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  ر کندزحمله بر دفتر سازمان خوراک و زراعت ملل متحد د

 جون دفتر سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در شهر کندز مورد حمله شش مرد مسلح 6حوالی نيمه شب 
يک فير راکت به ساختمان اين سازمان شليک شد که باعث جراحت دو محافظ اين سازمان گرديد . قرار گرفت

  .  سالم و خوب می باشندکه خوشبختانه جراحت آنها زياد جدی نبوده و باقی تمام کارکنان ملل متحد
. با اينکه دليل اين حمله هنوز معلوم نيست اما هدف قرار دادن دفتر ما از جانب هر شخص قابل نگرانی است
سازمان خوراک و زراعت ملل در احيای زمين های زراعتی، جمع آوری حاصالت و تغذيه خانواده های 

  . دهاقين کندز به آنها کمک می کند
اقين و مردم کندز در فرستادن يک پيام قوی به کسانی که در عقب اين حمله قرار دارند با ما ما ميدانيم که ده

هستند و اين افراد بايد دست از چنين اعمال بردارند و بيطرفی کارکنان ملل متحد را در ارايه کمک های 
 . اساسی به مردم کندز به رسميت بشناسند

  
   سوی کميسيون شکايات انتخاباتیاعالن اسامی کانديدان رد صالحيت شده از

 جون رسمأ اسامی کانديدان رد صالحيت شده 9 باخبر باشيد، کميسيون شکايات انتخاباتی روز سه شنبه نانچهچ
 کميسيون شکايات انتخاباتی ان کمشنرمچنان ه.يون مستقل انتخابات ارائه ميداردبه کميساز انتخابات آينده را 

  .  برگزار می کند را در همين محل بعد از ظهر همان يک کنفرانس مطبوعاتی2در ساعت 
  
  لين کاروان بيجاشدگان داخلی به خانه های خود عودت می کنداو

 فاميل بيجاشده داخلی آمادگی دارند تا زاری دشت در واليت کندهار را به 84امروز اولين کاروان متشکل از 
  .هدف محالت اصلی شان در واليت شمال غربی فارياب و واليت های غربی بادغيس و هرات ترک بگويند

 فاميل برای بازگشت به 987در مجموع . ن بيجاشدگان داخلی عودت کننده در سال جاری استاين اولين کاروا
از آنجائيکه عالقه مندی مردم . جا های اصلی شان در شمال افغانستان طی هفته های آينده، ثبت نام کرده اند

روان بيجاشدگان در برای بازگشت به خانه های شان در سال جاری بشتر شده است، توقع می رود که اولين کا
 .، بازگشت تعداد بيشتر مردم در ماه های آينده را به همراه داشته باشد2009سال 

اين برنامه بازگشت مشترکًا توسط رياست مهاجرين و عودت کنندگان، کميساری عالی پناهندگان ملل متحد، 
دگان داخلی مقيم کمپ زاری بيجاش. پروگرام غذايی جهان و سازمان بين المللی مهاجرت تسهيل گرديده است

دشت عالقه مندی خود برای بازگشت به واليت های ديگر در غرب، جنوب و جنوب شرق را نيز ابراز داشته 
 .اند

  کمشنری عالی ملل متحد ظرفيت خود را برای پاسخگويی به نياز های بيجاشدگان داخلی تقويت می نمايد
 چهل نفر از مسئولين افغان است که در حال حاضر درد و رنج ببيجاشدگان داخلی در صدر دستور کار

آموزش هايی را پيرامون نيازمندی های بيجاشدگان  داخلی با توجه به معيار ها و مقررات بين المللی فرا می 
  .گيرند

  
اين آموزش به منظور کمک به مقامات و مسئولين کشور و ساير شرکاء برای ايجاد يک واکنش مناسب  برای 

  .وق بيجاشدگان و ايجاد راه حل برای نيازمنديهای شان طراحی شده استحمايت از حق
  

   : توسط موسسه خوراکه جهانیتوزيع غذا
انی   ه  سازمان خوارک   سروع سيالب ها تا به حال        از   رای            جه اد هکمک های عاجل غذايی را ب سان   فت  هزار ان

مال و  ات غرب بخصوص در ش زی مو ارتفاع وده است رک ع نم اری توزي شور بطور ج بطور خاص در . ک
ا شده است    ج بخشی از بلخ و بدخشان کمک های غذايی            ه ج ه م  ا ب ه ب از شدن    ردج  ک ا مواصالتی   راه  ب و  ه

