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  يوناما در مورد انتخابات آينده 
  

  . ماه از آغاز مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری و شورای واليتی ميگذردامروز يک 
به روز چهارشنبه، شورای امنيت ملل متحد از آماده گی ها به رهبری افغانها برای انتخابات رياست جمهوری 

" سراسریآزاد، عادالنه، شفاف، با اعتبار، با امن و "و شورای واليتی استقبال نموده و روی اهميت انتخابات 
  . تأکيد نمود

ازرأی شان در اين فرصت تاريخی که برای همه افغانها "همچنان شورای امنيت از مردم افغانستان خواست تا 
  ." دست داده است استفاده نموده و صدای شانرا به ديگران بشنوانند

ی هرچه بيشتر مقامات در حاليکه شورای امنيت از تالشهای جاری حکومت افغانستان قدردانی مينمايد، تالشها
جهت تأمين امنيت در جريان دوره انتخابات ) آيساف(را به همکاری نيروهای بين المللی کمک به امنيت 

  . دميګردخواستار 
  

  . درعين حال، عمليات وسيع لوژستيکی به حمايت از کميسيون مستقل انتخابات افغانستان ادامه دارد
  . ار پرواز در ختم هفته به کابل مواصلت نمودبه تعداد مليونها اوراق رأی دهی طی چه

 نفر افزايش داده و در يک 60 به 30 را از ش، تعداد گرداننده گان)190(شماره تيلفون خاص کمکی انتخابات 
  .   تيلفون در هفته را دارد60،000 هزار تيلفون اخذ مينمايد که ظرفيت اخذ الی 40 الی 30هفته به تعداد 

 نفر از آموزگاران اجتماعی مصروف آموزش رأی دهنده گان در سراسر کشور با 1،600به تعداد بيش از  
  . يک چارت يازده صفحه ای که پروسه را به تفصيل توضيح ميدارد ميباشند

  . کميسيون انتخابات نيز کمپاين وسيع معلوماتی از طريق تلويزيون و راديو را آغاز نموده است
اش را در سراسر کشور وسعت داده و کميسيون رسانه ها پوشش رسانه کميسيون شکايات انتخاباتی حضور 

 . ای از سوی شبکه های تلويزيونی و راديوئی در افغانستان را نظارت مينمايد
 

   اعتبار دهی رسانه ها-کميسيون مستقل انتخابات
  

بگونۀ مثال، مراکز رسانه های که ميخواهند تا جريان انتخابات را در مراکز حکومتی تحت پوشش قرار دهند، 
رای دهی، نياز دارند تا سند اعتباری کميسيون مستقل انتخابات را بدست بياورند تا بتوانند به اين مراکز 

  .دسترسی داشته باشند
 موجود است، خانه پوری نموده و قبل از  جنبی خواهشمنديم تا فورمۀ کميسيون مستقل انتخابات را که در ميز

  .  ست آنرا به کميسيون انتخابات بازگردانيد اگ6روز پنجشنبه تاريخ 
  

    گذشت50،000تعداد  عودت کنندگان  از پاکستان و ايران به کشور برای امسال  از مرز 
  

ملل متحد در امور پناهندگان از پاکستان و ايران سازمان تعداد پناهندگان افغان که با مساعدت کمشنری عالی 
  .   تن بيشتر گرديد50،000به کشور عودت نموده اند از 

  
   افغان تحت برنامه بازگشت داوطلبانه 48،000از آغاز دوباره برنامه بازگشت افغانها در اول اپريل، حدود 

 2،500در سال جاری صرف . اداره ملل متحد در امور پناهندگان از پاکستان به کشور شان عودت نموده اند
  . پناهنده افغان از کشور ايران بازگشت نموده اند

  
 32( از جانب ديگر ما يک تعداد ارقامی را داريم بر اساس اظهارات افغانهای عودت کننده بيشتر اين افراد 

 فيصد شان 30 واليت ننگرهار باز ميگردند و حدود  به فيصد شان23به مناطق شرقی از جمله) فيصد شان
  . ردند فيصد شان به واليت کابل بر ميگ23به واليات مرکزی و از جمله حدود 

