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  رسانه ها و انتخابات
يوناما امروز روی درخواست که از جانب نماينده خاص سرمنشی به تاريخ سوم ماه می سال روان صورت 

در  ايجاد يک محيط مساوی و برابراز  که رسانه بايد با اجرای نقش شان دوباره تکرار مينمايد  بودگرفته
ما شاهد رهبری اخير کميسيون رسانه های کميسيون مستقل انتخابات در اين . کنند ينانمطال حصو انتخابات

مورد بوده ايم و در اين زمينه هردو تلويزيون ملی و تلويزيون نورين را ترغيب ميداريم که به فيصله 
 که داريم اميد وزديک ميباشيم ما منتظر نشر قانون رسانه ها در آينده ن. کميسيون رسانه ها احترام بگذارند

  .سعه رسانه ها در افغانستان باشداين عمل يک کمک مثبت به تو
  

  انفجار لوگر
 را که پنج شنبه گذشته منجر به کشته شدن بيشتر از بيست تن به شمول کودکان که در حال یيوناما انفجار بمب

لل در افغانستان از مدت ها بدين سو نگرانی سازمان م. بوداين وحشيانه . رفتن به مکتب بودند، تقبيح ميکند
عميق خويش را از ناحيه استفاده از حمالت انتحاری و اعمال تروريستی در نواحی پر جمعيت ابراز داشته 

 در افغانستان ميگردد  ها تکتيک های ديگر نظامی باعث تلفات بيشتر ملکی هرگونه نسبت بهاين عمل. است
  . اين کشور حق دارند تا از خشونت و تهديد ها در امان باشندانغيرنظامي. و بايد متوقف شوند

  
  معلومات تازه در مورد پروگرام ماين پاکی افغانستان 

 ماين ضد 84،000 به اينطرف 2008طبق يک گزارش جديد توسط پروگرام ماين پاکی افغانستان از 
  . گ تخريب گرديده اند ميليون از بقايای مواد منفجره جن2.5 ماين ضد تانک و 900پرسونل، 

 کيلو متر مربع ساحات 113 کيلو متر مربع مزرعه ماين و تقريبًا 50اين کار منجر به پاکسازی بيش از 
 مجتمعات متاثر در نقاط مختلف کشور از وجود ماين ها پاک و 417در نتيجه آن . قبلی جنگ شده است

  . دوباره به ساکنين اصلی شان سپرده شده است
  

 فيصد هدف ماين پاکی را که توسط توافقنامه افغانستان 54طقه، پروگرام ماين پاکی افغانستان از نظر من
 درصد از مجموع پاکسازی را که از طرف پيمان منع ماين 38 تنظيم شده، تکميل نموده و 2011برای سال 

  .  الزم پنداشته شده، انجام داده است2013ها برای 
  

 درصد هدف پاکسازی ماين که برای سال 84ن پاکی افغانستان نيز از نظر رقم خطرات، پروگرام ماي
 درصد از مجموع پاکسازی که از طرف پيمان 58 توسط توافقنامه افغانستان تنظيم گرديده، تکميل و 2011

  .  الزم پنداشته شده، انجام داده است2013منع ماين برای 
  

  ) 2009جون (گزارش ماهانه پروگرام غذايی جهان 
تن کمک غذايی را تحت ابتکار غذا در بدل کار در  11،300در ماه جون امسال، پروگرام غذايی جهان 

  . مستفيد شونده قرار داد 630،700اختيار 
تن کمک غذايی پروگرام غذايی جهان مستفيد  650ر توبرکلوز و خانواده های آنها از بيما 39،400به تعداد 

  . شدند که در تغذيه بهتر و کاهش شيوع بيماری توبرکلوز سهم داشته است
اين .  نفر از طريق توزيع عمومی مواد غذايی کمک نموده است 904،500پروگرام غذايی جهان تقريبأ به 
ای قربانيان حوادث طبيعی، بيجا شدگان داخلی و کسانی می شود که در شهر کمک شامل خوارک عاجل بر

  . های متأثر از نرخ باالی مواد خوراکی و خشکسالی زندگی می کنند
ميليون کودک کمک غذايی را در مکاتب بشمول يک مشوق اضافی به شاگردان دختر از  1.25به تعداد 

  . سوی پروگرام غذايی جهان دريافت نمودند
 274نخل درخت غرس و  251،000کاريز مرمت،  415کيلومتر کانال آبياری و  3،150 مجموع در

  .    بازسازی و مرمت گرديد2009کيلومتر راه اکماالتی در ربع اول سال 
  

وزارت احيا و انکشاف دهات قرارداد يازده پروژه انکشافی انحالل گروه های مسلح غير قانونی را امضاء 
  نمود

