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   انتخابات ورددر ما موناي 
کميسيون مستقل انتخابات به ما خبر .  روز باقيمانده است25 اگست می باشد، 20اکنون تا زمان رأی گيری که 

ن مرکز در سراسر کشور در حال اميدهد که عمليات های لوژستيکی برای توزیع مواد رأی دهی به هزار
 هزار صندوق رأی 100د  ميليون ورق رأی دهی و حدو17این چالش شامل توزیع مصئون . شروع می باشد

می گردد که نباید دست کم گرفته شود و بخاطر اینکه کميسيون مستقل انتخابات در روز رأی دهی کامأل فعال 
  . باشد، مستحق توجه کامل می باشد

  
مردم افغانستان نه تنها . در عين حال ما می بينيم که کمپاین کاندیدان در سراسر کشور ترغيب کننده است

 به کجا و افغانستان را  بدانند که رهبر مذکور آناندانند که چه کسی را انتخاب کنند، بلکه مستحق  ا آنمستحق
ما از مردم افغانستان می خواهيم تا به شعار و بيانيه های کاندیدان مختلف به دقت گوش دهند .  کند میرهبری

واست شان شوند و این گونه تالش ها را و به آنها تذکر می دهيم تا مانع هر گونه تالش برای تخریب اراده و خ
ما از رأی دهندگان می خواهيم تا به خاطر داشته باشند که در زمان رأی دهی . به مسئولين انتخاباتی خبر دهند

د در ورق رأی شماست و هيچ کسی دیگری از يبه کسی که رأی ميده. کسی جز رأی شان با آنها نخواهد بود
  . اطر کشور و به خاطر خانواده خود رأی دهيدبخ. رأی شما آگاه نخواهد بود

  
در اخير اجازه دهيد تا یک نکته را واضح سازم که جامعه جهانی بخاطر حمایت از این پروسه در این جاست 

ما از رأی شما در انتخاب آزاد و بدون ترس و تهدید حمایت می . و نه بخاطر تصميم گيری در مورد نتایج آن
دان می خواهيم تا با صداقت و شایستگی کمپاین کنند و از همه افغانها نيز خواهش کنيم و در عوض از کاندی

  .       برای رأی دهی حاضر شوند20داریم تا در گسترش و پخش پيام آنها کمک کنند و به تاریخ 
  

    جوالی28 الی 26کمپاين سراسری واکسين در کشور از 
که از سوی وزارت صحت عامه، یونيسف و سازمان جهانی تحت کمپاین سراسری وقایه و واکسين فلج اطفال 

وقایه و واکسين به کودکان .  ميليون کودک در سراسر کشور واکسين می شوند8صحت اجرا می شود حدود 
 جوالی 28  فردا سه شنبه جوالی آغاز گردید تا26روز یکشنبه دیاین کمپاین که .  سال ارایه می شود5زیر 

  .  ميليون کودک را تحت پوشش خود قرار داد7.3ور واکسيناسيون در ماه می بود که آخرین د. ادامه می یابد
  

  قرار است کابل ميزبان هفده همين نشست کميسيون سه جانبه با پاکستان باشد
مشنری همين نشست سه جانبه که ميان دولت های افغانستان و پاکستان و کموضوع مهاجرین افغان در هفد

در این . جرین فردا در شهر کابل برگذار ميگردد، مورد بحث قرار خواهد گرفتور مهاعالی ملل متحد در ام
نشست، عبدالکریم براهوی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان، وزیر دولت و ایاالت سرحدی پاکستان و 

  . مامورین ارشد کمشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین حضور خواهند داشت
و ها در مورد تجدید توافق سه جانبه و تمدید کارت های ثبت نام برای سه سال دیگر برای در این نشست، گفتگ

سایر مسایل مانند اختصاص زمين برای بازگشت کننده گان بی زمين، ادغام مجدد . دوام خواهد کردافغان ها 
  . دمهاجرین بازگشت کننده، و یک بررسی بازگشت داوطلبانه امسال نيز مورد بحث قرار ميگير

  
ط وزارت زراعت، کميسيون اروپا و سازمان خوراک و پروژۀ جديد توليد تخم های دارای کيفيت عالی توس

  .زراعت ملل متحد
دهاقين افغانستان از پروژۀ مستفيد خواهند گردید که توسط وزارت زراعت براه انداخته شده است تا برای  غله 

این پروژه که در مراحل ابتدایی خویش قرار . روش برساند توليد و بفاصالح شده بذریجات اساسی تخم های 
 مليون یورو بوده و توسط سازمان خوراک و زراعت 14دارد توسط کميسيون اروپا حمایت ميشود، ارزش آن 