  
افغانهای راجستر شده که به کمک کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به کشور عودت مينمايند، نظر 

 دالر امريکائی را برای مصارف ترانسپورتی و 100به مسافه محالت بازگشت، هر کدام شان حد اوسط 
  . مساعدت جهت اسکان مجدد در افغانستان بدست مياورند
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رنامه عودت داوطلبانه افغانها از طريق پشاور در ايالت شمال غربی صوبه سرحد بنابر در حال حاضر، ب
ت آباد شهر پشاور مسدود  واقع در منطقه حيا(VRC)داليل عملياتی متوقف بوده و مرکز عودت داوطلبانه 

  . ميباشد
  

  برنامه جديد بانک جهانی 
  

ست اعالم نمود که افغانستان از مبلغ سه ميليارد  که يک عضو گروپ بانک جهانی ا (IFC)اداره مالی جهانی
دالر برنامه جهانی مالی جهت کمک و تضمين تجارت توأم با بازارهای جهانی روبه ظهور، تحقق سرازير 

ش مستفيد چنان کمک جهت رشد پايدار اقتصادشدن اموال و خدمات ميان افغانستان و ساير کشورها و هم
  . خواهد گرديد

رت جهانی اداره مالی جهانی زمينه تجارت را از طريق فراهم ساختن تضميناتی که خطر برنامه مالی تجا
پرداخت در معامالت تجارتی با بانکهای محلی را در بازار های روبه ظهور تحت پوشش قرار ميدهد مساعد 

الی موجود، در پاسخ به بحران م. اين زمينه تداوم جريان قرضه تجارتی به بازار را مساعد ميسازد. ميسازد
 3 ميليارد دالر موجود عالوه گرديد که سقف برنامه را به 1.5 ميليارد دالر به مبلغ 1.5يک مبلغ اضافی 

  . ميليارد دالر ميرساند
 ميليارد دالر در عرصه تضمين تجارت جهت 3.2 بدينسو، مبلغ 2005از زمان آغاز برنامه در ماه سپتمبر 

 . ست معامالت پرداخت شده ا2،600کمک به 
 

  ن انکشاف صنايع ملل متحد امضا شدتوافقنامه ميان وزارت معادن و صنايع و سازما
  

 جوالی يک توافقنامه زير نام يک سند برنامۀ کشوری برای سه سال، ميان وزارت معادن و 16روز پنجشنبه 
را حمايت خواهد اين توافقنامه حکومت افغانستان . صنايع و سازمان انکشاف صنايع ملل متحد به امضا رسيد

  . کرد تا اولويت های شامل ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان را بر آورده سازد
  

سازمان انکشاف صنايع ملل  متحد دانش مربوط به ادارۀ صنايع، ارتقای ظرفيت تجارت، انکشاف سکتور 
ز بعضی از خصوصی، صنايع زراعتی، انرژی و تغير اقليم و ادارۀ ميحط زيست را شريک ميسازند و ني
  :پروژه ها را حمايت ميکنند تا جريان چارچوب کمک های انکشافی ملل متحد را تقويه نمايد

  
  حمايت موسسات ملی -1
 ارتقای تصدی های خصوصی -2
 محيط زيست پاک: خدمات ابتدايی -3
  

اين سبب خواهد شد تا فقر زدائی صورت گرفته، و از طريق انکشاف صنايع خفيفه غذائی قابل صدور و 
 .  و کمک به سکتور خصوصی کوچک به انکشاف مناطق روستائی پرداخترقابت

  
  گرددراديو يوناما از طريق آی تيون نشر مي

  
برای کسانيکه با آی تيون آشنا هستند شايد دلچسپ باشد تا بدانند که يوناما صفحۀ مخصوص راديويی خود را 

 دقيقۀ در مورد  انتخابات رياست 45برنامۀ مخصوص خبری انگليسی . باالی آی تيون آغاز نموده است
  . ماه آينده برگزار ميگردد، توليد گرديده است20جمهوری و شورا های واليتی که به تاريخ 

  
ماهيت برنامه شامل مصاحبه ها با کميسيون مستقل انتخابات، کميسيون شکايات انتخاباتی، کميسيون رسانه ها، 

