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شما را به کنفرانس مطبوعاتی هفته . م صدیق ازدفترسخنگوی یوناما هستممن علي. سالم و صبح بخير :يوناما

چند گزارش کوتاه خدمت تان ارائه ميگردد و بعد از آن برميگردیم به سواالت . وارخویش خوش آمدید ميگویم

  .شما

  

ر اعالميه منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد حمله باالی جان حامد کرزی ريس جمهور افغانستان د

  کابل

 حملۀ را که بجان حامد کرزی در جشن پيروزی مردم افغانستان امروز در کابل بوقوع پيوست شدیدًامحکوم 

  . مينمایم

یکبار دیگر ميخواهم . حملۀ مذکوربرضد نهاد های قانونی دولت و مردم افغانستان غير قابل قبول ميباشد

اد های قانونی دولت افغانستان در یک روش که حمایت ملل متحد را برای بازسازی افغانستان از طریق نه

من . بتواند به نيازمندیهای آسيب پذیر ترین قشر رسيده گی نماید وعدالت و امنيت را فراهم آورد، ابراز نمایم

از جامعه بين المللی و دولت افغانستان ميخواهم تا تالش های مشترک شان را برای رسيدن به این اهداف ادامه 

به نيروی های امنيتی افغان برای واکنش .  حمالت دلخراش مانند حادثه امروز بازداشته ميشوددهند که توسط

به موقع به این حمله که از زیان بيشتر جلوگيری و از کارمندان افغان و دیپلمات های خارجی اشتراک کننده 

  .در این رویداد محافظت نمود، تبریک ميگویم

ده گان، شفا عاجل به مجروحين پارلمان و همدردی خود را به حامد تسليت خود را به فاميل های کشته ش

 . کرزی ودولت افغانستان عرض ميدارم

 

  لیاز امريکای شما رسمی بازديدطی نماينده خاص سرمنشی 

 امریکای شمالی مصروف بازدی ازاین هفته ه تحد برای افغانستان آقای کای ایدنماینده خاص سرمنشی ملل م

 – فردا سه شنبه با هدف مالقات با رئيس جمهور امریکا  و امروز ملل متحد خاص سرمنشینماینده. ميباشد

سپس به روز های چهارشنبه و . خواهد بودآقای بوش و دیگر مسئولين ارشد ایاالت متحده، در واشنگتن 

یر دفاع آقای  آقای ماکسيم برنر و وز-پنجشنبه بخاطر مالقات با مسئولين کانادائی بشمول، وزیر امورخارجه 

نماینده خاص سرمنشی برای افغانستان، روز جمعه در مقر ملل متحد . پيتر گوردان مک کی به کانادا می رود

هدف این مالقات ها . بان کی مون سرمنشی عمومی ملل متحد مالقات نمایدآقای در نيویارک خواهد بود تا با 

پاریس که قرار است در ماه جون برگزار شود، کسب حمایت بيشتر رهبران جهانی بخاطر پيشبرد کنفرانس 

 . می باشد
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دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد بخاطر قدردانی از واليت بدخشان در کاهش کشت کوکنار، در 

  .  برای بدخشان می باشد سازیجستجوی منابع سرک

ن در کاهش کشت کوکنار، دفتر بخاطر قدردانی و تصدیق از پيشرفت قابل مالحظه ساکنين والیت بدخشا

 30مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد یک ورکشاپ را برای جامعه بين المللی تمویل کننده به تاریخ 

اپریل برگزار می کند تا حمایت الزم برای والیت و حفظ ميزان کاهش کشت کوکنار توسط کشاورزان را 

لی برای پروژه های جدی و سریع سرک سازی می باشد که هدف این ورکشاپ، ایجاد منابع ما. بدست بياورد

این پروژه ها می تواند فرصت های کوتاه مدت کاری را فراهم نموده و در ضمن زیربنای بدخشان را در 

  . درازمدت بهتر بسازد

ساحات کشت : کشاورزان بدخشان بصورت خوب به پروگرام کاهش کشت کوکنار از سوی دولت، پاسخ دادند

 کاهش یافته که در سال 2700 هکتار در سال 3600 به 2006 هکتار در سال 13000در والیت از کوکنار 

