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   ترور والی لوگر  وملل متحدحمله بر کاروان 
 والی لوگر يکبار ديگر وضعيت دشوار افغانستان و –حمله ديروز بر کاروان ملل متحد و ترور عبداهللا وردک 

  . کار ملل متحد را در اينجا مورد توجه قرار داد
  

گی های ملل متحد اجازه دهيد تا به نمايندگی از نماينده خاص سرمنشی ملل متحد آقای کای آيده و تمامی نمايند
  د به رسيدگی بهه و متعبودهمردم افغانها د به حمايت از  متعح به افغانها اطمينان دهم که ملل متحدافغانستاندر 

 . ميباشدنياز های بشری آسيب پذير ترين افراد اين کشور
 

 يوناماراننده حمله بر کاروان ما در سپين بولدک باعث قتل دو داکتر همکار با سازمان جهانی صحت و يک 
تمامی اين افراد در مأموريت حفظ حيات و بخاطر کمک درريشه کن ساختن فلج اطفال در ميان . گرديد

ما از عاميلن اين . ، مشغول بودندکه پوليو در آنجا محو نشدهکودکان افغانستان، که تا هنوز در چهار کشور 
  حمله بيشرمانه يک سوال داريم که، چرا؟ 

  
به اعالميه سرمنشی عمومی ملل متحد و اعالميه های مشترک نماينده خاص سرمنشی آقای من توجه شما را 

  . فرا می خوانمه ملحکای آيده و پيتر گراف از سازمان جهانی صحت  در ارتباط به اين 
  

  کمپاين صلح در افغانستان 
  

نفر در رويداد های مختلف يکشنبه آينده روز جهانی صلح است که اين رويداد در افغانستان با حضور هزاران 
 جنگ و درگيری در اطراف ما، کمپاين صلح در عليرغمدر واقع، . تجليل ميگرددتقريبأ در تمام واليات مورد 

  .  است بزرگترين رويدادی است که تا هنوز در اين کشور ديده شده2008افغانستان در سال 
  

اين نهاد . ت شان را از اين ابتکار صلح اعالم نمودند تاجر موفق در افغانستان حماي27پنجشنبه گذشته به تعداد 
ها شامل شرکت هوايی پامير، کام اير، آشيانه، صافی الندمارک هوتل، کابل بانک و اتاق های تجارت، پشتنی 

در ختم هفته آينده مغازه های سراسر کابل پرچم های آبی صلح را . بانک، چای الکوزی و ديگران می گردد
  .  خواهند نمودنصب

  
يک شبکه . تأسيسات تعليمی بشمول دانشگاه امريکايی و پولی تخنيک کابل نيز از اين کمپاين حمايت می کنند

  کوتاهشرکت های مخابراتی نيز پيام های کتبی. بزرگ موسسات غير دولتی کمپاين صلح را براه می اندازند
  . ش می کنند نيز پروگرام های مخصوص صلح را پخملیرسانه های . ارسال می کنند

  
در باميان ما انتظار داريم که يک .  صورت ميگيرداز هلمند تا جالل آباد و تا مزار شريف، رويداد های صلح

در کندز، ساکنين آنجا يک سرک را بنام سرک صلح نام گذاری می کنند . پاک کاری بزرگ ماين اعالم شود
 نيز تجمع هزاران نفر نيز برنامه ريزی شده در  مزار و هرات. که در آن سه حمله انتحاری رخ داده است

اما خارج از کشور، تالش های افغانستان . ميزان فعاليت ها برای روز صلح در نظر ما بی سابقه است. است
برای صلح، با برگزاری يک کنسرت در تاالر آلبرت در شهر لندن در هفته آينده از سوی سازمان يک روز 

  . مکار تجليل می شودصلح و سازمانهای بين المللی ه
  
  

  را پيشنهاد می کندسفارشات اسناد سروی قاچاق انسان، 
  

اين تحقيق . هفته گذشته يک سروی ساحوی قاچاق انسان در افغانستان توسط سازمان جهانی مهاجرت آغاز شد
ول، که  افغانستان را بر اساس اطالعات جمع آوری شده دست ابه و خارج ازيک تحليل عميق از پديده قاچاق 

  .  واليت سرحدی انجام شده، فراهم می سازد9عمدتأ از مصاحبه با کارشناسان و سروی ساحوی در کابل و 
  

يافته های اين تحقيق، جهت ايجاد ستراتيژی های موثر مبارزه با قاچاق در آينده با وزارت های دولت 
  . افغانستان و ديگر شرکای آن در ميان گذاشته می شود
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دهنده اولين تالش در جهت مصاحبه با قربانيان و فعالين اين اقدام بوده و يک ضميمه مهم ديگر اين خود نشان 
 2004به گزارش اوليه در مورد قاچاق انسان در افغانستان است که از سوی سازمان جهانی مهاجرت در سال 