  . ست ها، رای دهندگان و سايرين ميباشدپروژه حمايت از انتخابات ملل متحد، ژورنالي
  

 يوناما به زبان ها دری پشتو و انگليسی ی راديو درصفحۀ مجانی آی تيون نيز شامل معلومات تازه راپور ها
 به زبان های دری و پشتو که در راديو تلويزيون " افغانستان امروز"راديو هفته وار يوناما مسمی به. ميباشد

  .دونلود در دسترس قرار دارد/ بارگزاریملی توليد ميشود، برای
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شنوندگان که در کمپيوتر های شان آی تيون را نصب نموده اند ميتوانند برای راديو يوناما جستجو نمايند و بعدًا 
  . عضويت مجانی را برای سمع راپور ها و پروگرام های تازه در مورد  افغانستان، بدست  آورند

  
  رين قله کوه افغانستان را فتح نمودند نخستين کهنوردان افغان بلندت

  
  .  افغانستان را فتح نمودند هایکوه  قله يکی از بلند ترينبرای نخستين بار، دو کهنورد افغان بلندترين

 متری نوشاخ کوه هندوکش در واخان را به روز يکشنبه مورخ 7،492اين دو کهنورد، امرالدين و ملنگ، قله 
  . و نفر نخستين افغانهائی اند که بلندترين قله کوه افغانستان را فتح مينماينداين د.  جوالی فتح نمودند19

 
بعد از سه روز سفر الی کمپ .  جوالی آغاز شد2 نفر حمل کننده بتاريخ 65سفر از قريه قاضی ده همراه با 

  . مرکزی آنها به باالشدن آغاز نمودند
  

  .کهنوردان در وضيعت خوب صحی قرار دارند. ندکهنوردان پرچم افغانستان را در فراز قله برافراشت
  . يوناما از فرصت استفاده نموده و اين موفقيت را به کوهنوردان و تمام مردم افغانستان تبريک عرض ميکند

 
  

  .نماينده خاص سرمنشی به روز سه شنبه در کنفرانس وزرای خارجه صحبت ميکند
  

 جوالی در کنفرانس وزرای خارجه صحبت 21به مورخ  نماينده خاص سر منشی کای آيده فردا روز سه شن
  .خواهند نمود

ايشان بيانيه خويش را در مورد اهميت حقوق بشر در جريان انتخابات و همچنان مسايل مربوط به آن مانند 
  . حقوق بشر و عدالت انتقالی و اشتراک زنان در اين انتخابات، ايراد خواهند نمودند

 قبل از 9اين محفل به ساعت .  دريافت کرده باشيد مجترم خارجه را از وزارتشايد شما از قبل دعوت نامه
 .  ظهر در سالون رياست تشريفات وزارت امور خارجه برگذار ميشود

 
  سواالت و جوابات 

اتحاديه اروپا به افغانستان مواصلت نموده اند و علی الرغم اين که هيئتی از ناظرين :تلويزيون طلوع
 حدود دوصد هزار ناظر داخلی آماده رفتن به مراکز رای دهی شده اند، گفته می شود که اينکه در

هنوز مناطقی هستند که از فرط ناامنی ناظران به آنجا نخواهند رفت پس در آنصورت شفافيت 
انتخابات در آن مناطق چگونه خواهد بود؟ و نظر يوناما که نيز به حيث ناظر بر اين روند کار می کند 

   اين مورد چيست؟در

آری، امنيت در انتخابات آينده يک امر حتمی . تشکر از شما به خاطر اين سوال تان :عليم صديق
مردم بايد بتوانند با اطمينان خاطر و بدون هيچگونه ُرعب و ترس به مراکز رای دهی حضور . است
  .يابند

با همه جوانب درگير در نماينده خاص سرمنشی ملل متحد نيز در رابطه با اهميت اين موضوع 
تی انتخابات امسال به شمول کميسيون مستقل انتخابات، آيساف و فرماندهی مشترک انتقالی امني

