مدنی يا سازمان های غير دولتی . ين المللی عمل می کنددولتی ملی و ب
  .صحبت می کنم

به خصوص با توجه به اينکه اين روز ها حوادث عمده ای .  از اين که به اينجا تشريف آورده ايد، متشکرم
  .مانند انتخابات رياست جمهوری در افغانستان در حال روی دادن است

- اما من می می خواهم سه پيام کليدی را در رابطه با بازبينی ميان. ن نميخواهم وقت زيادی را از شما بگيرمم
  .دوره ای پالن عمل بشری به شما منتقل نمايم

همچنان يک موضوع قابل نا امن فغانستان به خصوص در مناطق اوال، آری مساله وضعيت بشری در ا
  .نگرانی است

.   ما فکر می کنيم مورد حمايت قرار نگرفته است که شايد و بايدمل بشری در افغانستان طور عبرنامه دوم،
 و به برخی از سکتور ها نيز مانند صحت نيز توجه دولتی کمترين حمايت را داشته استسازمان های غير 

  .کمتری صورت گرفته است
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ستان با چالش روبرو است و همينطور به صورت بيطرفانه و غير جانبدارانه در افغان بشری مساعدت های
  . ميباشدموضوع عدم دسترسی دوامدار به مردم نيز قابل نگرانی

ه ب ) ميليون8(افغانستان همچنان با فقر و تنگدستی شديد دست و پنجه نرم می کند يک سوم جمعيت اين کشور 
 خصوص طبقه آسيب پذير را هرساله حوادث طبيعی رخ می دهد و مردم را به. کمبود مواد غدايی مواجه است

  .منطقه را متاثر ساخته است% 40منازعه هنوز در افغانستان ادامه دارد و تقريبًا . متضرر می سازد

  . تقويت واکنش بشری نيازی است غير قابل انکاربلی درين حالت

ردد و دوم يکی اين است که توجه مقامات دولتی و جامعه جهانی جلب گ: پالن عمل بشری دو هدف عمده دارد
  .جمع آوری منابع مالی به خاطر رسيدگی به وضعيت بشری موجود و تخفيف آالم مردم است

ما به اين نيازمندی ها چگونه رسيدگی می کنيم؟ در رسيدگی به نيازمندی، تا جايی که به تشريح استراتيژی 
می شود، حکومت نقش های دراز مدت برای از بين بردن فقر و پاسخگويی به حوادث طبيعی مکرر مربوط 

دوم سازمان ملل از طريق دفاتر گوناگونش يک شريک عمده حکومت برای فراهم . اساسی را بازی می کند
يک فعال عمده ديگر نيز وجود . نمودن مساعدت های بشری و حمايت از استراتيژی های درازمدت آن است

و آن عبارت است .  بدينسو مورد حمايت قرار می دهد1961 واليت از سال 34دارد که جمعيت کشور را در 
  .از جامعه مدنی يعنی سازمان های غير دولتی

  
رو هستند   موسسات غير دولتی که مردم را حماي     ده روب ا     . ت می کنند با چالش های عم ن ج م در اي سئله مه دو م

سته است                   ... است سئله امنيت واب ه م ال می خواهم          . اول آن دسترسی به مردم و دليل آن هم عمدتأ ب ه مث ه گون ب
ه     که  شده اند کارمند مدد رسانی کشته38يک رقم به شما بدهم، از آغاز امسال تا کنون          5به صورت متوسط ب

ردازم       . ميرسددر هر ماه    کشته   ه پ سئله ب ه امنيت آسيب       : من نمی خواهم به جزئيات اين م ی ک ا يکی از داليل ام
شری را پذير می شود اين است که آنها نمی توانند      راردادی         فعالين ب ا ق سلح ي رو های م د ني الين مانن از ديگر فع

  . های خصوصی تشخيص بدهند
  

ردم            موسسات غير دولتی از يک ستراتيژی        ط از م د، بلکه فق د    نظامی حمايت نمی کنن ل    .  حمايت ميکنن أ نق لطف
دنی   .  هاست  من نمی گويم که جامعه مدنی مخالف نظامی  . قول من را در اين ارتباط به اشتباه نگيريد    ه م جامع

رد               .  نظامی است   برنامه های   و نه برخالف   طرفدارنه   موسسات  . بلکه بيطرف است و جانب کسی را نمی گي
  . اولويت آنها مشخص نمودن نياز ها درهر کجا می باشد. لتی برای مردم کار می کنندغير دو