  . منتشر شده بود
  

شمول سن، جنسيت، محل اصلی و سوابق اين گزارش عوامل وادار کننده و آمار قربانيان قاچاق شده را ب
همچنان روش . تحصيلی آنها را در مقايسه با مهاجرين قاچاق شده و قربانيان اختطاف مورد بحث قرار می دهد

  . های قاچاق و مقصد آنها را نيز تحليل می کند
  

انداخته تا گزارش نامبرده نگاهی به نقش شرکای کليدی مبارزه با قاچاق، بخصوص دولت افغانستان نظر 
دستاورد ها را تصديق نموده و خالء های موجود در عرصه جلوگيری، انفاذ قانون و حفظ قربانيان مشخص 

  . همچنان اقدامات کوتاه و متوسط مدت را بخاطر مبارزه با اين مشکل پيشنهاد می کند. کند
  

   مکاتب جديد برای واليت غزنی 
  

اين مکاتب بنام های ليسه امام . ف در واليت غزنی تکميل شداخيرأ ساختمان دو مکتب جديد از سوی يونيس
هزينه مجموعی .  شاگرد و مکتب ابتدائيه دولت خان با پنج صنف می باشد819 صنف برای 6قيوم با داشتن 

 مکتب را در واليت غزنی حمايت 16يونيسف ساختن .  دالر امريکايی می باشد89.383هر دو ساختمان 
       .          نموده است

 
  سواالت و جوابها

  
 در روز صلح سازمانهای مختلف و خود ملل متحد چه فعاليت هايی را انجام خواهند داد و انتظار :راديو آزادی

ملل متحد از مردم در آن روز چه می باشد؟ همچنين در مورد مهاجران پاکستانی که در چهارراهی قنبر ديده 
  ؟شده اند، چه نوع کمکی به آنها خواهد شد

  
 موسسات و گروههای مختلف در سرتاسر کشور برنامه های مشخصی را اجرا :زيوناما، ادرين ادوارد

ملل . ما ليست کاملی از تمام آنها را داريم و خرسند خواهيم شد تا آن را در اختيار شما قرار دهيم. خواهند کرد
ش هستيم تا مردم را تشويق کنيم تا به متحد هم چندين برنامه را در دست دارد و ما با تمام همکاران در تال

تمام موسسات . اما همه ما بايد در اين کمپين شرکت کنيم. اين کمپين ملل متحد نيست. استقرار صلح کمک کنند
يد،  استبايد از خود بپرسند که برای کمک به برقراری صلح چه می توانند بکنند؟ همانطور که تمام شما واقف

. در حال پخش برنامه هايی برای گسترش اين پيام از طريق رسانه ها می باشندبعضی از موسسات شما نيز 
سال گذشته ما شاهد تالش افراد برای نظافت سرکها و ترميم . هر فرد، هر نهاد می تواند به اين هدف کمک کند

.  باشد شماهایاين تالش می تواند در حد انجام دادن کاری برای خانواده خويش و همسايه . ساختمانها بوديم
 برای نشان دادن اين حقيقت که همه افراد خواهان صلح می  مردمما به کمک تمام.  باشدموثرهر فرد می تواند 
  .باشند نيازمنديم

  
ز صلح در برابر فلج اطفال واکسين  ميليون کودک در رو1.5ممکن است به خاطر داشته باشيد که سال گذشته 

 و معلومات بيشتر در مورد واکسيناسيون کودکان در استيداق افتاد مطلع شما از آنچه در اين هفته اتف. شدند
ين پاکی اهمچنين ملل متحد در تالشها برای م. سال جاری در اواخر اين هفته در اختيار شما قرار خواهد گرفت

  . با جديت اشتراک می کند و روز يکشنبه در باميان اعالميه ای در اين مورد منتشر خواهد شد
نمايشگاهی از کارتونها يی با موضوع . د کابل می توانم بگويم که برنامه  های زيادی اجرا خواهد شددر مور

صلح توسط کارتونيست های افغان برگزار خواهد شد و هريک از دفاتر ساحوی ما در سرتاسر کشور برنامه 
  . های متعددی را اجرا خواهند کرد

 می باشد؟ هدف ما رساندن صدای آنهايی است که خواهان صلح هدف اين کمپين چيست؟ انتظار ما از مردم چه
  .می باشند و فکر می کنم که تقاضا برای صلح بسيار زياد می باشد