  .توضيح دادندچنين به ناظرين بين المللی افغانستان و هم

و برنامه ريزی برای توزيع مواد خيلی کانديدان سفر   حال به مسايلی چون امنيتعيناين گروپ در
خاباتی و تاسيس مراکز فرماندهی واليتی که به طور خاص برای حفظ امنيت انتخابات حساس انت

  .امسال در نظر گرفته شده است، رسيدگی می نمايد

اين مراکز فرماندهی واليتی همچنين ارزيابی هايی را طی هفته های آينده پيرامون وضع امنيتی 
گام های الزم برای تامين امينت اين مراکز مراکز پيشنهاد شده رای دهی انجام می دهند که براساس 

  .برداشته شود
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 که در شرکائی ما مشکالت و سختی های اين وظيفه را دست کم نمی گيريم، اما برای ما و برای همه 
پروسه انتخابات به نحوی دخيل هستند بايد اين موضوع واضح باشد که تامين امنيت يکی از کليدی 

چنين از مردم افغانستان می خواهيم که به آنانی که می خواهند ترين اولويت های ما است و هم
خشونت را به مناطق مختلف افغانستان بکشانند، اجازه ندهند تا اين فرصت به دست آمده برای رای 

  .دهی در اين انتخابات تاريخی را از ايشان بربايند
 

رحاليکه عمليات در هلمند به منظور باز گيری ولسوالی های که خارج از کنترول د: افغانستان تايمز
 درصد 14دولت قرار دارند آغاز گرديده، روز قبل وزير امور داخله اظهار داشت که بی امنيتی 

آيا فکر نميکنيد که افزايش بی امنيتی روند انتخابات را متاثر خواهد ساخت؟ . افزايش يافته است
 تا ولسوالی های که تحت کنترول طالبان قرار دارد ورت ميگيردصر جنوب تالش ها درحاليکه د

. کتيا افزايش يافته استافغانستان مانند واليات کندز و پدوباره بدست آيد، بی امنيتی در ساحات ديگر 
  من فقط ميخواهم بدانم که آيا اين بی امنيتی روند انتخابات را متاثر نخواهد ساخت؟

   
ورم، در آغاز ما گفتيم که امنيت يکی از چالش های بيا تاناجازه دهيد به خاطر:  از يوناماعليم صديق

در آغاز ما گفتيم که اين . عمده است که ما در تامين امنيت انتخابات امسال با آن مواجه هستيم
  . بزرگترين چالش است که ما با آن مواجه خواهيم بود

ستان در وضعيت فعلی در اجرای اين انتخابات مواجه است، کشور های بسيار کمی با چالش که افغان
 ميليون رای دهنده گان افغان 4.5  ثبت نامما شاهد. اما بيائيد که به چند ماه قبل بنگريم. وجود دارد

 تن چار و نيم ميليون اينتا در انتخابات رای بدهند،ميخواهند  واليت اين کشور بوديم که 34در جديد 
  . امنيتی اين کار را انجام دادندبدون واقعات مهم 

افغان خود را به منظور اشتراک در انتخابات امسال کانديد هزاران در جريان نامزد شدن کانديدان، 
.  درصد زنان نسبت به انتخابات قبلی خود را برای شورای واليتی کانديد نمودند20بيش از . نمودند

  . صورت گرفتيک بار ديگر، اين کار بدون واقعات مهم امنيتی 
 ميليون اوراق رای دهی بصورت مطمئن در سراسر 17 ما صحبت ميکنيم، درين مقطع زمانی که
  . اين همه نشانه های دلگرم کننده برای هفته های بعدی است. کشور انتقال ميابند

 در  چالش امنيتی را ناديده گيرد و شما را اطمينان ميدهم کهاهميت و اندازهاما هيچکس نميخواهد تا 
طی هفته های بعدی هيچ فروکشی از طرف جامعه بين المللی در تاکيد بر اهميت امنيت وجود نخواهد 

داشت تا هر افغانيکه حق قانونی و ديموکراتيک رای دادن را دارد،فرصت آنرا را داشته باشند در 
  . د رای بدهروز انتخابات

می انتخابات وابسته به جامعه بين المللی و اجاز دهيد يک چيز را واضح سازم که کاميابی و ناکا
 اگست رای 20 و در  انتخابات هر افغان بايد نقش خود را ايفا نمايد. کميسيون مستقل انتخابات نيست

