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  . مست هاامنيوگوی ن سخدفتراز ديق صليم عن م. دديم آخوشما ی اتبوعمطنس فراکنبه ان قايآو  ها نمخا :اماوني

 

  انفجار در کابل
خبر های بدست آمده امروز صبح حاکی از آن است که امروز در نزدکی شهر کابل در دو حادثه جداگانه 

اين دو انفجار در واقع حوادث اتفاقی .  يک افسر پوليس نيز مجروح شده باشندانفجار سه کودک کشته شده و

ب راقم ما. ما مراتب همدردی و تأثر خود را به قربانيان و خانواده های آنها ابراز می داريم .غم انگيز اند

  . دم دااهيخورار قانجرير ا دا ر شمديدر جاخبات فيات درصوردرم يت اسديکنز از اعوضا

  به محل مجسمه بودا آسيب نرسيده 

قايای مجسمه بودا در واليت باميان می خواهم گزارشات مطبوعاتی ديروز در مورد ادعای انفجار در محل ب

والی از اين جريان باخبر شده، زيرا تمامی اقدامات پيشگيرانه الزم را بخاطر جلوگيری از . را مشخص سازم

  . هر گونه خسارت به بقايای مجسمه بودا گرفته بود

محل برای ساکنين محل مسئولين ملل متحد بازديد کننده از اين محل، تائيد نمودند که پاکسازی و أمن ساختن 

  .      بدون هيچگونه زيان و خسارت به بقايای باستانی انجام شده است

    

   روز آزادی در کابلبر حمله 

. مباحث و گمان های زيادی در مورد حمله روز يکشنبه گذشته درميان رسانه ها و پارلمان وجود داشته است

ده، اما يک سلسله حقايق آشکار را نيز بايد اعتراف ما همه ضرورت بررسی رويداد اين حمله را احساس نمو

زمانيکه حمله آغاز شد عاملين آن توسط نيروهای امنيتی در ظرف چند دقيقه از مسير شان متوقف و . کرد

  . مغلوب گرديدند

ر اين حمله به قصد خدشه دارکردن قربانی که مردم افغانستان بخاطر استقالل شان داده بودند و همچنان بخاط

  . ايجاد نفاق ميان مردم افغانستان صورت گرفت

  . افغانها بايد در برابر چنين يک توطئه متحد و يکپارچه باقی بمانند

زمانيکه چنين يک واقعه صورت ميگيرد ما بايد راه هائی را جستجو نمائيم تا از آن جلوگيری بعمل آيد، اما 

 خواسته شد آنها تالش نهائی شانرا در چنان يک شرايط بايد  اعتراف کرد زمانيکه از نيروهای امنيتی کمک

  . ضمنی خاص بخرچ دادند تا تلفات جانی را کاهش و توانستند که رئيس جمهور را موفقانه محافظت نمايند

اگر چه  . چه اگر چنين حمالت در کابل، لندن يا مادريد صورت گيرد هميشه دروسی از آن آموخته خواهد شد

تا پيوسته از وقوع چنين حمالت از سوی آنانيکه قصد تضيعف ساختن صلح و ثبات را دارند دشوار خواهد بود 

جلوگيری نمود، اما ما شاهد خنثی نمودن يک تعداد زياد حمالت تروريستی توسط نيروهای امنيتی افغان بوده 

 بخاطر تالشهای روز چيزی مهمی که روی آن بايد تمرکز نمود اينست که نيروی های امنيتی افغان بايد. ايم

يکشنبه شان مورد ستايش قرار گيرند و البته آنها بايد در اين زمينه پاسخگو باشند و ما بايد در مورد عزم آنان 

مبنی بر آموختن تجارب از حمله روز يکشنبه گذشته و توضيحات روشن آنان در مورد چگونگی حادثه به 

  . مردم افغانستان  اعتراف کرد
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ويداد بايد بدوش عاملين اين حمله باشد و مردم و حکومت افغانستان بايد به اتحاد و يکپارچه مسووليت اين ر

  . خويش در برابر چنين حمالت تروريستی ادامه دهندگی 

  

   بازگشت هشتاد خانواده به محل اصلی شان در باال مرغاب 

هفت گذشته اولين گروه بيجا شدگان داخلی امسال، واليت هرات را به مقصد محل اقامت اصلی شان در 

 از سپری شدن  نفر بعد500 خانواده يا حدود 80بيش از . ولسوالی باال مرغاب واليت باذغيس ترک نمودند