ارزیابی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل .  نيز کاهش قابل مالحظه را می توان انتظار داشت2008

، به اقدامات سریع متحد نشان می دهد، به بخاطر تضمين اینکه کشاورزان دوباره به سوی کشت کوکنار نروند

  . در بدخشان نياز است

این ورکشاپ در مشارکت با ریاست مستقل ادارات محلی، وزارت داخله، وزارت مبارزه با مواد مخدر و 

  .  کميسيون مبارزه با مواد مخدر پارلمان توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد برگزار شد

  

  . ان، در قندهار، هلمند، نيمروز و بغالنمساعدت سازمان پروگرام غذايی جه

 خانواده دیگر 500 خانواده آسيب دیده در قندهار و 1200پروگرام غذائی جهان سازمان ملل متحد برای 

درهلمند مواد خوراکی توزیع نموده تا کمکی باشد برای این خانواده ها در برابر افزایش قيمت های مواد 

 خانواده در قندهار و 1400نظر دارد تا تحت این پروگرام در مجموع به پروگرام غذایی جهان در . خوراکی

  .  خانواده دیگر در هلمند کمک کند700

از جمله این .  اپریل به والیت نيمروز رسيد24 تن مواد خوراکی به تاریخ 500یک کاروان موتر های حامل 

 تن 150هان در ولسوالی چغانسور و  تن آن تحت پروگرام غذا در بدل کار پروگرام غذائی ج350کمک ها، 

  . بسکوت نيز در ولسوالی های زرنج و چغانسور بين شاگردان مکتب توزیع می شود

 نفر با اینکه مشغول آموزش مهارت های جدید از سوی پروگرام غذایی جهان اند، 3200در والیت بغالن، 

ه تحت پروگرام غذا در بدل آموزش داده این کمک ها ک. کمک های غذایی نيز از این سازمان دریافت می کنند

در ضمن این پروگرام آموزشی شامل آموزش مسلکی، . می شود، شامل آرد، روغن، نمک و نخود می باشد

  . سواد آموزی و تربيه معلم نيز می باشد که در همکاری با ریاست های مختلف دولت برگزار خواهد شد

 

   مصئون فراهم می کنديونيسف برای روستائيان فارياب آب آشاميدنی

حفر یک چاه عميق از سوی ریاست احيا و انکشاف دهات به کمک صندوق کودکان ملل متحد، بيش از عد از ب

 .  خانواده در روستای بی بی آئينه والیت فاریاف اکنون به آب آشاميدنی پاک دسترسی دارند700
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  برنامه توسعه سازمان ملل متحد

ملل متحد برای توسعه بشری و پاليسی و همچنان مرکز ملی تحقيقات پاليسی مرکز حمایت پروگرام انکشافی 

" پروگرام آموزشی ميتود توسعه بشری و تحقيقات اجتماعی برای دوره فوق لسانس" یک بصورت مشترک 

 دقيقه بعد از ظهر در دانشگاه کابل 30 و 2 دقيقه الی 30 و 1 از ساعت 2008 اپریل 29را به روز سه شنبه 

  .  ار می کندبرگز

 کابل، پولی تخنيک پوهنتون تعليم وتربيه کابل، پوهنتون و استادان لکچردهندگاناین آموزش پنج ماهه، برای 

و اکادمی علوم افغانستان، با هدف آشنایی آنها با مسایل توسعه بشری و به عنوان یک بخش فراموش شده 

 افغانی سخنرانان جوان را در رابطه به توسعه استادان هندی و.  در افغانستان می باشدپوهنتونمضامين 

  . بشری و تحقيقات اجتماعی آموزش می دهند

  کنفرانس مطبوعاتی سازمان خوراکی جهان 

آقای . مسئول بخش آسيا سازمان خوراکی جهان آقای انتونی بانبوری فعال مصروف دیدار از افغانستان ميباشد

عت دو و سی دقيقه قراراست کنفرانس مطبوعاتی را در مقر بانبوری به روز چهارشنبه مورخ سی اپریل سا

در این کنفرانس روی افزایش قيم مواد غذایی و رفع این مشکل صحبت صورت خواهد . یوناما دایر نماید

  . گرفت

  

  سواالت و جوابات

  