 پروژه انکشافی انحالل گروه های مسلح غير 11 خانواده افغان بطور مستقيم از 13970ش از قرار است بي
  . قانونی که ديروز توسط وزير احيا و انکشاف دهات امضاء شد، مستفيد شوند

 ميليون دالر ارزش دارند که شامل سه مرکز فرهنگی اجتماعی، دو مرکز خدمات 1.6پروژه ها حدود 
  .  دو پل، تعدادی تراکتور و کانال ها می شود حلقه چاه،120صحی، 
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اين پروژه ها در هفت واليت مانند بدخشان، تخار، هرات، فارياب، پنجشير، سمنگان و ننگرهار تطبيق می 
  . شوند

وزارت احيا و انکشاف دهات در حال آماده سازی و تطبيق پروژه های انکشافی انحالل گروه های مسلح 
 8 پروژه آن ديروز امضاء گرديد و 11از جمله اين پروژه ها، . لی کشور می باشد ولسوا69غير قانونی در 

 پروژه ديگر آن زير ساخت می باشد و باقی پروژه ها در مرحله آماده 26پروژه ديگر آن در حال تکميل و 
  . سازی قرار دارند

سرپرستی پروگرام انکشافی انحالل گروه های مسلح غير قانونی يک پروگرام آغاز نو افغانستان است که به 
، 2005جون 11از زمان آغاز عمليات های انحالل گروه های مسلح غير قانونی در . ملل متحد می باشد

 ميل سالح جمع 45،243 ولسوالی پروسه انحالل را تکميل و در مجموع 77 گروه مسلح خلع سالح، 649
  .  آوری گرديد

  
  :فستيوال فلم های مستند و کوتاه 

 و فطي لرنيجانای آق ما ناانمهموز امر دميدهمه اداتان انسافغ های انهرس با  رادخوار که کحالي در اونامي
ت وماعل مهاتوکند و ت مس هایلمف مللی الين بالتيوسفين ميهارچ ورددر ما ی شمرابه ند کتسای يدحمر صيب
  . گردد رگزار بلکابی در جاره  ما23الی  18يخ  تارينبت که  اسقرارال يوتسفياين  .ادد دواهنخ
  

می خواهم از يوناما بخاطر دعوت امروز تشکر کنم و می خواهم سالم های خود را به همه  :انجينير لطيف
چندين دهه جنگ . داشته استغنی چنانچه همه ميدانيد، افغانستان در عرصه سينما گذشته بسيار . فرستمبشما 

انستيم تا در اين عرصه پيشرفت های طی هفت سال اخير ما تودر افغانستان اين پروسه را متأثر ساخته، اما 
و آن اينکه عليرغم تمام کمک هايی که به افغانستان می خواهم يک مسئله را واضح بسازم . بدست بياريم

  .  سرازير شده، ما حتی يک پول را هم برای حمايت سينمای خود در اين هفت سال اخير استفاده نکرديم
 جهت اظهار ان برای جوان استتأ فعال است و اين يک فرصتیمی خواهم بگويم که سينمای افغانستان نسب

  . احساسات شان و برگزاری اين فيستيوال نماينگر اين حقيقت است
  

اين حمايت بخاطر برگزاری فيستيوال بود و نه . از چهارسال بدينسو ما توسط سه سازمان حمايت می شديم
، انستيتوت گويته و مرکز فرهنگی مرکز فرهنگی برتانيااين سه تمويل کننده عبارت اند از . برای توليد فلم ها
  . فرانسه در کابل

  
ميتوانم بگويم که فيستيوال امسال مطابق معيار های بين .  بيشتری بدست آورديمتجربهبا گذشت هر سال ما 

  . المللی است و از حمايت و اعتبار جامعه فلم بين المللی مستفيد می شود
اما قبل از . اين فيستيوال است، مختصرأ در اين مورد به شما معلومات می دهدهمکار من که هماهنگ کننده 

  . آن می خواهم به شما بگويم که چگونه توانستيم اين فيستيوال را با وجود محدوديت بودجه برگزار کنيم
فرصت اما طی چند سال اخير با استفاده از اين . در گذشته شما ميدانيد که با جهان بيرون تماس نداشتيم

  .  جوانان ما يعنی فلم سازان ما توانستند با فلم های که در ديگر کشور ها ساخته شده رقابت کنند
 