  . دبده

 است که سوال من پيرامون اظهارات رئيس جمهور سابق پاکستان آقای پرويز مشرف:  تلويزيون سبا
، و بايد اين ل نيستحهای پاکستان و افغانستان که با طالبان بجنگند، راه رويکرد دولت گفته اند 

حکومت افغانستان نيز در گذشته گفته است که اين مسئله .معضله را از طريق گفتگو حل و فصل کرد
 تن به مذاکره نمی دهند، اين ينکه اينکه مخالفميخواهم بدانم . بايد از طريق گفتگو حل و فصل شود

اکستان است که با حمايت از مخالفين ال بر قوی بودن موقعيت ايشان است؟ و يا اينکه اين حکومت پد
  روند گفتگو را مختل می سازد؟

ما از راهکار . در رابطه با گفتگو با مخالفين موقف ما هميشه واضح و روشن بوده است :نيالب مبارز
در صورتيکه حکومت : در رابطه با مصالحهاما . و راه حلی که به صلح بيانجامد حمايت می کنيم

اما شرط . افغانستان از يوناما بخواهد که اين روند حمايت کند يوناما برای چنين کار آماده خواهد بود
 دستاورد های مردم افغانستان و  افغانستان و ساير قانون اساسی  بايدمصالحه اين است که ايشان

  .ند شرايط استها اين. ول نمايندقب بين المللی را داتعهتبالخره  
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يک تعداد از نامزدان رياست جمهوری نگران تخلف و فريب از سوی خود کميسيون  :تلويزيون تمدن

مستقل انتخابات هستند و می گويند اگر با اين تخلفات و فريب کاری برخورد نشود در آنصورت 
اين افراد عمدتأ نگران چاپ .  کردانتخابات را تحريم می کنند و در جاده های کابل تظاهرات خواهند

آيا در اين ارتباط واقعأ از سوی کميسيون مستقل انتخابات . اوراق رأی دهی در خارج از کشور هستند
  فريب کاری و تخلف صورت گرفته؟ 

  
اجازه دهيد تا توجه شما را به يک گزارش که در دو هفته اخير منتشر ساخته ايم فرا  :عليم صديق

گزارش مشترک از سوی کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و يوناما است که اين يک . خوانم
بطور خاص به مسئله تطبيق قانون انتخابات و توانايی مردم افغانستان در استفاده از حقوق قانونی 

اين گزارش دو هفته قبل نشر شد و حاال در . شان به مثابه يک بخشی از اين انتخابات پرداخته است
  . وجود می باشدسايت ما م

 است که ما متوجه شده ايم که قانون انتخابات تا کنون بر اساس قانون اساسی  اين گزارش اينمهمکته ن
گزارش ضمنأ بطور واضح گفته که مواردی را يافته ايم  . استافغانستان و حاکميت قانون عملی شده
اما در حين حال . خدشه دار شده است انتخابات  رای تماميته بکه در آن قانون تطبيق نشده و يا زمين

  .نبرده استرا زير سوال  انتخابات کلی نکته های اخير تماميت پذيريم که گزارش دريافته که اينبايد ب
نکته مهمی که در اين مسئله بايد به خاطر داشت و درخواستی که ما از مردم افغانستان داريم اين است 

 شکايات انتخاباتی و کميسيون مستقل انتخابات برسانند تا  کميسيونسمع هکه اين گونه نگرانی ها را ب
ما در طی هفته های آينده بر پيشرفت .  انتخابات امسال اقدامات الزم گرفته شودماميتتبخاطر تضمين 

  اطمينان و اعتقاد ميتوانند از نزديک نظارت خواهيم داشت تا مطمئن شويم که مردم افغانستانانتخابات
  . اشته باشندد انتخابات به تماميت

اگر انتخابات سالهای . شما در مورد اوراق رأی دهی که در خارج از کشور به چاپ رسيده پرسيديد
بنائأ .  را به ياد داشته باشيد، اوراق رأی در آن زمان هم در خارج به چاپ رسيده بود2005 و 2004

