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   تفه ياتمخا یتيوالای اهورشو ری مهوجست يار انتخاباتثبت نام کانديدان برای 
  

ما همه در جريان قرار داريد دوره ثبت نام کانديدان رياست جمهوری امسال و شورا های واليتی به طوريکه ش
 تن به 3324 تن برای انتخابات رياست جمهوری و 44کميسيون مستقل انتخابات خبر ميدهد که . پايان رسيد

شورا بت به انتخابات گذشته  که نس زن خود را  برای انتخابات شورا های واليتی کانديد نموده اند342شمول 
  .  است نفر در تعداد زنان افزود گرديده20های واليتی 

  
اين امر تشويق کننده بوده و خواست های قوی زنان افغان را در افزايش نماينده گی در تصميمگيری آينده اين 

رزيابی و کسی را اين انتخابات برای مردم افغان فرصتی خوب است تا کانديدان خود را ا. کشور نشان ميدهد
ما از افغان ها ميخواهيم تا کانديدان خود . انتخاب کنند که از منافع خود و کشور شان بهتر نماينده گی مينمايند

ما اين انتخابات و کمپاين را به دقت دنبال و نظارت خواهد نمود تا يون. را بدون ترس و بيم انتخاب نمايند
  . دی مردم افغان تلف نگرديده استاطمينان حاصل گردد که حق سياسی و بنيا

  
ما از مردم . مردم افغان نيز نياز دارند تا سهم خويش را در تامين شفافيت و اعتبار اين انتخابات اداء نمايند

 تقاضا ميکنيم تا هوشيار بمانند و در برابر تالش های که حق ديموکراتيک شانرا به خطر می اندازد ستانافغان
  . شکايات انتخابات،  مقاومت نمايندبا مراجعه به کميسيون 

  

  پيرامون افغانستان  ای قهطنمدی تصاقا های کنفرانس همکاری
  

 می در شهر اسالم آباد 14 الی 13در مورد افغانستان در برج ای  همنطقاقتصادی سومين کنفرانس همکاری 
ه منظور افزايش  کشور و سازمان های بين المللی را ب40اين کنفرانس نماينده گان . برگذار خواهد گرديد

همکاری برای رشد اقتصادی و فقر زدايی، ارتقای کمک های انکشافی و تقويت روابط برای ايجاد ثبات گرد 
  . هم خواهد آورد

  
تجارت زمينی و مسايل ، انرژی و زيربنا: اين کنفرانس در موارد ساحات کليدی ذيل تمرکز خواهد نمود

 .استخراج معادنو  کار و انکشاف منابع بشری بهبود،  صحت،ترانزيت ميان کشور ها و منطقه
يده، نماينده خاص سر منشی ملل متحد در افغانستان با مشاورين ارشد انکشافی و سياسی در اين کنفرانس آکای 

  . اشتراک خواهد نمود تا حمايت خود  را برای همکاری در همه بخش های حياتی اعالن نمايد
  

  بازگشت کمتر از کشور همسايه پاکستان  -ن گاندناهپعالی ملل متحد در امور شنریکمي
  

 ملل  کمشنری عالیمهاجر راجستر شده در برج گذشته به همکاری برنامه بازگشت داوطلبانه 12700بيش از 
ه و حاال يک ماه ميشود که اين برنامه از سر گرفته شد. به وطن شان بازگشت نمايندن گادهنناپور ر امد متحد

روزانه بازگشت کننده در هفته  هرچند تعداد . است نسبت به رقم سال گذشته پايين آمدهبرگشت کنندگانتعداد 
 تحوالت سياسی بوده و باطور مداوم در حال افزايش ب ميباشد ولی های آغازين بازگشت اين روند هميشه کند

گان طی هفته ی رود که تعداد عودت کنند شمال غربی سرحد در حال رخ دادن است، توقع مايالتای که در 
   .های جاری رو به افزايش بگذارد

  
بازگشت از پاکستان بعد از يک وقفه ای که به خاطر ماه های زمستان رونما شده بود، در اول اپريل سال 

ور ر امدطبق معلومات استنباط شده از گزارش های کمشنری عالی ملل متحد  .جاری از سر گرفته شد
 در صد آنان از ايالت 72 مهاجری که تاکنون عودت نموده اند، دوازده هزار و هفتصدمجموع ، از انگنداهپن