  
م ولی بعد از اين  در مورد بخش دوم پرسش شما، من معلومات کافی در دست ندار:يوناما، نيالب مبارز

  .وانند به سواالت شما پاسخ دهند کميشنری عالی پناهندگان ملل متحد می تکنفرانس مسئول
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همانطور که شما می دانيد، اين يک پديده جديد در افغانستان .  روز صلحتجليل از در مورد :افغانستان تايمز
به نظر شما تاثير اين بر مردم افغانستان چه خواهد بود و . است و مردم افغانستان با آن زياد آشنا نمی باشند

  در حال حاضر در جنگ و درگيری شرکت دارند، چيست؟انتظار شما از آنانی که 
  

 گاهی اوقات از ما می پرسند که چرا در محيط ناامنی مثل افغانستان برای صلح تالش :زيوناما، ادرين ادوارد
بهتر است که کمپين صلح در کشور در حال جنگ انجام شود تا در کشوری . می کنيد؟ پاسخ بسيار ساده است

در کشوری مانند افغانستان مشکالت انجام چنين کمپينی بسيار زياد می .  به سر می بردکه در صلح و آرامش
هدف رساندن صدای صلح . اما اين کمپين ملل متحد نيست بلکه اين نيازمند تالش همه ما می باشد. باشد

انيد که اگر در کنفرانس مطبوعاتی ما که دو هفته پيش برگزار شد شرکت داشتيد حتما می د. خواهان است
 بين المللی شده که  يک فلمچطور تالشهای افغانستان برای انجام کمپين صلح و ايجاد فرهنگ صلح موضوع

  . من معتقدم که تالشهای ما می تواند الگويی برای ساير کشورهای جنگ زده باشد. در جشنواره کن افتتاح شد
 ساعت آتش 24 هدف .جنگ را خاتمه دهند خوب ما آنها را دوست خواهيم داشت تا :در قسمت سوال دوم شما

 که روز 1981 سال 36/67 و 2001  سال 282 -55بس در دو قطع نامه مجمع عمومی ملل متحد شماره 
   .  صلح را تعيين کرده است روشن ميباشد

  
اين گزارشات از طرف . گزارشات وجود دارد که اسلحه ايرانی در افغانستان بدست آمده است: بی بی سی

  نظر يوناما در اين مورد چی است؟. ز فرماندهان طالبان و نيروی های انگليسی نيز تاييد گرديده استيکی ا
  

من متاسف هستم در آن مورد معلومات مشخص در اختيار ندارم تا آن را برای شما : زدرين ايدواردايوناما، 
  . ابراز نمايم

  
صحبت مينمائيد که  چهارسال قبل وضيعت امنيتی شما در مورد تجليل از روز صلح در حالی : تلويزيون نگاه

آيا فکر نميکنيد که وخامت وضيعت امنيتی نتيجه عدم موفقيت جامعه . به مراتب بهتر از وضيعت فعلی بود
  جهانی در افغانستان باشد؟ 

  
شورش ها دارد که تالش شان تحت سوال وخامت اوضاع امنيتی بيشتر ارتباط به  : زدرين ايدواردايوناما، 

 همانطوريکه شما هم ميدانيد، استراتيژی جامعه جهانی و شرکای من فکر ميکنم و. قراردادن دولت است
بطور مثال، اگر شما به سند ماموريت يوناما در افغانستان که در . افغانی آن پيوسته مورد بررسی قرار ميگيرد

ويب سايت انترنتی آن به دسترس عامه قرار دارد مراجعه نمائيد در خواهيد يافت که آن ماموريت همه ساله 
همچنان اگر به کنفرانس . هت انعکاس واقعيت ها و تغيراتی که ما بايد آنرا به عهده بگيريم عيار ميگرددج

پاريس و نتايج آن مراجعه نمائيد، يک سلسله روش های جديد جهت رسيده گی به وضيعت را مشاهده خواهيد 
  . کرد

  
آيا . اع امنيتی روبه وخامت ميگرايدتالشها جهت تجليل از روز صلح در حالی صورت ميگيرد که اوض :کليد

شما طرف های درگير را متقاعد ساخته ايد تا آتش بس را در اين روز رعايت نمايند؟ برعالوه طالبان، آيا از 
نيروهای ائتالف که در عمليات سال گذشته افراد ملکی را به قتل رسانيدند نيز خواسته ايد تا آتش بس را 

  رعايت نمايند؟ 
سران قبايلی هشدار داده اند که اگر نيروهای ائتالف عمليات نظامی .  من متوجه نيالب استبخش دوم سوال