  . دسترسی به آن نقاط توزيع می گردد
ر سيالب                         همچناان   فعاليت های غذا در بدل کار ايجاد گرديد تا به بازسازی زيرساخت های تخريب شده در اث

  .   ار های کناره دريا ها می شودکمک گردد و اين فعاليت ها شامل بازسازی جاده ها، کانال های آبياری و ديو
  

   دو واحد درمان تغذيوی ديگر تاسيس خواهد شد2009در سال 
 در شفاخانه نيلی، مرکز واليت 2007يونيسف پالن دارد که بر عالوه يک مرکز درمان تغذيوی که در سال 

 تغذيوی ديگر را در ولسوالی های شهرستان و خدر را  دو واحد درمان2009دايکندی، ايجاد کرد، در سال 
اکز صحی از ولسوالی های مختلف واليت دايکندی حاکی از آن است که بنابر تغذيه رگزارش م. ايجاد نمايد
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ضعيف، وضعيت اقتصادی، سطح پائين آگاهی و مشکالت جغرافيايی و صعب العبوری واليت دايکندی، تعداد 
  .مواجه اندزياد اطفال به سوء تغذی 

  
 در کابل آموزش داده يونيسف شش نفر کارمند صحی را که متشکل از سه نفر داکتر و سه نفر نرس می باشند،

و شير خشک و غيره فراهم تقويتی و برای مراکز ايجاد شده تمام لوازم و مواد تغذيوی مانند بيسکويت های 
  .می کند

مت کاهش مرگ اطفال زير سن پنج سال در واليت مراکز درمان امراض سوء تغذی تاثير مستقيم در قس
  .دايکندی خواهد داشت

  
  

  برنامه پالنگذاری خانواده به منظور کاهش ميزان مرگ و مير مادران
روی پالنگذاری خانواده به مثابه يک وسيله برای اين هفته تمرکز صندوق نفوس ملل متحد در افغانستان 

  . کاهش مرگ و مير مادران با تاکيد بر محافظت مادران ميباشد
 که در شفاخانه رابعه بلخی کابل فعاليت دارد، صندوق نفوس ملل متحد در افغانستان از ايجاد یبرعالوه مرکز

  . دو مرکز پالنگذاری خانواده در شهر  های مزارشريف و جالل آباد خبر ميدهد
همچنان يک برنامه آموزشی برای کارکنان صحی واليات دايکندی، کابل، لوگر و باميان به کمک صندوق 

  . متحد در افغانستان در وزارت صحت عامه داير گرديدهنفوس ملل 
کارکنان صحی قادر خواهند بود تا به سطح مجتمعات در ارايه مشورت و ارتقای سطح آگاهی پالنگذاری 

  . خانواده و آموزش کارکنان صحی و مساعدين خدماتی واليات همکاری نمايند
 اولين در آسيا قرار دارد که بلند ترين رقم مرگ و يک ياد آوری که افغانستان در صف دومين کشور جهان و

  . مير مادران را دارد
 175،000محققين جهانی تخمين ميکنند که دسترسی جهانی به پالنگذاری خانواده ميتواند همه ساله جان تقريبًا 

  . زن را نجات دهد
 جلوگيری 5 اطفال زير سن  ميليون1.8 ماه ميتواند از مرگ و مير 36افزايش فاصله والدت ها به حد اقل 

  . نمايد
  

  . توافق سه جانبه پروگرام سرک سازی روستا ها را در افغانستان حمايت مينمايد
 کمک و دسترسی به شهر ترينکوت  چهار و نيم هزار تن  به تعدادترميم سرک ها در واليت ارزگان در وصل

  . را بهبود ميبخشد
وفيان و آبورده منحيث بحش از  کيلو متر سرک اضافی در قريجات سفيد خار، ص5.5يک شکل اين به 

  . پروگرام سرک سازی روستايی حکومت افغانستان ترميم خواهد گرديد
  .  فرصت کاری از طرف مجتمعات محلی در اجرای اين کار ايجاد خواهد گرديد20،000الی 

ر  کيلو مت10،00 به اينسو نزديک به 2002پروژه بخش از پروگرام دسترسی ملی روستايی ميباشد که از 
  .  استسرک را ترميم نموده
، حکومت های افغانستان و آستراليا از  UNOPS  در پی عقد توافق سه جانبه2010اين پروژه الی مارچ 