د شد، واقعه  با بيان این حقيقت که مسوليت امنيت شهر کابل به نهاد های امنيتی افغان سپرده خواه:بی بی سی

  دیروز چی نوع تصویر را در ذهن شما ترسيم ميکند؟

 چيز را که ما از واقعه دیروز قضاوت و ارزیابی کرده ميتوانيم این است که هميشه مشکل خواهد بود :يوناما

چيز را که ما دیروز . تا از کسانيکه مصمم به اخالل صلح و امنيت دراین کشور ميباشد جلوگيری به عمل آورد

آنها در حفاظت از ریس جمهور و مقامات . هد بودیم عبارت بود از واکنش موثر نيروی های امنيتی افغانشا

ما . آنها یک نقش قاطع را در جلوگيری از تلفات بيشتر بازی نمودند. خارجی حاضر در محفل موفق بودند

غان و نقش که آنها دیروز در مراقبت امنيت ریس جمهور و مقامات خارجی کامًال باالی نيرو های امنيتی اف

  . داشتند اعتماد داریم

بود که مردم افغانستان از قربانی های شان  مشخص نمایم، این یکی از واقعات  رااجازه دهيد یک موضوع

تاسری در کشور  این یورش نباید منحيث یک قضاوت وضيعت امنيتی سر.برای استقالل خود جشن ميگرفتند

این یکی از حمالت بود که ما نيرو های امنيتی افغان را دیدیم که فعاالنه، بطور آرام و مطابق . مالحظه گردد

ما از نيرو های امنيتی افغان برای اقدامات شان به منظورجلوگيری از زیان . به وضيعت به آن پاسخ ميدادند

چيز را که دیروز دیدیم این بود که نيرو های امنيتی افغان . بيشتر که ميتوانست رخ دهد قدردانی مينمایيم

  .وليت و رهبری کشور شانرا، ریس جمهور شان را و مردم شان را به عهده داشتندئمس
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 من یکی از شاهدان عينی واقعه دیروز بودم و دیدم که برای تقریبًا یک ساعت مسولين :تلويزيون نورين

سوال دوم اینکه چقدر تریاک در . نبودند واز اضطراب آتش ميگشودندامنيتی قادر به تشخيص موقعيت هدف 

  والیت بدخشان کشت گردیده است؟

 تن 152 دفتر مواد مخدر وجرم سازمان ملل متحد سال گذشته حدود 2007به اساس سروی سال : يوناما

 تن تریاک تهيه 503آن  که در 2006تریاک در والیت بدخشان توليد گردیده بود که این رقم در مقایسه با سال 

  . گردیده بود، پائين ميباشد

آیا . در پاسخ به بخش اول سوال شما باید گفت که شما بطور واضح صحنه مراسم دیروز را تشریح نمودید

سراسيمگی و بی نظمی دیروز جای تعجب است؟ فکر می کنم، هرگاه چنين اتفاقی می افتد، برای هر کس غير 

ی را که باید بدانيد و درک کنيد، عکس العمل نيرو های امنيتی افغان است که مهمترین چيز. مترقبه است

بصورت آرام و موثر بخاطر حفاظت رئيس جمهور و دیپلومات های خارجی و جلوگيری از تلفات بيشتر 

هد ما سه حمله کننده را دیدیم که توسط نيرو های امنيتی افغان دستگير شده بودند و شا. جانی، وارد عمل شدند

چيزی را که ما دیدیم، یک واکنش موثر از سوی نيرو . اقدامات نظامی عليه سه حلمه کننده دیگر نيز بودیم

ما باید این واقعيت را بپذیریم و این حقيقت را نيز درک کنيم که نيرو های امنيتی یک . های امنيتی افغان بود

  . کار بسيار خوبی را دیروز انجام دادند

  

 نظر شما را در مورد اثرات روانی این حادثه و اینکه نهاد های امنيتی مسئول، به محض  می خواستم:ايرنا

  . آغاز حمله پراگنده و ناپدید شدند، بدانم

 فکر می کنم که شما باید ميان آنچه که در پوشش های خبری دیشب تلویزیون ها دید که همان سربازان :يوناما

آنها . ها را بخاطر استقالل به نمایش می گذاشتند، تميز قایل شوید بودند که ایثار گری های افغانتشریفاتی