  .  ماه قبل، به خانه های شان بازگشتند9خشونت های ناشی از جنگ 

عمليات بازگشت بصورت مشترک توسط رياست مهاجرين و عودت کنندگان، کمشنری ملل متحد در امور 

خانواده های در حال بازگشت، . مهاجرين، پروگرام غذائی جهان و سازمان جهانی مهاجرت تنظيم شده بود

 بر حمل و نقل مجانی تا خانه های شان کمکی های غير غذائی شامل کمپل، بشکه، ترپال پالستيکی و عالوه

به محض رسيدن به باال مرغاب کمک های غذائی شامل آرد، عدس، روغن و نمک . صابون دريافت نمودند

  . را از سوی پروگرام غذائی جهانی دريافت کردند

 هزار آنها در واليات 111اخلی در سراسر افغانستان وجود دارد که  هزار بيجا شده د150بر اساس تخمين 

  . جنوبی قرار دارند

  

  غذا در بدل کار در واليات لغمان و لوگر 
سازمان پروگرام غذائی جهان مستفيد می " غذا در بدل کار"  هزار نفر از واليت لغمان از برنامه 9نزديک به 

در پروژه جغل اندازی سرک از سوی پروگرام غذائی جهان در  تن آرد برای کسانی که 1636حدود . شوند

  . پنج ولسوالی اين واليت کار کرده اند، توزيع می شود

 نفر ديگر از چهار ولسوالی واليت لوگر به مثابه يک بخشی از پروژه غذا در بدل کار پروگرام 3200به تعداد 

 پروژه کار در بدل 11 پروگرام غذائی جهان .غذائی جهان فرصت های کوتاه مدت کاری را بدست می آورند

  . غذا را طی ماه های آينده در ولسوالی های برکی برک، خوشی، خروار و پلی علم تمويل می کند

  

  افزايش دسترسی زنان به حمل و نقل عمومی 
 چوکی را در تمامی وسايل نقليه 35يک پاليسی جديد بخاطر کمک به دسترسی مساويانه زنان به حمل و نقل 

  .  و هرات اختصاص می هدعمومی به زنان، کودکان، بزرگساالن و معلولين فيزيکی در کابل

. پيام و عالمات الزم در اين رابطه قبأل ايجاد شده و اکنون بخاطر پخش و توزيع در وسايط نقليه آماده است

 راننده و کمک راننده در نظر گرفته شده 40يک ورکشاپ بخاطر افزايش دسترسی زنان به وسايط نقليه برای 

  .  افغان بررسی و نظارت می شودتطبيق اين پاليسی از سوی شبکه زنان. است
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   تسليم دهی مرکز آموزشی در ننگرهار به مقامات محلی 

  . زن از مرکز آموزش مسلکی جديد در واليت ننگرهار مستفيد می شوند45 جنگجوی سابق و 150به تعداد 

پروژه ارتقای مرکز آموزش مسلکی ننگرهار تکميل گرديده و فردا اين مرکز بصورت رسمی از سوی گروه 

  . توسعه شهری پروگرام انکشافی ملل متحد در شهر جالل آباد به مقامات محلی تسليم داده می شود

" مرکز نامبرده برای آموزش مسلکی جنگجويان سابق و ديگر افراد آسيب پذير به عنوان يک بخشی از  
وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولين استفاده می " پروژه آموزش اوليه مسلکی برای جنگجويان سابق

ن، بيوه ها و ديگر آسيب پذير ترين اين مرکز معيشت پايدار را توسعه بخشيده و جنگجويان سابق، معلولي. شود

  . افراد بيکار را مجهز می سازد

  

  :تاباجووت االسوخش ب

  

آيا فکر نميکنيد که اين حرکت .  پاکستان ميگويد که آنها با طالبان پاکستانی مذاکره خواهند کرد:تلويزيون صبا

 قدرتمند خواهد کرد؟ دوم، رئيس عمومی امنيت ملی اظهار داشته است که حمله که در روز طالبان را بيشتر

نظر شما .  اپريل باالی جان حامد کرزی صورت گرفته است، در باجور پاکستان طرحه ريزی گرديده بود27

  در اين مورد چی ميباشد؟

ر مبارزه با شورش در اين کشور پشتيبانی ملل متحد هميشه از يک اقدام مشترک د. تشکر از سوال تان: يوناما

ما نيازمند اقدامات . شيمبا پاکستان و افغانستان نبجا از يک اقدام مشترکد شاهما نياز داريم تا. نموده است

مشترک هر دو کشور برادر پاکستان و افغانستان برای شکست کسانيکه امنيت و ثبات را در اين دو کشور 