  
از                  . موسسات غير دولتی انتفاعی نيستند     ه کمک در صورت ني هدف آنها استفاده از تمام منابع شان بخاطر اراي

  . می باشد
  

ه                 د و در           موسسات غير دولتی نه تنها در تفکيک خود با ديگر فعالين بلکه در دسترسی ب ز مشکل دارن ردم ني  م
حتی سعی دارند تا کمک  . ضمن بخاطر دسترسی به منابع و تمويل منابع جهت ارايه کمک نيز مبارزه می کنند           

  .مستقالنه و بيطرفانه را با رعايت کامل وقار و حيثيت مردم افغانستان ارايه دهند
  

د رق            ويم    در ارتباط به وضعيت تمويل وجه فعلی پالن عمل بشری من چن ما می گ ه ش  درصد بودجه   68. م را ب
ده                                600 ون حمايت ش ا کن ده ت ل کنن ه تموي شری از سوی جامع الن عمل ب ده در ابتکار پ  ميليونی درخواست ش
اين را می توان به مثابه يک موفقيت در پالن عمل بشری در نظر گرفت و وقتی به جزئيات می نگريم،                 . است

دگان، فقط         ميليون د  420معلوم ميشود که از جمله       ل کنن ده توسط تموي ر  ( درصد  4.0الر اختصاص داده ش کمت
د، در حاليکه           )  ميليون دالر  20از   ی حمايت می کن ر دولت ا از    96از پروژه های موسسات غي ل ه  درصد تموي

ه    92. پروژه های ملل متحد حمايت می کند       رار گرفت ورد بخش    .  درصد سکتور غذايی تحت پوشش ق ا در م ام
ه فقط       د4صحت که فقط   ت؟ در کشوری ک وان گف ه آب    25رصد آن پوشش شده چی می ت  درصد جمعيت آن ب

ا فق                        د گفت و آي ورد آب و بهداشت چه باي د در م  درصد آن پوشش   36ط پاک و بهداشت مناسب دسترسی دارن
م          شده؟ در مورد     وان گفت آنه د گفت                    حمايت چه ميت ان دارد چه باي ه جنگ جري ط   ( در يک کشوری ک  27فق

   .) است پوشش شدهدرخواست درين سکتور درصد
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ه کمک غذايی            . می خواهم دو پيشنهاد کنم     ه ب ايی را ک اول از جامعه تمويل کننده می خواهم تا ديگر سکتور ه
د  ت کنن شتر حماي دارد، بي اط ن ای    . ارتب روژه ه ه از پ ايم ک ی نم ده درخواست م ل کنن ه تموي ان از جامع همچن
ردم در              موسسات غير دولتی حمايت کنند تا      ار م ه وق رام ب و و بخاطر احت سيون های ژن ا کنوان وازی ب وان م  بت

همچنان می خواهم تا شبکه موسسات       . مناطق متأثر از جنگ، از واکنش بيطرفانه و مستقل بشری حمايت نمود           
  . غير دولتی را در سراسر کشور حفظ نمايند تا بتوان به مردم دسترسی پايدار داشت

  
ستان است                  در جمع بندی بايد بگو     ردم افغان م م . يم که جامعه مدنی و جامعه موسسات غير دولتی يک همکار مه

ردم است                 ی حمايت از م ه معن ابع         . حمايت نمودن از موسسات غير دولتی ب ه من ی اراي ه معن ردم ب حمايت از م
  .         تشکر ازشما. کافی به موسسات غير دولتی است

  
  سواالت و جوابات 

  
ام شده است و اگر بله در کجا اين ج ان سرویکدام سی که شما صحبت ميکنيد، آيا  در مورد برر:پژواک

   است؟سروی صورت گرفته
  

ی د آصف رحيم روری :محم اه فب ل در م اه قب ه   درخواست شش م د و سی و ن ل متح سه مل  توسط هشت موس
ی  ين الملل سه ب ه و در    صورت موس مول وزارت زراعت تهي ه ش ت ب ا دول اری نزديک ب شوره و همک  در م

ول  . اين تنها يک بررسی ميان وسطی از اجراات درخواست است  .سترس جامعه جهانی قرار گرفت    د مجموع پ
ان          مليون دالر ميرسد که    645تقاضا شده به     رام غذايی جه ی پروگ اکثر تعهدات در بخش کمک مواد غذايی يعن