 اند که تفنگ و یا مرمی با خود حمل نمی کنند، آنها شيپور و طبل با خود حمل می کنند و تشریفاتیسربازان 

در مهمترین چيزی را که باید به خاطر داشت و از آن تقدیر کرد، اقدام کسانی است که . سربازان جنگی نيستند

ولين امنيتی که مسلح بودند و ئبه هر صورت، مس. اطراف رئيس جمهور و مهمانان حاضر در محفل بودند

مسئوليت حفاظت از رئيس جمهور، اعضای کابينه و مهمانان خارجی را به عهده داشتند، همه با آرامی و 

آن وضعيت اقدام کردند خونسردی بخاطر حفاظت از رئيس جمهور و مهمانان خارجی و بيرون بردن آنها از 

سه حلمه کننده دستگير . و سپس جلو حمله کنندگان را گرفتند و در نتيجه وظيفه شان را به خوبی انجام دادند

شدند و عليه سه حمله کننده دیگر نيز اقدام نظامی صورت گرفت، و تالش ها از سوی مسئولين امنيتی حاضر 

 از طریق تلویزیون که تشریفاتیصاویر نمایش داده شده سربازان نباید بر اساس ت. در آنجا به خوبی انجام شد

زیرا این سربازان بخاطر نمایش ایثارگری و فداکاری های افغانها . بخاطر جنگ در آنجا نبودند، قضاوت کرد

  .         در راه استقالل کشور در این محفل حضور داشتند

  

آیا فکر نميکنيد که . تی در برابر حادثه دیروز ستایش نمودید شما از پاسخ موفقانه نهاد های امني:راديو آزادی

بهتر ميبود اگر آنها جلو حادثه را قبل از وقوع آن ميگرفتند؟ از رئيس جمهور محافظت صورت گرفت، اما ما 

آیا فکر نميکنيد که این حادثه برای جامعه جهانی نمایانگر راه طوالنی . یک عضو پارلمان را از دست دادیم
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زه عليه تروریزم که قادر به انجام چنين حمالت مستقيم باالی رئيس جمهور اند باشد؟ بهتر خواهد بود که مبار

  . ملل متحد به جامعه جهانی پيشنهاد نماید تا کار بيشتر در راستای مبارزه عليه تروریزم انجام دهد

نباید از روی یک .  یک رویداد شما بهتر ميدانيد که ایجاد امنيت در این کشور یک پروسه است نه:يوناما

شما یک موضوع خيلی مهم . رویداد و یا یک حادثه در مورد وضيعت عمومی امنيتی این کشور قضاوت کرد

اول اینکه ما باید به پاسخ فوری از سوی . در ارتباط به رویداد دیروز دو جنبه وجود دارد. را مطرح نمودید

نکه چی کاری باید صورت ميگرفت تا از وقوع همچو یک حادثه نيروهای امنيتی افغان نگاه کنيم و دوم ای

اول اینکه ما دیروز شاهد . جلوگيری بعمل ميامد و ما می بينيم که در هر دو مورد اجراآت صورت ميگيرد

یک پاسخ فوری از سوی نيروهای امنيتی افغان بمنظور کاهش تلفات افراد بيگناه بودیم و دوم اینکه از رئيس 

یم که وی اعالن نمود تا تحقيق در مورد این حادثه آغاز و دیده شود که در مورد چی کاری جمهور شنيد

اگر قرار باشد که ما شاهد حفظ صلح و ثبات در این کشور باشيم ما دقيقآ نياز به . دیگری انجام شده ميتواند

 حادثه دیروز صورت گيرد تا ما نياز به پاسخ موثر داریم و ما ميخواهيم تا تحقيق در مورد. چنين چيزی داریم

  . در آینده بتوانيم پاسخ امنيتی خویش را بهتر سازیم و این دقيقآ کاری است که در حال حاضر صورت ميگيرد

  

پایه حکومت در   گفته ميشود که اشخاص کمونست و طرفدار روسيه و همچنان مقامات بلند:افغانستان تايمز

   نظرشما چيست؟.حادثه دیروز دست داشتند

  .     آقا، فکر ميکنم این ها همه شایعه اند:يوناما
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