  . طريق اداره آستراليا برای انکشاف بين المللی تکميل خواهد گرديد
  

  .گروپ کاری ملی در رابطه با انکشاف باميان مالقات می نمايند
 روی آينده اين که در آن قرار دارد ئیدر صدر اجندا  های چهارشنبه و پنجشنبهانکشاف باميان در روزآينده 

  .دواليت بحث می گرد
اهميت کليدی در اين است که هماهنگی و تصميم گيری بهتر شود  تا معيار های برای  تطبيق پروژه های 

  .انکشافی مشخص گردند
 صورت می 2009 جون 11 الی 10يان از همه اين امور در نشست دوم گروپ کاری پيرامون انکشاف بام

  .گيرد
اين جلسه به تعقيب کنفرانس موقفانه انکشاف باميان که روی اولويت ها و نيازمنديهای انکشافی واليت متذکره 

  .اتخانه ها و دونر های مربوطه صورت گرفته بود صورت می گيردربا وز
تا از روند انکشاف در باميان نظارت به عمل به تعقيب کنفرانس سال گذشته يک گروپ کاری ملی تشکيل شده 

موسسه کمکی نيوزالند مبلغ يک و نيم ميليون .  پالن برای تغير مکان ميدان هوايی در حال اجراء است.  آورد
نقشه .  در باميان تصويب نموده استهانگردی جدالر امريکايی برای تطبيق پروژه های زيست محيطی و 
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وی اعمار سرک ها و جاده ها تسريع داده شده و جا های جديدی برای شهر در حال تطبيق است و کار ر
  .استقرار عودت کنندگان شناسايی شده است

 شناسايی 2010 - 2009هدف در سال جاری اين است که اقدامات عملی تعقيبی مشخصی برای سال های 
  .باميان تصويب گردد در واليت 2010 - 2009گردد و پالن های و پروژه های در بودجه ملی برای سال 

  
      جون10چهارشنبه برگزاری کنفرانس تدارکات داخلی به روز 

 10 و نيم روز چهار شنبه 8که ساعت " کنفرانس تدارکات داخلی و نمايشگاه تجارتی"می خواهيم شما را به 
 تدارکات ابتکار" هدف از برگزاری اين رويداد آغاز . جون در هوتل سرينا برگزار می شود، دعوت نماييم

می باشد که باعث توسعه تدارک کاال ها و خدمات داخلی از سوی سازمان های بين المللی در " داخلی
در ضمن به احيای اقتصاد افغانستان کمک نموده و در اجتماعات داخلی شغل ايجاد می . افغانستان می گردد

برگزار می گردد، آقای کای آيده " لحصندوق سهم ص"در اين کنفرانس که با ميزبانی مشترک يوناما و . نمايد
نماينده خاص سرمنشی، آقای آيکنبری سفير امريکا در افغانستان و داکتر شمس وزير اقتصاد کشور حضور 

 .    می يابند
  

  راديويی و سايت انترنتی انتخاباتی ما برنامه آغاز 
 جون آغاز می 13 صبح يکشنبه 8 جديد راديويی هفته ای خود را به ساعت رنامهبيوناما و راديو افغانستان 

ياد می شود و توسط همکار خودمان جميل دانش پخش می " افغانستان امروز" اخبار و امور فعلی بنام . کنند
 و اننمايش اين هفته به موضوعی اختصاص داده شده که بر همه ما تأثير گذار است؛ يعنی کار کودک. گردد

اين .  های لوژستيکی برای انتخابات آتی رياست جمهوریدر مورد آمادگی ها و فعاليتمطلب همچنان يک 
  .  صبح از طريق راديو افغانستان پخش می شود8برنامه روز يکشنبه ساعت 

  
در ضمن با خوشحالی آغاز به کار سايت انترنتی جديد يوناما در مورد انتخابات را به همه شما اعالم می 

در اين سايت می توانيد .  خواهش می کنيم تا از آن ديدن کنيدنماييم و اگر تا هنوز وارد اين سايت نشده ايد،
و همچنان در مورد نقش حمايتی پروژه انتخاباتی دفتر انکشافی ملل متحد، در ... اخبار و تصاوير انتخاباتی

  .مورد کميسيون شکايات انتخاباتی، کميسيون رسانه ها و آخرين انتخابات معلومات بدست بياوريد
  