ن است           . صورت گرفته است   ورد صحبت ميکرد اي ر در م ه انجو و اکب ه جامع افی در    مشکل را ک ابع ک ه من ک
انان  به گونه مثال، سکتور صحت، حفاظت و  . اختيار ساير سکتور ها قرار نگرفته است       ،   حمايت از کمک رس

د      م ان ود        . زارعت اضطراری خيل مه م ب ی مه رای فصل کشت خيل ديريت   . تخم در آن وقت ب اوی، م ود کيمي  ک
ا  . نها صورت گرفته است     سيالب خيلی ضروری اند که متاسفانه توجه کمی به آ           از  و حفاظت  حوادث طبيعی  ام

 . شش ماه ديگر داريم و اميدواريم که  توجه بيشتر به سکتور های ديگر نيز به عمل آيد
  

  . سوال من متوجه هر دو نفر يعنی جناب وزير و نماينده ملل متحد می باشد :خبرنگار آزاد
  

ما                 ه ش ه ک شری      واضحأ ميليارد ها دالر به اين کشور سرازير می شود، اما همانگون ا در عرصه ب از ه د ني  گفتي
ا   . هنوز هم کامأل پاسخ داده نشده است       دا ه آيا فکر نمی کنيد که تأمين وجه تمويل کنندگان هنوز هم اساسأ به اجن

  در سکتور سياسی و جغرافيايی وابسته اند؟ 
  

ادی چه در عرصه انکشاف و چه                        :رابرت واتکينز  ه کمک های زي ه     ما طبعأ می دانيم ک شری ب در عرصه ب
ئن      اما آنچه که ما سعی داريم با کمک بشری انجام دهيم اين است که               . افغانستان داده شده است    می خواهيم مطم

ل                   شويم که يک چ    ارچوب هماهنگ شده وجود دارد که در آن تمام فعالين يعنی نه تنها موسسات غير دولتی و مل
شوره با هم کار کنند تا اينکه هيچ نوع پروگرام کمکی دوجانبه   متحد و دولت بلکه تمويل کنندگان هم بتواند در م         

  . که قبأل در عدم هماهنگی صورت گرفته وجود نداشته باشد
  

دگان                            ل کنن ستقيمأ از سوی تموي ه م ادی سرازير می شود و بصورت دوجانب ابع زي ه من يم ک ه  حاال ما می دان  ب
  . ود مورد استفاده داده می شادارات محلی يا ديگر شبکه ها

ا      طرفين   آنچه را که ما سعی داريم، ترغيب       ه م  بخصوص دولت به فعاليت از طريق اين چهارچوب می باشد ک
  . به نظر من مشکل اين است. و تمويل کنندگان بر سر آن توافق نموده ايم و ما را به انجام آن ترغيب نموده اند

  
ر           ميدانيدبه نظرم شما :محمد آصف رحيمی   شمول موسسات غي ی ب ين الملل ه ب ستان و جامع ر دولت افغان  که اگ

رد                    شان را    تشريک معلومات   و دولتی هماهنگی  ه خود می گي ر ب ابع اهميت کمت ال من اه انتق سازند آنگ ر ب .  بهت
صرف م سکتور خصوصی    صرفنظر از اينکه پول از طريق دولت يا موسسات غير دولتی يا ملل متحد و يا هم                

سازيم، در آن صورت           زماني .شود که ما يک ميکانيزم هماهنگی داشته باشيم و همه معلومات را با هم شريک ب
  . همه چيز خوب خواهد بود و مشکلی وجود نخواهد داشت

  
  . من مطمئن هستم که وجوه مالی از طريق کانال های مختلف ارايه می گرديد
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ابع     اما در سکتور های ديگر و به غير از مواد خوراکی از طري              ی، من ر دولت ری ق موسسات غي ق   کمت از طري

  .  استبه نظر من اصل مسئله اين بوده.  ارايه شدهفراخوان 
  

ا         ال ه شده است    البته به معنی اين نيست که کمک بشری از طريق ديگر کان ل ن ن     . تموي ادی در اي ال های زي مث
  .          باره وجود دارد

 
.  ها از منابع که به آنها تعلق دارد، سوء استفاده مينمايند اظهارات وجود دارد که برخی از انجو:بی بی سی

نظر شما در . و آن دليل است که مردم کمک های بشری را بدست نيآورند. فساد اداری در بين شان وجود دارد
  اين مورد چی است؟ 