اين همچنان نتيجه آزادی بيان ميباشد که هيچکس نميتواند بر . و اين نتيجه وضعيت آزاد است که امروز داريم
 از راه های که ما چنين يک فستيوال بين يکی. فلمسازان ما ديکتاتوری نمايد و باالی آنها فشار وارد نمايد

المللی را برگذار مينماييم نتيجه چيز است که ما در اختيار خود داريم و با اين کار دنيا را نشان ميدهيم که 
  .  برگذار کرد راچيز را که ما داريم ارزش آنرا دارد تا چنين فستيوال

  . م ميخواهم تا در مورد اين فستيوال صحبت نمايندحاال، من از همکار. من بعدًا به سواالت خواهم پرداخت
  

طوريکه شما ميدانيد، در جهان، به شمول .  من ميخواهم بطور مختصر روی اين صحبت نمايم:بصير حميدی
 برنامه های فرهنگی خود را دارند که شامل برگذاری چنين فستيوال های ميباشد و  همهکشور های همسايه

ميخواهم به نظريات انجنير لطيف اضافه . امسال اين فستيوال را به شکلی بهتر برگذار کنيمما نيز ميخواهيم 
نمايم که کمک های را از خارج به منظور ايجاد ظرفيت بدست ميآوريم، اين مربوط به ما است تا از آن 

  . ظرفيت استفاده نماييم
 فلم را از داخل و خارج کشور 140ن فستيوال  فلم داشتيم، امسال برای اي56 در مقايسه با سال گذشته که ما 

بدست آورده ايم، بخاطريکه ما فلمسازان زياد داريم، عالقه داريم و جرئت آنرا داريم تا اين فلم ها را توليد 
همه برگذار . اين فلم ها خيلی دلچسپ اند و من همه شما را تشويق ميکنم تا اين فلم ها را تماشا کنيد. کنيم
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هبری اين فستيوال، هيئت داوران و بورد که اين فلم ها را انتخاب نموده اند، سعی نمودند تا اين کننده گان و ر
  . فستيوال را جالب بسازند و شما به زودی شاهد آن خواهيد بود

يکی از عوامل مهم فستيوال امسال اين است که ما اطالعات و مواد بيشتر يعنی مواد بصری و سمعی در 
ر اختيار رسانه ها قرار ميدهيم تا که رسانه ها و خبرنگاران با يک آگاهی از فستيوال فلم مورد فستيوال را د

در آنجا حضور پيدا کنند و از قبل در مورد آن چيز بفهمند زيراکه اين فستيوال از فستيوال های گذشته 
 بار ما کوشش ميکنيم تا اين. قبًال ما فقط در جريان خود فستيوال يک رساله را توزيع نموديم. متفاوت ميباشد

اطالعات  و مواد کافی را به دری، پشتو و انگليسی در مورد اين فستيوال در اختيار ژورنالستان قرار دهيم 
  . تا که آنها با يک آماده گی در آنجا بروند

  
  : اتوابو جت سواال بخش

  
ل من سوا.  هزار بيجا شده داخلی از هلمند به لشکرگاه و کابل آمده انددوطوريکه می دانيد حدود  :بی بی سی

اين است که آيا پروگرام غذايی جهان به اين بيجا شدگان کمک کرده يا خير؟ سوال دوم من متوجه انجينير 
سينمای افغانستان چگونه از اين نوع فيستيوال های فلم مستفيد می شوند و چه تعداد فلم افغانی . لطيف است

  در اين فستيوال نمايش داده می شود؟ 
  

. بيجا شده اند ندمهليت ی والسوالل ور شش داحتماالخانواده   هزاردويدهد که حدود گزارش ها نشان م :يوناما
ود حدای  بری راغذايير و غايی  غذادموه  کاستته خواس شریبی  هاهادن ث ازوادحبا ه رزمبا يتیالو تهيکم
 دفتر هماهنگی امور بشری و ديگر نمايندگی های ملل متحد  ووناماي.ندکن ابججال قباز يد ه باوادانخزار هج نپ

  . داشی ميببشرع ااوضب مراقه و  بودقهطن مندر ايری ش بضاع اوابیزياردر حال 
  

رگزار می کند در واقع توانايی که آن وقتی يک کشور يا يک فلم ساز يک فيستيوال فلم ب :انجينير لطيف
خوشبختانه فلم سازان افغان حاال اين ظرفيت را دارند و در حال توليد . به انجام آن کار نشان ميدهدرا کشور 

در اکثر کشور ها فلم ها به تنهايی در . فلم هايی هستند که در پيشرفت صنعت سينمای افغانستان نقش دارند
همانگونه که آقای بصير اشاره کرد، سال گذشته تعداد فلم سازان افغان .  شوندفيستيوال فلم گذاشته نمی