کرد و دليل اش هم اين است که اوراق بخاطر چاپ مجدد اين اوراق در خارج از کشور نبايد تعجب 
در ارتباط به اوراق رأی يک سلسله . د تقلب نشورأی دهی چاپ شده بطور مخفيانه در داخل افغانستان

. اقدامات امنيتی وجود دارد که کميسيون مستقل انتخابات می تواند در اين مورد به شما معلومات بدهد
 مستقل انتخابات بخاطر حفاظت افرادی که در روز انتخابات اين از جمله اقداماتی است که کميسيون
  . برای دادن رأی می آينده گرفته است

  
سوال من در رابطه با شکايات در مورد منابع مالی کانديدان مطرح رياست جمهوری  : راديو آزادی

ی برای کمپاين است که تا حال روشن نيست، و همچنان شکايات وجود دارد که کرزی از منابع حکومت
آيا شما در اين زمينه معلومات در اختيار داريد؟ چگونه اين دو عامل روند کامل . خود استفاده مينمايد

   قرار ميدهد؟ عانتخابات را تحت شعا
  

ما باور داريم که قانون انتخابات افغانستان بايد .  استواضح موقف ما در اين مور کامًال: عليم صديق
آن تعداد کانديدان که .  توسط پارلمان و مردم اين کشور به تصويب رسيده استپيروی گردد بخاطر که

. منابع مالی خود را به مقامات انتخابات تسليم نه نموده اند، بايد هر چه رود تر اين کار را انجام دهند
ای اين نه تنها بخاطر اين مهم است تا اطمينان حاصل کرد که قانون اين کشور رعايت ميگردد بلکه ر

 نموده اند، اطمينان دهنده گان نيز در مورد گذشته مالی تمام کسانيکه در انتخابات امسال خود را کانديد
  .پيدا ميکنند

نبايد فراموش کرد که قدرتمند ترين افراد که باالی اين ميتوانند تاثير داشته باشند، شما رای دهنده گان 
رياست جمهوری مطمئن نباشيد، اگر شما در مورد اگر شما در مورد سابقه مالی هر کانديد . هستيد

اجازه دهيد که خود افغان ها قضاوت نهايی را . گذشته کانديد نگران باشيد، برای آنها رای ندهيد
  . نمايند
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سوال من در ارتباط به دستور رئيس جمهور امريکا در مورد تحقيق کشتار طالبان در  :راديو آزادی
فقط می خواهيم بدانيم که آيا ملل متحد از اين تحقيق استقبال می کند؟ سوال دوم .  می باشد2001سال 

من اين است که گمانه زنی هايی وجود دارد که ملل متحد از تحقيق در مورد جرايمی که در آن زمان 
  ملل متحد در اين باره چی می گويد؟ . رخ داده حمايت نکرده است

  
 صلح، مصالحه و  برایقالیت عدالت انبه يک بخشی از پالن عمليوناما هميشه به مثا :مبارزنيالب 

) نه فقط دوسيه های انفرادی(خود افغانستان، گفته که خواهان تحقيق و بررسی جرايم گذشته و عدالت 
  . می باشد

ما از نشانه های مسئولين اياالت متحده را در مورد اينکه خواهان تحقيق اين دوسيه شده اند، استقبال 
اگر نتوانيم جرايم " ی آيده نماينده خاص سرمنشی اخيرأ به طور واضح گفت که آقای کا. می کنيم

  ".  کنيم در آنصورت با مشکالت جدی در آينده روبرو خواهيم شدنوانعگذشته را 
مسئوليت يوناما کمک به مسئولين افغانستان در اين تالش می باشد و به مثابه يک بخشی از آن چندين 

 توسط موسسه غير دولتی 2002ت طب عدلی محل حادثه را در سال مأموريت بررسی و آزمايشا
  .داکتران برای حقوق بشر فراهم نموده است

  
 از همان زمان تا کنون ما از دولت خواسته ايم تا بخاطر تحقيقات آينده از محل مراقبت کنند و حمايت 

   .  خود را برای اين تحقيقات به دولت پيشکش نموده ايم
  
 ختم

 
------------------------------------- 