  ات سواالت و جواب
  

 طوريکه شما ميدانيد، تعداد از افغان ها در مورد نام بعضی از کانديدان که به جنگ ساالری يا :راديوی آزادی
قرار است که کميسيون مستقل انتخابات فهرست نهايی کانديدان . به نقض حقوق بشر متهم اند، نگران می باشند

اما در اين قسمت چی کاری انجام خواهد داد يا به ميخواهم بدانم که يون.  جون اعالن نمايد22را به تاريخ 
  کميسيون مستقل انتخابات چی پيشنهادات خواهد داشت تا اين نگرانی های مردم رفع گردند؟

  
از . ميسيون مستقل انتخابات استليت کما به وضاحت کامل بيان کرديم که اين مسؤ :نيالب مبارز يوناما

آنجائيکه اين نهاد مکلف به برگذاری انتخابات اين دوره است، کميسيون مستقل انتخابات در اين مورد تصميم 
طبعًا طوريکه نقش ما در اين قسمت مشخص است، ما از مردم افغانستان و نهاد های اين کشور . خواهد گرفت

ين انتخابات مورد تائيد تمام مردم افغانستان قرار گرفته و يک تجربه ای ما توقع داريم که ا. حمايت می کنيم
  .خوبی برای آينده باشد

  
ولين  انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتی قانون ئمشوره و آرزوی ما  اين است که مس :عليم صديق يوناما

ما اولين کسانی هستيم که انديشه های مردم . اهند نمودانتخابات را در انتخابات امسال در اين کشور عملی خو
. گذشته بعضی از کانديدان که برای انتخابات امسال خود شان را نامزد کرده اند، تاييد نموديمرا در مورد 

مشورۀ ما برای مردم افغانستان اين است که اگر آنان در مورد گذشتۀ بعضی از کانديدان نگران هستند، به آنان 
. زمانيکه شما در برابر صندوق رای دهی قرار گرفتيد، آنجا تنها شما و صندوق رای دهی است.  دهندرای نه

    . برای مردم خويش رای بدهيد، برای کشور خويش رای بدهيد
  

واکنش يوناما در رابطه .  اعضای پارلمان افغانستان بدون تصويب قانون انتخابات به رخصتی رفتند:راه فردا
  باشد؟به آن چی مي
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قوانين قبل از آن مرعی  طوريکه شما ميدانيد زمانيکه قوانين جديد تصويب نميگردند، :يونامانيالب مبارز 
اگر سواالت بيشتر در مورد قانون انتخابات داريد، . درين رابطه موجود نيستتشويشی االجرا ميباشد و کدام 

  .  داير ميگردد، پرسان نماييدشما ميتوانيد از همکاران ما در کنفرانس مطبوعاتی که فردا
  

 که ده ولسوالی نا أمن در کشور وجود دارد که دولت هيچ ند دفاع گفتمسئولين وزارتديروز  :باستلويزيون 
در ضمن هم گفت که هيچ نيازی برای کنترول اين ده ولسوالی وجود ندارد، اما . کنترولی بر اين مناطق ندارد

نظر شما در اين باره چيست و دوم اين .  نتوانند در انتخابات سهم بگيرندمردم اين ولسوالی ها نگران هستند که
که کانديدانی که عليه شان شکايات ثبت شده آيا به شکايات مردم پاسخ نمی دهند؟ موقف شما در اين باره 

  چيست؟ 
  

 است تا مردم تأمين امنيت در سراسر کشور مصممبه  اراده  درما مطمئن هستيم که دولت :نيالب مبارز يوناما
 درصد مردم 2 الی 1اما فقط . واقعيت است که ده ولسوالی نا أمن است  همايناما . بتوانند رأی شان را بدهند

اما اگر . ما اميدواريم که امنيت در اين ده ولسوالی تأمين شود. ميباشد اين ده ولسوالی واجد شرايط رأی دهی
 98رصد کل جمعيت کشور موفق نخواهند شد تا رأی دهند و  د2حدود  ،امنيت اين ده ولسوالی تأمين نشود 

ما .  ميتوانيم بگوئيم که اکثريت قريب به اتفاق مردم ميتوانند رای بدهنددرصد ديگر کشور می توانند رأی دهند
اميدوار هستيم کسانی که حق رأی دارند و در مناطق نا أمن زندگی می کنند بتوانند در انتخابات سهم بگيرند و 