ما نشانه . ما شاهد چنين چنين فعاليت های مشترک در ماه های گذشته شاهد بوده ايم. د هستيماخال ل مينماين

ما ميخواهيم  تالش های هر . های دلگرم کننده را از دولت جديد پاکستان در هفته های اخير مشاهده نموده ايم

.  از آن رنج ميبرند تشويق نماييمدو کشور افغانستان و پاکستان برای مبارزه با اين تهديد که مردم هر دو کشور

هر تالش که بتواند زمينه مجادله را با اخالل گران امنيت و ثبات مساعد نمايد بايد توسط مردمان هر دو کشور 

اجازه دهيد که شما را از همکاری کامل ملل متحد در راستای کمک به . افغانستان و پاکستان رهبری گردد

  .اين تاثير ناگوار اطمينان دهممردم اين منطقه جهت مبارزه با 

  

 ان ج بهملهحبرخی از کارشناسان سياسی افغان ادعا دارند که يک تعداد از کارمندان افغان در : دیآزاو ديرا

آيا شما با اين موافق هستيد؟ دوم، آيا شما مخالف مذاکرات  . حامد کرزی در روز جشن پيروزی دست داشته اند

  پاکستان با طالبان هستيد؟

اجازه دهيد اين موضوع را که ما مخالف مذاکرات پاکستان با شورشيان در سرحدات هستيم يا موافق : يوناما

منافع ما آرامش، امنيت و . يوناما اين وظيفه را ندارد تا در امورات پاکستان بحث نمايد. آن روشن سازم

های رکشواز  کلهتشن مزمااسک ي ملل متحد. پيشرفت مردم افغانستان ميباشد و اين هدف ما باقی خواهد ماند

 و پاکستان يک عضو عمده آن ميباشد و ما کشورهای عضو را برای کار مشترک جهت ازبين دميباشو عض

ما از پاکستان وافغانستان . بردن چالش های مشترک که آنها و هم کشورهای دنيا مواجه اند تشويق مينماييم
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 درهفته اخير ما شاهد بعضی از نشانه های دلگرم کننده هر دو کشور ميخواهيم تا مشترکًا با هم کار نمايند و

  . در اين راستا بوده ايم

  جاو وديمباز طرف نيرو های امنيتی افغان در اين مورد   ی هاانیر نگدشاهدر مورد سوال دوم شما، اين 

 امنيتی افغان در چگونگی فعاليت نيرو های. شما بايد به دو چيز نظر بی اندازيد. دن بوگرايد نه باکد دار

جريان واقعه و اينکه چی درس های را آنها بعد از واقعه آموخته اند و چی اقدامات را برای اينکه اين واقعه 

اگر ما به اين دو ساحات . اين دو عامل مهم است که يکی آن نياز به قضاوت دارد. دوباره رخ ندهد برداشته اند

 را آنها در جريان واقعه زمانيکه اين حمله به وقوع پيوست اتخاذ اساسی نظر اندازيم، نخست اينکه چی اقدام

دوم، شما بايد بيبينيد که نيرو های . نمودند؟ آنها اين واقعه را در ظرف چند دقيقه متوقف و مغلوب نمودند

نيد که امنيتی افغان در مجادله با عواقب اين حمله چی اقدامات را اتخاذ نمودند و در جريان اين هفته شما ميدا

نيرو های امنيتی افغان اقدامات قاطع را عليه مرتکبين اين حمله و کسانيکه در راه اندازی اين حمله کمک 

  . نموده اند اتخاذ نموده اند

  

 در مورد حمله يکشنبه گذشته شما گفتيد که بعضی از حقايق کليدی و روشن را ما بايد قبول و به آن :ايرنا

  وانيد که اين حقايق چی ها اند؟آيا گفته می ت. اعتراف کنيم

 لطفًا بعد از اين کنفرانس خبری با من ببينيد و آنچه را که پيشتر به شما در جريان اين کنفرانس گفتم، :يوناما

  .برای تان تکرار ميکنم

  

 آقای قانونی رئيس پارلمان در مورد يک برنامه جديد جامعه جهانی در قسمت تالش ها جهت :راديو کليد

 فيصد کمک های جامعه جهانی به دهاقين داده 50براساس اين برنامه .  عليه مواد مخدر صحبت کردمبارزه

سوال اين است که چرا در گذشته اين کمک ها مستقيمًا به حکومت فراهم می شد؟ و شما در مورد . خواهد شد