 درصد ديگر آن از ايالت 9 درصد ديگر آن از ايالت سند، و 10شمال غربی پاکستان بازگشت نموده اند و 
 و پنجاب برگشت های سند در مقايسه با سال گذشته، امسال تعداد بيشتری از ايالت. پنجاب برگشت نموده اند

  .نموده اند، که دليل عمده برگشت شان را نبود کار و گرانی هزينه زندگی در ايالتهای نامبرده بر شمرده اند



 
 

   ١١/۵/٢٠٠٩ی يوناما  خبرسکنفران

2                        
www.unama.unmissions.org                                  

تن از ايالت سرحد و  62261 تن بازگشت نمودند که از آن جمله 67050سال گذشته در خالل عين مدت 
رگشت نموده  ب پنجابدو فيصد شان از ايالت ت سند و اياال تن برگشت نمودند که يک فيصد شان از2561
  .ساير عودت کنندگان نا معلوم بودن وضع امنيتی را دليل ترک گفتن ايالت سرحد عنوان نموده اند. بودند

  اسلحه به پروسه داياگ تحويل داده شد

 قبضه اسلحه مختلف النوع در مرکز واليت کاپيسا به 144صحبت می کنيم به تعدا همچنانکه امروز با شما 
 قبضه آن از 59از جمله اين اسلحه .تحويل داده می شود) داياگ(نونی پروسه انحالل گروه های مسلح غير قا

   .پنچ گروه مسلح غير قانونی در ولسوالی نجراب کاپيسا به دست آمده است

س ملی افغانستان، رياست امنيت ملی، و رياست مبارزه عليه تروريزم  قبضه ديگر توسط پولينجپو د شتاه
با تحويل دهی اين اسلحه به پروسه داياگ اين ولسوالی از اين بعد اين  .واليت مذکور مصادره گرديده بود

   .ولسوالی منحيث يک ولسوالی آرام و مطابق با نورم های داياگ اعالن خواهد شد

  .محمود راقی در حال برگزاری استفتر والی واليت کاپيسا در اين مراسم در حال حاضر در د

  توزيع غذا توسط برنامه جهانی غذا

 تن مواد غذايی عاجل در مناطق آسيب ديده از سيل در ولسوالی 300 خانواده به مقدار 2000برای بيش از 
  .های چمتال و نهر شاهی واليت بلخ و ولسوالی غوريان هرات توزيع گرديد

 تن را در قالب پروگرام های غذا در مقابل کار با مواد 512.800ماه مارچ برنامه جهانی غذا بيش از در 
و .  تن از مريضان توبرکلوز و خانواده های مواد غذايی دريافت نمودند54000همچنين . غذايی مساعدت نمود

و بيش از . دريافت نمودند از طريق برنامه عمومی توزيع مواد غذايی مساعدت غذايی 525.000تقريبًا 
پروگرام غذايی جهان تصميم دارد تا در جريان  . کودک مواد غذايی را در مکاتب دريافت نمودند557.570

   . ميليون نفر در افغانستان مواد غذايی توزيع کند8.8 به 2009سال 

وگرام غذايی جهان نيز امروز سخنگوی پر. نقل آخرين آمار توزيع ماهوار مواد اينجا در خدمت تان قرار دارد
  .اينجا حضور دارند و بعد از اين کنفرانس خبری آماده مصاحبه و پاسخ به سواالت شما خواهند بود

  
  کشور رتاسرسدر مورد سيالب در  اتشزارگ آخرين

  
فعالين واليتی و جهانی تصميم دارند تا تاسيسات محلی را بازسازی و کمک های مواد غذايی و علوفه به 

بخش کمک های .الب های اخير که شمال و شرق کشور را متاثر ساخته است، توزيع کنندحيوانات قربانيان سي
ارش ميدهد که اين حوادث زبشری دفتر يوناما در مورد سيالب ها، لغزش زمين و برف کوچ های اخير گ

وقوع منجر به کشته شدن انسان ها و خسارات مالی شده است که زندگی مردم افغانستان را تا مدت ها بعد از 
  .اين حوادث نيز متاثر خواهد ساخت

  
 جريب زمين زير 230 حلقه چاه، 200باب خانه،  300تخمين زده می شود که در واليت بغالن در حدود 

 خانواده 25000 الی 20000طوريکه گذارش شده است، در واليت کندز، .کشت کامًال تخريب شده است
در مجموع سرک ها، پل ها و زمين های . کشته شده اند نفر 31در واليت تخار و بدخشان، .متضرر شده اند