  . ی دهندرأ
در مورد کانديدانی که به چالش کشيده شده اند بايد بگويم که تا پايان امروز می توانند به چالش های که عليه 

خواهد  تصميم  مطابق به احکام قانونشان ثبت شده پاسخ بدهند و کميسيون مستقل انتخابات در مورد شان
  . گرفت

  
هيچ امکاناتی برای زندگی در محالت اصلی شان وجود بيجا شدگان داخلی می گويند که  :تلويزيون نگاه

 آنها داريد؟ دوم اينکه يک  بقایشما چه راه حل برای. مشکل آنها را حل نمی کند گندم دادن يک بوجی . ندارد
می خواهم عکس العمل شما را در اين . تعداد از مهاجرين افغان در ارتباط به حمله در زاهدان دستگير شده اند

  . مباره بفهم
  

تالش ها ما . می خواهم چند نکته را در اين جا بگويم :نادر فرهاد از کمشنری ملل متحد در امور مهاجرين
فقط به فرستادن بيجا شدگان داخلی به محالت اصلی شان متمرکز نيست، بلکه به يافتن راه حل دراز مدت هم 

ه ايم، ادغام مجدد بيجا شدگان داخلی در يکی از راه حل های که با مسئولين دولت مطرح نمود. فکر می کنيم
اين مسئله می تواند يک راه حل باشد و بخصوص برای کسانی که در سال . مناطقی که فعأل زندگی می کنند

  .  سال در اينجا زندگی می کنند8 از واليات جنوبی آمده اند و به مدت 2001
بخاطر مشخص . قی در باره اين رويداد نداريمما تا هنوز هيچ خبر موث: در ارتباط به مسئله زاهدان بگويم

نمودن اينکه اين افراد کی هستند و آيا به عنوان مهاجر افغانی ثبت شده اند، آيا واقعأ دستگير شده اند يا نه همه 
اگر اين افراد مهاجر باشند، در آنصورت نقش کمشنری ملل متحد در امور . اين ها به بررسی نياز دارد

  .  و در اين مسئله مداخله نموده و از حقوق آنها دفاع می کند تا اين افراد آزاد شوندمهاجرين واضح است
  

ديروز بانک جهانی گزارشی را صادر کرد که برای اولين بار فساد در افغانستان کاهش  :تلويزيون تمدن
  چگونه می نگرد؟ يافته، اما مردم افغانستان ادعا دارند که برعکس در حال رشد است، يوناما به اين مسئله 

  
را بر ان ديگر ملل متحد اين گونه گزارش ها هر زمانی که بانک جهانی يا يک سازم :نيالب مبارز يوناما

در ضمن يک . اساس واقعيت ها، ارقام و اسناد صادر می کنند ما آن را به مثابه يک خبر خوش می دانيم
 جون صادر نمودند که می توانيد 4ستان به تاريخ  مطبوعاتی هم در مورد ستراتيژی خود درباره افغاناعالميه

  .  کنيداز آن استفاده کنيدجهت معلومات بيشتر 
  

من در ادامه فقط می گويم که ما همه می پذيريم که فساد واقعأ يک مسئله مهم در افغانستان  :عليم صديق يوناما
يت ها برای مردم افغانستان به تحليل است و تمام تالش های دولت و جامعه افغانستان را در جهت پيشبرد موفق

هر زمانی که فساد را می بينيم به مثابه يک بيماری در حکومتداری بد آن را می بينم و فساد اساسأ . می برد
چاره و درمان فساد رشد ظرفيت حکومتداری نهاد های . يک بيماری حکومتداری ضعيف و بد و يا فقير است

انون، نهاد های دولتی را طوری بسازند که دستورعمل صحيح و بررسی ها دولت افغانستان است تا حاکميت ق
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نماينده خاص سرمنشی ملل متحد آقای کای آيده بار ها به وضاحت  اهميت . و توازن جهت منع فساد ايجاد شود
بازسازی نهاد های دولت افغانستان از طريق يک برنامه سنگين در جهت ايجاد نهاد های دولت به نحوی که 

دولت افغانستان اين مسئله را به خوبی درک می کند و ما هم طی . توانيم مانع فساد شويم، بيان نموده استب
ما می خواهيم اين پيشرفت را . سالهای اخير شاهد اقدمات عظيمی از جانب دولت در وزارت های کليدی بوديم