رسی مساويانه به پاليسی جديد صندوق وجهی زنان ملل متحد صحبت کرديد که بر اساس آن زنان نيز دست

ترانسپورت عامه خواهند داشت، چرا شما باالی محو خشونت عليه زنان صحبت نمی کنيد، طور مثال خشونت 

  در واليت های شمالی افغانستان هنوز هم تعداد زياد قربانی ميگيرد؟

الن دارد که  در قسمت سوال اول شما در باره مبارزه عليه مواد مخدر و اينکه حکومت افغانستان پ:يوناما

ملل متحد با مقامات حکومت افغانستان يکجا از نزديک . وجوه مالی بيشتر را برای دهاقين تخصيص بدهد، بلی

ملل متحد يکی از حمايت کنندگان قوی برنامه های معيشت . با هم کار می کند که دقيقًا همين کار را انجام بدهند

گو های رسانه يی در مورد محو ترياک و تالش های ديگر بديل برای دهاقين کشور است، شايد بحث ها و گفت

برای از بين بردن توليد آن در کشور را جستجو کند، اما ملل متحد در توافق با حکومت افغانستان هميشه روی 

نيازمندی فراهم نمودن معيشت بديل به آن تعداد دهاقين ايکه در حال حاضر ترياک کشت می کنند، تاکيد دارد 

در قسمت بخش دوم سوال شما که . اين طريق آنها را به کشت های قانونی در اين کشور رهنمايی بکندتا به از 

در مورد خشونت عليه زنان بود، اين را بايد گفت که ملل متحد يکی از حاميان قوی زنان در برابر خشونت 

حد برای نفوس و صندوق وجهی اگر تنها به اين نکته اکتفاء کنم بايد بگويم که صندوق وجهی ملل مت. می باشد

زنان ملل متحد نقش عمده را در قسمت ايجاد مرکز مشورتی و مراجعه برای مشوره برای زنان ايکه از 
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ما در حال حاضر دارای پنج مرکز از اين . خشونت در مجتمع و خانه های شان رنج می برند، بازی می کنند

.  و برای زنان نيازمند حمايت های الزم فراهم می کنندنوع می باشيم که در شهر های عمده کشور ايجاد شده

اگر شما عالقه مند باشيد، من از شما دعوت می کنم که با ما يکی از اين مراکز در واليت هرات، جالل آباد يا 

  .مزارشريف بازديد کنيد و ما می توانيم کار های خود در اين قسمت را به شما نشان بدهيم

  

باالی مردم  در مورد تاثير توافقات صلح ميان حکومت پاکستان و طالبان را  نظر تان ميخواهم:راديوی آزادی

  .افغانستان بدانم

ملل متحد هميشه . فکر می کنم که اين تکرار جواب خواهد بود که خدمت تان بيان کردم.  تشکر خانم:يوناما

 آن ما به يک حل منطقوی نياز بيان کرده است که اين يک شورش منطقوی است و بناًء برای فايق آمدن بر

همچنان ضرورت است که دو کشور برادر يعنی پاکستان و افغانستان دست به هم داده و عليه آنهاييکه . داريم

ملل متحد هميشه اين را واضح ساخته است . صلح و ثبات در هر دو کشور را به چالش می کشند، مبارزه کنند

يعنی ما نياز داريم تا برنامه های انکشافی داشته باشيم و . ت داريمکه ما به چيزی بيشتر از حل نظامی ضرور

البته . نياز به فعاليت های وسيع سياسی داريم که اين شامل فعاليت های سياسی از هر دوجانب مرز می شود

اين جزء ماموريت ما نيست که در مورد آنچه که حکومت دارای حاکميت و مستقل پاکستان در قلمرو خود 

 ميدهد، تبصره کنيم، اما ما از قبل اين را واضح ساخته ايم که ميخواهيم هر دو کشور برادر پاکستان و انجام

افغانستان را ببينيم که با هم يکجا کار می کنند تا عليه شورش ها جنگيده و نکته ديگر اينکه تنها راه حل نظامی 

اينکه آيا اين تالش ها ناکام می ماند . ستجو گرددنه، بلکه فعاليت ها و تالش های سياسی و انکشافی نيز بايد ج

اجازه بدهيد به شما اطمينان بدهم که ملل متحد . يا کامياب می شود، تنها با گذشت زمان اين را خواهيم دانست

تمام نقش ممکن خود را بازی خواهد کرد تا هر دو حکومت را برای دست يافتن اين مامول حمايت و کمک 

  .خواهد کرد

   شکرا تمه شمهاز 

  

  

  

  

  