  . ملل متحد تطبيق خواهد گردید
  

اليت های این در فع.  والیت افغانستان ایجاد خواهد شد12 محل فروش این تخم ها در 21در دو سال آینده 
این ابتکار خاص . پروژه توليد تخم های غير گندم، آموزش مدیریت تجارت و خریداری وسایل شامل ميباشد

 محل توزیع و فروش این گونه تخم ها ایجاد 29 والیت 16همزمان با آن پروژه آغاز به کار ميکند که قبًال در 
  . معلومات بيشتر باالی ميز قرار دارد. نموده است
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  بانک انکشاف آسيايی از طرف  ميليون دالر امريکايی 120  به ارزشپروژه های خط آهن در افغانستان
 ميليون دالر بخشش را برای انکشاف راه آهن در افغانستان به تصویب رسانده 120بانک انکشاف آسيایی  

 مطالعه قابل امکان برای  را به منظور اجرای یک دالر از یک ميليون کمی بيشتربانک انکشاف آسيایی. است
  . مصرف خواهد نمود) در سرحد ازبکستان( راه آهن که حيرتان را از طریق مزار با هرات وصل ميکند، 

  
سرحد با (  شير خان بندر  را از طریق کندز با مزار مطالعه برای قابليت اجرای پروژه راه آهنیک 

 در دو مرحله به پایه اکمال 2010دد، الی اپریل کمک های که در ماه جون آغاز ميگر. وصل کند) تاجکستان
  . خواهد رسيد

  
  : سواالت وجوابات

  
چنانچه ميدانيد این ماه در بعضی از بخش های افغانستان بر . سوال من متوجه آقای عليم است :راديو آزادی

 اگست تأثير نمی 20مالت بر انتخابات آیا به نظر شما این ح. کاندیدان و حاميان آنها حمله صورت گفته است
 گذارد؟

  
شما سخنان ما را در این کنفرانس شنيدید که ما اهميت امنيت را . تشکر از سوال شما :عليم صديق ،ااميون

رأی دهندگان باید اعتماد داشته باشند تا بتوانند بدون ترس و عاری . برای انتخابات در آن با تأکيد یاد آور شدیم
کاندیدان ها باید فرصت دسترسی به اجتماعات مردمی را داشته باشند تا . يت رأی دهنداز ارعاب و با مصئون

  . این مسئله بسيار ضروری است. بتوانند آرزو ها و بيانيه های خود را جهت آینده این کشور بيان کنند
ل کميسيون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد اهميت این مسئله را به تمام طرف های سهيم در انتخابات بشمو

مستقل انتخابات، نهاد های امنيتی دولت و نيرو های امنيتی بين المللی که نقش حمایتی را ایفا می کنند، 
  . مشخص نموده بود

  
یک گروه مشترک برنامه ریزی امنيتی که برنامه ریزی ميان نيرو های امنيتی افغان، کميسيون مستقل 

 و ملل متحد را تعيين جهت ميدهد،  های امنيتی افغانستان نيرو موقتف، فرماندهی مشترکانتخابات، آیسا
  . ایجاد شده است

حاال این گروه مسائل امنيتی بخصوص سفر کاندیدان، برنامه ریزی و توزیع مواد حساس انتخاباتی و همچنان 
ایجاد مراکز فرماندهی عمليات های والیتی را در سراسر کشور مشخص می سازند که بطور خاص به مسئله 

  . امنيت در زمان رأی دهی متمرکز است
  

کمک های امنيتی از سوی این گروه ادامه دارد تا مطئمن شویم که می توانند به کاندیدان در کمپاین های شان 
ما مشکالت . بخاطر رسيدن به رأی دهندگان شان و همچنان بخاطر تأمين امنيت مراکز رأی دهی کمک کنند

ملل متحد و تمام شرکای سهيم آن در این تالش ها این مسئله را به مثابه یکی . این تالش را دست کم نگرفته ایم
با توجه به اینکه این تالش ها ادامه دارد، ما . از اولویت های کليدی در طی هفته های آینده مشخص نموده اند

صت شان را برای م تا به هيچ کس اجازه ندهند که خشونت را به جامعه شان بيارند و فرياز همه مردم ميخواه
  . رأی دهی در این انتخابات تاریخی از آنها بربایند

  
سوالی که نزد من، کاندیدان و هر فرد دیگر وجود دارد این است که ممکن است در این  :تلويزيون شمشاد