  .زراعتی در اين دو واليت کامًال تخريب شده اند
  

نمايندگی های ملل متحد، موسسات غير دولتی يکجا با حکومت افغانستان تالش دارند تا زمينه دسترسی مردم 
اه موقت، کمپل و کاال را به آب آشاميدنی سالم و تسهيالت صحی و همچنان کمک های مواد غذايی و سرپن

  .فراهم کنند
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  :  سواالتواب بهج

  من می خواستم اين را از شما بپرسم که آيا از نظر شما حمالت هوايی راه موثری برای :راديو اروپای آزاد 
مقابله با تروريسم در افغانستان است؟ آيا يوناما طرفدار ادامه اين گونه حمالت که مسئول قتل تعداد زياد از 

  مردم ملکی است، می باشد؟

نخست از همه اجازه دهيد تا مراتب تاثر و تاسف خويش را به نمايندگی از همه منسوبين ملل متحد   :يوناما
در حاليکه تعداد . ييم که در اثر اين حادثه به عزای عزيزان شان نشسته اندتقديم آن خانواده های داغداری نما

کشته شدگان اين حادثه هنوز مورد اختالف است، اما اين واضح است که تعداد قابل مالحظه اين تلف گرديده 
 برنامه ريزی ما هميشه به وضاحت گفته ايم که.  بايد در اين مورد پاسخ بدهد باشد عامل اين تلفاتهر که . اند

شما ميدانيد که يک تحقيقات . و اجرای عمليات نظامی، آرامش و امنيت مردم بايد در مقام اول قرار داشته باشد
مشترک در حال اجراء است ما بايد پيش از يک قضاوت عاجالنه، اجازه بدهيم تا اين تحقيقات به پايه اکمال 

  .برسد

در رابطه با نقطه مشخصی که شما در ارتباط با . ه های ايشان استنگرانی اوليه ما آرامش قربانيان و خانواد
شما شايد به خاطر داشته باشيد که در گزارش قبلی منتشر شده توسط سرمنشی حمالت هوايی عنوان نموديد، 

می ظانهای ورنيات ملي عی از ناشاتفتلسازمان ملل به شورای امنيت، ما اين واقعيت را که تعداد زيادی از 
هر چند ملل متحد در موقعيتی قرار ندارد که . واضح ساختيم يباشدان مشحمالت هوايی ه جتيدر نلی لملابين 

نيرو های نظامی را در طرح تاکتيک های جنگی شان مشوره بدهد، اما اين نکته را ما هميشه گوشزد نموده 
 اخير مقامات نظامی و در همين ارتباط ما از اظهارات. ايم که آرامش و امنيت قربانيان در اولويت قرار بگيرد

اياالت متحده که گفته اند تاکتيک های نظامی شان را به خاطر يقينی ساختن تحقق اهداف حمايت جامعه جهانی 
  .از افغانستان مورد تجديد نظر قرار می دهند، استقبال می کنيم

.  اياالت متحده است اين سوال مربوط به تلفات ملکی ناشی از حمالت هوايی نيرو های نظامی :تلويزيون سبا
اما وزارت دفاع آمريکا همچنان به اين گونه . رئيس جمهوری افغانستان گفته بود که حمالت متوقف شده است

  .حمالت ادامه می دهد می خواهم در اين باره موضع يوناما را جويا شوم

اضح بسازم، که به خاطر بگذاريد اين موضوع را برای همه آنانيکه در افغانستان فعاليت می کنند، و :يوناما
بخش عمده اين . حمايت از مردم افغانستان ما بايد آرامش و امنيت مردم افغانستان را در مقام نخست قرار دهيم

تحقيقاتی که فعال روی دست است اين است که ما بايد کوشش کنيم تا در تاکتيک های مورد استفاده و راه های 
برای تحقيق کنندگان اين امر مهم است که در رابطه با تاکتيک .  نماييمطرح و تطبيق اين عمليات ها تجديد نظر

در همه گفتگو هايی که با . های به کار گرفته شده و تاثيرات آن بر مردم ملکی نيز بررسی هايی را انجام دهند
قابل قبول مقامات نظامی در اين کشور داشته ايم، ما اين نقطه را واضح ساخته ايم که تلفات مردم ملکی غير 