موقف ملل متحد در اين زمينه . شانرا در مناطق قبايلی پاکستان ادامه دهند باالی کابل حمله خواهند کرد
  چيست؟ 

  
 .ين المللی از اين کمپاين آگاهی دارندما ميدانيم که هم طالبان و هم نيروهای نظامی ب : زدرين ايدواردايوناما، 

ح آگاهی ميان جوامع همانطوريکه يادآور شدم، اين يک کمپاين مربوط به ملل متحد نيست، ما در بلندبردن سط
 و اميدوارهستيم که در ن دارد دبه شني نياز ا برای صلح  در افغانستانهستيم که ندما به اين باور. کمک مينمائيم

  . جريان تجليل همين هفته اين ندا شنيده شود
  

شما ميدانيد که يوناما در داخل افغانستان کار ميکند و از تالشهای حکومت افغانستان  :يوناما، نيالب مبارز
 ميکنيم و بعنوان ماموريت حمايت از افغانستان از حکومت ما همه در باره صلح فکر. حمايت مينمايد
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بمناسبت روز صلح، ملل متحد سوالی را در مورد اينکه شما در روز صلح چی . افغانستان حمايت مينمائيم
  . کاری در افغانستان انجام ميدهيد مطرح نموده است که يک سوال عميق است

  
بين المللی مهاجرت در مورد قاچاق انسان است، آيا کدام سوال من در ارتباط به گزارش سازمان  :پژواک

  ارقامی در مورد کاهش قاچاق انسان در دست داريد؟ 
  

در ارتباط به سروی قاچاق انسان، اين يک سروی ساحوی است و شايد هم يگانه سروی  :يوناما، نيالب مبارز
رساله ای را که شما دريافت . ته است است که تا به حال در افغانستان در اين زمينه صورت گرفبا جزئيات

 2007اين سروی قاچاق انسان بين ماه های جوالی و سپتمبر . مينمائيد شامل همه دريافت های گزارش ميباشد
واليات مرزی چون خوست، ننگرهار، هرات، بلخ، فارياب، کندز، بدخشان، کندهار و فراه نه در کابل و 

 تن 19 تن قربانيان اختطاف، 43 تن از آگاهی دهنده گان، 220مجموعآ با تعداد . صورت گرفته است
در حاليکه اين سروی دستاورد ها را برجسته . مهاجرين قاچاقی و قربانيان قاچاق مصاحبه صورت گرفته است
 برای حکومت افغانستان نيز  و نيز موفقيت هامينمايد شامل ارقام ويک سلسله پيشنهادات در مورد چالش ها

  شايدسروی بزودی به زبانهای دری و پشتو به نشر رسيده و يک کنفرانس خاص مطبوعاتی رااين . ميباشد
  .مشترکآ با سازمان بين المللی مهاجرت در مورد نتايج اين سروی داير خواهيم کرد

  
تاثير آن واقعه باالی کارمندان خدمات صحی سازمان صحی جهان که مصروف کمپاين : ای ايف پی

 هستند چی خواهد بود؟ آيا مانع فعاليت های شما خواهد شد و يا اينکه شما به تالش های واکسيناسيون پوليو
  خود ادامه خواهيد داد؟

  
 در اختيار ما قرار گرفته است بدون ANSOطبق ارقام که از طرف امسال تا هنوز، : يوناما، ادرين ايدواردز

زمانيکه يک کارمند .  نفر هم از کارمندان امدادی افغان و خارجی تا اکنون به قتل رسيده اند24واقعه ديروز 
ا به قتل ما به ساحات نا امن که همکاران م. امدادی کشته ميشود، تاثير بسيار شديد باالی فعاليت بشری ميگذارد

پس زمانيکه يک کارمند امدادی از بين ميرود، کی آسيب ميبيند؟ يقينًا . ميرسند دسترسی پيدا کرده نميتوانيم
پس چنين چيز حتمًا . جواب اش اين است که اطفال اند که واکسين نميگردند و فاميل های شان متضررميگردند

در اين کمپاين هيچ مانع برای کمپاين صلح .  درک نماييمتاثير خود را دارد و ما بايد واقع بين باشيم و اين را
روز پنجشنبه يک کنفرانس مشترک به اشراک سازمان . ما باور داريم که اين بايد به پيش برود. وجود ندارد

اما يک چيز را ميخواهم اضافه نمايم که . صحی جهان و يونسف در مورد کمپاين پوليو برگذار خواهد گرديد
روحيه اين ماموريت بهترين طريقه است که ما ميتوانيم مرگ همکاران خود را  گرامی بداريم و تالش های 

  . خود را دو برابر سازيم
  

 