یوناما به مثابه یک نهاد ناظر چه فکر می کند که آیا تقلب خواهد بود یا . انتخابات تقلب جدی صورت بگيرد
  خير؟ 

  
هميشه یک گروه کوچکی از مردم وجود خواهد داشت که سعی می کنند تا اراده  :نظيف اهللا ساالرزی ،امايون

هرچند مصئونيت های زیادی جهت حفاظت یکپارچگی انتخابات موجود . دموکراتيک مردم را خراب کنند
  . است

  
کاندیدان . أی دهی نظارت کنندهزاران ناظر ملی و بين المللی در سراسر کشور پخش می شوند تا از جریان ر

و نماینده های آنها نيز می توانند شمارش آرا را نظارت کنند و انگشت رأی دهندگان هم با رنگ مخصوص 
کميسيون مستقل انتخابات، کميسيون سمع شکایات . مشخص می شود تا مانع تکرار و رأی مجدد آنها شویم

د داشت تا مطمئن شوند که هر گونه تالش درجهت تقلب منع انتخاباتی و کميسيون رسانه ها نيز نظارت خواهن
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مردم افغانستان باید نقش خود را با جلوگيری از . شده و در جهت حفظ سالمت انتخابات اقدام صورت می گيرد
هر گونه تالش در جهت تخریب حق دموکراتيک شان ایفا نمایند و این گونه اقدامات را به مسئولين افغانی 

  . گزارش دهند
  

طوریکه ميبينيم انتخابات شورای والیتی قرار است در همان روز که انتخابات ریاست : تلويزيون طلوع
اما دیده ميشود که تمرکز تنها روی انتخابات ریاست جمهوری است . جمهوری برگذار ميگردد، صورت گيرد

موقف یوناما در این رابطه . اسندحتی مردم کاندیدان شورا های والیتی را نميشن. نه انتخابات شورا های والیتی
  چی است؟ 

  
به نظر من این رسانه ها است .  من ميخواهم این سوال را دوباره به رسانه ها راجع نمایم:عليم صديق ،ناماوي

  . که باالی شورا های والیتی تمرکز نه مينمایند و تنها روی انتخابات ریاست جمهوری توجه مينمایند
این مورد نقش خود را ایفا و اطمينان حاصل نمایند که مردم هم از انتخابات ما از رسانه ها ميخواهيم تا در 

  . م شورا های والیتی آگاهی دارندریاست جمهوری و ه
  

 مربيون مدنی مجهز با فلپ چارت ها و مواد تعليمی را در سراسر 1600کميسيون مستقل انتخابات بيش از 
 پروسه رای دهيو اینکه کدام انتخابات صورت ميگيرد و چرا کشور اعزام نموده تا هيئت انتخابات را در مورد

این کار هم انتخابات ریاست جمهوری و شورا های والیت را تحت پوشش . صورت ميگيرد معلومات دهند
همزمان، کميسيون مستقل انتخابات یک کمپاین وسيع را در سراسر کشور از طریق تلویزیون و . قرار ميدهند

 شما درست ميگوئيد، باید کار های بيشتر انجام . رادیو آغاز نموده تا به این موضوع رسيده گی صورت گيرد
  . یابد

  
تمام رای دهندگان که مستحق رای ما وعده ميکنيم که تالش های خود را بيشتر سازیم تا اطمينان حاصل گردد 

در حين حال، ما از رسانه ها ميخواهيم تا  .دادن هستند از چگونگی و اینکه کجا باید رای بدهند، آگاهی دارند
  . تشکر از شما. این مسئوليت را با ما شریک سازند و ما را در رسيدن به رای دهنده گان افغان کمک نمایند

  
 نقش یوناما در مورد جنگساالران که خود را در انتخابات ریاست :يراسيون از روزنامه ليبلوک ماتيو

آیا شما از آنها حمایت ميکنيد؟ آیا بخاطر آنها خطر چرخش نتایج جمهوری کاندید نموده اند، چی است؟ 
  انتخابات وجود دارد؟ 

  
 نماینده خاص سر . ما با نظر دادن روی کاندیدان مشخص نميتوانيم به جزئيات بپردازیم:عليم صديق ،اونامي

بيشتر   تعداداگر قرار باشد تا ما به آینده برویم ما نيازمند. منشی اظهارات مشخص در این رابطه داشته است
 جنگ گذشته و زمان دیگر زمان. قوی در این کشور هستيمجنگساالران  تعداد کمترو سياستمداران با کفایت