اد را از تمام تالش های مان دور کنيم و ادامه دهيم و اصالحات را نيز تا حدی پيش ببريم که بتوانيم آثار فس
  . شاهد ترقی و سعادت برای مردم افغانستان باشيم

  
 ولسوالی همچنان ناامن هستند و فقط يک يا دو درصد از افراد واجد شرايط 10 شما گفتيد که :سالم وطندار

درصد از افراد در صورتی که انتخابات بدون حضور اين يک يا دو . رای دهی در آنجا زندگی می کنند
  برگزار شود، به نظر شما چنين انتخاباتی شفاف و عادالنه خواهد بود؟

  
 مقامات افغانی تمام تالش های خود را انجام خواهند داد تا به  ما مطمئين هستيم که اگرچه:نيالب مبارز يوناما

مردم در اين ولسوالی ها فرصت رای دهی داده شود، حقيقت وضعيت امنيتی در افغانستان به گونه ای است 
با اين وجود، شايان ذکر است . ممکن است برخی از ولسوالی ها تحت پوشش کميسيون مستقل انتخابات نباشد

 ولسوالی های افغانستان را تشکيل می دهند و تنها يک يا دو درصد 378که اين ولسوالی ها بخش کوچکی از 
  .عيت انتخابات نخواهند گذاشتاز افراد واجد شرايط رای دهی را در بر ميگرند، که تاثير زيادی بر مشرو

  
همچنان که گفتيم، ما از آنهايی که ثبت نام کرده اند می خواهيم تا از حق خود استفاده کنند و در اين انتخابات 

اضافه می . همچنين اميدواريم که کسانی که در مناطق نا امن زندگی می کنند بتوانند رای دهند. شرکت کنند
  .  نمی تواند وضعيت امنيتی در اين ولسوالی ها را پيش بينی کندکنم که در اين مرحله هيچ کس

  
من از شما به خاطر اين سوالتان متشکرم چون اين نشان می دهند که مردم افغانستان مصمم هستند تا در يک 

  . پروسه دموکراتيک در کشورشان شرکت کنند و رای دهند
  

روز قبل، وزرات دفاع اعالن نمود که آنها سعی .  است سوال من راجع به ده ولسوالی نا امن:تلويزيون طلوع
نظر يوناما در اين . خواهند نمود تا دو ولسوالی را دوباره بدست بيآورند و ساير ولسوالی ها آنقدر مهم نيسستند

  مورد چی ميباشد؟ آيا اين يک عمل نا مناسب نيست که مردم آن ولسوالی نتوانند در انتخابات اشتراک نمايند؟ 
  
 اجازه دهيد يک چيز را واضح سازم که حکومت افغان و جامعه بين المللی از هر افغان که :يم صديق يوناماعل

زوی ما بوده و به راين خواست و آ. حق قانونی و ديموکراتيک دارند ميخواهد تا در انتخابات امسال رای بدهند
 يک روند شفاف ميخواهيم و آن نيز شامل حاال، در آغاز اين روند، هدف ما واضح است که. آن توجه مينماييم

امروز، حتی بسياری منتقدين بايد درک نمايند که برگذاری انتخابات در وضيعت . تشخيص مشکالت ميباشد
در کنفرانس ديروز حکومتی که شما اشتراک . امنيتی فعلی برای همه طرف های درگير يک چالش ميباشد

با اينحال، ما با اراده . مواجه اند بسيار به شفافيت برخورد نمودند داشتيد آنها در قسمت چالش های که با آن 
 دو  درستانممکن حکومت افغان. حکومت که ميخواهند خود را در سراسر افغانستان برسانند، تشويق ميشويم

.  استتغيير پذيراما بياد داشته باشيد که يک تصوير . عمليات های از قبل پالن شده را آغاز نمايندولسوالی 
 تالش خواهد نمود تا وضيعت آن ده ستانوضيعت امنيتی تغيير ميابد و من مطمئن هستم که حکومت افغان

و اگر امکان داشته باشد تا در آن ده ولسوالی انتخابات برگذار گردد، . ولسوالی را دوباره ارزيابی نمايد
ند که ما به آن بخش های انتخاباتی حکومت افغان به حمايت جامعه بين المللی سعی خواهد نمود تا متيقن گرد

 های آينده هتا حال سه ماه برای برگذاری انتخابات رياست جمهوری باقی مانده و در طی هفته ها و ما. ميرسيم
   .شما شاهد پيشرفت ها در آن ولسوالی ها خواهيد بود
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