  .  افزايش يافت و اين افراد به توليد فلم هايی که بازتاب دهنده فرهنگ و سنت افغانستان اند، تشويق می شوند
 

 کارت 500ما ديروز شاهد .  نگرانی های در مورد کارت های رای دهی تقلبی وجود دارد:تلويزيون نور
موقف يوناما در اين مورد .  کارت ديگر را مشاهده نمود2000رای دهی بوديم و يک هيئت اروپائی نيز 

  چی ميباشد؟ 
  
به منظور تامين اعتبار و . برسدانتخابات ت ياشکاکميسيون اين مهم است تا چنين وقايع به توجه  :ماوناي

  . است تا آنرا شفاف و با اعتبار سازندکشوردرين ی نگاشفافيت انتخابات، اين مسئوليت هم

گزارش هايی از ناامنی ها در سراسر کشور ميرسد، ايا شما فکر نمی کنيد که اين نا امنی ها : تلويزيون سبا
اجرای انتخابات در اين کشور را با مشکل روبرو کند؟ همچنين در بيانيه جناب نماينده خاص نيز از نامزدان 

ا کمپاين های شان را با وقار انجام دهند و از به کارگيری لحن تند و تنش زا خود خواهش به عمل آمده ت
  نظر ملل متحد در اين باره چيست؟. داری ورزند

طبعا يک همآهنگی بسيار نزديک بين سکتور های  .يمستهن  آشاهديزيست که ما همه چمسئله امنيتی  :ماوناي
گرفته تا توزيع مواد انتخاباتی و امنيت ان يدندکاتلف انتخابات از امنيت  به وجوه مخرابطهدرامنيتی مختلف 

   . وجود داردمراکز انتخابات
نامزدان و عدم استفاده از لحن تنش زا من شما را به رهنمود طرز سلوک صادر با وقار در رابطه با کمپاين 

ه می سال جاری منتشر گرديده  ما3که به تاريخ راجع ميسازم شده توسط نماينده خاص سرمنشی ملل متحد 
  .  واضحا توقعات همه را درين رابطه واضع ميسازداست و

  
اين .  مورد فيستيوال است و من می خواهم جزئيات بيشتر در اين باره بدانم من درسوال :کليد گروپ

ز کدام فيستيوال چه مدت ادامه خواهد داشت؟ چه تعداد فلم در اين فيستيوال به نمايش گذاشته می شود؟ ا
کشور ها؟ کدام کشور ها اشتراک کرده اند؟ نتايج خوب از اين فيسيتوال فلم برای سينمای افغانستان چی 

  خواهد بود؟ 
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تباط به کشور های اشتراک کننده در اين فيستيوال بايد بگويم که ما ميهمانانی از کشور ردر ا :انجينير لطيف
کستان خواهيم داشت که همه در اين فيستيوال نمايندگی می های همسايه بشمول ايران، پاکستان، هند و تاجي

عالوه بر اين، ما از کشور های فرانسه، آلمان، انگلستان و هسپانيه نيز فلم هايی خواهيم داشت و اين . کنند
در ارتباط به نتايج آن پرسيديد بايد بگويم که در . فلم ها به مثابه فلم های معلوماتی نمايش داده می شوند

  . نگر احترام و ارزش به سينمای افغانستان استايسه با فلم های افغانی مشارکت اين کشور ها نمايمقا
 فلم ديگر آن از 25 فلم آن افغانی، 27 فلم در اين فيستيوال دريافت نموديم که از جمله 140ما به تعداد 

  . ی شود فلم در اين فيستيوال نمايش داده م52در مجموع . کشور های همسايه می باشد
  

ميخواهم بدانم . اين سوال فقط در مورد نظريات شما درباره پيشرفت سينمای افغانی ميباشد: یراديوی آزاد
و چرا اين پيشرفت تا حال راهی خود را درداخل جامعه پيدا . که مارکيت اين فلم ها چقدر پيشرفت کرده است

  نکرده؟
  

يکی آن فلم های تجارتی اند که شامل فلم های . داريمخوب، ما در افغانستان دو نوع سينما : انجنير لطيف
  .  کنيمیجنگی ميباشند، و اين چيز ديگر است، و بخاطر آزادی بيان  نميتوانيم از آن جلوگير

و ديگر آن سينمای مسئول و حسابده است و آن به فستيوال فلم بين المللی ارتباط دارد و جای است که اين فلم 
  . ن فستيوال روان ميکنندها را برای رقابت به اي

  
  . بسيار زياد تشکر

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

  
     