  . دبرای بازسازی باید بعد از این انتخابات آغاز گرد
 

شما اظهار داشتيد که آنها این روند . بخش اول در مورد ناظرین است. سوال من دو بخش دارد:افغانستان تايمز
در . این در زمانی صورت ميگيرد که در بعضی مناطق وضعيت امنيتی وخيم ميباشد. را نظارت خواهند نمود

بخش دوم در مورد . ساحات وجود داردصورتيکه این ها نتوانند به آن مناطق بروند، امکان تقلب در آن 
 حمایت از حقوق زنان ابراز گردیده که اشتراک زنان در این  هاینگرانی های است که از طرف سازمان

من ميخواهم موقف یوناما را در این مورد بدانم که آیا اشتراک کمی زنان . انتخابات کمتر خواهد بود
 ت؟ مشروعيت روند انتخابات را متاثر نخواهد ساخ

  
 اشاره نمودند، یک تعداد مکان حفاظت وجود دارند تا از امانت و صداقت انتخابات ی ساالرزیطوریکه آقا

واقعيت وضعيت امنيتی که ما با آن مواجه . ناظرین یکی از بخش های آن اقدامات هستند. امسال حفاظت گردد
. اهد بود تا به آن مناطق دسترسی پيدا کنندهستيم معنی این را ميدهد که این برای ناظرین بين المللی مشکل خو

بيائيد که نقش نظارتی کميسيون مستقل انتخابات . هرچند، آن مانع نظارت ناظرین افغان در آن ساحات نميگردد
نماینده گان کاندیدان نيز در آن ساحات حضور . را که در آن ساحات حضور خواهند داشت، از یاد نبریم

  . نظارت نمایندخواهند داشت تا از شمارش 
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افغانستان .  یوناما از آغاز این پروسه از اشتراک قوی زنان در این انتخابات حمایت نموده است-موضوع زنان
ما از حقيقت که نسبت به . سزاوار بهترین رهبران است که در تعيين آن اشتراک زنان و مردان حتمی است

ما از اینکه دو کاندید زن . حضور دارند، تشویق ميشویم کاندیدان بيشتر زن در این اتنخابات 2005انتخابات 
 ميليون رای دهنده گان 4.5و از جمله . در این انتخابات ریاست جمهوری حضور دارند نيز تشویق ميگردیم

 درصد آنها را چهلکه خود را برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نموده اند، من یقين دارم که نزدیک به 
 و ما ميخواهيم تا هر افغان .این ها همه نشانه های دلگرم کننده برای اشتراک زنان ميباشد. دهندزنان تشکيل مي

در انتخابات امسال  خود استفاده و  دیموکراتيکرای دهی ميباشند بتوانند تا از ین حقحق قانونی دارای که 
  .اشتراک و رای بدهند

  
 تا به طبقه اناث برسند، من ميدانم که کمسيون مذکور به مثابه بخش از تالش های کميسيون مستقل انتخابات

مربيون مدنی زن نيز دارند که به منظور ارتقای آگاهی زنان و جلب اشتراک شان در انتخابات به نماینده گی 
هر چند، تالش های ميان جوامع دوردست افغانستان تا به روز رای دهی . شان در جوامع محلی کار ميکنند

  . ت تا که بتوانيم حضور زنان و مردان را در انتخابات ماه آگست گسترش بدهيمادامه خواهد داش
  

 نام بعضی از مردم  دولت افغانستان و برخی از دوستان بين المللی سعی ميورزند تاگفته ميشود که :گروپ کليد
واند که نام های ملل متحد ميت تحت کدام شرایط .قرار دارند، بردارند)  1267ست و یا ل(که در لست سياه  

ایشان را از ليست خارج سازد؟ آیا این کار توسط سفارشات دولت افغانستان ممکن است یا اینکه توسط جامعه 
  بين المللی امکان پذیر ميباشد؟

  
این تصميم است که توسط شورای امنيت ملل متحد اتخاذ گردیده و یقينًا تصميم نيست که  :عليم صديق ،نامايو

   باید عضو ملل متحد یک تقاضای مشخص را192یکی از یا  -یک عضو ملل متحد. به این سطح گرفته شود
  .  دولت افغانستان آزاد است تا چنين تقاضای را نمایند. ارائه نمایدبه شورای امنيت 

          
آیا ملل متحد مطئمن است که هيچگونه تقلب صورت نخواهد گرفت : این سوال دو بخش دارد :ناآش نزيوويتل
سوال دوم من این است که آقای ریچارد هالبروک نماینده خاص ایاالت متحده به افغانستان و پاکستان گفت و 