 داده چو هر گونه تالشی برای جلوگيری از همچو تلفاتی، و به خاطر حمايت مردم ملکی بايد به خر. است
  .شود

  
ما درمورد چنين کانديدان نگران اآيا يون.  استيکی از کانديدان شامل لست متهم به جرايم جنگی  :گروپ کليد

  است؟
  
 به مراتب در مورد اين موضوع اظهار نموده ايم و ميخواهيم  طوريکه بياد داريد ما نظريات خود را:ماايون

اضافه نماييم که اين يک چيز است که مردم افغان بايد تصميم بگيرند و برای کسی رای دهند که به بهترين 
نخست از همه اين قضاوت و يا تصميم مردم افغانستان است تا برای کسی رای دهند . گی کندوجه از آنها نمايند

و موضوع شرايط انتخاب . شور را به سوی خوشبختی سوق دهد و برای شان کار های خوبی انجام دهدکه ک
و در باره انتخابات، . ما و جامعه بين المللی بايد در مورد ابراز نظر نمايندنيست که يونای کانديدان چيز

نون انتخابات و تمامی قواعد و کانديدان و حاميان شان بايد مطابق با معيار باشند که در قانون اساسی و قا
  . طرزالعمل های که از طرف کميسيون مستقل انتخابات صادر گرديده

  
 در صورتيکه ملل متحد جز تحقيق مشترک در ساحه باشد، ما شنيده ايم که بعضی مردم به تيم :پی ايف ای

ه پيدا نکردند تا به قريه داليل امنيتی اجاز برنامراجعه نمودند و قصه های با خود داشتند، اما آنها ب مااتحقيق يون
  اگر تيم که در آنجا حضور دارد بخش تيم تحقيق باشد، پس قصه های که آن افراد چی بوده؟. باال بلوک بروند
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 اين مهم است تا درک کرد که تحقيق مشترک حاال يکجا با نيرو های نظامی افغان و بين المللی آغاز :ماايون

به مقامات محلی در واليت فراه  امايون. نتايج خود را گزارش خواهند دادآنها اين تحقيق را رهبری و . گرديده
آنها مقامات را در . به مثابه آن کمک ما يک تيم کوچک را در آن واليت داريم. است نمودهکمک پيشنهاد 

يج در اين مرحله ما انتظار نتا. تحقيق شان کمک مينمايند و نياز های بشری مردم محل را ارزيابی مينمايند
  .  افزاييمو در اين موقع مهم است که نبايد با چنين گمان زنی ها به ترس و ناارامی بي. تحقيق مشترک را داريم

  
 در اين اواخر گزارش های در مورد استفاده اسلحه ی کيمياوی توسط نيرو های بين المللی وجود داشته :اايرن

ميخواهم موقف يوناما در رابطه . حمالت می باشدو گواه آن سوختن شديد يک دختر هشت ساله در نتيجه اين 
  .به استفاده از اسلحه ی کيمياوی را بدانم

  
 در خصوص مسئله استفاده از اسلحه ی کيمياوی ما در مورد اين گزارش آگاه هستيم و اين کار است :يوناما

شما .  تحقيق خواهند کردکه تيم مشترک تحقيق در گزارش خود در مورد آنچه در واليت فراه اتفاق افتاده است،
 اين .شنيديد که ما بر اهميت سالمتی اتباع افغانستان در پالنگذاری برای هر نوع عمليات تاکيد می کنيم

بصورت واضح شامل استفاده از هر نوع مهمات ميگردد که شايد باالی افراد ملکی تاثيرات غير عادی و 
و قبل از اينکه ما در . يم تحقيق باشد که به منطقه ميرونداين بايد يک بخش مهم کار ت. نامتناسب داشته باشد

  .مورد هر نوع يافته های آن پيش داوری کنيم، ما ضرورت داريم تا از تيم تحقيق بشنويم
  

در نتيجه سيالب های اخير . يوناما با خانواده های متاثر از سيالب کمک می کند :راديو فارسی بی بی سی
شما چی برنامه های .  ولسوالی ها را با هم وصل ميکرد نيز تخريب شده استسرک و پل های که قريه ها و

  برای کمک به مردم در اين مناطق روی دست داريد؟
  

 طوريکه قبًال نيز اشاره کردم، ما گزارش ها و آمار از آن مناطق دريافت کرده ايم که بعد از اين :يوناما
  .کنفرانس خبری به دسترس شما قرار خواهيم داد

  

  
  

  

  