  
 انجوی 315داخلی و  انجو 1،600 اگر اطالعات که من در اختيار دارم درست باشد، بيش از : سيالردلوران

زمانيکه شما .  واليت کار ميکنند34به اين معنی که فعاالن زياد وجود دارد و در . بين المللی راجستر نموده اند
 به اين معنی .راب در بين آنها وجود ميداشته باشدخچنين يک حجم فعاليت را داشته باشيد، البته که نمونه های 

يکنيم، مسايل منما در يک محيط سهل کار . انيد  و مشکالت کار ما را تصور کرده نميتوکه شما حاالت 
امنيتی، مشکل فهميدن تفاوت فرهنگ محيط و خيلی عوامل ديگر نشان ميدهد که چرا بعضی اوقات فعاليت ها 

مشکل اين است که ما ميخواهيم تا . آنها اکثرًا قضايای منزوی هستند.  صورت گيرند، نميگيرند بايدآنطوريکه
نکنيم، بيائيد باالی طرح چرا ما سوال را طور ديگری . ريم و از آن يک قاعده بسازيميک نمونه غلط را بگي

دقيقًا، پول ترتيب ميگردد، قبل از اينکه کمک را بدست آوريم فعاليت به عمل . مهمترين قضيه تمرکز نماييم
ر با آن مبارزه هر سکتو. بلی اگر شما بنگريد، شما همشيه نمونه های غلط را دريافت خواهيد کرد. ميآيد
اين . سکتور خصوصی مشکل فساد اداری دارد و من يقين دارم که مقامات نيز با آن مشکل دارند. ميکنيد

  .بيائيد که به مسير اصلی بنگريم.  هستنداستثنی قضايااين آنها . نورمال و غير قابل جلوگيری است
  . ميرسد و مردم کمک بدست ميآورند  به حقدارلاين کمک ها و پو درصد 90 واقعيت نين است که اکثرا

  
ول           . سوال من متوجه معاون نماينده خاص سرمنشی است        :راديو آزادی  ا پ ديد، درخواست ي طوريکه ياد آور ش

ار                د ک ز باي ها به کمک های غذايی و غيره معطوف شده و ديگر اينکه ما بايد در بخش های ديگر درخواست ني
  اصالح وضعيت چه می کنيد؟ شما بخاطر . کنيم

  
دگان             :رابرت واتکينز  ل کنن ه گوش تموي ات ب ن معلوم اول از همه، مهمترين کاری که ما می توانيم، رساندن اي

است و هدف اين کنفرانس مطبوعاتی و آغاز بررسی ميان دوره ی که سريعأ بعد از اين با تمويل کنندگان آغاز                  
يم              . ين مسئله می باشد   می شود، نيز هم    رار ده ما ق رين    . بنابرين می خواهيم تا مسئله را مورد توجه ش ن مهمت اي

  . کاريست که ما می توانيم
  

ه       : من نيز می خواهم يک مسئله را عالوه کنم         :محمد آصف رحيمی   د ک وزارت زراعت از مطبوعات می خواه
واد غذايی از خارج               برسانيد و ا    جهانغذايی  اين پيام را به گوش پروگرام        د م ينکه پروگرام جهانی بجای خري

ر آن                        ود، در غي بايد از کشاورزان داخلی بخرد تا بتوان آنها را به ايجاد موفقيت برای شش سال آينده ترغيب نم
  . شايد دوباره به کشت کوکنار روی بيارند

  
د                      ما ب :  يک مسئله دوم هم وجود دارد      :رابرت واتکينز  ستند و باي رم ه در مب ا چق از ه ه آن ني يم ک د مشخص کن اي

  به دست آورده اند به طرف آن   را که موسسات ملل متحد و موسسات غير دولتی   یببينيم که آيا می توانيم منابع     
ه         . نيمبه مصرف برسا    هم شوند    مشخص  که بايد     نياز های مبرم   ا   اين به اين معنی است ک ابع خودم ن را در   من

د ب انيميک بن ه مصرف برس وراکی  . ودجوی ديگر ب واد خ ا م د ي ه دوا باش الم، چ ه اق اطر هم شه و بخ ا همي م
ا   .  تشويق کرده ايم  را  و خريد داخلی   اتتدارک هر چيزی که موجود است و در داخل افغانستان توليد می شود، م

 .    دنمايندگی های بشری را تشويق می کنيم تا از اين محصوالت در حد ممکن استفاده کنن
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