  موقف یوناما در این خصوص چيست؟ . که بعد از انتخابات ما مستقيمأ با طالبان صحبت می کنيم
  
ونه کنفرانس های بلکه بار ها در این گ. ما نمی گویيم که هرگز تقلب وجود نخواهد داشت: عليم صديق ،نامايو

مطبوعاتی گفته ایم که هميشه یک گروه کوچکی از مردم وجود خواهد داشت که سعی می کنند تا اراده 
هميشه توجه ما به این بوده که عليرغم تالش ها در جهت فریب مردم . دموکراتيک مردم را خراب کنند

ر گونه تالش بخاطر جلوگيری، کشف و پيگيری مسئولين انتخابات باید ه. افغانستان اعتبار انتخابات سالم بماند
شما نيز خواهيد فهميد که جامعه بين المللی هم از طریق ملل متحد مسئولين افغان . هر نوع تقلب را انجام دهند

را در این تالش ها حمایت خواهند کرد و نقش نظارتی را نيز ایفا خواهند نمود تا مردم افغانستان بتوانند از  
هرگاه ما یک . این تالش ها به صورت شفاف ادامه خواهد داشت. خابات امسال مطمئن شوندیکپارچگی انت

عرصه قابل نگرانی را مشخص ساختيم، حتمأ شما را هم متوجه آن می سازیم و تا زمان انتخابات به این تالش 
  . ها ادامه می دهيم

  
نماینده خاص . ن مورد مشخص شدهبه نظر من موقف ملل متحد چندین بار در ای: در ارتباط به طالبان

سرمنشی ملل متحد نياز برای رسيدن به کسانی که هنوز به جنگ ادامه ميدهند را مشخص نموده است و 
اما . همچنان مشخص نموده که این مسئله یک اولویت کليدی بعد از انتخابات برای دولت افغانستان می باشد

 قانون اساسی افغانستان و پيشرفت های انجام شده افغانستان تا به هر گونه تالش در این ارتباط باید با توجه به
  . امروز و قوانين بين المللی که افغانستان عضو آن است، باشد

  
. بعضی از مناطق در جنوب توسط نيرو های امنيتی بين المللی مصئون شده است :فرانسهآژانس خبر رسانی 

گاه های دولت جهت پروسه رأی دهی این چند هفته زمان کافی آیا به نظر شما برای آماده ساختن مردم و دست
  است؟ اگر نه، چگونه بر مشروعيت رأی ها تأثير می گذارد؟ 

  
هيچ کس نباید گمانه زنی کند . کمک های امنيتی برای همه مراکز رأی دهی جریان دارد :عليم صديق ،مااوني

ه ما در این لحظه به ارایه حمایت و توج. که قبل از تکميل این پروسه یک مرکز رأی دهی باز خواهد شد
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کمک به کميسيون مستقل انتخابات، نيرو های امنيتی افغان، آیساف و اجتماعات محلی است تا مطئمن شویم که 
در عوض از مردم افغانستان . می توانند در حد ممکن مراکز رأی دهی بيشتری را در روز انتخابات باز کنند

دهند که فرصت رأی دهی شان در این انتخابات تاریخی را تهدید نموده و یا  می خواهيم تا به هيچکس اجازه ن
         .            بربایند

 
چنانچه ميدانيد، عمليات های نظامی در بعضی از . سوال من در مورد امنيت انتخابات است :هشت صبح

خابات تغيير نکند، چگونه می تواند اگر وضعيت تا روز انت. مناطق آغاز شده، اما تا هنوز نتایج مطلوبی نداشته
  انتخابات را برگزار نمود و دوم اینکه آیا شما انتظار دارید که امنيت در این مناطق بهتر شود؟ 

  
همه .  یکبار دیگر آن را تکرار کنميدمن چندین بار به این سوال پاسخ داده ام و اجازه بده :عليم صديق ،نامايو

.  باز کنيم بيشتر رأی دهی را در روز انتخاباتم هر قدر مراکزتالش ها ما به این معطوف است که بتواني
واقعيت این وضعيت به معنی این است که بدون شک مناطقی وجود خواهد داشت که به شدت مشکل خواهند 

به نظرم . اما هر آنچه که صورت ميگيرد عزم ما را در جهت انجام تالش های بيشتر راسخ تر می سازد. بود
 اگر گمانه زنی کنيم که آیا مراکز رأی دهی باز خواهد بود یا خير، زیرا تمام تالش به این مسئلهاشتباه است که 
  . متمرکز استباز گشائی آنان

  
  شکرت


